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Abstrakt 

Práce se zabývá insolvenčním řízením z pohledu zajištěného věřitele. Úvodní 

kapitola je věnována historickému vývoji insolvenčního práva. Stěžejní část práce 

představuje popis insolvenčního řízení od podání insolvenčního návrhu přes přihlášení 

pohledávky po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele. Závěrečná kapitola 

se zabývá úpravou de lege ferenda. Důraz je kladen na praktické problémy vyskytující 

se v praxi.  
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Abstract 

This thesis deals with insolvence proceedings from the secured creditor point of 

view. Opening chapter is devoted to historic development of bankruptcy law. Main part 

of this thesis describes insolvency proceedings from insolvency petition to logdement of 

claim to monetary satisfaction of secured creditor´s claim. Closing chapter deals with 

bankruptcy law de lege ferenda. Focus is set on practical issues occuring in praxis. 
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1. Úvod 

 

V současné době představuje insolvenční právo dynamicky se rozvíjející odvětví 

práva, o čemž svědčí počet vydaných soudních rozhodnutí, odborných publikací 

a v neposlední řadě i zájem médií. Insolvenční právo má zásadní dopad 

do každodenního života mnoha občanů České republiky i společnosti. Jednotlivá 

ustanovení zákona o úpadku a způsobech jeho řešení jsou hojně diskutována nejen 

odbornou veřejností, ale i laiky. Nepochopení institutů insolvenčního práva vede 

zejména u fyzických osob, které jsou v insolvenčním řízení v postavení dlužníka, 

ke zhoršení většinou již tak nelehké životní situace. Insolvenční řízení na místo toho, 

aby vyřešilo problémy dlužníka, ještě více problémů přinese. Insolvenční řízení přináší 

věřiteli, pokud jej sám nevyvolal, nekomfortní situaci, jelikož musí přihlásit svou 

pohledávku, chce-li, aby byla uspokojována, což s sebou přináší náklady 

na administrativu a případné právní zastoupení. Uspokojení pohledávek nezajištěných 

věřitelů v insolvenčním řízení bývá zanedbatelné ve srovnání s uspokojením zajištěných 

věřitelů.  

Nejasnosti a interpretační pochybnosti, které se s insolvenčním právem pojí, jsou 

dány skutečností, že zákon o úpadku a způsobech jeho řešení je relativně novou 

normou. Judikatura a odborné publikace problematiku reflektují, nicméně mezi laiky, 

ač neznalost zákona neomlouvá, se zákon zatím nedostal do všeobecného povědomí, 

a proto vznikají situace shora nastíněné.  

K sepsání rigorózní práce zaměřené na insolvenční právo mě vedlo nejen 

aktuální postavení tohoto částečně neprobádaného, a přitom dynamicky se rozvíjejícího 

odvětví, ale zároveň zkušenosti z vlastní praxe. V minulosti jsem pracoval jako asistent 

soudce Nejvyššího soudu v senátě zabývajícím se úpadkovým právem. V současnosti 

pracuji jako podnikový právník v bance, která v insolvenčním řízení vystupuje 

v postavení věřitele. Rigorózní práce je tak vymezena mými praktickými i teoretickými 

zkušenostmi získanými během mé praxe, které na insolvenční právo nahlížejí optikou 

věřitele.  

Práce si klade za cíl shrnout platnou a účinnou právní úpravu insolvenčního 

práva a přinést ucelený přehled o tom, jak se zajištěný věřitel může v rámci 

insolvenčního řízení domoci vymožení své pohledávky. Práce popisuje praktické 
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problémy, které se v průběhu insolvenčního řízení mohou objevit, a nastiňuje 

východiska, která nabízí stávající právní úprava, a nabízí řešení de lege ferenda.  

Vzhledem k obsáhlosti tématu je práce vymezena konkrétními oblastmi zájmu 

tak, aby mohla přehledně, srozumitelně a především komplexně zmapovat problematiku 

ve stanoveném rozsahu. Z hlediska procesních stadií insolvenčního řízení popisuje 

práce pouze podstatné aspekty insolvenčního řízení, které mohou zásadním způsobem 

ovlivnit uspokojení pohledávky zajištěného věřitele.  

Práce se zabývá výhradně úpadkem fyzických osob, ať už podnikatelů 

či nepodnikatelů, protože dopad insolvenčního zákona na fyzické osoby je citelnější 

a rovněž počet úpadků fyzický osob převažuje nad počtem úpadků společností. Jako 

způsoby řešení úpadku nabízí tato práce pouze konkurs a oddlužení. Reorganizací 

se práce nezabývá, jelikož tento institut není v praxi příliš využíván1 a zpravidla 

pro fyzické osoby ani nepřipadá v úvahu2. Z předešlého vyplývá, že práce se nebude 

zabývat ani úpadkem finančních institucí. Zajištěným věřitelem se v rámci práce rozumí 

zejména věřitel, který má svou pohledávku zajištěnou zástavním právem k nemovitosti.  

 Práce je založena především na výkladových metodách: na metodě jazykového 

výkladu jednotlivých ustanovení zákona a metodě systematické, která zkoumané právní 

předpisy zasazuje do širšího právního kontextu. Srovnávací metoda má v práci své 

zastoupení díky srovnání současné právní úpravy s předchozím zákonným zněním. 

V neposlední řadě je v práci použita metoda historická v popisu vývoje insolvenčního 

(konkursního) práva na území České republiky po roce 1989. 

                                                 
1 Srov. statistiku výskytu událostí za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 dostupnou 
na http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/statistiky/Statisticke_udaje_za_rok_2013.pdf. 
2 Dle ustanovení § 316 odst. 2 a 4 IZ je možné použít reorganizace jako způsobu řešení úpadku, pouze 
když je úpadcem podnikatel a zároveň jeho celkový obrat podle zvláštního předpisu za poslední účetní 
období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částky 50 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li 
dlužník nejméně 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru.  
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2. Historie insolvenčního práva na území České republiky 

 

2.1. Stručný nástin insolvenční historie 

 

Insolvenční právo, jako všechna ostatní právní odvětví, prošlo historickým 

vývojem, jehož jednotlivá stadia odpovídala více či méně potřebám dané doby. 

Insolvence je právně-ekonomický pojem, jenž označuje skutkový stav majetku 

dlužníka,  v jehož schopnostech není řádně a včas dostát svým závazkům vůči několika 

různým věřitelům. Popsaný stav může nastat pouze v případě, kdy je společnost 

na takovém vývojovém stupni, že vzniká velké množství závazkových vztahů, přičemž 

alespoň na jedné straně je kontrahent povinen plnit své závazky v penězích.  

Počátky insolvenčních řízení výstižně charakterizoval profesor Zoulík: 

„Insolvenčními řízeními rozumíme všechna zvláštní soudní řízení, jejichž předmětem je 

projednání úpadku a jeho důsledků.“3 Toto můžeme pozorovat již v římském právu, 

ač by se z dnešního pohledu jednalo o širší koncept exekuce, který připouštěl, aby 

se na exekuci podílelo více věřitelů. Institut využívaný římským právem měl za účel 

věřitele uspokojit poměrně, a to pod dohledem správce, který se nazýval „magistr“ a byl 

ustanovován věřiteli.  

Na základech římské úpravy vznikly dva směry vývoje insolvenčního práva. V prvním 

z nich byla větší iniciativa přenesena na bedra samotných věřitelů a stát pouze dohlížel 

nad spravedlivým postupem. Takový vývoj můžeme pozorovat zejména ve svobodných 

severoitalských městech, která přijala Justinianovo Corpus iuris, odkud se dále rozšířil 

do Francie a Holandska, prošel přes anglosaskou úpravu a vyústil v ovlivnění německé 

právní úpravy insolvenčního práva.4 Druhý přístup k insolvenčnímu právu, který 

existoval například ve Španělsku, stanovoval zásadní postavení v řízení samotnému 

soudu.5 Takové řízení bylo formalistické, nákladné, zdlouhavé, nehospodárné 

a zatěžovalo věřitele místo toho, aby sloužilo svému účelu a řešilo dlužníkův úpadek 

a vypořádání pohledávek věřitelů.  

                                                 
3 ZOULÍK, F. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum. 2009, č. 4, s. 156. 
4 RABAS, P. Moderní pojetí konkurs a jeho obraz v některých světových insolvenčních systémech. 
Právní rozhledy. 2002, č. 9, s. 429. 
5 Tamtéž. 
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Oba nastíněné přístupy k insolvenčnímu řízení vyžadovaly určitý kompromis, 

aby byl na jedné straně více chráněn dlužník a na straně druhé řízení plnilo svůj účel. 

Z tohoto důvodu vznikly kodexy, které daly základ moderním insolvenčním úpravám 

pruským, německým a rakouským.6 

Lze konstatovat, že insolvenční řízení, jak je vymezeno výše uvedenou definicí, 

vzniklo v 17. století. Přestože byly v této době úpravy v jednotlivých státech 

nedokonalé, došlo ke stanovení základních principů pro další možný rozvoj tohoto 

právního odvětví.7 

Právním předpisem zlomovým pro vývoj insolvenčního práva na českém území 

se stal Obecný konkursní řád z roku 1781, jenž byl přijat za vlády Josefa II. 

a představoval na tehdejší dobu moderní normu. Nevýhodou konkursního řádu byla 

zdlouhavost řízení, což vedlo k obcházení normy věřiteli, kteří se snažili své 

pohledávky uspokojovat mimosoudní cestou. Vzniknuvší situace si žádala zákrok 

zákonodárce, jenž přišel roku 1868 v podobě nového konkursního řádu (zákon 

č. 1/1869), který značně zpřesnil předchozí právní úpravu a napravil její mezery. Norma 

byla vystavěna na základě univerzality; předmětem konkursního řízení byla všechna 

aktiva dlužníka, z nichž měly být uspokojeny všechny závazky, které na sebe dlužník 

vzal. Právní úprava vydržela téměř 50 let, než byla zrušena a nahrazena s účinností 

od 1. 1. 1915 řádem konkursním, vyrovnávacím a odpůrčím. Zajímavostí je, 

že na území dnešního Rakouska tato norma platí, po mnoha novelizacích, 

až do dnešního dne. 

 

2.2. Vývoj insolvenčního práva na území Česka po roce 1918 

 

Po skončení první světové války došlo k významné změně poměrů, vznikly nové 

státní útvary, jedním z nich byla i Československá republika (28. 10. 1918). Vznik 

nového státu si vyžádal i přijetí nových zákonů, popřípadě převzetí zákonů již 

fungujících. Recepčním zákonem č. 11/1918 Sb. byla přejata úprava úpadkového řízení 

platná na území Rakouska-Uherska.  

                                                 
6 RABAS, P. Moderní pojetí konkurs a jeho obraz v některých světových insolvenčních systémech. 
Právní rozhledy. 2002, č. 9, s. 429. 
7 URFUS, V. Vznik a počátky konkursního práva v Čechách. Praha : Nakladatelství Československé 
akademie věd, 1960, s. 7. 
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Zákonem č. 64/1931 Sb. byla předchozí právní úprava nahrazena. Důvodem 

k tomuto kroku nebyla zastaralost úpravy ani její nedokonalosti, nýbrž skutečnost, 

že bylo nutné sjednotit českou, slovenskou a právní úpravu platnou v Podkarpatské 

Rusi.8 Úpadkové řízení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo zdlouhavé, přičemž 

bylo téměř pravidlem, že jeho trvání bylo delší než tři roky, a uspokojení věřitelů tak 

nebylo odpovídající vynaloženému času.9 

Přijímaný zákon byl dlouhodobě připravován a připomínkován soudy, úřady 

i odborníky. Čtyřletý cyklus příprav nového konkursního zákona byl završen jeho 

přijetím dne 27. 3. 1931.10 Zákon se v praxi osvědčil a zařadil se mezi moderní normy, 

které plnily svůj účel. Právní úprava znala kromě konkursu i institut nuceného 

vyrovnání, jenž měl za cíl ochranu věřitelů, kteří nebyli uspokojování přednostně, a to 

tím, že byla zvýšena minimální nabídka na uspokojení věřitelů. 

Vývoj konkursního práva na území České republiky byl přerušen s nástupem 

komunismu k moci. Nově zaváděná ideologie, preferující určité sociální třídy před 

jinými, pomalu omezovala podnikání a s ním související tržní ekonomiku.  Institut 

úpadku ztrácel v čase na významu, až došlo ke zrušení propracované právní úpravy 

první republiky, a to zákonem č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, který byl přijat 

v roce 1951. Do praxe vstoupil institut exekuční likvidace, který upravoval zpeněžení 

veškerého majetku dlužníka.11 Občanský soudní řád byl následně zrušen zákonem 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, který však paragrafové znění exekuční likvidace 

nepřevzal. V přijatém občanském soudním řádu byl konkurs z důvodu mezinárodní 

právní reciprocity zastoupen v ustanoveních § 352 až 354 pod názvem likvidace 

majetku, která však neměla téměř žádnou praktickou použitelnost. 

 

2.3. Vývoj insolvenčního práva v ČR po roce 1991 

 

Po více než čtyřiceti letech, kdy na území České republiky absentovala úprava 

insolvenčního práva, byl v roce 1991 přijat zákon o konkursu a vyrovnání (dále jen 

                                                 
8 ZOULÍK, F. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum. 2009, č. 4, s. 156. 
9 Tamtéž. 
10 VOSKA, J. Konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řády. 1. svazek. Praha : Linhart&Pekárek, 1931,  
str. V.-VI. 
11 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha : ASPI, a.s., 2008, s. XII. 
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„ZKV“). Tento zákon vycházel z prvorepublikové právní úpravy, nicméně společnost 

a zejména ekonomika zaznamenaly výrazný vývoj, a tak byla východiska 

prvorepublikové právní úpravy na konci dvacátého století do značné míry nevyužitelná. 

Nová právní úprava byla nucena řešit úpadky velkých společností, na které byly 

navázány další velké dodavatelské společnosti. Prohlášení konkursu na majetek jedné 

společnosti v mnoha případech vyvolalo dominový efekt. Z této perspektivy je logické, 

že zákon o konkursu a vyrovnání, inspirovaný prvorepublikovou úpravou, která 

s obdobnými situacemi nepočítala, nemohl v praxi obnovené tržní ekonomiky a měnící 

se občanské společnosti obstát. Nedostatečná funkcionalita zákona o konkursu 

a vyrovnání si vyžádala zásahy zákonodárce v podobě 29 změn, které byly učiněny 

formou novel, případně zásahy Ústavního soudu. 

ZKV preferoval likvidační formu řešení úpadku v podobě konkursu. Tento 

způsob řešení úpadku se stal dlouhodobě neudržitelným s ohledem na přibývající počet 

dlužníků z řad fyzických osob, které přestaly zvládat splácení svých závazků. ZKV 

neumožňoval sanační způsob řešení jejich úpadku, protože nabízené řešení v podobě 

nuceného vyrovnání bylo pro neurčitost a nepřesnost v praxi velmi zřídka využíváno.12 

Problematickou se jevila i délka trvání konkursního řízení, která znemožňovala 

věřitelům efektivně získat své peněžité prostředky zpět. Délka trvání konkursního řízení 

byla dána vysokým nápadem konkursů (v nejexponovanějších letech bylo podáno více 

než 4 000 návrhů13 na konkurs) a skutečností, že konkursní řízení řešily krajské soudy, 

které nebyly obsazeny dostatečným počtem soudců. ZKV byl kritizován z mnoha 

důvodů. Jedním z nich bylo postavení zajištěných věřitelů, kteří podle ZKV mohli být 

uspokojeni 70 % výtěžku zpeněžení majetku, který zajišťuje jejich pohledávku. Situace, 

kdy je zajištěný, resp. oddělený věřitel sankcionován i přesto, že svoji pohledávku 

důkladně zajistil, odporuje v důsledku právní zásadě, že práva náležejí bdělým14. Dále 

bylo ZKV vytýkáno, že věřitelé nemají dostatečný vliv na výběr osoby správce 

konkursní podstaty a věřitelský výbor má následně omezené možnosti kontroly správce 

                                                 
12 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. XX. 
13 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
s. 2. 
14 Vigilantibus iura scripta sunt. 
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konkursní podstaty.15 Výše nastíněné důvody, právní nedokonalosti, aplikační 

problémy, nepřehlednost a zastaralost právní úpravy dovedly zákonodárce ke zrušení 

ZKV a jeho nahrazení zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), který se stal účinným ke dni 1. 1. 2008. 

                                                 
15 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
s. 3. 
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3. Obecně k insolvenčnímu zákonu 

 

Insolvenční zákon byl přijat pod číslem 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení. Zákon měl vstoupit v účinnost od 1. 1. 2007. S uvedením insolvenčního 

zákona do praxe bylo spjato spuštění insolvenčního rejstříku16, v němž jsou 

zveřejňovány insolvenční spisy17. Vzhledem k tomu, že insolvenční rejstřík nebyl 

k 1. 1. 2007 po technické stránce připraven, vstoupil insolvenční zákon v účinnost až 

1. 1. 2008. Jednalo se o novou právní úpravu úpadkového práva, která s sebou přinášela 

mnoho změn v podobě novel stávajících platných a účinných zákonů18 a zaváděla i další 

nové zákony, například v podobě zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. 

V průběhu používání insolvenčního zákona v praxi došlo k několika 

významným novelám zákona, jež měly za cíl odstranit nepřesnosti a nedokonalosti 

zákona, které praxe odhalila.  

Novela zákona publikovaná ve Sbírce pod číslem 217/2009 Sb. na přechodnou 

dobu zrušila povinnost podnikatelských subjektů podávat na sebe insolvenční návrh 

v případě předlužení. U reorganizace došlo ke zjednodušení tzv. předpřipravované 

reorganizace pro dlužníka, zároveň bylo posíleno postavení věřitelů v reorganizaci. 

V případě řešení úpadku oddlužením lze upozornit, že dlužník nově mohl požádat 

o snížení splátek při splátkovém kalendáři. Za nejvýznamnější lze považovat změnu 

v postavení zajištěných věřitelů, kterým byla dána možnost rozhodnout se, zda 

se v případě řešení úpadku oddlužením dlužníka bude jejich zjištěná zajištěná 

pohledávka uspokojovat ze zpeněžení zajištění nebo se jí proces oddlužení nedotkne19. 

Zajištěný věřitel může společně s dlužníkem najít cestu vedoucí k zachování 

uzavřených závazkových vztahů, které jsou oboustranně výhodné.20 Přijetí výše 

uvedených změn insolvenčního zákona zmírňovalo dopad počínající hospodářské krize. 

                                                 
16 Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, který je definován v § 419 a následujících IZ. 
Jedná se o informační systém, který umožňuje jeho uživatelům přes internet zjistit stav insolvenčního 
řízení. Insolvenční rejstřík je veřejný, a proto do něj každý může nahlížet, což vede ke zvýšení 
transparentnosti insolvenčního řízení a celkově k jeho zrychlení. 
17 Srov. § 419 odst. 2 IZ. 
18 Například občanský zákoník, obchodní zákoník, živnostenský zákon, občanský soudní řád atd. 
19 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. XXII. 
20 Typicky se jedná o situace, kdy byl dlužníkovi poskytnut hypoteční úvěr na nemovitost, která je 
předmětem zajištění. Dlužník o tuto nemovitost nechce přijít a zajištěný věřitel nemá zájem 
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Novela zákona pod číslem 69/2011 Sb. reflektovala rozhodnutí Ústavního soudu 

pod sp. zn. P1 ÚS 14/10 ze dne 1. 7. 2010 tím, že zavedla právo věřitele popřít 

pohledávku jiného věřitele. 

Z pohledu insolvenčního zákona a jeho využití v praxi byla zásadní novela 

zákona číslo 334/2012, jež zavádí mechanismy, které ztěžují zneužívání podávání 

insolvenčních návrhů v konkurenčním boji. Novela cílí na případné omezení některých 

účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a možnost insolvenčního soudu 

odmítnout zjevně bezdůvodný insolvenční návrh. 

Nejaktuálnější novelou insolvenčního zákona je zákon č. 294/2013 Sb., který 

vstoupil v účinnost od 1. 1. 2014. Jedná se o souhrnnou novelu, která například mění 

určování osoby insolvenčního správce; zvyšuje kvorum pro přijetí usnesení schůze 

věřitelů, jímž si vyhrazuje působnost jiných věřitelských orgánů; upravuje působnost 

insolvenčního soudu jakožto věřitelského výboru; ruší povinnost podepisovat 

zaručeným elektronickým podpisem insolvenční návrh, který je zaslán prostřednictvím 

datové schránky; částečně mění účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení; 

zpřesňuje náležitosti rozhodnutí o úpadku; nově znemožňuje zamítnout insolvenční 

návrh pro nedostatek majetku dlužníka k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

zpřesňuje výčet incidenčních sporů; umožňuje vyhnout se sankci podle ustanovení 

§ 178 odst. 1 částečným zpětvzetím přihlášené pohledávky; umožňuje insolvenčnímu 

správci nechat se na své nebezpečí zastoupit u přezkumného jednání jinou osobou;  

stanovuje, že pokyny směřující ke zpeněžení zajištění podává zajištěný věřitel, který je 

první v pořadí; stanovuje, že oddlužitelná je nově i právnická osoba; za určitých 

podmínek nebrání dluh pramenící z podnikání možnému oddlužení a v neposlední řadě 

umožňuje podat společný návrh manželů na povolení oddlužení21. Novela tak do textu 

zákona zavádí to, co bylo judikováno soudy, a celkově úpravu zpřesňuje. 

Insolvenční zákon se rozděluje do tří částí, které obsahují 434 paragrafů. 

První část zákona, nazývající se částí obecnou, vymezuje předmět úpravy, pojem 

úpadku a průběh insolvenčního řízení. Druhá část insolvenčního zákona rozebírá 

jednotlivé způsoby řešení úpadku22 a třetí část se zabývá insolvenčním rejstříkem 

                                                                                                                                               
o zpeněžování nemovitosti, jelikož se obává ekonomické ztráty, kterou by zpeněžení nemovitosti mohlo 
přinést. Východiskem je přistoupení třetí osoby k závazku dlužníka a řádné splácení tohoto závazku. 
21 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb. 
22 Jimiž jsou konkurs, reorganizace, řešení úpadku finančních institucí a oddlužení. 
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a společnými a závěrečnými ustanoveními, které řeší otázky kontinuity řízení 

zahájených již před účinností insolvenčního zákona.23 Ve třetí části rovněž nalezneme 

úpravu insolvenčních řízení s mezinárodním prvkem v Evropské unii. 

 

                                                 
23 Odpověď dává přechodné ustanovení insolvenčního zákona; podle ustanovení § 432 odst. 1 IZ 
se pro konkursní a vyrovnávací řízení zahájená před účinností insolvenčního zákona použije stávající 
právní předpis, jinými slovy na všechna řízení zahájená před 1. 1. 2008 se použije úprava zákona o 
konkursu a vyrovnání. 
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4. Zásady insolvenčního řízení obsažené v ustanovení § 5 IZ 

 

Insolvenční zákon ve svém paragrafovém znění obsahuje ustanovení § 5 IZ, 

které demonstrativně vyjmenovává stěžejní zásady insolvenčního řízení. Začlenění 

zásad přímo do textu zákona můžeme vykládat jako snahu zákonodárce přednastavit 

určitý rámec, v němž se následně budou pohybovat soudní rozhodnutí. Tento postup je 

možné hodnotit jako racionální krok, který zákonodárci umožňuje vtělit do předpisu 

zásady a vymezit tak směr ubírání insolvenčního zákona, tedy stanovit, co mohou 

procesní subjekty od insolvenčního řízení očekávat. Na insolvenční řízení se vztahuje 

celá řada zásad, které jsou shodné se zásadami civilního procesu, což vychází 

z ustanovení § 7 IZ. 

 

a) Žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, 

zároveň insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby se dosáhlo rychlého, 

hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.  

 

Tato zásada představuje Ústavou a ústavními zákony zajištěnou rovnost 

účastníků každého civilního řízení24. Zároveň je v textu zákona zdůrazněna rychlost 

a hospodárnost postupu v insolvenčním řízení25, srov. ustanovení § 5 písm. a) IZ.  Právě 

rychlost a hospodárnost celého procesu mohou jít proti sobě. Je-li předmětem zákonné 

úpravy „uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem 

a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů“ 26, pak je 

zřejmé, že určité postupy vypořádání pohledávek mohou být rychlé, ale nikoli již 

hospodárné a naopak. V případě střetu je nutné hledat východiska, která umožní hladký 

průběh insolvenčního řízení tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům. Vodítko 

můžeme spatřovat v rozhodnutí27 Vrchního soudu v Praze, kterým nevyhověl žádosti 

dlužníka o posečkání s řešením úpadku do doby nalezení nového zaměstnání právě 

                                                 
24 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 22. 
25 Shodně viz POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. Bulletin 
advokacie. 2007, č. 11, s. 19. 
26 Ustanovení § 1 písm. a) IZ. 
27 Usnesení Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. KSUL 70 INS 2933/2009 1 VSPH 453/2009 ze dne 
27. 8. 2009. 
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s odkazem na zásadu rychlosti a efektivnosti řízení. Z pohledu ekonomického se lze 

domnívat, že pokud by dlužník získal zaměstnání, přičemž dlužník neměl žádný jiný 

majetek, pak by mohlo dojít k vyššímu uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. 

Z hlediska právního je však tento požadavek neslučitelný se smyslem a zásadami 

insolvenčního zákona: pokud by mu bylo vyhověno, jednalo by se o nekoncepčnost 

a nepředvídatelnost soudního rozhodování. 

 

b) Věřitelé, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné nebo podobné 

postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti. 

 

Výše uvedenou zásadu lze interpretovat jako zásadu zákazu zvýhodňování 

některých věřitelů. Tato zásada tak úzce souvisí s ustanovením § 2 písm. j) IZ 

definujícím společný zájem věřitelů a rovněž souvisí se zásadou uvedenou v ustanovení 

§ 1 písm. a) IZ. Z pohledu věřitele je důležitá kvalita jeho pohledávky, zdali se jedná 

o pohledávku „zapodstatovou“ nebo nikoli, pohledávku zajištěnou či nezajištěnou, 

pohledávku podmíněnou nebo nepodmíněnou. Kvalita pohledávky přímo ovlivňuje 

postavení věřitele a jeho zájmy, které směřují k co možná největšímu uspokojení 

pohledávky. Na tomto místě pak nastává střet věřitelů, kteří s ohledem na kvalitu svých 

pohledávek vyžadují různé nakládání s majetkovou podstatou. Nejvýznamněji se tento 

rozkol projeví v rámci řešení úpadku v podobě konkursu, při němž budou zajištění 

věřitelé zpravidla požadovat rychlé zpeněžení zajištění a naopak věřitelé nezajištění 

udržení chodu podniku jako celku a jeho následné zpeněžení v delším časovém 

horizontu28.  S ohledem na zásady insolvenčního řízení je nutné v takové situaci 

postupovat podle společného zájmu věřitelů. Takto hovoří i judikatura Vrchního soudu 

v Praze, který ve svém rozhodnutí29 zdůraznil, že „insolvenční řízení nemá za cíl 

uspokojovat pouze jednoho či několik málo z věřitelů, jak je tomu v případě exekučního 

řízení“. Otázkou zůstává, jak vyložit pojem společný zájem věřitelů, když tyto zájmy 

mohou být zcela protichůdné, jak je popsáno výše. Východiskem pro danou situaci je 

dle názoru JUDr. Žižlavského zájem zajištěného věřitele, jelikož dle právní zásady, 

                                                 
28 Ke zpeněžení majetkové podstaty musí s ohledem na likvidační formu řešení úpadku dojít v podobě 
konkursu. 
29 Usnesení Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. KSPL 27 INS 1919/2010 1 VPSH 642/2010 ze dne 
1. 9. 2010. 
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že práva patří bdělým, ke své pohledávce přistupoval nejodpovědněji.30 Tento názor má 

své legitimní opodstatnění, protože cílem insolvenčního řízení je co možná nejvyšší 

poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. 

 

c) Práva nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení nelze omezit 

rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního správce. 

 

Zahájení insolvenčního řízení upravuje ustanovení § 97 IZ, které je kromě dobré 

víry určující pro použití této zásady. V případě, že v průběhu insolvenčního řízení vyjde 

najevo, že nabyvatel práva nebyl v dobré víře, pak je možné se proti tomuto stavu bránit 

například podáním odpůrčí žaloby, žaloby na neplatnost právního úkonu dle ustanovení 

§ 231 až 243 IZ. 

 

d) Věřitelé jsou povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek 

mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon. 

 

Odrazem této zásady v textu insolvenčního zákona je například ustanovení § 109 

IZ upravující účinky zahájení insolvenčního řízení, kdy věřitelé svá práva nemohou 

uplatnit žalobou, pokud je lze uplatnit přihláškou31, nemohou zlepšovat své postavení 

zřizováním zástavních práv a rovněž nejsou oprávněni provádět exekuci na základě 

dříve vydaných exekučních titulů32. Věřitelé se mohou domoci uspokojení své 

pohledávky mimo insolvenční řízení, ledaže to zákon dovoluje, za takové jednání 

můžeme požadovat například realizaci zástavního práva u třetí osoby, která není 

dlužníkem v insolvenčním řízení. Do úvahy připadá možnost jednání věřitele se třetí 

osobou, která je ochotna přistoupit k závazku dle ustanovení § 1892 NOZ33. Jakkoli 

se tato varianta zdá z pohledu selského rozumu nepravděpodobná, v praxi je poměrně 

                                                 
30 Srov. ŽIŽLAVSKÝ, M. Kvadratura kruhu - společný zájem věřitelů a pokyny zajištěného věřitele při 
provozu podniku dlužníka v insolvenci. Dostupný z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/kvadratura-kruhu-spolecny-zajem-veritelu-a-pokyny-zajisteneho-
veritele-pri-provozu-podniku-dluznika-v-insolvenci-92281.html>. 
31 V případě, že věřitel nepodá svou přihlášku v zákonné lhůtě, jinými slovy svou pohledávku nepřihlásí 
do insolvenčního řízení, pak mu tato skutečnost neotvírá možnost úspěšného uplatnění svého práva 
žalobou. 
32 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 23. 
33 Podle předchozí právní úpravy ustanovení § 533 obč. zák. 
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často využívána, a to v situaci, kdy dlužníkovi, který je v úpadku, bylo jako způsob 

řešení úpadku schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, přičemž tento 

dlužník vlastní nemovitost, jež zajišťuje pohledávku zajištěného věřitele. Tím, 

že k závazku dlužníka přistoupí třetí osoba, lze předejít pokynu zajištěného věřitele 

ke zpeněžení zajištění. Přistoupení k závazku ze strany třetí osoby tak otevírá možnost 

splnění podmínek oddlužení ze strany dlužníka, aniž by přitom byla v insolvenčním 

řízení uspokojována pohledávka zajištěného věřitele ze zpeněžení zajištění.  
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5. Zajištěný věřitel 

 

Insolvenční zákon zavedl celou řadu nových pojmů, které se dříve v úpadkovém 

právu v České republice nevyskytovaly. Obdobně je tomu u pojmu zajištěného věřitele, 

jehož legální definice je obsažena v ustanovení § 2 písm. g) IZ: „Zajištěným věřitelem 

je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, 

a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, 

zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo 

obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.“34 Z definice je patrné, že aby 

se věřitel stal věřitelem zajištěným, musí splnit hned několik podmínek. Věřitel musí 

svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení, a to jako pohledávku zajištěnou35; 

dále tato pohledávka musí být zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty; 

a v neposlední řadě musí být způsob zajištění takový, jaký vyjmenovává insolvenční 

zákon. Má-li věřitel svou pohledávku zajištěnou jiným způsobem, například ručením, 

smluvní pokutou nebo uznáním dluhu, pak se na takového věřitele nehledí z pohledu 

insolvenčního zákona jako na zajištěného věřitele36. Zajištění věřitelé jsou dle 

ustanovení insolvenčního zákona podskupinou věřitelů zajištěných ve smyslu hmotného 

práva37. Vzniku zajištění musí předcházet zahájení insolvenčního řízení. Pravidla pro 

stanovení rozhodné doby, ač by se mohla zdát zřejmá, stanovuje judikatura poměrně 

přísně, a to sice tak, že vznik zajištění musí být dovršen v okamžiku, kdy nastaly účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení38. Výjimku z tohoto pravidla představuje 

ustanovení § 41 IZ upravující úvěrové financování. 

 Zajištěný věřitel zaujímá v insolvenčním řízení výsadní postavení. Důvodová 

zpráva k insolvenčnímu zákonu charakterizuje zajištěného věřitele následovně: 
                                                 
34 Ustanovení § 2 písm. g) IZ. 
35 Dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. e) IZ zajištěný věřitel musí sdělit insolvenčnímu správci, jaká 
zajišťovací práva uplatňuje. Je otázkou, zda v případě, že tak zajištěný věřitel neučiní a zajišťovací práva 
u insolvenčního správce neuplatní, bude na jeho pohledávku nahlíženo jako na zajištěnou. Z judikatury, 
srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 NSČR 21/2011 a sp. zn. 29 NSČR 
16/2011 ze dne 30. 11. 2011, je možné usuzovat, že se na pohledávku takového věřitele bude nahlížet 
jako na pohledávku zajištěnou. Zajištěný věřitel se však nesplněním povinnosti, která je mu uložena 
zákonem, vystavuje riziku odpovědnosti za škodu, jež je vymezena právě v ustanovení § 136 odst. 2 
písm. e) IZ. 
36 RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 87. 
37 RICHTER, O. K povinnostem zajištěných věřitelů dle rozhodnutí o úpadku. Dostupný z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/k-povinnostem-zajistenych-veritelu-dle-rozhodnuti-o-upadku-
92419.html>. 
38 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011. 
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„Zajištění věřitelé tvoří v insolvenčním řízení skupinu, která se svým postavením 

a svými zájmy výrazně odlišuje od jiných skupin věřitelů a která s ohledem na práva 

ze zajištění nabytá před zahájením insolvenčního řízení může výrazně ovlivnit chod 

insolvenčního řízení již v jeho nejrannější fázi.“39 Pohledávka zajištěného věřitele má 

v insolvenčním řízení vyšší šanci na uspokojení zejména z důvodu existence zajištění. 

Toto zajištění zpravidla představuje zástavní právo na nemovitostech, které náležejí 

do majetkové podstaty40. Skutečnost, že pohledávka zajištěného věřitele bude 

uspokojena více než pohledávka věřitele nezajištěného, je zcela legitimní, jelikož 

zajištěný věřitel využil možností, které mu dává právní řád České republiky, a ke své 

pohledávce se postavil odpovědněji tím, že ji nějakým způsobem zajistil. Výše uvedené 

plně koresponduje se zásadou, že práva náležejí bdělým. Nezajištěný věřitel měl, stejně 

jako věřitel zajištěný, možnost zřídit pro svou pohledávku některé ze zajišťovacích 

práv, které zná insolvenční zákon. Skutečnost, že tak neučinil z důvodu své slabší 

vyjednávací pozice nebo z důvodu spočívajícího v jeho lehkovážnosti, je druhotná. 

Výsadní postavení zajištěného věřitele spočívá v možnosti, aby jeho pohledávka 

byla v insolvenčním řízení zcela uspokojena41, což je významný posun oproti předchozí 

právní úpravě, kdy se zajištěný věřitel42 uspokojoval maximálně do výše 70 %43. 

Zajištěný věřitel může být uspokojen kdykoli v průběhu insolvenčního řízení. Výtěžek 

zpeněžení vydává zajištěnému věřiteli insolvenční správce poté, co mu k tomu 

insolvenční soud vysloví souhlas prostřednictvím usnesení dle ustanovení § 298 odst. 2. 

Zajištěný věřitel může ovlivnit způsob řešení úpadku svým hlasováním 

na schůzi věřitelů. Podle dikce ustanovení § 151 IZ jsou zajištění věřitelé 

privilegovanou skupinou věřitelů a za určitých podmínek mohou rozhodnout zcela 

samostatně44. V insolvenčním řízení vystupují věřitelé často pasivně, a proto je 

insolvenční soud nucen vykonávat funkci předběžného věřitelského výboru. Aktivita 

věřitelů se omezuje na podání přihlášky pohledávky a případně kroky směřující 

                                                 
39 Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu, Zvláštní část, Část první (Obecná část), „K § 2“. 
40 Ostatní druhy zajištění se v insolvenčním řízení objevují zřídka. 
41 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 362. 
42 Jenž se v ZKV nazýval odděleným věřitelem. 
43 Srov. ustanovení § 28 odst. 4 ZKV. 
44 Srov. ustanovení § 151 odst. 2 IZ, kdy může nastat situace, že na schůzi věřitelů se hlasování zúčastní 
pouze zajištění věřitelé, přičemž splní podmínku, že výše pohledávek zajištěných věřitelů činí nejméně 
polovinu všech přítomných hlasujících věřitelů, počítáno podle výše pohledávek.  
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ke zpeněžení majetkové podstaty. Z tohoto důvodu se práce podrobněji nevěnuje 

hlasování věřitelů na schůzích věřitelů. 

Zajištěný věřitel svými pokyny vůči insolvenčnímu správci zásadním způsobem 

ovlivňuje způsob, jakým bude předmět zajištění spravován 45 a rovněž zpeněžován. Této 

problematice je věnována samostatná kapitola zabývající se majetkovou podstatou. 

Povinností zajištěného věřitele je přihlásit svou pohledávku řádně a včas 

do insolvenčního řízení a oznámit uplatnění zajišťovacího práva insolvenčnímu správci.  

V případě, že zajištěný věřitel svou pohledávku nepřihlásí, resp. neoznámí správci, 

vystavuje se nebezpečí, že jeho pohledávka nebude vůbec v insolvenčním řízení 

uspokojována a bude odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, 

že do majetkové podstaty není včas sepsán dlužníkův majetek sloužící k zajištění, nebo 

tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva, srov. ustanovení § 136 odst. 2 IZ. 

Rovněž problematice přihlašování pohledávek zajištěného věřitele do insolvenčního 

řízení bude věnována samostatná kapitola. 

Pro účely této práce se zajištěným věřitelem rozumí věřitel, který jedná 

profesionálně s péčí řádného hospodáře a má svou pohledávku, jejímž právním 

důvodem je závazek z úvěrové smlouvy a která je zajištěna zástavním právem 

na nemovitost dlužníka, jež náleží do majetkové podstaty. Typickým příkladem 

takového věřitele je banka, pro niž představuje zajištění v podobě zástavního práva 

hlavní způsob zajišťování pohledávek v úvěrových závazkových vztazích, který věřiteli 

skýtá šanci na značné uspokojení pohledávky. 

                                                 
45 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 7. 
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6. Insolvenční návrh 

 

6.1. Obecně k insolvenčnímu návrhu 

 

Insolvenční řízení je řízení návrhové. Jedná se o sporné řízení. Přestože je 

v insolvenčním zákoně v ustanovení § 86 IZ zakotvena vyšetřovací zásada, která je 

spojena s nesporným řízením, v rámci koncepce insolvenčního zákona se jedná 

o výjimku.46 Pro zahájení insolvenčního řízení je nutné podat insolvenční návrh. 

Legální definice insolvenčního návrhu je obsažena v ustanovení § 2 písm. c) IZ47. 

Insolvenční návrh zásadně ovlivní celý průběh insolvenčního řízení, a proto je nezbytné 

mu při jeho sepisu věnovat náležitou péči. 

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu48. V případě, že je insolvenční návrh adresován věcně nepříslušnému 

soudu, pak tento soud předá návrh na zahájení insolvenčního řízení soudu místně 

a věcně příslušnému s tím, že účinky spojené se zahájením řízení, kterým bude 

věnována samostatná kapitola, nastanou až ve chvíli doručení insolvenčního návrhu 

věcně příslušnému soudu. Je-li insolvenční návrh adresován věcně příslušnému soudu, 

ale přitom je soud místně nepříslušný, pak nastanou účinky zahájení insolvenčního 

řízení a tento soud postoupí insolvenční návrh soudu místně příslušnému. 

Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel. Jedná-li se 

o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat pouze dlužník49. Insolvenční řízení 

nemůže iniciovat soud, jiný veřejnoprávní subjekt50, osoby blízké dlužníkovi, třetí 

osoby, které poskytly dlužníkovi zajištění, ani jiné osoby, které by na zahájení 

insolvenčního řízení mohly mít zájem. V insolvenčním návrhu musí být doložena 

aktivní legitimace k podání návrhu. Z tohoto důvodu musí být k věřitelskému 

                                                 
46 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 212. 
47 Insolvenčním návrhem se rozumí návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný u insolvenčního 
soudu. 
48 POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. Bulletin advokacie. 
2007, č. 11, s. 19. 
49 Srov. ustanovení § 97 odst. 5 IZ. 
50 Za určitých okolností je oprávněna podat insolvenční návrh Česká národní banka. Úpadek finančních 
institucí není předmětem této práce, proto tato varianta není v práci dále řešena. Práce se zároveň 
nezabývá situací, kdy insolvenční návrh podává insolvenční správce v hlavním úpadkovém řízení, jenž 
zahajuje vedlejší insolvenční řízení. 



 

27 
 

insolvenčnímu návrhu připojena přihláška pohledávky dle ustanovení § 105 IZ, která 

prokazuje, že věřitel má za dlužníkem splatnou pohledávku51. Pouze v případě, 

že navrhovatel prokáže svou aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu, může se 

insolvenční soud zabývat zkoumáním, zda je dlužník v úpadku52. 

 

6.2. Náležitosti insolvenčního návrhu 

 

Insolvenční návrh, aby byl insolvenčním soudem projednatelný, musí splňovat 

náležitosti, které jsou na něj insolvenčním zákonem kladeny. Tyto náležitosti můžeme 

rozdělit na obecné, speciální a formální.  

Obecné náležitosti podání vymezuje ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. 

V insolvenčním řízení se s ohledem na ustanovení § 7 IZ použijí přiměřeně. Mezi 

obecné náležitosti lze počítat povinnost uvést, kterému soudu je podání určeno, které 

záležitosti se týká, datum a podpis, který je ovšem dle ustanovení § 97 IZ považován 

za formální náležitost insolvenčního návrhu53. Ustanovení § 79 odst. 1 o.s.ř. 

se nepoužije v plném rozsahu54. 

Za speciální náležitosti insolvenčního návrhu dle ustanovení § 103 odst. 1, 2 a 3 

IZ označujeme povinnost označit insolvenčního navrhovatele a insolvenčního dlužníka, 

případně jejich zástupce, uvést rozhodné skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka 

nebo jeho hrozící úpadek, a skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat, 

označit důkazy a petit návrhu. 

Označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, případně označení jejich 

zástupců, nečiní v praxi problém, jelikož zákon podává podrobný návod55, jak tyto 

                                                 
51 Insolvenční zákon tímto vylučuje možnost, aby insolvenční návrh podal věřitel, který má za dlužníkem 
pohledávku, která se doposud nestala splatnou. V praxi může nastat situace, kdy dlužník vykazuje znaky 
úpadku, ale doposud nebylo zahájeno insolvenční řízení, a věřiteli majícímu nesplatnou pohledávku 
za dlužníkem by vyhovovalo, kdyby s dlužníkem bylo vedeno insolvenční řízení. Přestože takový věřitel 
zná další věřitele se splatnými pohledávkami za dlužníkem, a je tedy s to sepsat insolvenční návrh, 
nemůže, s ohledem na ustanovení § 105 IZ, insolvenční řízení iniciovat. 
52 ŘEHÁČEK, O. Úpadek a jeho osvědčení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 19. 
53 RICHTER, O. K náležitostem insolvenčního návrhu. Dostupný z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nalezitostem-insolvencniho-navrhu-86809.html>. 
54 Insolvenční zákon je k občanskému soudnímu řádu zákonem speciálním, což mnohokráte judikoval 
Nejvyšší soud, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 29 NSČR 52/2011 a usnesení 
Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011. 
55 Srov. ustanovení 103 odst. 1 věta druhá IZ: „Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením 
a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí 
být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, 
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osoby mají být označeny. Účastníkům jsou požadované údaje dobře známy: je-li 

insolvenčním navrhovatelem dlužník, pak svou osobu zná, a je-li insolvenčním 

navrhovatelem věřitel, pak s velkou pravděpodobností vstoupil s dlužníkem 

do závazkového vztahu, který zpravidla bývá uzavírán v písemné formě, a proto 

potřebnými údaji disponuje. 

Nejproblematičtější náležitostí insolvenčního návrhu se jeví uvedení 

rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. 

Na tomto místě je navrhovatel povinen tvrdit skutečnosti, které charakterizují úpadek 

dlužníka. Úpadek dlužníka může být insolvenčním soudem zjištěn pouze v případě, 

že se prokáže, že dlužník má více věřitelů a peněžité závazky po lhůtě splatnosti po 

dobu delší 30 dnů, které zároveň není schopen plnit56. V případě dlužníkova předlužení 

je třeba prokázat, že dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu 

jeho majetku57 a pro případ hrozícího úpadku musí vyplynout, že se zřetelem ke všem 

okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků58. Navrhovatel musí v insolvenčním návrhu 

uvést natolik konkrétní skutečnosti, aby byl úpadek dlužníka osvědčen. Obecná tvrzení 

typu „dlužník je předlužen“, „dlužník je v úpadku“, „mám tři věřitele a závazky 

po lhůtě splatnosti delší 30 dnů“, „dlužník je insolventní“ apod. nepostačují k osvědčení 

úpadku dlužníka. Výše uvedené mnohokráte judikoval Nejvyšší soud, například 

v usnesení ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009: „V insolvenčním návrhu musí 

být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o jeho hrozícím 

úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Pouhé konstatování, že „dlužník je v úpadku“, 

nebo mu „úpadek hrozí“, případně, že dlužník „je insolventní“, nebo že „ je v platební 

neschopnosti“, anebo že „je předlužen“, není ve smyslu § 103 odst. 2 insolvenčního 

zákona uvedením okolností, které úpadek osvědčují.“ Obecně řečeno v insolvenčním 

návrhu musí být přesně označeni alespoň dva věřitelé mající za dlužníkem pohledávky 

po lhůtě splatnosti, přičemž pohledávka musí být přesně vyčíslena, uvedeno datum 

                                                                                                                                               
musí insolvenční návrh obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před 
insolvenčním soudem vystupuje.“ 
56 Srov. ustanovení § 3 odst. 1 IZ. 
57 Srov. ustanovení § 3 odst. 3 IZ. 
58 Srov. ustanovení § 3 odst. 4 IZ. 
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splatnosti pohledávky a ozřejměn právní důvod vzniku pohledávky59. Dále musí 

insolvenční návrh obsahovat tvrzení, z něhož vyplývá, že dlužník není schopen splnit 

své splatné závazky60. Přesné specifikování pohledávky dalších věřitelů je limitující 

zejména, je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel, a to z důvodu, že zpravidla buď 

nezná další věřitele dlužníka, popřípadě nedokáže pohledávku dalšího věřitele přesně 

specifikovat. Insolvenčními soudy je však přesná specifikace pohledávky věřitele přísně 

vyžadována, viz například usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 7. 2010, sp. 

zn. 3 VSPH 131/201061. Z logiky věci je pochopitelné, že na kvalitu vyhotovení 

insolvenčního návrhu jsou kladeny vysoké nároky, a to z důvodu účinků, které jsou 

spojeny se zahájením insolvenčního řízení. Jako problematickou skutečnost je možné 

chápat odlišný přístup insolvenčních soudů k insolvenčním návrhům různých 

navrhovatelů, konkrétně dlužníků a věřitelů. Za všeobecný trend lze označit mírnější 

posuzování dlužnických insolvenčních návrhů62. V tomto duchu rozhodl Vrchní soud 

v Olomouci v usnesení ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. 2 VSOL 43/200963, když judikoval: 

„Není podmínkou projednatelnosti dlužníkova insolvenčního návrhu, aby v něm 

u každého konkrétního závazku vždy uvedl, kdy a jakým způsobem nastala jeho 

splatnost, ani to, kdy každý z těchto závazků přestal hradit, příp. kdy uhradil poslední 

                                                 
59 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 11. 2010, sp. zn. 2 VSPH 655/2010 pojednává o nutnosti 
uvedení právního důvodu pohledávky. 
60 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 66. 
61 Právní věta: „Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční 
návrh opatřený náležitostmi dle § 103 insolvenčního zákona a zákonem požadovanými přílohami 
obsahujícími údaje uvedené v § 104 insolvenčního zákona. Soudní praxe dovodila, že – vzhledem 
k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob 
– je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném 
řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§103 
odst. 2 insolvenčního zákona), mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za 
dlužníkem splatnou pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční 
navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu 
jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. 
Jinak řečeno, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho 
insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o věřitelích 
dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku 
a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu) předložil. To však 
za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné – tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 
insolvenčního zákona, že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) přihlížet.“ 
62 V čase získává dlužník-spotřebitel více práv. V některých případech se až příliš formalisticky dbá na 
dodržování těchto práv. Označení dlužník jako neprávní termín přestává ve společnosti vzbuzovat 
negativní konotace, protože problémy s řádným splácením závazků má čím dál větší procento společnosti. 
Přespřílišná ochrana dlužníků se stává terčem kritiky některých zástupců z řad odborné veřejnosti, viz 
například SOKOL, T. Poněkud přechráněný spotřebitel. Dostupný z WWW: 
<http://www.epravo.cz/top/efocus/ponekud-prechraneny-spotrebitel-92217.html>. 
63 KUČERA, F. Sbírka insolvenční judikatury. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 112. 
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splátku.“ V projednávané věci podával dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem 

na povolení oddlužení, přičemž prvostupňový soud dlužníkův návrh odmítl 

s odůvodněním, že nebyly uvedeny rozhodné skutečnosti, které osvědčují úpadek 

dlužníka. Výše citovaný judikát Vrchního soudu v Olomouci pak zcela nekoresponduje 

s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 1. 2013, sp. zn. 1 VPSH 1725/2012, 

který odůvodnil své potvrzení odmítnutí insolvenčního návrhu soudem prvního stupně 

tak, že navrhovatel prokázal svou pohledávku, dále označil další dva věřitele, výši jejich 

pohledávek a uvedl, že pro tyto pohledávky jsou s dlužníkem vedena exekuční řízení, 

avšak nesdělil právní důvod pohledávek a datum jejich splatnosti, a proto byl 

insolvenční návrh odmítnut. 

S povinností navrhovatele uvést rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek 

dlužníka, je spjata povinnost uvést rozhodující skutečnosti přímo v insolvenčním návrhu 

a neodkazovat na listinné důkazy, které jsou jeho přílohou. Insolvenční návrh můžeme 

považovat za zvláštní druh žaloby64. Nejvyšší soud judikoval, že žalobce splní svou 

povinnost vylíčit v žalobě rozhodné skutečnosti, odkáže-li na listiny, jež k žalobě jako 

důkazy přiloží, jestliže zároveň na tyto listiny v textu žaloby výslovně odkáže, přičemž 

z důkazu je současně patrno, že připojený listinný důkaz je listinou, která popisuje 

nárok po skutkové stránce65. Obdobný závěr však ve vztahu k insolvenčnímu řízení 

Nejvyšší soud vyvrátil usnesením ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008, v němž 

akcentoval případnou závažnost dopadu účinků zahájení insolvenčního řízení 

do poměrů dlužníka nebo třetích osob. Při věnování důkladné pozornosti textu 

ustanovení § 103 odst. 2 IZ je patrné, že povinnost uvést rozhodující skutečnosti, které 

osvědčují úpadek dlužníka, přímo v insolvenčním návrhu je zahrnuta přímo do dikce 

zákona. Je nezbytné si uvědomit, že vadný insolvenční návrh, který je insolvenčním 

soudem po právu odmítnut, i přesto stigmatizuje dlužníka v insolvenčním rejstříku, což 

může odradit potenciální obchodní partnery. 

Skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat, musí být obsaženy 

přímo v insolvenčním návrhu, přičemž návrh může být, jak je uvedeno výše, podán 

dlužníkem nebo věřitelem66, což upravuje ustanovení § 97 odst. 5 IZ. Prokázání aktivní 

                                                 
64 HIMMATOVÁ, H. Odmítnutí insolvenčního návrhu – jak tomu zabránit? Bulletin advokacie. 2012, 
č. 9, s. 17. 
65 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. července 2008, sp. zn. 29 Odo 742/2006. 
66 Věřitel je brán jako účastník řízení, nikoli věřitel z pohledu hmotného práva. Insolvenční návrh může 
podat například insolvenční správce jiného dlužníka, pokud má splatnou pohledávku. 



 

31 
 

legitimace k podání insolvenčního návrhu tíží více věřitele, který dle ustanovení § 105 

IZ musí doložit, že má za dlužníkem splatnou pohledávku, a zároveň připojit přihlášku 

této pohledávky. Při posuzování aktivní legitimace navrhovatele se projeví zásada 

projednací67 a břemeno tvrzení i důkazní bude spočívat výhradně na insolvenčním 

navrhovateli68. Prokázání skutečností, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, je 

předpokladem k samotnému projednání dlužníkova úpadku. Není-li tento předpoklad 

splněn, pak musí být takový návrh insolvenčním soudem zamítnut dle ustanovení § 143 

odst. 1 IZ, srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, sp. zn. 2 VSPH 

284/2008.  

Označení důkazů, kterých se navrhovatel dovolává, nečiní v praxi problémy, 

jelikož se jedná o běžnou součást podání určených soudům69. 

Petit návrhu je označení, čeho se navrhovatel podáním insolvenčního návrhu 

domáhá. Tím je zjištění úpadku dlužníka. Není rozhodné, zda insolvenční návrh podává 

dlužník nebo věřitel. Skutečnost, že se navrhovatel insolvenčním návrhem domáhá 

zjištění úpadku dlužníka, je natolik zřejmá, že i judikatorní praxe zmírnila dopad 

neuvedení petitu v návrhu, když bylo Vrchním soudem v Praze judikováno: „Jen z toho, 

že insolvenční návrh neobsahuje přesnou formulaci požadovaného výroku soudu, nelze, 

není-li jinak pochyb, čeho se navrhovatel domáhá, dovozovat absenci zákonem 

požadovaných náležitostí“70. Navrhovatel nemusí v insolvenčním návrhu uvádět, jakým 

způsobem má být úpadek dlužníka řešen. 

Formální náležitostí insolvenčního návrhu je podpis osoby, která insolvenční 

návrh podala. Tato povinnost je obsažena v ustanovení § 97 odst. 2 IZ, přičemž podpis 

musí být úředně ověřen. Je-li návrh podáván elektronicky, pak musí být opatřen 

uznávaným elektronickým podpisem71. Insolvenční návrh může být rovněž podán 

prostřednictvím datové schránky osoby. V takovém případě již není nutné osobu blíže 

verifikovat. Je-li insolvenční návrh podáván datovou schránkou, pak již nemusí být 

podepsán elektronickým podpisem, což stanovuje určitou míru disproporce mezi 

                                                 
67 Zásada vyšetřovací se uplatní při zjišťování úpadku dlužníka. 
68 ŘEHÁČEK, O. Úpadek a jeho osvědčení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 19. 
69 Dle ustanovení § 125 o.s.ř. mohou jako důkazní prostředky sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit 
stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických 
a právnických osob, notářské a exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. 
70 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 2 VSPH 274/2008. 
71 Dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
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jednotlivými způsoby podání insolvenčního návrhu72. V případě, že insolvenční návrh 

není opatřen výše uvedenými náležitostmi, jedná se o nezhojitelnou vadu a insolvenční 

návrh bude bez dalšího odmítnut. V neposlední řadě musí být insolvenční návrh dle 

ustanovení § 97 odst. 3 IZ podepisován zástupcem insolvenčního navrhovatele 

na základě procesní plné moci. Tato plná moc musí být k návrhu připojena a podpis 

osoby, která plnou moc udělila, musí být úředně ověřen nebo musí být plná moc 

opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Úprava insolvenčního zákona klade 

na insolvenční návrh přísnější požadavky, než jsou kladeny na návrhy v běžném 

občanském soudním řízení73. 

Závěrem je nutné dodat, že insolvenční návrh, jedná-li se o návrh dlužnický, 

se doručuje insolvenčnímu soudu v jednom vyhotovení, zatímco věřitelský návrh 

se doručuje insolvenčnímu soudu ve dvou vyhotoveních. Tato povinnost je poněkud 

kostrbatě zakotvena v ustanovení § 103 odst. 3 IZ. 

 

6.3. Specifika dlužnického insolvenčního návrhu 

 

Problematika dlužnického insolvenčního návrhu nespočívá ve složitosti podání, 

ale v typu osoby, která návrh podává. Ve své práci vycházím z předpokladu, 

že dlužníkem je fyzická osoba, ať už podnikatel či nepodnikatel74. Dlužník mnohdy 

nemá právní vzdělání a mnohokrát ani právní povědomí. Podáním insolvenčního návrhu 

řeší svou těžkou finanční situaci, z čehož logicky vyplývá, že nemá prostředky 

na zajištění si služeb profesionála. Nedostatečná informovanost na straně dlužníka vede 

k neopodstatněnému očekávání od insolvenčního řízení, kdy je dlužník hnán 

představou, že se zbaví svých dluhů za výhodnou cenu představující 30 % jeho dluhů75. 

Dlužník, aniž by se důkladně seznámil s problematikou, podá insolvenční návrh, který 

                                                 
72 Tato novinka byla zanesena do textu zákona novelou 294/2013 Sb. Lze z ní vyvodit, že zákonodárce 
více důvěřuje podáním učiněným prostřednictvím datových schránek než podáním podaným písemně 
nebo prostým e-mailem. Do určité míry je tento závěr logický, protože pokud by písemné a e-mailem 
podané insolvenční návrhy nebyly opatřeny úředně ověřeným podpisem, případně uznaným 
elektronickým podpisem, pak by mohlo ve vyšší míře docházet k podávání šikanózních návrhů. 
Zákonodárce pravděpodobně vycházel z premisy, že insolvenční návrh podaný prostřednictvím datové 
schránky je možné přičítat osobě, z jejíž datové schránky bylo takové podání odesláno, přičemž tato 
osoba je snadno dohledatelná. Na druhou stranu se tímto zvýhodňují osoby mající zřízenou datovou 
schránku. 
73 ANDRÁŠEK, J. Úpadek a způsoby jeho řešení. Satisfakce. 2011, č. 2, s. 86. 
74 Podnikatel bude zpravidla drobný živnostník. 
75 Předpokládám, že dlužník spojí s insolvenčním návrhem návrh na povolení oddlužení. 
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zaprvé nemusí vyřešit jeho situaci dle představ a zadruhé je stižen případnými vadami. 

Dlužník může například mylně předpokládat, že již samotným podáním insolvenčního 

návrhu docílí schválení oddlužení jako způsobu řešení svého úpadku. Místo řešení 

situace tak dojde k prohloubení problému. Neznalost a neprofesionalita při sepisu 

podání často nevede, jak by se dalo předpokládat, k jejich odmítnutí, nýbrž 

k mírnějšímu posouzení ze strany insolvenčního soudu, který zohledňuje skutečnost, 

že dlužník nemá dostatek prostředků a řeší složitou životní situaci. Tímto je vytvářena 

určitá dvojkolejnost v posuzování dlužnických a věřitelských insolvenčních návrhů, 

na které jsou kladeny vyšší nároky. 

Splní-li dlužník veškeré náležitosti, jež jsou na vyhotovení řádného 

insolvenčního návrhu shora kladeny, pak dle ustanovení § 104 IZ musí nad to navíc 

doložit následující dokumenty, které jsou přílohami návrhu: seznam svého majetku, 

seznam závazků, seznam svých zaměstnanců a listiny dokládající úpadek nebo hrozící 

úpadek. Vyjmenované přílohy jsou obligatorní náležitosti dlužnického insolvenčního 

návrhu76. Přílohy jsou po dlužníkovi požadovány z důvodu rychlosti, protože je to právě 

dlužník, kdo má největší přehled o svém majetku, závazcích a zaměstnancích. 

Nepředložení příloh ani po výzvě insolvenčního soudu má za následek odmítnutí návrhu 

dle ustanovení § 128 odst. 2 IZ. Společným jmenovatelem u předkládaných příloh je, 

že musí být dlužníkem podepsány a zároveň musí obsahovat výslovné prohlášení 

dlužníka, že jsou správné a úplné. V opačném případě není splněna povinnost dlužníka 

předložit přílohy společně s insolvenčním návrhem77. 

Seznamem majetku se rozumí veškerý majetek dlužníka včetně pohledávek. 

Majetek je označován jednotlivě, což v praxi znamená, že dlužník vypíše veškeré věci, 

které vlastní, a uvede jejich pořizovací hodnotu. Dlužník u označení svých pohledávek 

uvede, na čem se zakládají, specifikuje jejich výši, vyjádří se k jejich dobytnosti 

a označí svého dlužníka. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo 

jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato 

řízení (rozhodnutí) označí78. Seznam majetku je důležitou součástí insolvenčního 

návrhu. Pokud je sepsán poctivě, pak z něj věřitelé, v případě zjištění úpadku, mohou 

                                                 
76 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 240. 
77 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009. 
78 Srov. ustanovení § 104 odst. 2 věta druhá IZ. 
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s využitím seznamu závazků predikovat své potenciální uspokojení z insolvenčního 

řízení. Úmyslně nepravdivé sepsání seznamu majetku má přesah do trestněprávní 

roviny, když dlužník by mohl spáchat trestný čin dle ustanovení § 227 zákona číslo 

40/2009 Sb., trestní zákon.79 Novelou zákona č. 294/2013 Sb. bylo zavedeno, 

že insolvenční návrh nelze zamítnout pro nedostatek majetku dlužníka, který nebude 

postačovat ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Před nabytím účinnosti výše 

citované novely zákona bylo zamítání insolvenčních návrhů pro nedostatek majetku 

běžnou praxí, když 80 % všech zamítnutých návrhů bylo zamítnuto právě s odkazem 

na nedostatek majetku dle ustanovení § 144 IZ, ve znění do 1. 1. 201480. 

Seznamem závazků se rozumí přehled veškerých závazků, u nichž dlužník 

označí věřitele, výši závazku, jeho splatnost, zda a případně které pohledávky popírá 

co do důvodu nebo co do výše a proč. Jako své věřitele dlužník označuje všechny 

osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková 

práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují81. Dlužník 

má povinnost upozornit, kteří z věřitelů jsou mu osoby blízké nebo tvoří s dlužníkem 

koncern. V případě, že dlužník má věřitele, kteří mají právo uspokojit své pohledávky 

ze zajištění nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, pak je uvede odděleně a rovněž 

uvede, zda popírá právo na uspokojení ze zajištění a proč. U pohledávek těchto věřitelů 

dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých 

se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí 

v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označí druh zajištění a důvod jeho vzniku82. 

Uvedení výše jmenovaných skutečností představuje základní krok k posouzení, zda 

se dlužník nachází v úpadku. V praxi se běžně vyskytují případy, kdy dlužník 

v seznamu svých závazků některé závazky neuvede, případně je uvede nepřesně. 

Dlužník může být veden nepoctivým záměrem nebo rovněž jen svou neznalostí 

v situacích, kdy není schopen posoudit, co představuje zajištění pohledávky, nerozumí 

termínu splatnost a podobně. Taktéž je možné se setkat s mylným názorem obligačních 

a zároveň zástavních dlužníků vlastnících nemovitost, že taková nemovitost jim nepatří 

                                                 
79 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010., s. 209. 
80 KISLINGEROVÁ, E.; RICHTER, T.; SMRČKA, L. a kol. Insolvenční praxe v České republice. 
V období 2008-2013. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 82. 
81 Srov. ustanovení § 104 odst. 3 IZ. 
82 Tamtéž. 
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a vlastní ji (zástavní) věřitel, což je vede k závěru, že závazek není zajištěn. Poměrně 

častým jevem je, že dlužník některé své závazky řádně splácí, a proto řádně splácené 

závazky do seznamu nezanese. Ať už je dlužník, který neuvedl seznam závazků zcela 

řádně v souladu se skutečností, motivován čímkoli, riskuje závažné následky v podobě 

toho, že insolvenční soud na jeho snahu oddlužit se bude nahlížet jako na nepoctivý 

záměr. 

Seznam zaměstnanců je obligatorní náležitostí návrhu. Ustanovení § 104 odst. 1 

písm. c) IZ cílí zejména na dlužníky, jimiž jsou zpravidla právnické osoby – 

zaměstnavatelé. Zde má toto ustanovení pevné místo a insolvenční návrh by bez 

předložení seznamu zaměstnanců nebyl projednatelný. Insolvenční soud by musel 

navrhovatele vyzvat k doplnění přílohy. Seznam zaměstnanců je při výše uvedené 

charakterizaci dlužníka často opomíjenou přílohou insolvenčního návrhu. Dlužníkovi, 

který je sám v zaměstnaneckém poměru, případně je bez zaměstnání a v minulosti nikdy 

žádné zaměstnance neměl, přijde požadavek zákonodárce nadbytečný. Z tohoto důvodu 

může docházet k časté absenci seznamu zaměstnanců. Pro splnění povinnosti předložení 

seznamu zaměstnanců přitom postačí uvést, že dlužník zaměstnance nemá, toto 

podepsat a prohlásit, že údaje jsou správné a úplné. Soudní praxe dospěla k určitému 

odbourávání přílišných formalismů, které jsou spojeny s insolvenčním návrhem. 

Na jedné straně totiž sice stojí požadavek, aby předkládané dokumenty byly v potřebné 

kvalitě, protože insolvenční řízení představuje velký zásah do sféry dlužníka, zároveň 

se však na straně druhé požaduje rychlost řízení. V projednávané věci judikoval Vrchní 

soud v Praze, že je nadbytečné a odporující zásadám insolvenčního řízení, aby 

u prohlášení, že dlužník nemá žádné zaměstnance, navíc prohlašoval, že tyto údaje jsou 

správné a úplné83. S rozhodnutím lze určitě souhlasit, protože je nutné, aby insolvenční 

soud rozhodoval ve věci vždy s přihlédnutím k okolnostem případu. 

Velmi důležitou přílohou insolvenčního návrhu jsou listiny, které dokládají 

úpadek nebo hrozící úpadek. Tyto listiny představují uzavřené smlouvy, které dokládají 

uzavření závazků, výzvy ze strany věřitelů o splatnosti pohledávky, odstoupení 

od smlouvy, předžalobní výzvy, rozhodnutí soudů o povinnosti zaplatit určitou částku, 

exekuční příkazy, dražební vyhlášky, výpisy z katastru nemovitostí, znalecké posudky 

                                                 
83 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 5. 2009, sp. zn. 2 VSPH 147/2009. 
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a mnohé další. Dlužníkovi lze jen doporučit, aby pokud možno předložil veškeré listiny, 

jelikož se tím zrychlí průběh insolvenčního řízení. 

Apel na důkladný a řádný sepis insolvenčního návrhu byl v textu zmíněn již 

několikrát. V neposlední řadě může být dlužník motivován k sepisu bezvadného návrhu 

skutečností, že insolvenční soud může navrhovateli uložit zaplacení zálohy na náklady 

insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů na insolvenční řízení a tyto 

prostředky není možné zajistit jinak. Dlužník se dle ustanovení § 108 odst. 1 IZ může 

povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyhnout tehdy, jestliže 

o insolvenčním návrhu může soud rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá 

rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Zákon tak 

privileguje dlužníky, kteří podali bezvadný insolvenční návrh a zároveň podali návrh 

na povolení oddlužení a vyhovují podmínkám pro možnost řešení úpadku oddlužením. 

Tato právní úprava byla do insolvenčního zákona včleněna novelou zákona č. 294/2013 

Sb. V minulosti docházelo k případům, kdy dlužník podal insolvenční návrh, následně 

mu insolvenční soud uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, 

a jelikož dlužník již nedisponoval dostatkem peněžitých prostředků84, tuto zálohu 

nezaplatil, a proto insolvenční soud řízení zastavil. Tímto postupem byl mnohým 

dlužníkům odepřen přístup k insolvenčnímu řízení. Pouze okrajem uvádím, že dlužník 

je osvobozen od povinnosti platit soudní poplatek za podání insolvenčního návrhu. 

Nemajetní dlužníci zamýšlející podat insolvenční návrh se neubránili povinnosti zaplatit 

zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť nedostatek finančních prostředků není 

při úvaze o stanovování výše zálohy rozhodující. Výše uvedený stav je napraven 

citovanou novelou. Stanovování výše zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo 

podrobeno judikatorním rozhodnutím například ze strany Vrchního soudu v Olomouci, 

který uzavřel, že záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč stanovená 

dlužníkovi, který svůj insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení, 

kterému je možné vyhovět, je nepřiměřeně vysoká85. Výše zálohy závisí na úvaze 

insolvenčního soudu a její vrchní hranicí je částka 50.000 Kč. Tato částka je konečná 

a ze strany soudu nemůže být vyžadována opakovaně86. Insolvenční soudy postupují 

                                                 
84 Což bývá hlavní motivací, proč dlužník do insolvenčního řízení vstupuje. 
85 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 2 VSOL 119/2008. Bylo rozhodováno 
před účinností novely zákona č. 294/2013 Sb. 
86 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010., s. 216. 
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vůči navrhovatelům různě; pro věřitelské návrhy je stanovována zpravidla horní hranice 

zálohy87, zatímco dlužníkům je záloha stanovována při spodní hranici88. Rozdílný 

přístup je částečně ospravedlnitelný skutečností, že mezi prostředky dlužníka a věřitele 

zpravidla existuje diametrální rozdíl. V případě nezaplacení zálohy na náklady 

insolvenčního řízení může insolvenční soud řízení zastavit89. Pokud tak neučiní, má 

v zákoně uvedenu alternativní možnost zálohu po navrhovateli vymáhat. Tento postup, 

jenž by byl spojen s další agendou již tak přetížených soudů, se nejeví jako praktický90. 

Výhodou věřitele oproti dlužníkovi je skutečnost, že peněžité prostředky vynaložené 

na zálohu na náklady insolvenčního řízení lze uplatnit jako pohledávku za majetkovou 

podstatou. 

 

6.4. Zneužívání insolvenčního návrhu dlužníkem 

 

V předchozí kapitole byl dlužník charakterizován jako osoba, která nemá 

formální právní vzdělání a většinou ani dobré právní povědomí. Z této premisy 

se najdou mnohé výjimky, kdy si je dlužník velmi dobře vědom svých práv a možností, 

které mu právní úprava skýtá, a neváhá je využít pro dosažení svých cílů. Modelovou 

situaci představuje dlužník, proti němuž je vedeno exekuční řízení, přičemž soudní 

exekutor zvolil jako způsob exekuce exekuční příkaz prodejem nemovité věci 

dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. c) EŘ a řízení již dospělo do fáze, že exekutor vydal 

dražební vyhlášku a bylo stanoveno datum provedení dražby nemovitosti. Dlužník, 

povinný v rámci exekučního řízení, se s touto situací nesmíří a rozhodne se, že dražbě 

nemovitosti zabrání. Insolvenční řízení vybavuje dlužníka ke zmaření exekuční dražby91 

ideálním prostředkem v podobě podání insolvenčního návrhu ve spojitosti s účinky 

zahájení insolvenčního řízení dle ustanovení § 109 a násl. IZ. Dlužník, který nemá za cíl 

řešit svůj úpadek, jelikož se v úpadku ani nemusí nacházet, ale pouze zabránit konání 

exekuční dražby, využije účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, které 

nastávají již zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku. Dlužník záměrně podá 
                                                 
87 Zpravidla 45.000 až 50.000 Kč. 
88 Nejčastěji 5.000 Kč. 
89 Srov. ustanovení § 108 odst. 3 IZ. 
90 Obdobný názor můžeme nalézt například v KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. 
Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 253. 
91 Toto se týká i dražeb podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
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insolvenční návrh, který je sám o sobě neprojednatelný, když se například omezí 

na sdělení: „Mám více než dva věřitele a pohledávky, které nejsem schopen splácet, 

více než 3 měsíce po splatnosti.“ Takový insolvenční návrh bude insolvenčním soudem 

odmítnut. Dlužník, jehož jediným cílem je prolongace insolvenčního řízení, se proti 

odmítnutí návrhu odvolá, přičemž jako odůvodnění svého odvolání uvede například: 

„Mám za to, že mnou podaný insolvenční návrh je důvodný, jelikož jsem v úpadku.“ 

V takovém případě odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdí. Tento 

proces, od podání insolvenčního návrhu do potvrzení rozhodnutí soudu prvního stupně, 

trvá zhruba pět až osm měsíců92. Nutno podotknout, že dlužník nevyužil všech možností 

prolongace insolvenčního řízení, když by bylo možno dlužníkovi „doporučit“, aby svůj 

insolvenční návrh zaslal na místně nepříslušný soud. Poté, co je dlužníkův insolvenční 

návrh s konečnou platností odmítnut, dlužníkovi nic nebrání, aby podal stejně kvalitní 

insolvenční návrh znovu se stejnými účinky. 

Shora popsaná situace je velmi nebezpečná, jelikož zabraňuje věřiteli, aby 

se v rámci exekučního řízení domohl své pohledávky, navyšuje náklady exekučního 

řízení, paralyzuje exekuční řízení, obstruuje a zahlcuje insolvenční soudy, a to vše 

na základě zákonného nástroje, jenž je zneužíván. 

Výše uvedený postup dlužníka je umožněn mimo jiné tím, že s podáním 

dlužnického insolvenčního návrhu a případným odvoláním není spojena poplatková 

povinnost93. Otázkou zůstává, zda by zpoplatnění insolvenčního návrhu takovému 

jednání zamezilo. Lze předpokládat, že nikoli, jelikož dlužník by podal insolvenční 

návrh a následně by neuhradil soudní poplatek. Tím by pouze došlo ke zkrácení lhůty 

vyřízení insolvenčního návrhu a nezatěžování odvolacího soudu94. 

Řešení zneužívání insolvenčního návrhu lze vidět dvojí. První možnost spočívá 

v procesní aktivitě věřitele, který má dostatek informací pro podání věřitelského 

insolvenčního návrhu a v okamžiku, kdy dlužnický insolvenční návrh bude pravomocně 

                                                 
92 Uvedený příklad vychází z praxe, kdy dlužník podal celkově sedm insolvenčních návrhů s cílem 
zamezit provedení exekuce na jeho majetek. Řízení byla vedena pod následujícími spisovými značkami: 
KSBR 38 INS 19070/2011, KSBR 40 INS 5719/2012, KSBR 40 INS 16557/2012, KSBR 40 INS 
23700/2012, KSBR 40 INS 30902/2012, KSBR 40 INS 2978/2013, KSBR 40 INS 9370/2013; zdrojem 
je insolvenční rejstřík. 
93 Respektive dlužník je od placení poplatku za podání insolvenčního návrhu osvobozen dle ustanovení 
§ 11 odst. 2 písm. o) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů. 
94 Výsledku by bylo dosaženo pouze za předpokladu, že by se dlužník neodvolal proti uložení povinnosti 
zaplatit soudní poplatek. 
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odmítnut, podá sám návrh. Případně svým věřitelským insolvenčním návrhem přistoupí 

k insolvenčnímu řízení dle ustanovení § 107 odst. 1 IZ. Toto řešení stojí a padá 

na procesní aktivitě, záměrech a možnostech věřitele a skutečnosti, zda se dlužník 

vůbec v úpadku nachází95. Druhá varianta spočívá v procesní aktivitě dražbu konajícího 

soudního exekutora, který po podání insolvenčního návrhu ze strany dlužníka může 

podat návrh na předběžné opatření dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ, podle 

kterého bude požadovat omezení některých účinků spojených se zahájením 

insolvenčního řízení, konkrétně tedy ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Insolvenční 

zákon umožňuje vyhovět návrhu na předběžné opatření pouze v případě, jsou-li dány 

důvody hodné zvláštního zřetele a neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. 

Dle judikátu Krajského soudu v Hradci Králové96 je tímto důvodem skutečnost, že 

dlužník podal insolvenční návrh, nesplňující náležitosti dle ustanovení § 104 IZ, 

opakovaně, v krátké časové souvztažnosti k nařízené dražbě jeho nemovitosti. Vyhoví-li 

insolvenční soud návrhu na předběžné opatření, pak v usnesení vysloví, že se částečně 

omezují účinky zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu provedení exekuce 

prodejem nemovitostí a že se umožňuje provedení exekuce soudnímu exekutorovi s tím, 

aby výtěžek dražby byl vydán insolvenčnímu správci do projednávaného insolvenčního 

řízení97. 

Každá norma může být zneužita k účelům, k nimž nebyla navržena. V praxi je 

proto nutné přijmout opatření, aby zneužívání bylo omezeno na minimum, a pokud to 

není možné, musí být norma novelizována. 

 

6.5. Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh 

  

Z pohledu věřitele je v insolvenčním zákonu ukotvena důležitá povinnost 

dlužníka za určitých podmínek podat insolvenční návrh a v případě, že tak dlužník 

neučiní, jsou stanoveny sankce. Ustanovení § 98 a 99 IZ mají větší smysl zejména 

při řešení úpadku právnických osob, a to zejména z důvodu, že v případě včasného 

                                                 
95 Je možná varianta, že dlužník má pouze jednoho věřitele, který je oprávněným v exekučním řízení 
cílícím na zpeněžení nemovitosti dlužníka. 
96 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 11. 2013, sp. zn. KSHK 35 INS 32568/2013. 
97 FOJTŮ, D. Konec maření exekučních dražeb účelovými dlužnickými insolvenčními návrhy? Dostupný 
z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/konec-mareni-exekucnich-drazeb-ucelovymi-dluznickymi-
insolvencnimi-navrhy-92753.html>. 
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nepodání insolvenčního návrhu odpovídají za škodu nebo jinou újmu zákonní zástupci 

dlužníka, statutární orgán dlužníka a likvidátor dlužníka98, což zpravidla bývají fyzické 

osoby, pro které by tato povinnost mohla mít tvrdý dopad do jejich majetkové sféry. 

Vzhledem k tomu, že pro účely této práce je dlužníkem fyzická osoba, ať již 

podnikatel, nebo nepodnikatel, ustanovení § 98 a 99 IZ nemají z tohoto pohledu 

pro věřitele příliš velký význam, protože na lepší uspokojení pohledávky nebudou mít 

větší dopad. Důvodem pro toto tvrzení je absence relevantních sankcí, které 

by dlužníkovi fyzické osobě-podnikateli hrozily. V současné době již není nepodání 

insolvenčního návrhu trestným činem, jak tomu bylo před účinností novely trestního 

zákona před 1. 1. 200899. Rovněž sankce definovaná v ustanovení § 99 odst. 2 IZ je vůči 

fyzické osobě-podnikateli téměř nevymahatelná a pohledávky, které se budou řešit 

v rámci insolvenčního řízení, zůstanou zpravidla neuspokojeny. Vzhledem k tomu, 

že jsou tato řízení spojena s určitými náklady, bylo by vedení dalších exekučních nebo 

insolvenčních řízení proti dlužníkovi z ekonomického pohledu spíše ztrátové než 

s kladným výsledkem100. Popsaný stav byl do jisté míry zlepšen skutečností, že za 

zákonem definovaných podmínek je možné povolit řešení úpadku formou oddlužení 

i fyzickým osobám-podnikatelům101. K tomu je ovšem nutná aktivita na straně dlužníka, 

kterou nelze automaticky předpokládat. 

Ustanovení § 98 odst. 1 IZ stanovuje, že dlužník, který je právnickou osobou 

nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět 

o svém úpadku. Tato povinnost je založena i v případě, byl-li pravomocně zastaven 

výkon rozhodnutím prodejem jeho podniku nebo exekuce proto, že cena majetku 

náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku, což neplatí, 

má-li dlužník ještě jiný podnik. Dostane-li se dlužník do takového stadia, pak je tato 

skutečnost jasným signálem o tom, že podnikatel je v úpadku102. Naopak dlužník, který 

                                                 
98 Srov. ustanovení § 98 odst. 2 IZ. 
99 HOLEČEK, J. Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy 
komunitárního práva. Praha : LINDE PRAHA, a.s., 2009, s. 85. 
100 Výsledky, které jsou více méně tristní – zajištěný věřitel průměrně uspokojí svou pohledávku z 25 % 
a nezajištěný věřitel z 1,3 %.Míra uspokojení pohledávek viz KISLINGEROVÁ, E.; RICHTER, T.; 
SMRČKA, L. a kol. Insolvenční praxe v České republice. V období 2008- 2013. 1. vydání, 
Praha : C. H. Beck, 2013. s .25. 
101 Srov. ustanovení § 389 odst. 2 IZ. 
102 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 196. 



 

41 
 

je fyzickou osobou-nepodnikatelem, nemá povinnost podávat insolvenční návrh 

v případě, že se nachází v úpadku. Ustanovení § 98 IZ operuje s okamžikem splnění 

povinnosti k podání insolvenčního návrhu dlužníkem - bez zbytečného odkladu poté, 

co se dlužník o svém úpadku dozvěděl, případně při náležité pečlivosti měl dozvědět. 

Podnikající dlužník tak musí mít neustálý přehled o svém majetku, hodnotě jeho 

likvidity, která se obvykle liší od účetní hodnoty, o pohledávkách v reálné hodnotě 

a skutečné lhůtě jejich splatnosti, případně vymožitelnosti a závazcích a jejich 

vymožitelnosti. Lze uzavřít, že s velkou pravděpodobností málokterý podnikatel takový 

přehled bude mít103. Výše uvedený princip bude problematický zejména při úpadku 

v podobě předlužení. Bude nutné hodnotit celkovou ekonomickou situaci dlužníka 

s přihlédnutím k další správě majetku, což činí z úpadku ve formě předlužení poměrně 

nečitelnou kategorii104, jež je vystavena kritice z řad odborné veřejnosti105.  

Důležitá povinnost podat insolvenční návrh je ustanovením § 98 odst. 2 IZ 

přenesena i na zákonné zástupce, statutární orgán a likvidátora dlužníka. Jak je uvedeno 

výše, tímto ustanovením je zavedena odpovědnost vybraných fyzických osob, jejichž 

majetek může být v případě zanedbání zákonné povinnosti postižen. Návrh podaný 

statutárním orgánem dlužníka je návrhem dlužnickým, nikoli návrhem věřitelským106. 

V odstavci třetím ustanovení § 98 IZ je uzákoněno, že povinnost podat insolvenční 

návrh podle odstavců 1 a 2 není splněna, pokud bylo insolvenční řízení vinou 

navrhovatele zastaveno nebo byl insolvenční návrh odmítnut107. 

Odpovědnost za nepodání insolvenčního návrhu vyjadřuje ustanovení § 99 IZ, 

z něhož vyplývá, že osoba, která nepodala insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu 

                                                 
103 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 195. 
104 KOLESÁR, P.; HAVEL, B. Něco málo k hysterii okolo (staro)nové návrhové povinnosti pro 
předlužení. Obchodní revue. 2012, č. 2, s. 42. 
105 Tamtéž. 
106 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 218. 
107 Jako ošidné se může jevit placení zálohy na náklady insolvenčního řízení ze strany dlužníka, který 
nemá žádné peněžité prostředky. Nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení může vést 
k zastavení insolvenčního řízení, což může vést k postihu osob uvedených v ustanovení § 98 odst. 2 IZ 
podle ustanovení § 99 IZ. Domněnka je potvrzena rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 
22. 3. 2012, sp. zn. 3 VSOL 94/2012: „K námitce, že společnost nemá dostatek prostředků k úhradě 
zálohy (a že tyto prostředky nemá ani likvidátor a jednatel společnosti), důvodné nejsou. Z ustanovení 
§ 98 odst. 1 insolvenčního zákona vyplývá, že dlužník, který je právnickou osobou v likvidaci, je povinen 
podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl 
dozvědět o svém úpadku ve formě předlužení. Okolnost, že nynější jednatel společnosti nemohl těmto 
problémům zabránit, případně, že on sám je nezpůsobil, je přitom bez významu.“ 
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nebo jinou újmu, kterou způsobí porušením této povinnosti, a to do rozdílu mezi 

v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášenou věřitelem k uspokojení 

a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky obdrží108. 

S ohledem na skutečnost, že uspokojování zajištěných a zejména pak nezajištěných 

věřitelů, jak je uvedeno výše, není vysoké, je sankce nastavena přísně. Sankce je přesně 

vyčíslitelná až po skončení insolvenčního řízení. Pod pojmem jiná újma si lze představit 

poškození obchodního jména věřitele, u něhož vznikne druhotná platební neschopnost, 

čímž dojde k poškození postavení společnosti na trhu109. Ustanovení § 99 odst. 3 IZ 

upravuje způsob, jakým se odpovědná osoba může z odpovědnosti vyvinit, přičemž 

důvody pro vyvinění jsou v podstatě dva: a) okamžik podání návrhu neměl vliv na míru 

uspokojení pohledávky a b) objektivní okolnosti znemožnily odpovědné osobě návrh 

podat neprodleně poté, co se dozvěděla o úpadku osoby, za kterou ze zákona jedná110. 

 

6.6. Mnohost insolvenčních návrhů 

 

V průběhu insolvenčního řízení může nastat situace, kdy je podáno více 

insolvenčních návrhů. Zpravidla se jedná o situaci, kdy je insolvenční řízení zahájeno 

ze strany věřitele a dlužník místo pouhého podání návrhu na povolení oddlužení 

zároveň podá i insolvenční návrh, případně insolvenční návrh podá dlužník, ale věřitel 

bude mít za to, že by ze strany soudu mohlo dojít k negativnímu rozhodnutí o návrhu, 

a proto podá vlastní věřitelský insolvenční návrh, jelikož má zájem na zjištění úpadku 

dlužníka. Poslední variantou je, že insolvenční návrh na dlužníka podá více věřitelů. 

Insolvenční zákon na tuto eventualitu pamatuje v ustanovení § 107 IZ. Další insolvenční 

návrh podaný na majetek téhož dlužníka předtím, než insolvenční soud vydá rozhodnutí 

o úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Osoba, která návrh podala, se považuje 

za dalšího insolvenčního navrhovatele, pro nějž platí stav řízení v době jeho přistoupení 

k řízení. Další insolvenční návrh se stává spolu s původním návrhem procesním 

podkladem pro zkoumání podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka. Proto musí být 

                                                 
108 KOMÁREK, L. Odpovědnost za škodu způsobenou opožděným podáním insolvenčního návrhu 
dle insolvenčního zákona. Dostupný z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-
zpusobenou-opozdenym-podanim-insolvencniho-navrhu-dle-insolvencniho-zakona-91415.html>. 
109 POHL, T. Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona. Bulletin advokacie. 2010, č. 7-8, s. 34. 
110 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 219. 
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stejnopis insolvenčního návrhu dalšího navrhovatele dlužníku i dosavadnímu 

navrhovateli doručen do vlastních rukou, srov. ustanovení § 107 odst. 5 IZ. 

K insolvenčnímu návrhu podanému po vydání rozhodnutí o úpadku se nepřihlíží. 

V případě, že insolvenční soud rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než 

rozhodnutím o úpadku, avšak rozhodnutí dosud nedoručil ostatním účastníkům 

insolvenčního řízení, pak insolvenční soud toto rozhodnutí doručí i dalšímu 

insolvenčnímu navrhovateli. Nenabylo-li rozhodnutí soudu dosud právní moci, může 

další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání. 

Zajímavá situace nastává, když insolvenční navrhovatel prvně podaného návrhu 

vezme svůj návrh zpět poté, kdy podá návrh další insolvenční navrhovatel. S takovým 

zpětvzetím návrhu není spojeno zastavení řízení, protože je zde další insolvenční návrh, 

který musí být projednán, jak judikoval Vrchní soud v Olomouci111. 

  

6.7. Specifika věřitelského insolvenčního návrhu 

 

K vymožení své pohledávky může dojít věřitel několika různými cestami. 

Prvotní možností, pokud dlužník nesplní řádně a včas své závazky, je cesta nalézacího 

řízení a následného exekučního řízení. Jedná se o individuální způsob vymáhání 

pohledávky. Tento způsob vymáhání je do značné míry nákladný, protože věřitel musí 

zaplatit soudní poplatek ve výši 5 % z žalované částky a v případě následného 

neúspěšného exekučního řízení i náklady na soudního exekutora. Za předpokladu, 

že se dlužník nachází v úpadku, se tak podání insolvenčního návrhu jeví jako 

ekonomicky efektivnější, protože u insolvenčního návrhu věřitel zaplatí soudní poplatek 

ve výši 2.000 Kč. V průběhu insolvenčního řízení je ze strany insolvenčního soudu 

zpravidla požadováno zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Zákonodárce 

stanovil insolvenční zákon k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným 

dlužníkovým úpadkem a nikoli jako primární postup při vymáhání pohledávek. Toto má 

za následek, že na věřitelský insolvenční návrh jsou kladeny stejné požadavky jako 

na dlužnický insolvenční návrh. Je přitom zcela zřejmé, že věřitel a dlužník nedisponují 

stejnými zbraněmi - věřitel má v lepším případě pouze rámcovou představu 

                                                 
111 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 2 VSOL 249/2010. 
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o ekonomickém stavu dlužníka a z velké části nedisponuje informacemi o dalších 

věřitelích dlužníka, právních důvodech vzniku závazků, jejich výši a splatnosti. 

Další znevýhodnění, kterým insolvenční soudy odrazují věřitele od podání 

insolvenčního návrhu, můžeme spatřovat ve stanovované výši zálohy na náklady 

insolvenčního řízení, která dle ustanovení § 108 odst. 2 IZ může být až 50.000 Kč, 

přičemž insolvenční soudy zpravidla stanovují výši zálohy při horní hranici112.  

Podává-li insolvenční návrh dlužník, je záloha naopak stanovována při dolní hranici113. 

Z této praxe insolvenčních soudů lze vysledovat, že věřitelské insolvenční návrhy 

nejsou žádoucí. 

Jak je uvedeno výše, na věřitelský insolvenční návrh jsou kladeny stejné nároky 

jako na insolvenční návrh podaný dlužníkem, vyjma povinnosti přiložit seznamy 

vyžadované ustanovením § 104 IZ. Věřitel má oproti tomu povinnost dle ustanovení 

§ 105 IZ doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a připojit k návrhu 

přihlášku. Jelikož věřitel disponuje potřebnými dokumenty, nemělo by prokázání 

splatnosti pohledávky proti dlužníkovi činit větší problém. Prokázáním splatné 

pohledávky osvědčuje věřitel aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu, protože 

insolvenční návrh může podat pouze dlužník nebo jeho věřitel. Není rozhodující výše 

splatné pohledávky114. Insolvenční zákon nestanovuje žádnou hranici pro výši 

pohledávky, kterou je možné přihlásit do insolvenčního řízení115. Pohledávka nemusí 

být vykonatelná. 

Neuralgickým bodem insolvenčního návrhu věřitele bývá uvedení konkrétních 

skutečností osvědčujících úpadek dlužníka. Věřitel označí svou splatnou pohledávku, 

prokáže, že není více než 30 dní, respektive 3 měsíce splácena, a poté musí toto tvrdit 

alespoň o jednom dalším věřiteli, aby byl splněn znak mnohosti věřitelů, a 

                                                 
112 Tento postup je odůvodňován skutečností, že pokud bude úpadek dlužníka řešen konkursem, pak 
odměna insolvenčního správce činí minimálně 45.000 Kč, přičemž prostředky získané zpeněžením 
majetkové podstaty zpravidla nebudou krýt veškeré přihlášené a zjištěné pohledávky a odměnu 
insolvenčního správce. 
113 Insolvenční zákon nedefinuje dolní hranici zálohy na náklady insolvenčního řízení. V ustanovení 
§ 108 odst. 2 IZ se praví: až do výše 50.000 Kč. Proto můžeme jako dolní hranici stanovit částku od 1.000 
do 10.000 Kč. 
114 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 244. 
115 Právní úpravy podání insolvenčního návrhu po celém světě se v tomto ohledu liší. Například pro 
zahájení insolvenčního řízení v Rusku musí pohledávka činit nejméně sto tisíc rublů (cca 65.000 Kč), být 
alespoň 3 měsíce po splatnosti a být vykonatelná. In KISLINGEROVÁ, E.; RICHTER, T.; SMRČKA, L. 
a kol. Insolvenční praxe v České republice. V období 2008- 2013. 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2013, 
s. 119. 
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konkretizovat jeho pohledávku, co do právního důvodu, výše a splatnosti. Povinnost je 

uzákoněna v ustanovení § 103 odst. 2 IZ, kdy Nejvyšší soud judikatorně dovodil 

následující: „Věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 

insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek 

dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje 

o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto 

pohledávek, a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou shledána pravdivými, 

dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. Takový požadavek 

nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni další věřitelé 

dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti 

jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, které jsou 

po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, respektive neplní své peněžité závazky 

po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.“116 Obdobná rozhodnutí nalezneme 

v rozhodovací praxi Vrchních soudů v Praze i Olomouci117. Stěžejní část citovaného 

judikátu představuje povinnost dodat „konkrétní údaje o splatnosti těchto pohledávek, 

a to v míře (…), která dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku“. 

Zdůvodnění, proč jsou takto přísné parametry kladeny na insolvenční návrh věřitele, 

můžeme nalézt v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který judikoval: „Uvedeny musí 

být důvody a splatnost pohledávky dalšího věřitele. Vzhledem k závažnosti účinků 

podání insolvenčního návrhu k jeho projednatelnosti nestačí pouhý odkaz na jiného 

dlužníkova věřitele bez uvedení výše pohledávky známého věřitele za dlužníkem, údaje 

o její splatnosti a o tom, že ve vztahu k tomuto dalšímu věřiteli jsou naplněny podmínky 

úpadku dle § 3 odst. 1 písm. b), c) a odst. 2 IZ.118“ V ideálním případě věřitel náležitě 

označí dalšího věřitele, uvede, že právním důvodem vzniku pohledávky je například 

smlouva o úvěru, výše pohledávky je 76.784 Kč a stala se splatnou dne 2. 3. 2013. 

Věřitel podávající insolvenční návrh takovými údaji o dalších pohledávkách zpravidla 

vybaven není, a proto mu nezbývá než některé jednotlivosti dovozovat, ostatně ani výše 

citovaný judikát takto přesné vymezení nepožaduje. Nejvyšší soud judikoval, že: 

„Jestliže insolvenční návrh obsahuje konkrétní tvrzení, podle kterých mají insolvenční 

                                                 
116 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011. 
117 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 2012, sp. zn. 3 VSPH 532/2012 a Usnesení 
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. 1 VSOL 857/2012. 
118 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 2. 2010, sp. zn. 3 VSPH 90/2010. 
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navrhovatel i další věřitel vůči dlužníku pohledávku, která je po dobu delší 3 měsíců 

po lhůtě splatnosti, jde v intencích § 103 odst. 2 insolvenčního zákona o tvrzení 

způsobilé vést k závěru, že jsou splněny podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) a b) 

insolvenčního zákona, jakož i tvrzení, které zakládá vyvratitelnou domněnku 

dlužníkovy platební neschopnosti (§ 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona)“.119 Tímto 

rozhodnutím byl zmírněn požadavek na přesnost uváděných údajů. Prozkoumáme-li 

však případ detailněji, zjistíme, že insolvenční návrh byl podáván zaměstnanci dlužníka, 

kterým nebyla řádně a včas vyplácena mzda, a proto úroveň návrhu není na potřebné 

odborné úrovni. Je otázkou, zda Nejvyšší soud do jisté míry nechránil insolvenčního 

navrhovatele, v tomto případě slabší stranu, jak jej k tomu vedou obecné zásady 

pracovního práva. V projednávaném případě navrhovatel uvedl, že neobdržel, stejně 

jako další věřitel, od zaměstnavatele mzdu, a dále již nespecifikoval splatnost tohoto 

nároku. Nejvyšší soud vyšel z příslušných ustanovení zákoníku práce a splatnost 

pohledávky dovodil. Takový postup zohledňuje skutečnost, že preference zkoumání 

insolvenčního návrhu jako homogenního celku by měla převážit nad odmítáním návrhu 

pro drobné formální nedostatky i s přihlédnutím ke skutečnosti, že insolvenční soud 

nevyzývá navrhovatele k opravě náležitostí podání dle ustanovení § 128 odst. 1 IZ. 

Věřitel je při označování dalších věřitelů a jejich pohledávek postaven před 

velmi náročný úkol, neboť zjištění dalších věřitelů dlužníka a informace o jejich 

pohledávkách je obtížné obstarat, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že informace 

o pohledávkách jsou zpravidla chráněny obchodním tajemstvím, případně další věřitelé 

nebudou mít zájem, aby se finanční situace dlužníka řešila prostřednictvím 

insolvenčního řízení.  

Věřitel má následující možnosti, jak si obstarat relevantní informace o dalších 

věřitelích dlužníka:  

a) Předchozí neúspěšný insolvenční návrh 

Při prozkoumání insolvenčního rejstříku může věřitel nalézt insolvenční návrh, 

ať už dlužnický, nebo věřitelský, který obsahuje potřebné informace. Věřitel musí 

zhodnotit, zda jsou informace relevantní zejména s ohledem na dobu uplynulou 

od podání předchozího insolvenčního návrhu. 

b) Výpis z katastru nemovitostí 

                                                 
119 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2012, sp. zn. 29 NSČR 64/2012. 
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Výpis z katastru nemovitostí je možné vnímat jako nejúčinnější nástroj, jak 

zjistit informace o případných pohledávkách dlužníka. Nutným předpokladem úspěchu 

této metody je, že dlužník vlastní nemovitost. Z výpisu z katastru nemovitostí je patrné, 

zda jsou proti dlužníkovi vedena exekuční řízení, protože nemovitost představuje 

majetek, který může dosahovat značné hodnoty a je zpeněžitelný a z tohoto důvodu 

předmětem zájmu exekutorů. V případě, že exekutor vydá exekuční příkaz ke zřízení 

zástavního práva exekutorského na nemovitostech dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. e) 

EŘ, pak v zápisu v katastru nemovitostí musí být uveden oprávněný (věřitel) i výše jeho 

pohledávky. Splatnost pohledávky lze dovodit od data vydání exekučního příkazu, 

kterému zpravidla předchází zesplatnění pohledávky ze strany věřitele a nalézací soudní 

řízení. Ve výpisu z katastru nemovitostí lze nalézt i zřízení zástavního práva soudního 

k nemovitosti, případně označení zástavního práva správního orgánu, například 

finančních úřadů. I tyto zápisy obsahují potřebné údaje o dalším věřiteli, výši 

a splatnosti jeho pohledávky. 

c) Exekuční příkaz, dražební vyhláška 

Je-li věřitel zamýšlející podat insolvenční návrh například bankou, pak se na něj 

obracejí soudní exekutoři s exekučním příkazem přikázání pohledávky z účtu 

dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. b) EŘ, který obsahuje potřebné údaje o dalším věřiteli 

a jeho pohledávce. Je-li věřitel zástavním věřitelem, pak je mu doručována dražební 

vyhláška, kterou je stanoven den konání dražby. 

d) Součinnost jiných věřitelů 

V některých případech jsou na sebe závazky dlužníka navázány a jsou vzájemně 

propojeny. Například sjedná-li si dlužník hypoteční úvěr, bývá pravidlem, 

že nemovitost musí být pojištěna. Přestane-li dlužník platit pojistné a pojištění 

nemovitosti zanikne, pak pojišťovna o této skutečnosti spraví věřitele, neboť dlužník 

tímto jednáním porušuje obchodní podmínky věřitele. Z oznámení o zániku pojištění lze 

seznat dalšího věřitele, výši i splatnost pohledávky. 

e) Evidence dlužníků 

Zdrojem kýžených informací může být Bankovní registr klientských informací 

(BRKI)120 a Nebankovní registr klientských informací (NRKI), případně SOLUS121. 

V těchto registrech jsou vedeny pouze fyzické osoby, ovšem NRKI registruje 
                                                 
120 Srov. http://www.cbcb.cz. 
121 Srov. https://www.solus.cz. 
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i právnické osoby. Přístup do registrů mají pouze někteří věřitelé, zpravidla banky, 

leasingové společnosti a v případě BRKI a NRKI rovněž úvěrová družstva. 

Věřitel, jenž hodlá vymáhat pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení, 

které má být na návrh věřitele zahájeno, avšak nedisponuje informací o dalších 

věřitelích dlužníka, má možnost mnohost věřitelů dlužníka uměle vytvořit. Věřitel 

nemůže být omezen v nakládání se svou pohledávkou a existuje zcela legitimní možnost 

pohledávku postoupit na třetí osobu. Postoupení bývá úplatné a věřiteli slouží 

ke zmírnění jeho ztráty122. Věřitel postoupí jednu ze svých pohledávek nebo část své 

pohledávky jiné osobě. Tímto je uměle vytvořena mnohost věřitelů. Pro úspěšné podání 

insolvenčního návrhu musí věřitel vyčkat alespoň šest měsíců od účinků postoupení 

pohledávky, jinak bude jeho návrh zamítnut dle ustanovení § 143 odst. 2 věta druhá IZ. 

S právní úpravou lze souhlasit a korektiv v podobě doby uplynulé od postoupení je 

zcela namístě. Délka doby trvání šesti měsíců je dostatečná a zabraňuje živelnému 

vzniku mnohosti věřitelů, účelovému podávání insolvenčních návrhů a v končeném 

důsledku zneužívání insolvenčního řízení.  

Insolvenční řízení může přinést celou řadu zajímavých situací. Například 

po podání věřitelského insolvenčního návrhu může dojít k situaci, kdy dlužník zaplatí 

věřiteli část pohledávky po splatnosti s příslibem, že zbylou část zaplatí dle dohody. Za 

to však po věřiteli požaduje, aby vzal zpět podaný insolvenční návrh. Situace se může 

zdát ideální pro obě strany. Věřiteli bude zaplacena pohledávka po splatnosti, 

závazkový vztah bude dále plynout, dlužník nemusí podstupovat martyrium 

insolvenčního řízení. Věřitel však musí dobře zvážit, zda dlužníkově nabídce vyhoví, 

protože na sebe přebírá riziko vyplývající z ustanovení § 129 odst. 2 IZ. Pokud věřitel 

vezme svůj insolvenční návrh zpět, pak po dobu šesti měsíců nemůže pro tutéž 

pohledávku opakovaně podat další insolvenční návrh. 

Lze shrnout, že věřitel při podávání insolvenčního návrhu nemá lehké postavení, 

jelikož sice může být vybaven dostatkem peněžitých prostředků, může si zajistit služeb 

profesionálů, ale nemusí disponovat dostatkem informací, které jsou pro sepis 

insolvenčního návrhu nutné. I přes veškerou snahu vynaloženou ze strany věřitele 

                                                 
122 Postupují se pohledávky, které jsou více či méně nedobytné. Výše úplaty se odvíjí od kvality zajištění 
pohledávky a licitace stran. Úplata za postoupení pohledávky ani zdaleka nedosahuje výše jistiny 
pohledávky. 
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na specifikaci pohledávek dalších věřitelů může dojít k situaci, že bude insolvenční 

návrh insolvenčním soudem odmítnut.  

 

6.8. Účinky zahájení insolvenčního řízení 

  

Z pohledu věřitele stojí velký význam na účincích spojených se zahájením 

insolvenčního řízení, které dramatickým způsobem ovlivňují způsob vymáhání 

pohledávky za dlužníkem. Zahájení insolvenčního řízení přerušuje možnost vymáhat 

pohledávku individuálním způsobem a přeměňuje způsob vymáhání na kolektivní123, 

což znamená, že dále budou uspokojovány pouze řádně a včas přihlášené pohledávky, 

a to dle zásad insolvenčního zákona. 

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy je insolvenční návrh doručen na věcně 

příslušný soud. Dle ustanovení § 101 IZ oznámí zahájení insolvenčního řízení soud 

prostřednictvím vyhlášky, kterou zveřejní nejpozději dvě hodiny poté, co mu návrh 

došel124. Dojde-li insolvenční návrh mimo pracovní dobu soudu nebo mimo pracovní 

dny, učiní tak insolvenční soud nejpozději dvě hodiny po zahájení úředních hodin 

nejbližšího pracovního dne125. Dle ustanovení § 109 odst. 3 a 5 IZ nastávají účinky 

zahájení insolvenčního řízení zveřejněním vyhlášky a trvají do skončení insolvenčního 

řízení. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nalezneme v úpravě 

insolvenčního zákona na několika místech, a to v ustanoveních § 109, 111, 140 a 173 

IZ.  

Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) IZ pohledávky a jiná práva týkající se 

majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. 

Omezení má vliv na zamýšlené podání žaloby po zahájení insolvenčního řízení, naopak 

se neuplatní na žaloby podané již před zahájením insolvenčního řízení, o nichž může 

být nalézacím soudem meritorně rozhodnuto126. Věřitel má právo svou pohledávku 

za dlužníkem přihlásit do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky, neučiní-li tak, 

                                                 
123 RICHTER, T. Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění. Právní rozhledy. 2006, č. 21, 
s. 765. 
124 Účinky nastávají  v okamžiku hodiny a minuty zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku. 
125 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 76. 
126 K přerušení řízení dojde až rozhodnutím o úpadku a s ním spojenými účinky dle ustanovení § 140e 
odst. 1 IZ. 
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pohledávka nebude v rámci insolvenčního řízení uspokojována127. V případě, že věřitel 

podá na dlužníka žalobu na plnění až po zahájení insolvenčního řízení, pak soud řízení 

zastaví pro nedostatek procesních podmínek, popřípadě může žalobu meritorním 

rozhodnutím zamítnout pro nedostatek aktivní legitimace žalobce128. K zastavení řízení 

nebo zamítnutí žaloby nalézacím soudem dojde až po právní moci rozhodnutí 

o úpadku129. V případě, že by nalézací soud zastavoval řízení nebo zamítal žalobu již 

při zahájení insolvenčního řízení, bylo by zahájení insolvenčního řízení nástrojem 

dlužníka k šikaně věřitele. 

Ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) IZ upravuje uplatnění a nabytí práva 

na uspokojení ze zajištění na majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího 

do majetkové podstaty. Zahájení insolvenčního řízení zakládá omezující účinek 

na právo uspokojení ze zajištění. Nelze tak založit případné další zajištění ani podat 

návrh na zahájení řízení, které by ke vzniku zajištění vedlo130. Ke dni zahájení 

insolvenčního řízení tak buď právo na uspokojení ze zajištění již existuje, anebo na něj 

věřitel již nemá nárok, přičemž není rozhodné, zda je věřitel v dobré víře. Omezující 

účinek má vliv zejména na vznik soudcovského zástavního práva na nemovitostech 

a nově i na zástavní právo exekutorské na nemovitostech. Věřitel, který je v dobré víře, 

byl bdělý svých práv a svou pohledávku se v rámci výkonu soudního rozhodnutí snažil 

„dozajistit“ prostřednictvím zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech, 

se dostává do prekérní situace. S ohledem na délku soudního řízení může být jeho snaha 

bezvýsledná, jelikož i přesto, že byl návrh na zřízení soudcovského zástavního práva 

podán před zahájením insolvenčního řízení, nenabude věřitel právo na uspokojení 

pohledávky z takového zajištění právě v důsledku zahájení insolvenčního řízení. 

Rozhodným okamžikem je právní moc rozhodnutí o soudcovském zástavním právu 

k nemovitostem a zda tento den předchází účinkům spojeným se zahájením 

insolvenčního řízení. V tomto smyslu judikoval Nejvyšší soud: „Na základě 

soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které vzniklo (právní mocí soudního 

rozhodnutí o jeho zřízení) poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního 

                                                 
127 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 263. 
128 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2444/10. 
129 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 77. 
130 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 263. 
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řízení, aniž šlo o případ uvedený v § 41 insolvenčního zákona, nenabývá věřitel právo 

na uspokojení pohledávky z takového zajištění bez zřetele k tomu, zda návrh na zřízení 

soudcovského zástavního práva na nemovitostech podal před zahájením insolvenčního 

řízení nebo v jeho průběhu.“131  

Situace je o to více zarážející, vezmeme-li v potaz, jak řízení o zřízení zástavního práva 

soudcovského na nemovitostech funguje, tedy že po zahájení řízení o výkonu 

rozhodnutí oznámí soud tuto skutečnost příslušnému katastrálnímu úřadu, který 

na základě tohoto oznámení zapíše poznámku o zahájení řízení132. Již při zahájení řízení 

o výkonu rozhodnutí je z veřejného rejstříku zřejmé, že se o nemovitosti vede soudní 

řízení, které může vyústit ve vznik soudcovského zástavního práva na nemovitosti. Lze 

pochopit úmysl zákonodárce, který pro rychlý a přehledný průběh insolvenčního řízení 

stanovil rozhodnou dobu pro možný vznik zajištění na majetku ve vlastnictví dlužníka, 

případně majetku náležejícího do majetkové podstaty. Tento zásah však postihuje 

věřitele, kteří jsou v dobré víře a legitimně očekávají, že při úspěchu ve věci budou mít 

právo na uspokojení ze zajištění bez ohledu na případné zahájení insolvenčního řízení. 

Lze konstatovat, že insolvenční zákon je z tohoto hlediska vůči věřiteli nepřiměřeně 

tvrdý133. Obdobná situace platí i pro exekutorské zástavní právo na nemovitostech. 

Dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ lze výkon rozhodnutí nebo exekuci 

na majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek náležející do majetkové 

podstaty nařídit nebo zahájit, ale nelze jej provést. Výjimku z této premisy tvoří 

pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. Pro tyto 

pohledávky lze výkon rozhodnutí, případně exekuci provést, a to na základě rozhodnutí 

insolvenčního soudu vydaného dle ustanovení § 203 odst. 5 IZ. Úpravě v insolvenčním 

zákoně recipročně odpovídá úprava obsažená v ustanovení § 46 odst. 6 EŘ. Účinek 

spojený se zahájením insolvenčního řízení v podobě, že výkon rozhodnutí nebo exekuce 

může být nařízen nebo zahájen, ale již ne proveden, může vést, jak je uvedeno 

v předchozí kapitole o zneužívání insolvenčního návrhu dlužníkem, k obstrukcím 

                                                 
131 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/20111. 
132 DRÁPAL, L.; BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I, II. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 
2009, s. 2575. 
133 Shodně například SPRINZ, P. Zřízení (soudcovského) zástavního práva po zahájení insolvenčního 
řízení. Právní fórum. 2012, č. 8, s. 345. 



 

52 
 

blokujícím individuální vymáhání pohledávek134. Z důvodů hodných zvláštního zřetele 

je možné omezit účinky zahájení insolvenčního řízení předběžným opatřením podle 

ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ. Jiné řešení účinná právní úprava nenabízí. 

Do budoucna by bylo vhodné tento stav změnit, a to sice tak, že soudním exekutorům 

bude umožněno provádět exekuci až do doby právní moci rozhodnutí o úpadku 

dlužníka. V případě, že by byl majetek ve vlastnictví dlužníka anebo majetek náležející 

do majetkové podstaty zpeněžen v časovém období od zahájení insolvenčního řízení 

do právní moci rozhodnutí o úpadku, pak by výtěžek zpeněžení, po odečtení nákladů 

exekučního řízení, náležel do majetkové podstaty. Obdobný názor můžeme nalézt 

i v odborné literatuře135. 

Po zahájení insolvenčního řízení není možné uplatnit dohodu věřitele 

s dlužníkem o výplatě srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu 

rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem. Toto ustanovení (§ 109 odst. 1 písm. d) 

IZ) bylo do zákona vloženo novelou zákona č. 294/2013 Sb. V logické návaznosti 

zákonodárce tímto omezením zajišťuje dlužníkův majetek, aby byl využitelný 

pro všechny věřitele a došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení 

dlužníkových věřitelů. 

Zahájení insolvenčního řízení omezuje dlužníka při nakládání s majetkem. 

Ustanovení § 111 odst. 1 IZ ukládá dlužníkovi povinnost od okamžiku, kdy nastaly 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, zdržet se nakládání s majetkovou 

podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny 

ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné 

zmenšení. Zákon pro porušení povinnosti stanovuje sankci v podobě neúčinnosti 

právního úkonu vůči věřiteli136. Otázku, zda neúčinnost právního úkonu nastává 

ze zákona, nebo až úspěšným odporem tohoto úkonu ze strany insolvenčního správce, 

rozhodl Vrchní soud v Praze137 tak, že se jedná o neúčinnost právního úkonu, jež 

                                                 
134 Shodně například: TUŠILOVÁ, B.; VAVŘINA, J. Problémy právní úpravy vztahu exekuce 
a insolvenčního řízení. Právní rozhledy. 2012, č. 3, s. 100. 
135 Tamtéž. 
136 Srov. ustanovení § 111 odst. 3 IZ. 
137 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, sp. zn. 1 VSPH 170/2008: „Tento převod 
majetku dlužnice byl uskutečněn po zahájení insolvenčního řízení, a proto je nutno ho posoudit z hlediska 
omezení dispozic s majetkem náležejícím do majetkové podstaty zakotvených v § 111 insolvenčního 
zákona s tím, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů učiněných v rozporu s těmito omezeními 
(a s ním spojený důvod k soupisu předmětu dlužníkova plnění do podstaty) není založena teprve 
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nastává ze zákona. Rozhodujícími ukazateli pro nakládání s majetkem je, aby nedošlo 

k podstatné změně ve skladbě, využití, určení majetku anebo nedošlo k jeho 

nezanedbatelnému zmenšení. Po zahájení insolvenčního řízení je dlužníkovi 

zapovězeno zcizování majetku, kterým by mohlo dojít k poškození věřitelů. Dlužník 

není oprávněn činit změny ve skladbě majetku138. Typicky se jedná o situaci, kdy 

dlužník vlastní hodnotné věci, například nemovitosti, jejichž prodejem by mohl 

vyrovnat své závazky. Po zahájení insolvenčního řízení není možné, aby dlužník prodal 

nemovitost s vidinou, že tak uspokojí své věřitele. Dlužník by jednal v rozporu 

s ustanovením § 111 odst. 1 IZ. I v okamžiku, kdy by nemovitost byla prodána za tržní 

cenu, byl by tento úkon neúčinný. Zmírnění právní úpravy, které přišlo s novelou 

zákona č. 294/2013 Sb., je možné spatřovat v možnosti, že právní úkon nebude 

neúčinný, pokud si dlužník nebo jeho věřitel k tomu vyžádal předem souhlas 

insolvenčního soudu. Tento posun v právní úpravě lze hodnotit kladně, neboť 

legitimizoval stav, který se v praxi často vyskytuje, kdy je dlužník ve finální fázi 

dobrovolného prodeje nemovitosti, utrženými peněžitými prostředky plánuje uspokojit 

své věřitele, a tato jeho snaha je nabourána účinky zahájení insolvenčního řízení, které 

činí uzavření smluv, s ohledem na výše uvedené závěry Vrchního soudu v Praze, 

nerealizovatelným. Po zahájení insolvenčního řízení by dlužník měl se svým majetkem 

nakládat střídmě. Dlužníkovi není bráněno, aby po zahájení insolvenčního řízení 

zaplatil pohledávky navrhujícího věřitele. Dle rozhodnutí Vrchního soudu 

v Olomouci139 takové jednání nelze považovat ani za nedovolené zvýhodňování věřitele 

na úkor ostatních věřitelů dlužníka. Rovněž zaplacení zálohy na náklady insolvenčního 

řízení ze strany dlužníka není možné považovat za porušení povinnosti dle ustanovení 

§ 111 IZ, protože zaplacení zálohy umožní průběh řízení a vznik reálné šance 

na uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení140. 

V ustanovení § 111 odst. 2 IZ jsou vyjmenovány výjimky z omezení daného 

prvním odstavcem141.  

                                                                                                                                               
úspěšným odporem insolvenčního správce, ale nastává ze zákona (viz § 111 odst. 3 insolvenčního 
zákona).“ 
138 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 267. 
139 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 3. 2009, sp. zn. 2 VSOL 185/2008. 
140 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 2011, sp. zn. 1 VSPH 723/2010. 
141 Tyto výjimky: a) jsou dané zvláštními právními předpisy, b) souvisejí s provozem podniku dlužníka, 
pokud se nevymykají běžné hospodářské činnosti, c) směřují k odvracení hrozící škody, d) směřují 
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V případě, že dlužník je dědicem a chystá se odmítnout z jeho pohledu 

nevýhodné dědictví nebo uzavřít nevýhodnou dědickou dohodu, nabízí se otázka, zda 

tak s ohledem na účinky ustanovení § 111 IZ může učinit. I takové jednání se vystavuje 

případné sankci v podobě neúčinnosti. Dlužníkovi lze doporučit, aby před rozhodnutím, 

jak naložit s dědictvím, záležitost konzultoval s insolvenčním soudem142. 

Další účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení jsou obsaženy 

v ustanovení § 140 IZ upravujícím předběžná opatření a započítávání pohledávek 

za dlužníkem a v ustanovení § 173 odst. 4, podle kterého může věřitel svou pohledávku 

uplatnit přihláškou a zastavit tak běh promlčecí lhůty. Těmto účinkům budou věnovány 

další kapitoly. 

Lze shrnout, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zasahují 

do procesu vymáhání pohledávek za dlužníkem tím, že vyžadují, aby věřitel své snahy 

přerušil a nově napnul síly směrem k insolvenčnímu řízení. Lze konstatovat, že 

současná právní úprava by zasloužila doznat změny v podobě zmírnění účinků 

spojených se zahájením insolvenčního řízení. Zejména hledisko vzniku zajištění, kdy je 

věřitel v nejistotě, zda jeho pohledávka bude či nebude zajištěna, je neodůvodněně 

přísné. Úpravě de lege ferenda je v práci věnována samostatná kapitola. 

                                                                                                                                               
k plnění zákonné vyživovací povinnosti, e) směřují ke splnění procesních sankcí a f) uspokojují 
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň. 
142 ONDRŮŠEK, P. Ještě k insolvenčnímu zákonu a činnosti notáře. Ad Notam. 2009, č. 4, s. 143. 
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7. Úpadek 

 

7.1. Pojem úpadku 

 

Úpadek je právním pojmem i fenoménem počátku 21. století, který souvisí 

s probíhající krizí a skutečností, že velké množství fyzických i právnických osob není 

schopno dostát svým závazkům. Situace si vyžádala zákonnou úpravu vymezující, kdy 

se osoba nachází v úpadku. Pro insolvenční řízení je úpadek a jeho zjištění zlomovým 

bodem, kdy je možné se z fáze zjišťování úpadku dlužníka přesunout k řešení úpadku 

dlužníka jedním ze způsobů, které zákon rozeznává. Z pohledu zákona můžeme úpadek 

rozdělit na úpadek formou platební neschopnosti, úpadek předlužením a hrozící úpadek. 

Ustanovení § 3 IZ stanovuje podmínky, za kterých se dlužník nachází v úpadku.  

 

7.2. Úpadek ve formě platební neschopnosti 

 

Definice úpadku ve formě platební neschopnosti je obsažena v ustanovení § 3 

odst. 1 IZ a může se vztahovat na všechny dlužníky. Aby se dlužník143 nacházel 

v úpadku, musí kumulativně splňovat následující podmínky:  

a) Více věřitelů 

Jedná se o podmínku mnohosti věřitelů. Věřitelé musí být alespoň dva.144 Není 

vyloučena situace, kdy mnohost věřitelů bude účelově vytvořena například 

postoupením části pohledávky jinému věřiteli145. Insolvenční zákon na tuto 

eventualitu pamatuje v ustanovení § 143 odst. 2 IZ a stanovuje, že je-li podáván 

věřitelský insolvenční návrh, je za dalšího známého věřitele dlužníka možné 

považovat pouze takového, jenž nabyl jednu z pohledávek nebo její část 

od insolvenčního navrhovatele v době delší než 6 měsíců před podáním 

                                                 
143 Fyzická i právnická osoba. 
144 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady EX 1346/2000 
a prováděcí předpisy. Praha : Leges, 2011, s 32. 
145 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. 29 NSČR 52/2011. 
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insolvenčního návrhu.146 Zajímavá je situace, kdy dlužník dluží více 

organizačním složkám státu. Zdánlivě je možné dovodit, že je zde splněna 

podmínka mnohosti věřitelů, avšak při bližším zkoumání je nutné se ztotožnit 

se závěrem Vrchního soudu v Praze147, že dlužník má jediného věřitele, a to 

Českou republiku, a proto podmínka mnohosti věřitelů není splněna. Stát má 

v právních vztazích postavení právnické osoby a organizační složky za něj pouze 

jednají. Mnohost věřitelů sama o sobě nezakládá povinnost podat insolvenční 

návrh více osobami, postačí tedy, podá-li insolvenční návrh jen jeden z věřitelů, 

případně sám dlužník. Nemá-li dlužník více věřitelů, pak není splněna jedna 

z podmínek úpadku dlužníka a navrhovatel se může domoci vymožení své 

pohledávky pouze formou výkonu rozhodnutí nebo exekucí, neplní-li dlužník 

dobrovolně. 

b) Peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti 

Lze charakterizovat jako podmínku prodlení dlužníka. Doba 30 dnů po splatnosti 

nebyla zvolena náhodně, ale v návaznosti na tehdy platné a účinné ustanovení 

§ 369a odst. 2 ObchZ, kdy vznikalo právo na zaplacení úroků z prodlení. Tím 

byla splněna povinnost stanovená směrnicí 2000/35 Evropského parlamentu 

a Rady ze dne 29. 6. 2000 o boji proti opožděným platbám v obchodním 

styku.148 Dobu 30 dnů po splatnosti lze hodnotit jako poměrně krátkou, 

vytvářející tlak na stranu závazkového vztahu, aby splnila svoji povinnost.  

c) Závazky není schopen plnit 

Je nutné rozlišovat mezi neschopností dlužníka dostát svým závazkům 

a neochotou závazkům dostát, pokud je po dlužníkovi požadováno plnění, které 

se z jeho úhlu pohledu jeví jako sporné. Neschopnost platit své závazky definuje 

J. Kotoučová následovně: „Dlužník trpí nedostatkem peněžních prostředků 

k úhradě těchto závazků, ač jinak projevuje dostatečnou vůli tyto závazky nejen 

uznat, ale i uhradit.“149 Dlužník, který hodlá založit svou procesní obranu 

na tvrzení, že není ochoten plnit splatnou pohledávku navrhovatele, musí 

                                                 
146 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 10. 
147 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 2 VPSH 141/2008. 
148 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 10. 
149 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 11. 
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prokázat držení dostatečného množství likvidních prostředků150, které umožní 

případné uhrazení splatných pohledávek bez zbytečného odkladu.151 Nejvyšší 

soud se rovněž vyjádřil k rychlosti, jakou mají být splatné závazky dlužníkem 

plněny, aby odvrátil zjištění úpadku v podobě platební neschopnosti, když 

judikoval: „Není-li dlužník schopen využít pohledávky, které má za svými 

dlužníky, k úhradě svých závazků, nepřihlíží se při úvaze o tom, zda dlužník je 

ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona v úpadku ve formě 

platební neschopnosti, ani k výši těchto pohledávek.“152 Z výše uvedeného je 

patrné, že insolvenční soud při úvahách o platební neschopnosti dlužníka musí 

posuzovat i dobytnost jeho pohledávek, a tedy jejich likviditu v čase. 

V praxi by bylo objektivně velmi obtížně zjistitelné, zda dlužník není schopen 

plnit. Proto jsou v insolvenčním zákoně založeny čtyři vyvratitelné domněnky, které 

prokáží dlužníkovu neschopnost plnit peněžité závazky. Postačí, aby dlužník nebyl 

schopen vyvrátit libovolnou z těchto právních domněnek, čímž je naplněna podmínka 

platební neschopnosti, srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 

NSČR 17/2009. Není nutné naplnit kumulativně všechny právní domněnky. Důkazní 

břemeno ke skutkovému tvrzení o dlužníkově neschopnosti plnit nese věřitel. 

a) Dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků 

Podává-li insolvenční návrh věřitel, pak je unesení důkazního břemena u této 

domněnky obtížné s ohledem na skutečnost, že věřitel zpravidla nemá detailní 

povědomí o jednání dlužníka. Při zkoumání, v jakém rozsahu dlužník zastavil 

platby svých peněžitých závazků, je určující termín „podstatná část“. Z odborné 

literatury vyplývá, že se má jednat o výrazný exces z jinak běžného provádění 

plateb, jenž je zřejmým znakem ekonomických problémů dlužníka, který jinak 

jedná s péčí řádného hospodáře.153 

b) Dlužník neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti 

                                                 
150 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 38/2010: „Dlužník vyvrátí 
domněnku své platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním 
řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež má insolvenční 
soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za osvědčené.“ 
151 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 10. 
152 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. 29 NSČR 10/2009. 
153 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 10. 
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Domáhá-li se zjištění úpadku dlužníka věřitel, pak právní domněnka obsažená 

v ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) IZ je nejschůdnější cestou, jelikož věřitel musí 

v insolvenčním návrhu uvést rozhodující skutečnosti prokazující úpadek 

dlužníka154. Jednou z těchto skutečností je doložení pohledávek s označením dat 

jejich splatnosti. Věřitel má povědomost o své pohledávce za dlužníkem, rovněž 

znalost okolností vzniku pohledávek jiných věřitelů za dlužníkem je podmiňující 

pro samotné zahájení insolvenčního řízení. Právní domněnka v podobě tří 

měsíců po lhůtě splatnosti je prodloužení podmínky prodlení dlužníka 

v ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) IZ. Pohledávka, jež je tři měsíce po splatnosti, 

může začít vyvolávat problémy v ekonomické sféře věřitele a v určitých 

případech jej ohrožovat vznikem druhotné platební neschopnosti, která může 

vést k úpadku věřitele, podobně jako u dlužníka. Prokáže-li věřitel existenci 

pohledávky vůči dlužníkovi déle než tři měsíce po splatnosti, nemusí být při 

posuzování návrhu věřitele již dále zjišťovány ostatní právní domněnky 

objektivně prokazující platební neschopnost dlužníka.155 

c) Nemožnost dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí 

Právní domněnka objektivní platební neschopnosti dlužníka je založena 

na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení dle ustanovení § 268 

odst. 1 písm. e) o.s.ř., což znamená, že v průběhu výkonu rozhodnutí nebo 

exekučního řízení vyjde najevo, že konečný výtěžek nebude postačovat ani 

na úhradu vzniklých nákladů. Z pohledu věřitele je tato právní domněnka 

zbytná, protože nemá-li dlužník ani takový majetek, který by uspokojil náklady 

exekučního řízení nebo výkonu soudního rozhodnutí, pak se věřiteli, jak 

z hlediska ekonomického, tak časového, nevyplatí iniciovat insolvenční řízení. 

Právní domněnka tak může posloužit dlužníkovi, který podává insolvenční 

návrh, jenž spojuje s návrhem na povolení oddlužení. Na druhou stranu dlužník 

zpravidla splňuje právní domněnky obsažené v ustanovení § 3 odst. písm. a) a b) 

                                                 
154 Srov. ustanovení § 103 odst. 2 IZ. 
155 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 11. 
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IZ. Z tohoto pohledu se jeví právní domněnka nemožnosti dosažení uspokojení 

pohledávky výkonem rozhodnutí nebo exekucí jako nadbytečná. 

d) Nepředložení seznamů dle ustanovení § 104 odst. 1 IZ 

Dle ustanovení § 104 odst. 1 IZ má dlužník jako navrhovatel povinnost k návrhu 

připojit seznam svého majetku včetně jeho pohledávek s uvedením svých 

dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých 

zaměstnanců a listiny, které dokládají jeho úpadek. Uloží-li insolvenční soud 

dlužníku povinnost předložit tyto seznamy a dlužník této povinnosti nedostojí, 

má se za to, že dlužník je insolventní, i kdyby byl dlužník ve skutečnosti 

schopen své závazky plnit.156 Do výhodnějšího postavení se dostává věřitel 

mající za dlužníkem vykonatelnou pohledávku, který podal insolvenční návrh. 

V takovém případě insolvenční soud uloží dlužníkovi povinnost předložit 

seznamy vždy dle ustanovení § 128 odst. 3 IZ. Věřiteli se tak otevírá možnost, 

že dlužník nebude spolupracovat s insolvenčním soudem, požadované seznamy 

nepředloží a bude tak splněna podmínka platební neschopnosti dlužníka. Jsou-li 

předložené seznamy úplné a pravdivé, pak se jedná o nástroj vhodný 

k posouzení situace dlužníka a učinění závěru o tom, zda se nachází či nenachází 

v úpadku. 

Při zjišťování úpadku dlužníka v podobě platební neschopnosti je nutné 

posuzovat individuální situaci konkrétního dlužníka, protože v některých případech 

bude úpadek dlužníka zjevný či si sám dlužník bude přát zjištění svého úpadku, v jiných 

případech naopak bude dlužník zjištění úpadku důrazně oponovat. Jedním z případů, 

kdy se dlužník fakticky nachází v úpadku a splňuje všechny podmínky pro zjištění 

úpadku, je situace, v níž má dlužník dle názoru insolvenčního soudu dostatečný majetek 

k uspokojení věřitelů a některé z jeho dluhů jsou spláceny v rámci exekučního řízení. 

Takový názor zastává Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí ze dne 7. 1. 2014, sp. 

zn. KSBR 40 INS 9841/2013, případně Krajský soud v Ústí nad Labem v rozhodnutí ze 

dne 7. 3. 2014, sp. zn. KSUL 45 INS 17949/2013. Krajský soud v Brně při odůvodnění 

svého rozhodnutí odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 29 

NSČR 38/2010: „Věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníkovi může vzhledem 

k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), 
                                                 
156 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 11. 
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nemůže uspět s insolvenčním návrhem. Insolvenční řízení není dalším (vedle 

vykonávajícího či exekučního řízení) řízením určeným primárně k prosazení 

individuálního nároku věřitele nebo věřitelů dlužníka, nýbrž (v intencích ustanovení § 1 

písm., a) insolvenčního zákona) slouží k řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka.“ 

Krajský soud v Brně při použití diskutabilního závěru157 Nejvyššího soudu již nevzal 

v potaz, že závěr byl přijat při řešení konkursní věci dle ZKV a zejména že daný závěr 

nemůže být učiněn na základě pouhého porovnání masy dlužníkova majetku 

obstaveného exekucí s osvědčenými splatnými pohledávkami dlužníkových věřitelů. 

Skutečnost, že dlužník má majetek, například vlastní nemovitost, která má 

dle znaleckého posudku vyšší hodnotu, než jsou pohledávky věřitelů, neznamená, že je 

taková nemovitost vůbec zpeněžitelná158. Stejně tak není zřejmé, za jakou cenu je 

zpeněžitelná, protože její skutečná hodnota je vždy určena až samotným zpeněžením na 

trhu. Podle právní věty výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyvrátí dlužník 

domněnku platební neschopnosti, jakmile v insolvenčním řízení osvědčí nebo prokáže 

schopnost uhradit všechny splatné závazky věřitelů159. Schopnost uhradit své závazky 

musí dlužník prokázat do rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku. Disponuje-li 

dlužník aktivy, která však v rozhodné době nejsou převedena na peníze, pak dlužník, 

dle mého názoru, neprokáže schopnost uhradit splatné závazky věřitelů160. Tím, že 

dlužník uhradí závazky po splatnosti, nebo alespoň prokáže, že má dostatek peněžitých 

prostředků k jejich úhradě, považuje-li pohledávky věřitelů za sporné, vyvrátí existenci 

své platební neschopnosti. Nedoloží-li dlužník, že má dostatek peněžitých prostředků 

k úhradě splatných pohledávek věřitelů, rozhodne insolvenční soud o úpadku 

dlužníka.161 

Objektivně je nutné konstatovat, že problematika prokázání schopnosti uhradit 

všechny splatné pohledávky se v současné době judikatorně vyvíjí a v rozhodování 

Nejvyššího soudu můžeme nalézt i rozhodnutí, jež jsou vůči dlužníkovi benevolentnější, 
                                                 
157 Závěr byl použit na základě zjištění skutkového stavu, přičemž insolvenční návrh byl podán v době, 
kdy již došlo ke zpeněžení dlužníkova majetku v exekučním řízení, a výtěžek činil 20 500 000 Kč, ale 
osvědčené splatné pohledávky věřitelů nedosahovaly ani jednoho milionu korun českých.  
158 Nemovitost může být nezpeněžitelná nebo obtížně zpeněžitelná objektivně v důsledku jejího umístění, 
například se nachází v problematické lokalitě, stojí v záplavové oblasti, je obtížně dostupná v důsledku 
náročného terénu nebo nemá příjezdovou komunikaci. Dalším faktorem je ochota dlužníka svůj majetek 
zpeněžit a své dluhy zaplatit. 
159 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 38/2010. 
160 Pro tento názor nacházíme oporu v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. 29 
NSČR 10/2009. 
161 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2009, sp. zn. 2 VSPH 106/2009. 
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například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. 29 NSČR 113/2013, 

které mimo jiné říká, že: „Schopnost dlužníka uhradit splatné závazky se posuzuje nejen 

podle výše částek, s nimiž dlužník aktuálně disponuje (hotovost nebo zůstatek 

na bankovním účtu dlužníka), ale také podle jiného majetku dlužníka (movitých 

a nemovitých věcí, pohledávek a jiných majetkových hodnot). Při zkoumání schopnosti 

dlužníka hradit pohledávky věřitelů není podstatné, zda věřitelé mohou ihned přistoupit 

k výkonu rozhodnutí či exekuci, ale to, zda by je mohli bez obtíží vymoci z dlužníkova 

majetku výkonem rozhodnutí (exekucí), kdyby exekuční titul měli.“ Tento závěr 

Nejvyššího soudu je velice kontroverzní, protože dává dlužníkovi, který se chce 

vyhnout plnění svých závazků, možnost, jak odvrátit hrozbu úpadku a tím i řešení 

vzniklé situace. Věřitel, který doposud nedisponuje vykonatelným titulem, se bude 

muset se svou pohledávkou zpravidla obrátit na obecný soud a následně podat exekuční 

návrh. Nutno podotknout, že tato procedura zabere hrubým odhadem jeden rok, což je 

doba, za kterou se aktiva dlužníka mohou dramaticky změnit. Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu je proto možné hodnotit jako zpátečnické, jež zároveň omezuje vymahatelnost 

práva v České republice. 

 

7.3. Úpadek ve formě předlužení 

 

Definice úpadku ve formě předlužení je obsažena v ustanovení § 3 odst. 3 IZ. 

Úpadek ve formě předlužení může postihnout pouze právnickou osobu a fyzickou 

osobu-podnikatele. Definici podnikatele můžeme nově nalézt v NOZ v ustanovení 

§ 420: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Za podnikatele 

se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku.162 Aby mohl být zjištěn úpadek 

ve formě předlužení, je nutné splnit dvě podmínky: 

a) Mnohost věřitelů 

 Jedná se o stejnou podmínku jako v případě úpadku ve formě platební 

neschopnosti.  

b) Souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku 

                                                 
162 Ustanovení § 421 NOZ. 
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Na první pohled se může zdát, že nebude obtížené určit, kdy se právnické osoby 

a fyzické osoby-podnikatelé nacházejí v úpadku formou předlužení, neboť mají 

povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci. V ustanovení upravujícím 

předlužení je zaneseno kritérium pro posouzení hodnoty dlužníkova majetku. 

Přihlíží se k další správě tohoto majetku, případně k dalšímu provozování 

podniku, pokud lze důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě 

majetku nebo provozu podniku pokračovat. V praxi je pak poměrně obtížně 

určitelné, zejména u právnických osob, kdy dlužníkovy závazky převyšují 

hodnotu jeho majetku163, jelikož se nepřihlíží pouze ke splatným závazkům, jak 

je tomu ve slovenské právní úpravě164, ale ke všem závazkům, tedy i závazkům 

nesplatným. Jestli se dlužník nachází v úpadku ve formě předlužení, se proto 

musí určit zejména s ohledem na stávající majetek, výši všech závazků 

a budoucí správu majetku165. Vyvozovat závěr o ekonomickém stavu dlužníka 

na základě jeho účetnictví nebo daňové evidence by nebylo správné.  

Insolvenční návrh podávaný z důvodu předlužení dlužníka může být podán dlužníkem 

i věřitelem. Možnost podání věřitelského insolvenčního návrhu se jeví s ohledem 

na nutnost prokázání, že souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku, jako 

velmi nepraktická, neboť, jak bylo shora naznačeno, ani přístup k účetnictví dlužníka by 

nemusel vést ke správnému posouzení situace. Potřebnými informacemi o dlužníkovi 

zpravidla nebude disponovat žádný věřitel. 

 

7.4.  Úpadek ve formě hrozícího úpadku 

 

 Definice úpadku ve formě hrozícího úpadku je obsažena v ustanovení § 3 odst. 4 

IZ. O úpadek ve formě hrozícího úpadku se jedná tehdy, pokud lze se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků. Oproti předchozím dvěma formám úpadku 

se liší tím, že insolvenční řízení pro tuto formu úpadku může být zahájeno pouze 

na návrh dlužníka. O hrozícím úpadku lze uvažovat jako o formě odpovědného řešení 

                                                 
163 Provádí se tzv. rozvahový test. 
164 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 14. 
165 KOLESÁR, P.; HAVEL, B. Něco málo k hysterii okolo (staro)nové návrhové povinnosti pro 
předlužení. Obchodní revue. 2012, č. 2, s. 45. 
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očekávaných problémů, které mohou vzniknout například v důsledku „dominového 

efektu“, kdy stěžejní dodavatelé nebo odběratelé dlužníka jsou sami v prodlení. 

Hrozícím úpadkem nelze řešit situace týkající se nepeněžitého plnění, kdy je dlužník 

například v prodlení s plněním ze smlouvy o dílo.166 Rovněž posuzování dlužnického 

insolvenčního návrhu je specifické, což dokládá rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

27. 1. 2010, sp. zn. 29 NSČR 1/2008: „Tam, kde dlužník podal insolvenční návrh proto, 

že mu úpadek teprve hrozí (§ 3 odst. 4 insolvenčního zákona), se rozhodujícími 

skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních 

okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít 

(se zřetelem ke všem okolnostem případu), že lze důvodně předpokládat, že dlužník 

nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků 

v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova platební neschopnost 

ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, přičemž k podmínce, aby dlužník i v tomto 

případě měl nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými, 

se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit 

pohledávky věřitelů týkala ‚podstatné části‘ dlužníkových peněžitých závazků.“ 

 

7.5.  Jednání předcházející rozhodnutí o úpadku 

 

 Insolvenční řízení je zahájeno dojitím insolvenčního návrhu věcně příslušnému 

soudu. V insolvenčním řízení rozhodují krajské soudy jako soudy prvního stupně. 

V ustanovení § 134 IZ167 jsou stanoveny lhůty pro činnost insolvenčního soudu, jenž 

musí postupovat bez zbytečného odkladu. Jedná se o lhůty pořádkové, jejich porušení 

nemá vliv na samotný průběh insolvenčního řízení. Dle ustanovení § 131 IZ musí být 

skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, v rámci projednání 

insolvenčního návrhu osvědčeny. Osvědčení určité skutečnosti vyžaduje nižší míru 

                                                 
166 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 12. 
167 Stanovením poměrně krátkých lhůt zákonodárce stanovuje, jaký význam insolvenčnímu řízení a jeho 
rychlosti přikládá. V případě, že by lhůty nebyly dodrženy, mohou se účastníci řízení obrátit na předsedu 
insolvenčního soudu se stížností na insolvenčního soudce pro průtahy v řízení. 



 

64 
 

jistoty než její prokázání.168 Jednání se v insolvenčním řízení nařizuje pouze tehdy, 

jestliže tak stanovuje zákon nebo to považuje za nutné insolvenční soud. 

 Podá-li insolvenční návrh věřitel, je možné o takovém návrhu rozhodnout 

po předchozím projednání. Z tohoto obecného pravidla, jež zakotvuje ustanovení § 133 

IZ, existují dvě výjimky. Za prvé insolvenční soud návrhu plně vyhoví a zároveň návrhu 

nikdo neodporuje. Dlužník zůstává pasivní. V praxi insolvenční soudy používají postup 

dle ustanovení § 101 odst. 4 o.s.ř., kdy vyzvou dlužníka, aby se vyjádřil k návrhu 

s připojenou doložkou s tím, že pokud se dlužník nevyjádří ve stanovené lhůtě169, pak 

toto jednání bude mít za následek domněnku soudu, že se dlužník vzdává svého práva 

na projednání věci nebo souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.170 Druhou 

výjimku představuje situace, kdy je návrh projednatelný na základě předložených 

listinných důkazů a zároveň se účastníci vzdali projednání věci nebo souhlasí 

s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Zpravidla se jedná o situace, kdy se dlužník 

připojí k návrhu věřitele a sdělí insolvenčnímu soudu, že uvedená tvrzení jsou pravdivá.  

 Jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka se nařizuje vždy, kdy 

rozhodnutí závisí na zjištění sporných skutečností o tom, zda je dlužník v úpadku. 

Ve většině případů se jedná o protichůdná procesní stanoviska navrhovatele a dlužníka. 

Jednání se nařizuje rovněž v případě, kdy se provádí dokazování ke zjištění dlužníkova 

úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků171.  

Insolvenční řízení je silný zásah do práv dlužníka, a proto je v zákoně 

v ustanovení § 133 odst. 3 IZ zakotveno, že dlužníkovi musí být vždy dána možnost, 

aby se k insolvenčnímu návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil. Podal-li 

insolvenční návrh dlužník sám, je si jej vědom. Podal-li insolvenční návrh věřitel, pak je 

dlužníkovi doručováno do vlastních rukou. 

                                                 
168 Stanovisko Nejvyššího soudu Cpjn 19/98 ze dne 17. 6. 1998, publikované ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. 52/1998. 
169 Jedná se o pořádkovou lhůtu, jejíž nedodržení ze strany dlužníka zakládá pouze možnost 
insolvenčního soudu, aby rozhodl bez jednání. Postup, kdy se dlužník ve stanovené lhůtě nevyjádří 
a insolvenční soud přesto jednání nařídí, je správný. Pokud se dlužník k návrhu vyjádří před rozhodnutím 
insolvenčního soudu o úpadku tak, že s insolvenčním návrhem nesouhlasí, musí soud ve věci nařídit 
jednání. Srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 4. 2009, sp.zn. 2 VSOL 31/2009. 
170 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 324. 
171 Srov. ustanovení § 133 odst. 2 IZ. 
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 V případě, že insolvenční návrh podá dlužník a tento návrh je bez vady, není 

nutné ve věci nařizovat jednání172. Insolvenční soud rozhodne o takovém návrhu 

nejpozději do 15 dnů.  

 Věřiteli lze obecně doporučit, aby se o vývoj insolvenčního řízení zajímal 

a účastnil se nařízených jednání ve věci. Předúpadkové jednání je z pohledu zajištěného 

věřitele nejdůležitějším jednáním v celém insolvenčním řízení, jelikož se rozhoduje 

o zjištění úpadku. Jakmile je úpadek dlužníka zjištěn, pak pohledávka zajištěného 

věřitele bude uspokojována a není příliš rozhodné, zda úpadek bude řešen konkursem či 

oddlužením. Účastí na jednání věřitel jednak dává najevo svůj aktivní zájem 

o rozhodnutí věci, jednak má možnost oponovat postojům dlužníka, který má za to, že 

se nenachází v úpadku. V praxi se často stává, že u dlužníků-fyzických osob 

se insolvenční soudci, kteří si jsou vědomi, jaké neblahé následky bude pro dlužníka 

insolvenční řízení mít, snaží hledat cesty, aby o úpadku rozhodnuto nebylo a dlužník 

se s věřiteli domluvil. Věřitel na tomto místě může aktivně intervenovat, že prostor pro 

dohody již byl vyčerpán a nyní je nutné rozhodnout, zda dlužník je či není v úpadku. 

Naopak v případě, že je dlužník po celou dobu pasivní a insolvenční soud přesto jednání 

nařídí, lze aktivní účast věřitele na jednání ve věci považovat na nepodstatnou. 

 

7.6. Rozhodnutí o úpadku 

 

Insolvenční soud rozhoduje o úpadku dlužníka formou usnesení dle ustanovení  

§ 136 IZ, a to tehdy, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je 

v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Rozhodnutí o úpadku má zásadní vliv 

na insolvenční řízení. Při pozitivním zjištění, že dlužník se nachází v úpadku, je možné 

se posunout k řešení úpadku způsoby, které insolvenční zákon rozeznává.173 

Rozhodnutí o úpadku musí dle ustanovení § 136 odst. 2 IZ obsahovat: 

a) Výrok o zjištění úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka. 

Tento výrok rozhodnutí o úpadku je jeho nejdůležitější složkou, jelikož 

všechny ostatní výroky se od něj odvíjejí. Pokud by tedy tento výrok nebyl 

vydán, postrádají ostatní výroky smysl. Proti rozhodnutí o úpadku, konkrétně 

                                                 
172 Srov. ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) IZ. 
173 Dle ustanovení § 4 odst. 1 IZ jimi jsou konkurs, reorganizace, oddlužení a úpadek finančních institucí. 
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proti výroku o zjištění úpadku, je možné podat odvolání, avšak pouze 

v případě, že k zjištění úpadku došlo na základě insolvenčního návrhu 

podaného věřitelem. Manévrovací prostor dlužníka při podání odvolání je 

omezený. Dlužník nemůže namítat absenci aktivní legitimace insolvenčního 

navrhovatele k podání insolvenčního návrhu.174 Odvolací soud vychází 

ze skutkového stavu ke dni vydání rozhodnutí o úpadku soudem prvního 

stupně. Dlužníkovou obranou tak může být víceméně pouze tvrzení, že 

se nenachází v úpadku nebo že existují překážky bránící v rozhodnutí 

o úpadku.175 

b) Výrok o ustanovení insolvenčního správce. 

c) Údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku.  

Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají zveřejněním rozhodnutí o úpadku 

v insolvenčním rejstříku. 

d) Výzvu, aby věřitelé, kteří tak doposud neučinili, přihlásili své pohledávky 

ve lhůtě dvou měsíců.  

Výzva musí obsahovat poučení o následcích zmeškání lhůty. Následkem 

zmeškání lhůty je, že k přihláškám podaným později nebude insolvenční 

soud přihlížet a takové pohledávky se v insolvenčním řízení nebudou 

uspokojovat. Případům, kdy se výše uvedená sankce neuplatní, se věnuje 

samostatná kapitola. Lhůta dvou měsíců pro přihlášení pohledávek je 

modifikována ustanovením § 136 odst. 3 IZ na 30 dní v případě, že je 

rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o povolení oddlužení. 

e) Výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká 

zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách 

nebo jiných majetkových hodnotách, s poučením, že jinak mohou odpovídat 

za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude 

                                                 
174 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 350. 
175 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2009, sp. zn. 2 VSPH 149/2009: „Vzhledem 
k tomu, že podle § 141 odst. 1 insolvenčního zákona může dlužník v odvolání proti rozhodnutí o úpadku 
namítat pouze to, že nemělo být vydáno proto, že úpadek není osvědčen, nebo proto, že tomu brání 
překážka stanovená v tomto zákoně, a tím byl vymezen předmět odvolacího řízení, a protože úpadek 
dlužníka ve formě insolvence byl nepochybně osvědčen, zatímco žádná překážka bránící vydání 
rozhodnutí o úpadku zjištěna nebyla, nezabýval se odvolací soud tím, zda navrhovatel doložil, že má vůči 
dlužníkovi splatnou pohledávku, či nikoli.“ 



 

67 
 

včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas 

zjištěna zajišťovací práva.  

Toto však neplatí, jsou-li zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu. 

V ustanovení § 136 odst. 2 písm. e) IZ došlo novelou zákona č. 294/2013 Sb. 

ke zmírnění povinnosti sdělit insolvenčnímu správci zajišťovací práva tím, 

že k ustanovení byla přidána poslední věta. Nově tak není třeba 

insolvenčnímu správci sdělovat, že pohledávka je zajištěna například 

nemovitostí, protože ty jsou zapisovány do veřejného seznamu – katastru 

nemovitostí. Pokud zajištěný věřitel nesdělí insolvenčnímu správci, jak je 

jeho pohledávka zajištěna, vyjma výše uvedeného, pak nebude možné 

pohledávku v dalším průběhu insolvenčního řízení uspokojovat 

s přednostním právem na vydání výtěžku zpeněžení majetku, který slouží 

k zajištění pohledávky věřitele.176 Pouze okrajem uvádím, že oznámení 

o zajištění pohledávky vůči insolvenčnímu správci nezbavuje věřitele 

povinnosti toto zajištění uvést v přihlášce pohledávky, pouze tehdy je 

zajištění uplatněno. 

f) Výrok o určení místa a termínu konání schůze věřitelů a přezkumného 

jednání.  

Při určování výše uvedených skutečností musí vzít insolvenční soud v potaz 

lhůty uvedené v ustanovení § 137 IZ. 

g) Výrok, aby dlužník, pokud tak ještě neučinil, ve stanovené lhůtě sestavil 

a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků 

s uvedením svých dlužníků a věřitelů. 

V rozhodnutí o úpadku zpravidla insolvenční soud uloží insolvenčnímu správci, 

aby do určitého data zpracoval seznam přihlášených pohledávek, tak aby je soud mohl 

zveřejnit v určitém termínu před přezkumným jednáním, a dále insolvenčnímu správci 

uloží, aby nejméně jednou za tři měsíce předkládal insolvenčnímu soudu a věřitelskému 

orgánu zprávu o průběhu insolvenčního řízení. 

 

 

                                                 
176 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 333. 
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7.7. Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím 

 

Insolvenční zákon stanovuje, za jakých podmínek je možné s rozhodnutím 

o úpadku spojit rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku je z logiky věci podmíněno předchozím vydáním rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

Rozhodnutí o úpadku a rozhodnutí o způsobu řešení úpadku jsou samostatná 

rozhodnutí177, která na sebe navazují a mohou být obsažena v jednom usnesení. 

Základní premisu, kdy rozhodnutí o úpadku bude spojeno s rozhodnutím o způsobu 

řešení úpadku, obsahuje ustanovení § 148 IZ. Rozhodnutí o úpadku bude spojeno 

s rozhodnutím o prohlášení konkursu v případě, že dlužník je osobou, u níž zákon 

vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. Dále je možné spojit rozhodnutí 

o úpadku s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku formou reorganizace, případně 

oddlužení, jsou-li splněny zákonné požadavky178. Je nutné si uvědomit, že například 

podáním návrhu na oddlužení nevzniká dlužníkovi právo na povolení oddlužení, ale 

pouze na spojení rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o způsobu jeho řešení. Jinými 

slovy není vyloučeno, že úpadek dlužníka, který podal návrh na povolení oddlužení, 

nakonec bude řešen konkursem. 

V případě, že insolvenční soud nespojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím 

o způsobu řešení úpadku, musí rozhodnout samostatným rozhodnutím do tří měsíců od 

rozhodnutí o úpadku. Toto rozhodnutí však nesmí předcházet skončení schůze 

věřitelů179 svolané rozhodnutím o úpadku, protože dle ustanovení § 150 IZ náleží 

do kompetence schůze věřitelů rozhodnutí o tom, jakým způsobem se bude úpadek 

                                                 
177 Dlužník, u kterého byl zjištěn úpadek k insolvenčnímu návrhu věřitele a rozhodnuto o způsobu řešení 
úpadku formou konkursu, může podat odvolání proti výroku o zjištění úpadku, proti výroku o způsobu 
řešení úpadku, anebo proti oběma výrokům zároveň. Je-li odvolacím soudem zrušeno rozhodnutí 
o zjištění úpadku dlužníka, pak se ruší i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka. Na samostatnost 
rozhodnutí o úpadku a o způsobu řešení úpadku můžeme usuzovat i z judikatury, a to sice z usnesení 
Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 4. 2010, sp. zn. 3 VSOL 106/2010: „Odvolací námitky dlužníka 
nelze považovat za důvodné. Námitku dlužníka, že o způsobu řešení úpadku bylo rozhodnuto v době, kdy 
rozhodnutí o úpadku bylo napadeno odvoláním, což je dle názoru odvolatele v rozporu se zákonem, nutno 
odmítnout jako zcela nedůvodnou. Z insolvenčního zákona vyplývá, že o způsobu řešení úpadku musí být 
rozhodnuto do tří měsíců od vydání rozhodnutí o úpadku, ne však dříve než po skončení schůze věřitelů 
svolané rozhodnutím o úpadku, přičemž schůze věřitelů se musí konat do dvou měsíců od rozhodnutí 
o úpadku. Z žádného ustanovení insolvenčního zákona však nevyplývá, že o způsobu řešení úpadku může 
soud prvního stupně rozhodnout až poté, co rozhodnutí o úpadku nabude právní moci.“ 
178 Srov. ustanovení § 148 odst. 2 a 3 IZ. 
179 Schůze věřitelů musí být dle ustanovení § 137 IZ svolána nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí 
o úpadku. 
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dlužníka řešit. Nutno doplnit, že se bude jednat pouze o případy, kdy jako způsob řešení 

úpadku bude připadat do úvahy konkurs a reorganizace. 

 

7.8. Rozhodnutí o neúpadku dlužníka 

 

Ustanovení § 158 IZ představuje určitou zákonnou pojistku pro případ zvrácení 

rozhodnutí o úpadku bez nutnosti podat odvolání. Jedná se o výjimečný případ, kdy 

insolvenční soud před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku podle ustanovení § 149 IZ 

rozhodne, že dlužník není v úpadku. Lze říci, že se do jisté míry může jednat 

o autoremedurní postup, kdy insolvenční soud může rozhodnout o „neúpadku“ dlužníka 

i bez jeho návrhu. Právní mocí rozhodnutí o neúpadku dlužníka se insolvenční řízení 

končí a zanikají i účinky rozhodnutí o úpadku a vydaných předběžných opatřeních. 

Proti rozhodnutí je přípustné odvolání.180 

Využití rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, poté, co bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku dlužníka, je vázáno na splnění několika podmínek. Základní 

podmínkou je, že insolvenční soud nespojil rozhodnutí o úpadku rovnou s rozhodnutím 

o způsobu řešení úpadku. V takovém případě již aplikace ustanovení § 158 IZ není 

možná. K podmínce absence rozhodnutí o způsobu řešení úpadku musí přistoupit: 

a) Ani po rozhodnutí o úpadku nebyl osvědčen dlužníkův úpadek. Ustanovení 

§ 158 odst. 1 písm. a) IZ může působit jako oxymóron, pokud se pro vydání 

rozhodnutí o úpadku vyžaduje, aby byl úpadek dlužníka alespoň osvědčen181. 

Lze namítnout, že není správné, aby byl jednou zjištěný úpadek opětovně 

prověřován, a to i bez návrhu samotného dlužníka. Uvedené ustanovení 

například dává dlužníkovi možnost zaplatit všechny pohledávky 

po splatnosti vyjma jedné a následně požádat insolvenční soud, aby rozhodl 

dle ustanovení § 158 IZ, neboť není splněna podmínka mnohosti věřitelů 

a úpadek není osvědčen. V odborné literatuře nalezneme názor, že 

ustanovení dopadá na situace, kdy dlužník objektivně není v úpadku, avšak 

v insolvenčním řízení je pasivní a na základě právních domněnek došlo 

                                                 
180 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 346. 
181 V práci je zjišťování úpadku dlužníka věnována celá podkapitola, na kterou tímto odkazuji. 
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k rozhodnutí o úpadku.182 Je otázkou, zda by se takový liknavý přístup měl 

chránit zákonem. 

b) V insolvenčním řízení není přihlášený žádný věřitel a všechny pohledávky 

za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené byly uspokojeny. Jedná 

se o případ, kdy byl podán dlužnický insolvenční návrh a do insolvenčního 

řízení se nepřihlásil žádný z věřitelů dlužníka. Rozhodné je uplynutí lhůty 

pro přihlašování pohledávek. Druhou variantou je situace, kdy věřitelé 

dlužníka své pohledávky přihlásili, ale následně je vzali zpět z důvodu 

úplného splnění závazku dlužníka nebo z důvodů na straně věřitele. Dále je 

nutné uhradit všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky 

jim na roveň postavené. 

c) Na návrh dlužníka za souhlasu insolvenčního správce a věřitelů. Tato 

možnost je opět podmíněna skutečností, že doposud nebylo rozhodnuto 

o způsobu řešení úpadku. Na návrh dlužníka bude rozhodnuto o neúpadku 

dlužníka v případě, že k jeho návrhu bude připojena listina, na které 

s návrhem dlužníka všichni věřitelé a insolvenční správce vysloví souhlas, 

a jejich podpisy budou úředně ověřeny. Insolvenční soud se pak nezabývá 

ověřením tvrzení, zda dlužník v úpadku je či nikoliv, protože toto zjištění 

není pro rozhodnutí insolvenčního soudu podstatné.183  

Možnost rozhodnout o neúpadku dlužníka je využitelná pouze v případě, že 

dlužník aktivně jedná se svými věřiteli a dospěje k dohodě ohledně placení závazků, 

případně závazky po splatnosti zaplatí nebo věřitelé a insolvenční správce souhlasí 

s návrhem dlužníka na vydání rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku. Využitelnost 

ustanovení § 158 IZ není příliš velká184, proto je možné jej vnímat jako nesystémové 

ustanovení, které narušuje právní jistotu a spravedlivé očekávání účastníků řízení. 

Insolvenční zákon upravuje ukončení insolvenčního řízení a není důvod, proč těchto 

ustanovení nevyužít. 

 

                                                 
182 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 391. 
183 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 392. 
184 V praxi můžeme najít případy, kdy insolvenční soud dle ustanovení § 158 IZ postupoval, srov. 
usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2013, sp.zn. MSPH 95 INS 15225/2011. 
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7.9. Účinky rozhodnutí o úpadku 

 

Novelou insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb. byly zpřesněny a do zákona 

vtěleny účinky spojené s rozhodnutím o úpadku. Insolvenční zákon v ustanoveních  

§ 140a až 140e a § 141a IZ navazuje na účinky spojené se zahájením insolvenčního 

řízení, zejména podle ustanovení § 109 IZ. V současné době je těžké posoudit přínos 

nových ustanovení. Nyní lze čerpat pouze z důvodové zprávy k novele insolvenčního 

zákona, protože prozatím absentuje judikatura i relevantní odborná literatura.  

Oproti předchozí úpravě účinné do 1. 1. 2014 došlo k výraznému posunu, jelikož 

podle této úpravy se věřitel, který nepřihlásil svoji pohledávku do insolvenčního řízení, 

jako žalobce mohl v rámci soudního nebo rozhodčího řízení domoci vydání rozhodnutí 

ve věci, získat exekuční titul a následně by při vymáhání své pohledávky narazil 

na ustanovení § 109 IZ, případně na ustanovení § 263 IZ upravující účinky prohlášení 

konkursu na probíhající řízení. Po skončení insolvenčního řízení by svoji pohledávku 

mohl na základě již získaného exekučního titulu dále úspěšně vymáhat za předpokladu, 

že by nedošlo plynutím času k promlčení této pohledávky. Nově se rozhodnutím 

o úpadku přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících 

se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou nebo 

na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, nebo o pohledávkách, které 

se v insolvenčním řízení neuspokojují. V nastíněné situaci dochází k posunu, když je 

věřitelem vyvolané soudní řízení přerušeno, a to až do chvíle, dokdy trvají účinky 

rozhodnutí o úpadku. V rámci insolvenčního řízení tak může dlužník získat beneficium 

oddlužení a následně uspět ve sporu s věřitelem v soudním řízení. Z pohledu úzké 

skupiny věřitelů, kteří z nějakého důvodu nepřihlásili svou pohledávku 

do insolvenčního řízení, lze změnu hodnotit negativně. Lze se však domnívat, že výše 

uvedené situace se v praxi příliš vyskytovat nebudou. Zavedením účinků rozhodnutí 

o úpadku, které nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, 

byla insolvenční úprava zpřesněna a byl zdůrazněn její význam, kdy zákonodárce 

preferuje řešení závazků dlužníka výhradně insolvenčním řízením.185 Účinky rozhodnutí 

                                                 
185 Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 
o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, bod 73. 
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o úpadku je možné vnímat jako určité předsunutí účinků spojených s prohlášením 

konkursu (dle ustanovení § 263 IZ) a jejich rozšíření na celou právní úpravu. 

Na úpravu přerušení řízení rozhodnutím o úpadku logicky navazuje ustanovení  

§ 140c IZ stanovující, že po dobu trvání účinků rozhodnutí o úpadku nelze zahájit 

soudní ani rozhodčí řízení. V ustanovení § 140d IZ jsou pak stanoveny výjimky 

z předchozího pravidla.  

Novelou došlo k zamezení výkonu exekuce186 na majetek ve vlastnictví 

dlužníka, jakož i jiný majetek, který by náležel do majetkové podstaty, a to po dobu, 

jakou trvají účinky rozhodnutí o úpadku.  

Do textu zákona byl ustanovením § 141a IZ přejat i obecně uznávaný judikatorní 

závěr vyslovený Městským soudem v Praze v usnesení ze dne 13. 6. 2011,  

sp. zn. 36 Co 13/2011: „Řízení o žalobě podané věřitelem po zahájení insolvenčního 

řízení soud zastaví po právní moci rozhodnutí o úpadku, je-li předmětem žaloby 

pohledávka, kterou věřitel mohl přihlásit do insolvenčního řízení (§ 104 odst. 1 o. s. ř., 

§ 109 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona); to platí i tehdy, byl-li již prohlášen 

konkurs na majetek dlužníka.“ 

                                                 
186 Nelze nařídit exekuci, ani zahájit její výkon. 
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8. Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu 

 

Jak již bylo zmíněno v předešlé kapitole, sepisu insolvenčního návrhu je nutno 

věnovat řádnou péči. Tato kapitola se zaměří na situace, kdy insolvenční návrh 

vykazuje vady, případně tvrzení v něm uvedené se nepodaří prokázat. Jak již název 

kapitoly předesílá, jedná se o rozhodnutí, která jsou negativní odpovědí na snahu 

o zjištění úpadku dlužníka. Účinností takového rozhodnutí zanikají účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení i dosud vydaná předběžná opatření.187  

 

8.1. Odmítnutí insolvenčního návrhu 

 

Insolvenční řízení klade vysoké požadavky na provedení insolvenčního návrhu. 

Tím, že insolvenční návrh může způsobit vážný zásah do práv a právně chráněných 

zájmů, je nezbytné, aby soud postupoval ve věci rychle. Z tohoto důvodu jsou 

na ustanovení § 142 písm. a) IZ navázána ustanovení § 128 a 128a IZ umožňující soudu 

ukončit insolvenční řízení zahájené insolvenčním návrhem, který trpí vadami nebo je 

zjevně bezdůvodný. 

a) Odmítnutí vadného insolvenčního návrhu (§ 128 IZ) 

Za vadný insolvenční návrh se považuje takový návrh, který neobsahuje 

všechny náležitosti188 nebo je nesrozumitelný či neurčitý, a zároveň pro tyto 

nedostatky nelze pokračovat v řízení. Specifikem insolvenčního řízení je, že 

soud dle ustanovení § 43 o.s.ř. nevyzývá k odstranění nedostatků s poučením 

o způsobu odstranění vad návrhu a poučením o odmítnutí insolvenčního 

návrhu v případě neodstranění vad. Insolvenční soud návrh odmítne 

v procesní lhůtě sedmi dní. Sleduje-li navrhovatel průběh insolvenčního 

řízení, pak skutečnost, že insolvenční soud uloží navrhovateli povinnost 

zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, značí projednatelnost 

                                                 
187 V odůvodněných případech může insolvenční soud přikročit k tomu, aby účinky spojené se zahájením 
insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zanikly až s právní mocí rozhodnutí. Ustanovení 
§ 146 IZ nalezne své použití v případech, kdy je proti negativnímu rozhodnutí o insolvenčním návrhu 
podán opravný prostředek a zároveň existuje předpoklad, že dlužník by s majetkovou podstatou naložil 
způsobem, kterým by, v případě úspěchu odvolatele, znemožnil uspokojení věřitelů. 
188 Viz kapitola Náležitosti insolvenčního návrhu. 
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návrhu, což judikoval i Vrchní soud v Olomouci v usnesení ze dne 

18. 2. 2011, sp. zn. 2 VSOL 518/2010: „Pokud insolvenční soud uloží 

navrhovateli povinnost složit zálohu na náklady insolvenčního řízení, 

potvrzuje tím projednatelnost insolvenčního návrhu a neměl by takový návrh 

následně odmítnout, ale rozhodnout o něm meritorně.“ 

Insolvenční návrh bude odmítnut i v případě, že k návrhu nebudou ani 

v dodatečné lhůtě připojeny zákonem požadované přílohy, popřípadě tyto 

přílohy nebudou obsahovat stanovené náležitosti. 

Je-li insolvenční návrh odmítnut, navrhovateli nic nebrání, aby obratem 

podal nový insolvenční návrh.189 

 

b) Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost (§ 128a IZ) 

Použití ustanovení § 128a IZ dopadá pouze na věřitelské insolvenční návrhy, 

které jsou v praxi označovány jako „šikanózní“. Insolvenční návrh, jenž 

bude odmítnut podle ustanovení § 128a IZ, se od insolvenčního návrhu 

odmítnutého podle ustanovení § 128 IZ liší tím, že je po formální stránce bez 

vad, jsou k němu přiloženy veškeré přílohy a nechybí ani přihláška 

pohledávky. K odmítnutí návrhu může dojít jen v případě, je-li návrh zjevně 

bezdůvodný. Za zjevně bezdůvodný je považován takový návrh, jehož 

navrhovatel dokládá oprávnění jej podat pohledávkou, ke které se pro účely 

rozhodnutí o úpadku nepřihlíží. Jedná se o aktivní legitimaci navrhovatele, 

jenž disponuje pohledávkou dle ustanovení § 143 odst. 2 věta druhá IZ, kdy 

ještě neuplynula potřebná doba šesti měsíců. Výše uvedené ustanovení 

se vztahuje rovněž na situaci, kdy věřitel vezme insolvenční návrh zpět 

a nový návrh podá ještě před uplynutím lhůty šesti měsíců od rozhodnutí 

o zastavení řízení.190 Zjevně bezdůvodný je insolvenční návrh podaný 

opětovně navrhovatelem, který při jeho podání nedoloží, že splnil povinnost 

jemu uloženou v předchozím rozhodnutí o návrhu. V praxi k této situaci 

zřejmě nebude docházet často. Lze si představit, že povinnost, kterou má 

navrhovatel splnit dle předcházejícího rozhodnutí o insolvenčním návrhu, 

                                                 
189 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2008, sp. zn. 29 NSČR 3/2008: „Odmítnutí 
insolvenčního návrhu nebrání dlužníkovi v podání nového insolvenčního návrhu.“ 
190 Viz ustanovení § 129 odst. 2 IZ. 
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bude spočívat v nezaplacení pořádkové pokuty dle ustanovení § 128 odst. 3 

IZ.191 V neposlední řadě bude za zjevně bezdůvodný insolvenční návrh 

považován takový návrh, jímž navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých 

práv na úkor dlužníka. Je otázkou, jak bude prokazování „zjevného 

sledování zneužití práv na úkor dlužníka“ obtížné a zda nepovede 

k nepoužitelnosti ustanovení § 128a odst. 2 písm. c) IZ v praxi, když 

insolvenční soud by výše uvedené musel dovozovat přes aplikaci ustanovení 

§ 2 o.s.ř., případně ustanovení § 5 IZ.192  

Odmítne-li insolvenční soud insolvenční návrh pro jeho zjevnou 

bezdůvodnost, je na jeho uvážení, zda uloží navrhovateli pořádkovou pokutu 

až do výše 50.000 Kč. Možnost uložení sankce má za cíl odradit ty 

navrhovatele, již chtějí zneužít nástrojů insolvenčního řízení k účelům, 

k nimž nemají sloužit. V odborné literatuře je zastáván názor, že uložení 

pořádkové pokuty je nepřiměřené a jedná se o trestání navrhovatele za jiný 

právní názor, než má insolvenční soud.193 Případnému zneužívání 

insolvenčního řízení by bylo možné se vyhnout tím, že by byla sankce 

uložena nejdříve při druhém odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou 

bezdůvodnost. 

 

8.2. Zastavení řízení 

 

Jedním z rozhodnutí, které se bezprostředně dotýká insolvenčního návrhu, je 

rozhodnutí o zastavení řízení. Jedná se o procesní, nikoli meritorní rozhodnutí. 

Rozhodnutím o zastavení řízení se insolvenční řízení končí. Ustanovení § 142 písm. b) 

IZ rozeznává dvě situace, kdy dochází k zastavení řízení: 

a) Nedostatek podmínky řízení, kterou nelze odstranit nebo kterou se 

nepodařilo odstranit.  

Jelikož se na insolvenční řízení dle ustanovení § 7 IZ přiměřeně použijí 

ustanovení občanského soudního řádu, pak se tyto podmínky řízení dle § 103 

                                                 
191 KUBIZŇÁK, J. Šikanózní (dlužnický) insolvenční návrh. Komorní listy. 2014, č. 1, s. 12. 
192 V odborné literatuře můžeme najít i autory zastávající opačný názor, srov. KUBIZŇÁK, J. Šikanózní 
(dlužnický) insolvenční návrh. Komorní listy. 2014, č. 1, s. 12. 
193 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 309. 



 

76 
 

o.s.ř. zkoumají kdykoli v průběhu řízení. Proto insolvenční soud zastaví 

řízení tehdy, pokud nejsou splněny podmínky řízení vyplývající pro soudní 

řízení upravené v o.s.ř. Za důvod pro zastavení řízení vyplývající 

z nedostatku podmínky řízení dále můžeme považovat nezaplacení zálohy 

na náklady insolvenčního řízení dle ustanovení § 108 IZ, dále též ve smyslu 

nařízení 1346/2000, pokud v průběhu insolvenčního řízení vyjde najevo, že 

ke dni zahájení insolvenčního řízení byly hlavní zájmy194 dlužníka 

v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) a dlužník 

k tomuto dni neměl na území České republiky provozovnu195 dle ustanovení 

§ 427 IZ.196  

 

b) Zpětvzetí insolvenčního návrhu. 

Insolvenční řízení může být zastaveno v důsledku dispozičního úkonu 

navrhovatele tím, že je insolvenční návrh vzat zpět. O této eventualitě bylo 

již v práci pojednáno, proto se nyní omezí pouze na konstatování, že věřitel, 

který vzal svůj návrh zpět, může pro totožnou pohledávku podat insolvenční 

návrh až po šesti měsících ode dne zpětvzetí. 

 

8.3. Zamítnutí insolvenčního návrhu 

 

Oproti předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu se v tomto případě jedná 

o meritorní rozhodnutí. Insolvenční návrh bude zamítnut v případě, že nejsou splněny 

zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, tedy předpoklady dle 

ustanovení § 3 IZ197.  

Důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu bude pouze zdánlivá mnohost 

věřitelů, která vznikne například postoupením části pohledávky, pokud bude 

insolvenční návrh podán před uplynutím šesti měsíců od data účinnosti smlouvy 

o postoupení pohledávky. 

                                                 
194 Myšleno zdržovat se v určité zemi trvale, žít zde, mít zde rodinu, podnikat atd. 
195 Provozovnou není myšlen právní pojem z českého právního řádu, ale širší pojem zahrnující i formální 
sídlo dlužníka. 
196 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 86. 
197 Zkoumá se především aktivní legitimace navrhovatele, osvědčení splatnosti pohledávky navrhovatele 
a alespoň jednoho dalšího věřitele dlužníka a neschopnost dlužníka hradit své splatné závazky. 
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Specifický případ, kdy bude insolvenční návrh zamítnut, nastane, pokud 

platebně neschopný dlužník, který však není předlužen a jedná v dobré víře, osvědčí, že 

jeho platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že 

se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že dlužník platební 

neschopnost odvrátí do tří měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků.198 S ohledem 

na skutečnost, že drtivá většina dlužníků naplňuje právní domněnku platební 

neschopnosti dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) IZ, tedy že své peněžité závazky neplní 

po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, bude mít výše uvedený případ zcela 

ojedinělé využití.  

Skutečnost, že se při rozhodování o insolvenčním návrhu vychází ze stavu ke dni 

rozhodnutí, nikoli ke dni podání návrhu, dává dlužníkovi prostor, aby zabránil zjištění 

úpadku. Dlužník má v podstatě tři možnosti. Může buď zaplatit všechny své splatné 

pohledávky nebo zaplatit všechny své splatné pohledávky vyjma pohledávky 

navrhovatele nebo zaplatit pohledávku po splatnosti pouze navrhovateli. Všechny tři 

uvedené možnosti povedou k zamítnutí insolvenčního návrhu. Zvolí-li dlužník možnost 

první a třetí, pak navrhovateli zanikne aktivní legitimace pro podání insolvenčního 

návrhu. V případě druhé možnosti nebude splněn požadavek mnohosti věřitelů. 

Paradoxní je možnost třetí, kdy dlužník po splnění závazku vůči navrhovateli stále může 

být v úpadku, avšak pokud někdo z dalších věřitelů nepodá vlastní insolvenční návrh 

a nepřistoupí tak dle ustanovení § 107 IZ k řízení, bude muset být původní insolvenční 

návrh zamítnut. To potvrzuje usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 11. 2008, 

sp. zn. 3 VSOL 115/2008: „Neosvědčení pohledávky jediného insolvenčního 

navrhovatele je bez dalšího důvodem zamítnutí návrhu dle § 143 odst. 2 insolvenčního 

zákona, proto s ohledem na právní závěry insolvenčního soudu uvedené v odůvodnění 

napadeného usnesení se již správně insolvenční soud nezabýval dalšími tvrzenými 

skutečnostmi k osvědčení úpadku dlužníka.“ Na tomto místně je nutné podotknout, že 

dlužník nemůže po navrhovateli požadovat náhradu škody nebo jiné újmy, která mu 

byla insolvenčním řízení způsobena, neboť to byl právně dlužník, jehož jednání 

zapříčinilo podání insolvenčního návrhu. 

                                                 
198 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 88. 
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Díky novele zákona č. 294/2013 Sb. již nově nelze zamítnout insolvenční návrh 

proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 

i když je to zřejmé. Tento postup byl v minulosti hojně využíván. 

Proti rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu je odvolání obecně přípustné, 

avšak toto právo náleží pouze insolvenčnímu navrhovateli. 

 

8.4. Náhrada škody nebo jiné újmy při neúspěšném insolvenčním 

návrhu 

 

Vydáním negativního rozhodnutí o insolvenčním návrhu je více ohrožen věřitel. 

Je proto namístě, aby se věřitel před podáním insolvenčního návrhu seznámil 

s rozhodovací praxí insolvenčních soudů a vzal v potaz riziko vzniku nároku na náhradu 

škody dle ustanovení § 147 IZ. Insolvenční zákon se zavedením práva na náhradu škody 

nebo jiné újmy snaží zamezit situacím, kdy insolvenční návrhy budou podávány 

s úmyslem199 poškodit dlužníka jakožto konkurenta v podnikání. Věřitel (navrhovatel), 

který podá insolvenční návrh, jenž bude odmítnut nebo řízení o něm zastaveno, bude 

odpovídat dlužníkovi, jinému věřiteli nebo jiné osobě za škodu nebo jinou újmu.200 

Dlužník nebo jiný dlužníkův věřitel má proti insolvenčnímu navrhovateli právo 

na náhradu škody nebo jiné újmy, která mu vznikla v souvislosti se zahájením 

insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu i bez toho, aby insolvenční 

soud rozhodoval ve věci samé. Pro uplatnění práva na náhradu škody postačuje 

odmítnutí insolvenčního návrhu třeba i jen z důvodu formálních vad návrhu.201 

V odborné literatuře se můžeme setkat s legitimním názorem, že pro podání žaloby 

na náhradu škody je nutné, kromě pravomocného procesního rozhodnutí soudu 

o odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zastavení řízení, aby insolvenční soud vydal 

v důsledku podání insolvenčního návrhu opatření, například předběžné opatření, které 

zapříčiní vznik škody nebo jiné újmy.202 Zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem má 

                                                 
199 Při pochybnostech se má za to, že navrhovatel zastavení insolvenčního řízení nebo odmítnutí 
insolvenčního návrhu zavinil, srov. § 147 odst. 1 věta druhá IZ. 
200 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 85. 
201 LÁNSKÝ, L.; BARTŮŇKOVÁ, A. Odpovědnost za škodu a jiné následky porušení povinnosti 
v insolvenčním řízení. Dostupný z WWW:<http://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-a-
jine-nasledky-poruseni-povinnosti-v-insolvencnim-rizeni-52874.html>. 
202 POHL, T. Odpovědnost za škodu podle insolvenčního zákona. Bulletin advokacie. 2010, č. 7-8, s. 31. 
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značně stigmatizující efekt a je samo o sobě schopno dlužníka, jiného věřitele nebo 

jinou osobu poškodit, proto je možné samotné zahájení vnímat jako dostačující. 

Za podmínek uvedených v ustanovení § 147 odst. 3 IZ může být uplatňováno právo 

na náhradu škody nebo jiné újmy i v případě zamítnutí insolvenčního návrhu.  

K podání žaloby je aktivně legitimovaná každá osoba, které může vzniknout 

škoda nebo jiná újma. Žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy musí dlužník podat 

nejpozději do šesti měsíců ode dne doručení rozhodnutí o insolvenčním návrhu. 

V případě jiné osoby je lhůta rovněž šest měsíců, ovšem ode dne zveřejnění rozhodnutí 

v insolvenčním rejstříku. Nejedná se o incidenční spor. Nepodáním žaloby dochází 

k prekluzi nároku na náhradu škody nebo jiné újmy.203  

 

                                                 
203 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 370. 
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9. Přihlášení pohledávky zajištěného věřitele 

 

9.1. Obecně k pohledávkám 

 

Pohledávka věřitele je základním stavebním kamenem insolvenčního řízení, 

přičemž insolvenční řízení můžeme chápat jako nástroj k jejímu uspokojení, jelikož 

k uspokojení pohledávky dobrovolně nedošlo204. Insolvenční zákon neobsahuje definici 

pohledávky, ta je obsažena v ustanovení § 1721 NOZ: „Ze závazku má věřitel vůči 

dlužníkovi právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo 

na splnění dluhu uspokojit.“ Dříve byla pohledávka vymezena v ustanovení § 488 obč. 

zák. definující závazkový vztah tak, že věřiteli ze závazkového vztahu vzniká právo 

na plnění (pohledávka) a dlužníkovi vzniká povinnost závazek splnit (dluh)205. Lze 

zhodnotit, že právní úprava závazku, resp. pohledávky v novém občanském zákoníku 

vychází ze stávající právní úpravy206. Existence pohledávky je tak zásadní motivací 

pro věřitele, aby se insolvenčního řízení účastnil a domáhal se v něm uspokojení své 

pohledávky.  

 

9.2. Dělení pohledávek 

 

9.2.1. Pohledávky podle uplatnění v insolvenčním řízení 

 

Z pohledu insolvenčního řízení můžeme pohledávky dělit podle způsobu jejich 

uplatnění. Aby došlo k řádnému uplatnění pohledávky, je nutné zkoumat právní důvod 

jejího vzniku. Z tohoto pohledu můžeme pohledávky rozlišit na pohledávky, které 

věřitel uplatňuje podáním přihlášky, pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, pohledávky, které 

se uplatňují zvláštním způsobem, a pohledávky, které se v insolvenčním řízení 

neuplatňují. Pohledávka zajištěného věřitele bude uplatňována podáním přihlášky. 
                                                 
204 Do insolvenčního řízení je možné přihlašovat i pohledávky, které doposud nedospěly, jinými slovy 
nestaly se splatnými. Proto je v textu záměrně uvedeno, že zpravidla nedošlo k uspokojení dobrovolně. 
205 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 110. 
206 BĚLOHLÁVEK, J. A.; ČERNÝ, F.; JUNGWIRTHOVÁ, M.; KLÍMA, P.; PROFELDOVÁ, T.; 
ŠROTOVÁ, E. Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně 
předpisů souvisejících. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 520. 
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Okrajem je třeba podotknout, že pohledávky uplatňované podáním přihlášky mají 

v insolvenčním řízení převahu. 

Pohledávky za majetkovou podstatou jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení 

§ 168 IZ. Zákonodárce se na tomto místě pokusil vyjmenovat preferované pohledávky, 

o nichž je možné předpokládat, že v průběhu insolvenčního řízení vzniknou, a jako 

takové je nutné je uspokojit přednostně207. To zohledňuje ustanovení § 168 odst. 3 IZ 

stanovující, že se tyto pohledávky uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí 

o úpadku. Pohledávkou za majetkovou podstatou je dle ustanovení § 60 odst. 3 IZ 

i pohledávka vzniknuvší jednáním věřitelského výboru, využije-li při své činnosti 

právních, ekonomických nebo jiných specializovaných odborných služeb, přičemž tyto 

služby, respektive náklady za ně jsou schváleny insolvenčním soudem. Pohledávky 

za majetkovou podstatou jsou dle ustanovení § 203 odst. 1 IZ uplatňovány písemně vůči 

osobě s dispozičními oprávněními208, přičemž o uplatnění takové pohledávky 

se vyrozumí insolvenční správce. 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

taxativně vymezuje ustanovení § 169 IZ. Pohledávky uvedené ve zmíněném ustanovení 

spojuje veřejný zájem na tom, aby byly uspokojeny co nejdříve a pokud možno zcela. 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se uplatňují 

a uspokojují obdobně jako pohledávky za majetkovou podstatou. 

Odkaz na pohledávky, které se uplatňují jiným způsobem, můžeme nalézt 

v ustanovení § 165 IZ, jež stanovuje možnost uspokojení i některých věřitelů, kteří 

nepodají přihlášku pohledávky, pokud splňují zákonem stanovené podmínky. Jedná se 

o přihlášky, na které se nahlíží jako na řádně přihlášené. Jako příklad takové 

pohledávky a věřitele je možné uvést manžela dlužníka v případě řešení úpadku 

konkursem, jemuž vznikla pohledávka za dlužníkem z titulu vypořádání společného 

jmění manželů. Podle ustanovení § 275 IZ se na takovou pohledávku bude hledět jako 

na řádně přihlášenou a uspokojí se stejně jako ostatní přihlášené pohledávky209. 

Obdobně zákon nahlíží na pohledávky, které vznikly ze vzájemného neúčinného 

                                                 
207 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 367. 
208 Podle právní úpravy účinné do 1. 1. 2014 se tyto pohledávky uplatňovaly přímo vůči insolvenčnímu 
správci. 
209 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 627. 
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právního úkonu dle ustanovení § 237 odst. 4 IZ. Insolvenční správce má povinnost 

vrátit takové plnění osobě, jež plnila, a nelze-li plnění vrátit, protože již v majetkové 

podstatě není nebo není rozpoznatelné, bude pohledávka uspokojena jako ostatní 

přihlášené pohledávky210. 

V neposlední řadě insolvenční zákon rozeznává pohledávky, které 

se v insolvenčním řízení neuspokojují. Jejich výčet je uveden v ustanovení § 170 IZ. 

Jedná se zejména o pohledávky akcesorické povahy, které přirostly nebo se staly 

splatnými až po rozhodnutí o úpadku211. V insolvenčním řízení se rovněž neuspokojují 

pohledávky věřitelů z darovacích smluv, mimosmluvní sankce postihující majetek 

dlužníka, s výjimkou dle ustanovení § 170 písm. d) IZ, a náklady řízení vzniklé 

účastníkům jejich účastí v insolvenčním řízení. V případě, že by věřitel výše uvedené 

pohledávky do insolvenčního řízení uplatnil, neměl by insolvenční správce takovou 

pohledávku zařadit na pořad přezkumného jednání, s poukazem na ustanovení § 170 IZ, 

že konkrétní pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojuje212. Na druhou stranu je 

nutné poznamenat, že věřitelé mohou tyto pohledávky po skončení insolvenčního řízení 

dále vymáhat213. Tímto tvrzením se nezohledňuje případné promlčení pohledávky ani 

nebere v potaz osvobození dlužníka od placení pohledávek. 

 

9.3. Typy pohledávek podle kvality 

 

Obecně lze říci, že pohledávky, které jsou do insolvenčního řízení uplatňovány 

přihláškou, mají různou kvalitu, jež dále ovlivňuje, jakým způsobem budou pohledávky 

uspokojovány. Pohledávky můžeme proto rozdělit následovně: 

 

9.3.1. Zajištěné vs. nezajištěné pohledávky 

 

Zajištěná pohledávka je taková, která je zajištěna některým ze způsobů, jenž 

v ustanovení § 2 písm. g) IZ uvádí insolvenční zákon. Na pohledávky, které jsou 

                                                 
210 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 138. 
211 Zpravidla úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, smluvní pokuta. 
212 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 422. 
213 WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. aktualizované vydání, doplněné 
o předpisy evropského práva. Praha : Linde Praha akciová společnost, 2008, s. 647. 
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zajištěné jiným institutem, než rozeznává insolvenční zákon, se hledí jako 

na pohledávky nezajištěné214. Zajištěný věřitel má v insolvenčním řízení výrazně 

silnější postavení než věřitel nezajištěný. V rovině uspokojování pohledávek se misky 

vah významně vychylují ve prospěch zajištěného věřitele. 

 

9.3.2. Vykonatelné vs. nevykonatelné pohledávky 

 

Za vykonatelnou pohledávku považujeme pohledávku, o které bylo pravomocně 

rozhodnuto soudem, jiným orgánem veřejné moci, rozhodčím soudem215, resp. která 

vyplývá z notářského nebo exekutorského zápisu216 s doložkou přímé vykonatelnosti 

nebo rozhodnutí orgánů Evropských společenství, které představuje exekuční titul217.  

Pokud věřitel tvrdí, že disponuje vykonatelnou pohledávkou, musí takovou skutečnost 

doložit veřejnou listinou. Postačí, že vykonatelnost pohledávky bude doložena do 

přezkumného jednání218. Rozdíl v postavení věřitele s vykonatelnou pohledávkou 

spatřujeme ve výhodnějším postavení, pokud by pohledávka byla popřena insolvenčním 

správcem. Povinností insolvenčního správce by dle § 199 odst. 1 IZ bylo podat 

do 30 dnů od přezkumného jednání žalobu proti věřiteli s vykonatelnou pohledávkou. 

V žalobě mohou být uplatněny jen skutečnosti, které byly uplatněny dlužníkem v řízení, 

které předcházelo vydání pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. Důvodem 

                                                 
214 Jiným druhem zajištění může být například ručení nebo zajišťovací směnka. 
215 V minulosti bylo běžnou praxí využívat rozhodců ustanovených ad hoc. Na základě judikatury vyšších 
soudů se na rozhodčí nálezy vydané těmito rozhodci začalo nahlížet jako na nezpůsobilé exekuční tituly, 
což má dopad i do probíhajících insolvenčních řízení. Stěžejním rozhodnutím bylo usnesení Nejvyššího 
soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012: „Nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se 
uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není 
stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, pak tento rozhodčí nález není způsobilým 
exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena 
exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl 
k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém 
případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul 
vydal, je třeba exekuci v každém jejím stadiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. 
zastavit.“ 
216 Jedná se o exekutorské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti, které byly sepsány do 1. 1. 2013, 
jelikož novelou exekučního řádu a občanského soudního řádu, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013, 
došlo ke změně, na jejímž základě soudní exekutor nemůže sepisovat exekutorské zápisy s doložkou 
přímé vykonatelnosti. 
217 Srov. ustanovení § 274 o.s.ř. 
218 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 492. 
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popření však nemůže být jiné právní posouzení věci219. U nevykonatelné pohledávky je 

situace opačná, jelikož žalobu musí podat věřitel. 

 

9.3.3. Podřízená vs. nepodřízená pohledávka 

 

Insolvenční zákon obsahuje legální definici podřízené pohledávky, a to 

v ustanovení § 172 IZ. Za podřízené pohledávky můžeme označit pohledávky ze smluv 

dlužníka uzavřených před zahájením insolvenčního řízení, pokud z nich má být 

dlužníkem plněno až poté, co budou splněny jiné pohledávky dlužníka, dále pak 

pohledávky z podřízených dluhopisů vyplývajících z ustanovení zákona č. 190/2004 

Sb., o dluhopisech, a pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich 

účasti ve společnosti nebo v družstvu220. Podřízené pohledávky se uspokojují až 

po uspokojení všech ostatních pohledávek, které byly řádně a včas uplatněny 

do insolvenčního řízení221. V praxi se na uspokojení podřízených pohledávek dostane 

jen zřídka. 

 

9.3.4. Peněžitá vs. nepeněžitá pohledávka 

 

Pohledávky uplatňované do insolvenčního řízení mohou být rozmanité. 

Je možné uplatnit jak pohledávku peněžitou, tak nepeněžitou, ovšem nepeněžitou 

pohledávku je nutné vyčíslit v penězích. V případě, že je pohledávka neurčité hodnoty, 

musí být její výše určena odhadem222. Pohledávka do insolvenčního řízení musí být 

vyčíslena v české měně. Je-li pohledávka v cizí měně, musí být přepočítána na měnu 

českou. Rozhodným dnem pro přepočet je den zahájení insolvenčního řízení, případně 

splatnost pohledávky, pokud předcházela tomuto dni. Vyčíslování pohledávek v české 

měně má své opodstatnění ve skutečnosti, že při hlasování na schůzi věřitelů odpovídá 

                                                 
219 Srov. ustanovení § 199 odst. 2 IZ. 
220 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 427. 
221 Srov. ustanovení § 172 odst. 1 IZ. 
222 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 388. 
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jedna koruna česká jednomu hlasu223 a dále že se pohledávky v insolvenčním řízení 

uspokojují v českých korunách. 

 

9.3.5. Podmíněná vs. nepodmíněná pohledávka 

 

Právní řád České republiky umožňuje uzavírat závazkové vztahy vázané 

na podmínku, a to sice na podmínku odkládací a rozvazovací. Přihlašování 

podmíněných pohledávek do insolvenčního řízení znamená výjimku ze zásady, jež 

zapovídá věřitelům jednání směrující k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční 

řízení, pokud to neumožňuje zákon224. Věřitel, který byl úspěšný při vymáhání své 

pohledávky na základě zajištění (např. ručení, bankovní záruka), popřípadě vůči 

spoludlužníkovi dlužníka v insolvenčním řízení, je povinen snížit svoji přihlášenou 

pohledávku o vymoženou částku. Věřitel disponující podmíněnou pohledávkou musí 

tuto skutečnost uvést v přihlášce. Dokud podmínka nebude splněna, nebude 

na pohledávku brán zřetel v rozvrhovém usnesení. Na tomto místě je nutné upozornit 

na charakter rozvazovací podmínky, která se chová stejně, jako by podmíněnou 

nebyla225. 

 

9.3.6. Splatná vs. nesplatná pohledávka 

 

Insolvenční řízení funguje na principu zásadně poměrného uspokojení většího 

počtu dlužníkových věřitelů, což je stěžejní rozdíl oproti exekučnímu řízení. Z tohoto 

důvodu je možné do insolvenčního řízení uplatnit pohledávky splatné i nesplatné. 

Pohledávky doposud nesplatné se prohlášením konkursu dle ustanovení § 250 IZ stávají 

splatnými. Jedná-li věřitel s péčí řádného hospodáře, pak je nutné do insolvenčního 

řízení uplatnit i splatné pohledávky, a to i přes skutečnost, že pohledávka je sporná nebo 

ve věci již probíhá soudní řízení. V opačném případě by se věřitel vystavoval nebezpečí, 

že pokud svou pohledávku neuplatní, nebude v insolvenčním řízení uspokojována. 

                                                 
223 Srov. ustanovení § 49 odst. 1 IZ. 
224 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 445. 
225 RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 235. 
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9.4. Přihláška 

 

Přihláška pohledávky je elementárním úkonem pro každého věřitele. V případě, 

že věřitel svoji pohledávku do insolvenčního řízení neuplatní226, pak jeho pohledávka 

nebude v insolvenčním řízení uspokojována, čímž se věřitel vystavuje značnému riziku, 

že jeho pohledávka v budoucnu nebude moci být úspěšně vymožena žádným jiným 

způsobem227. Je totiž možné, že se pohledávka v průběhu času promlčí228 nebo bude 

dlužník dle ustanovení § 414 IZ osvobozen od dalšího placení pohledávek. 

Věřitel musí vypracování přihlášky, kterou uplatňuje svou pohledávku, věnovat 

náležitou péči a pozornost, protože kvalita vypracování přihlášky může následně 

výrazně ovlivnit postavení věřitele v insolvenčním řízení. Pozitivně lze hodnotit 

skutečnost, že přihláška musí být podána na předepsaném formuláři229, který může 

věřitel nalézt na webových stránkách www.justice.cz230. Předepsaný formulář 

ve formátu PDF navádí věřitele k vyplnění všech podstatných náležitostí přihlášky 

a připojení příloh nutných k prokázání pohledávky. 

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení je definována v ustanovení § 2 

písm. h) IZ. Jedná se o procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv 

v insolvenčním řízení231. Přihláška má charakter žaloby, jelikož se přihláškou uplatňují 

nároky, které by se v případě nezahájení insolvenčního řízení232 uplatňovaly žalobou. 

Pro toto tvrzení lze najít oporu v insolvenčním zákoně, jenž přihlášce přiznává stejné 

účinky ohledně běhu promlčecí či prekluzivní lhůty jako u žaloby. 

 

 

 

                                                 
226 Shodně například SIGMUND, A. Pohledávky věřitelů. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 21. 
227 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 110. 
228 Bude-li úpadek dlužníka řešen konkursem. 
229 Přihláška pohledávky je upravena vyhláškou č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení, 
kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona; v ustanoveních § 21 a 22. 
230 Viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. 
231 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 7. 
232 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 382. 
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9.4.1. Lhůta pro podání přihlášky 

 

Věřitel vymáhající svou pohledávku za dlužníkem je insolvenčním zákonem 

veden k uplatnění své pohledávky, jelikož v ustanovení § 109 IZ jsou vyjmenovány 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, které mají fatální dopad 

na předcházející vymáhací proces. O účincích spojených se zahájením insolvenčního 

řízení již bylo v práci pojednáno, na tomto místě je třeba pouze odkázat na ustanovení § 

109 odst. 1 písm. a) a c) IZ stanovující, že pohledávky ani jiná práva týkající 

se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, 

a výkon rozhodnutí či exekuci, které by postihovaly majetek ve vlastnictví dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze 

je však provést. Věřiteli, ať již svou pohledávku dříve vymáhal, nebo nikoli, nezbývá 

nic jiného než uplatnit svou pohledávku do insolvenčního řízení.  

Insolvenční zákon umožňuje podávat přihlášky do insolvenčního řízení od jeho 

zahájení233, jež se oznamuje vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku. 

Insolvenční soud výzvu k podávání přihlášek zpravidla spojuje s oznámením o zahájení 

insolvenčního řízení. Bude-li přihláška podána před touto výzvou, pak se i na tuto 

přihlášku nahlíží jako na platně podanou. Na základě výzvy insolvenčního soudu 

mohou věřitelé podávat přihlášky až do rozhodnutí o úpadku. Je-li zjištěn úpadek 

dlužníka a vydáno rozhodnutí o úpadku, vyzve insolvenční soud v rozhodnutí věřitele, 

kteří doposud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě, kterou stanoví 

ustanovení § 136 odst. 2 a 3 IZ234. Lhůta pro podávání přihlášek je 30 dnů, je-li 

rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o povolení oddlužení. Jestliže je pouze 

rozhodnuto o úpadku, pak lhůta činí 2 měsíce. Jedná se o prekluzivní lhůtu, která počíná 

běžet od zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. Po jejím uplynutí již 

není možné do insolvenčního řízení podávat přihlášky, o čemž musí insolvenční soud 

věřitele poučit235.  

Výše uvedená lhůta pro přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení je 

lhůtou procesní236, ač v minulosti o tomto závěru panovaly pochyby. Pochybnostem 

                                                 
233 Srov. § 110 IZ. 
234 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 111. 
235  Dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ se k pohledávkám, které jsou podány po lhůtě k přihlášení, nepřihlíží 
a tyto pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. 
236 SIGMUND, A. Pohledávky věřitelů. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 21. 
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zamezuje judikatura Nejvyššího soudu, který ve svém rozhodnutí237 uvedl: „Závěr 

o včasnosti přihlášky pohledávky lze učinit jen tehdy, byla-li přihláška poslední den 

lhůty stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku odevzdána orgánu, který 

má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu.“ Judikatorně byla dovozena 

možnost podávat přihlášku pohledávky prostřednictvím datové schránky238. 

Důležitá vlastnost přihlášky pohledávky je zakotvena v ustanovení § 173 odst. 4 

IZ, podle něhož má přihláška pohledávky, s ohledem na běh lhůty k promlčení nebo 

zánik práva, stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, 

kdy tato přihláška došla insolvenčnímu soudu. K přerušení běhu lhůty promlčení tak 

dochází až doručením přihlášky insolvenčnímu soudu, nikoli již zahájením 

insolvenčního řízení. 

 

9.4.2. Možnost prolomení lhůty pro podání přihlášky 

 

Skutečnost, že věřitel neuplatnil svou pohledávku do insolvenčního řízení, může 

nastat z mnoha důvodů. První příčinou může být nedbalost věřitele, který řádně 

nesledoval insolvenční rejstřík, a proto se včas nedozvěděl o probíhajícím insolvenčním 

řízení s dlužníkem, případně věřitel uplatní svou pohledávku do insolvenčního řízení 

opožděně a insolvenční soud ji odmítne. Další možností, proč věřitel svou pohledávku 

neuplatní, může být skutečnost, že v  době rozhodné pro podání přihlášek není 

v majetkové podstatě sepsán majetek, který zajišťuje pohledávku věřitele, a dlužník 

v insolvenčním řízení není v postavení k věřiteli obligačním dlužníkem. V neposlední 

řadě je nutné upozornit na možnost administrativní chyby ze strany insolvenčního soudu 

při vkládání dat do insolvenčního rejstříku239. 

Lhůta pro podání přihlášky může být prolomena dodatečným soupisem majetku 

do majetkové podstaty vytvořeným insolvenčním správcem240. Zpravidla se bude jednat 

o majetek, který je zatížen některým z druhů zajištění, jak je zná insolvenční zákon, 

patřící osobě odlišné od insolvenčního dlužníka. Zajištěný věřitel v době pro podávání 

přihlášek ještě nebyl v probíhajícím insolvenčním řízení v postavení věřitele, a to 

                                                 
237 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 NSČR 2/2010. 
238 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011,sp. zn. 3 VSPH 605/2010. 
239 CHALUPECKÁ, K. Komparace způsobů vymáhání a uplatňování soukromoprávních pohledávek. 
Daně a právo. 2012, č. 3, s. 42. 
240 Srov. ustanovení § 217 odst. 1 IZ poslední věta. 
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z důvodu, že v této době majetek ještě nebyl sepsán do majetkové podstaty241. V takové 

situaci zajištěnému věřiteli neuplynula lhůta pro podání přihlášek, jelikož dle ustanovení 

§ 5 písm. a) IZ je zásadou insolvenčního řízení, že žádný z účastníků nesmí být 

nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn242. Pokud by výše uvedený postup 

nebyl umožněn, pak by zajištěný věřitel byl poškozen tím, že by se nemohl uspokojit 

z jím řádně sjednaného zajištění. Kromě nespravedlnosti vůči jednomu konkrétnímu 

věřiteli by byla porušena základní právní zásada „pactum sunt servanda“ a v neposlední 

řadě by se jednalo o signál pro ostatní zajištěné věřitele243, aby zvážili, s jak bonitními 

klienty jsou v budoucnu ochotni vstoupit do závazkového vztahu, což by nepochybně 

vedlo ke zpomalení tempa růstu ekonomiky České republiky. Obdobně rozhodl 

i Nejvyšší soud, když judikoval: „Stala-li se dlužnice vlastníkem nemovitostí (zástav) až 

v průběhu insolvenčního řízení, v době po marném uplynutí lhůty stanovené 

rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek (a ustanoveními o možných změnách 

pořadí přihlášených pohledávek), neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku 

řádně a včas přihlásil, byl bez dalšího zbaven práva dovolat se uspokojení ze zajištění. 

Takového věřitele je nutné vyzvat, aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda 

uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění, a poučit jej, že po marném uplynutí lhůty 

bude mít insolvenční soud za to, že právo na uspokojení pohledávky ze zajištění 

neuplatnil.“244 Obdobně je nutno přistupovat k případům, kdy insolvenční soud 

v průběhu insolvenčního řízení vysloví neúčinnost právního úkonu dlužníka, na základě 

čehož se do majetkové podstaty zahrne plnění z neúčinného právního úkonu, jež 

zároveň tvoří předmět zajištění ve prospěch třetí osoby245. 

K prolomení lhůt pro podání přihlášky do insolvenčního řízení může dojít 

na základě pochybení soudu spočívajícího v nesprávných nebo neúplných údajích 

o dlužníkovi v insolvenčním rejstříku. Požadavek na bezvadný zápis do insolvenčního 

rejstříku vyžadují zejména společnosti, jež mají uzavřený velký počet závazkových 
                                                 
241 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 112. 
242 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. 1 VSPH 663/2011. 
243 Respektive zástavní věřitele. 
244 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 32/2011. V citovaném rozhodnutí 
Nejvyššího soudu je skutková situace mírně odlišná od situace uvedené v předchozím textu. Z rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že věřitel svou pohledávku přihlásil, jelikož však do insolvenčního řízení 
nebyly sepsány nemovitosti, které zajišťovaly pohledávku věřitele, tak přihláška pohledávky 
nezohledňovala tyto nemovitosti. Věřitel by se uspokojení z tohoto zajištění (nemovitostí) před jeho 
soupisem do majetkové podstaty mohl domoci mimo insolvenční řízení. 
245 HOROVÁ, H.; SOMOL, K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie. 
2012, č. 9, s. 24. 
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vztahů246. Typicky se jedná o banky, stavební spořitelny, pojišťovny, úvěrová družstva 

a jim podobné subjekty. Výše uvedené společnosti kontrolují, zda některý z jejich 

obligačních dlužníků nevstoupil do insolvenčního řízení, tak, že porovnávají výstup 

z insolvenčního rejstříku s databází svých dlužníků (klientů)247. Do insolvenčního 

rejstříku musí být zapsány údaje vyjmenované v ustanovení § 420 IZ. Důležitý je 

odstavec 4 citovaného ustanovení, který říká: „Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše 

insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomto okamžiku; není-li mu některý 

z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, 

jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.“ Problematika se týká zejména rodných 

čísel u fyzických osob, které v dlužnických insolvenčních návrzích místo svého rodného 

čísla uvedou datum narození248, přičemž výše uvedené společnosti evidují své dlužníky 

zejména podle jména, příjmení a právě rodného čísla. V takovém případě má 

insolvenční soud z úřední povinnosti rodné číslo obstarat a zveřejnit. Pokud se tak 

nestane, je možné, že společnost porovnávající výstup z insolvenčního rejstříku se svou 

databází dlužníků nezaznamená probíhající dlužníkovo insolvenční řízení a svou 

pohledávku řádně a včas nepřihlásí, což na straně společnosti vede k peněžité ztrátě. 

K výše uvedené situaci judikoval Vrchní soud v Praze následující: „Je-li věřitel zcela 

odkázán na informace obsažené v insolvenčním rejstříku, pak ovšem platí, že mu lhůta 

k podání přihlášky pohledávky počne běžet jedině za předpokladu, že by informace 

o dlužníkovi v systému ISIR byla řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem 

zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání.“249 Argument, že každý věřitel 

si má důkladně prověřovat své obligační dlužníky v insolvenčním rejstříku, aby zamezil 

možnému zmeškání lhůty pro podání přihlášky pohledávky, neobstojí, jelikož výše 

uvedené společnosti tak činí právě porovnáním výstupu z insolvenčního rejstříku 

se svou databází dlužníků a nemohou nést důsledky nepřesností insolvenčního rejstříku. 

 
                                                 
246 Jedná se řádově o statisíce závazkových vztahů a statisíce dlužníků z těchto vztahů. 
247 Insolvenční rejstřík, jenž je spravován Ministerstvem spravedlnosti, obsahuje webovou aplikaci ISIR 
přizpůsobenou pro automatickou strojovou komunikaci. 
248 Přestože každá fyzická osoba rodným číslem disponuje. 
249 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 2 VSPH 1013/2010. Tento judikát byl 
potvrzen usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 8. 2013, sp. zn. 3 VSPH 46/2013, kdy 
v projednávané věci bylo do insolvenčního řízení nesprávně zaneseno příjmení dlužníka a věřitel tak 
nemohl zjistit, že s tímto dlužníkem probíhá insolvenční řízení, a svou pohledávku za ním 
do insolvenčního řízení přihlásit. 
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9.4.3. Přihlašování pohledávky zajištěným věřitelem 

 

Jak již bylo zmíněno výše, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je 

velmi důležitým krokem k jejímu uspokojení. U zajištěných věřitelů to platí dvojnásob, 

jelikož právě zajištěný věřitel může v insolvenčním řízení dosáhnout signifikantního 

uspokojení své pohledávky. Proto je nutné věnovat přihlášce pohledávky náležitou 

a odbornou péči. 

Pro zajištěného věřitele je zásadní přihlásit pohledávku ve lhůtách, které 

stanovuje insolvenční zákon, s čímž úzce souvisí, jakému soudu zajištěný věřitel 

přihlášku adresuje. Pokud zajištěný věřitel adresuje přihlášku jinému než věcně a místně 

příslušnému insolvenčnímu soudu, má tento soud dle ustanovení § 173 odst. 4 druhá 

věta IZ povinnost neprodleně přihlášku postoupit insolvenčnímu soudu. Problém 

adresování přihlášky pohledávky jinému soudu má dva rozměry. Prvním je skutečnost, 

že doručení přihlášky jinému soudu se nepovažuje za řádné a včasné přihlášení 

pohledávky do insolvenčního řízení, jelikož účinky podání přihlášky nastávají až 

doručením přímo insolvenčnímu soudu250. Výše uvedený závěr potvrdila i judikatura 

Vrchního soudu Praze251 i Nejvyššího soudu252. Druhým rozměrem je skutečnost, 

že insolvenčnímu soudu zpravidla není doručena přihláška pohledávky v takovém 

časovém údobí, aby byla zachována lhůta k podání přihlášky. Pro zachování lhůty je 

nutné, aby byla přihláška nejpozději posledního dne lhůty určené k přihlášení 

pohledávek předána orgánu, který má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu253. 

Opožděně podanou přihlášku pohledávky insolvenční soud podle ustanovení § 185 IZ 

odmítne. 

V ustanovení § 174 IZ jsou uvedeny náležitosti přihlášky pohledávky. Přihláška 

pohledávky včetně příloh se podává dvojmo, musí obsahovat obecné náležitosti podání, 

důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Věřitel by se měl zaměřit na přesné 

vymezení důvodu vzniku pohledávky254, je tak nutno uvést podstatné skutečnosti 

                                                 
250 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 429. 
251 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9.2009, sp. zn. 2 VSPH 574/2009. 
252 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 3/2012. 
253 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 3/2012. 
254 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 1 VSPH 226/2010. 
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pro existenci nároku tak, aby je mohl insolvenční soud posoudit255. Vymezení důvodu 

vzniku pohledávky není nutné hodnotit po právní stránce. Rozhodné skutečnosti týkající 

se důvodu vzniku pohledávky mohou vyplývat z příloh256. Problematikou uvedení výše 

přihlašované pohledávky se bude práce zabývat dále. 

Zajištěný věřitel se výslovně musí dovolat zajištění dle ustanovení § 2 písm. g) 

IZ v přihlášce pohledávky a označit jeho druh a dobu vzniku. Na pohledávku, která 

neobsahuje údaje o zajištění, se hledí jako na pohledávku nezajištěnou a věřitel, který 

sice zajištění má, nicméně je v insolvenčním řízení neuplatní, se již nemůže domoci 

uspokojení z tohoto zajištění257. Insolvenční správce nemá povinnost vyzývat věřitele 

k doplnění přihlášky o zajištění258. V insolvenčním řízení může nastat případ, kdy 

věřitel neuvede své zajištění úmyslně. Důvodem pro takové jednání může být snaha 

o maximalizování uspokojení z insolvenčního řízení. Toto jednání může připadat 

z pohledu věřitele do úvahy, pokud je jeho zajištění nižší než 30 % výše jeho 

pohledávky a zároveň je zřejmé, že dlužník usiluje o oddlužení formou splátkového 

kalendáře. Věřitel tímto způsobem obdrží alespoň 30 % své přihlášené pohledávky259. 

Režim pohledávky musí být jednotný. Není možné, aby se věřitel snažil přihlásit část 

své pohledávky, která odpovídá hodnotě zajištění, jako zajištěnou pohledávku a zbylou 

část, která převyšuje hodnotu zajištění, jako pohledávku nezajištěnou260. V opačném 

případě by byli nezajištění věřitelé neúměrně znevýhodněni, což by bylo v rozporu 

se zásadou insolvenčního řízení obsaženou v ustanovení § 5 písm. a) IZ.  

Zajištěný věřitel musí v přihlášce pohledávky označit druh zajištění, například 

nemovitosti, na konkrétním listu vlastnictví a uvést datum vzniku zástavního práva, aby 

mohlo být určeno pořadí zajištění. Jako důvod vzniku zajištění postačí, když zajištěný 

věřitel odkáže na zástavní smlouvu k nemovitosti, kterou k přihlášce přiloží a označí 

jako jednu z příloh. Zajištěný věřitel má dle ustanovení § 136 odst. 2 písm. e) IZ 

                                                 
255 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 434. 
256 Jinak je tomu u insolvenčního návrhu. 
257 HOLEČEK, J. Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy 
komunitárního práva. Praha : LINDE PRAHA, a.s., 2009, s. 109. 
258 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 434. 
259 K uvedenému postupu je nutné dodat, že je z pozice věřitele značně riskantní a do jisté míry 
neodpovědný. Pro věřitele, kteří mají ze zákona povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, například 
banky, je takovýto postup zcela nevhodný. 
260 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 406. 
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povinnost sdělit insolvenčnímu správci, jaká zajišťovací práva uplatňuje. To neplatí, 

jsou-li zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu. Zajištěný věřitel proto například 

nemusí sdělovat insolvenčnímu správci, že jeho pohledávka je zajištěna nemovitostí, 

a to z důvodu, že zástavní právo k nemovitosti je zaneseno do katastru nemovitostí, což 

je veřejný seznam. 

 

9.4.4. Přihlášení pohledávky zajištěným věřitelem za zástavním dlužníkem  

 

Tato část práce se věnuje zvláštnímu postavení zajištěného věřitele 

v insolvenčním řízení, je-li dlužníkem v insolvenčním řízení zástavní dlužník. V praxi 

k popsané situaci dochází poměrně často, protože je běžné, že obligační a zástavní 

dlužník nejsou jedna a tatáž osoba. Zajištěný věřitel může přihlásit svou pohledávku 

do insolvenčního řízení. Ta bude uspokojována ve zvláštním režimu, konkrétně bude 

moci být uspokojena pouze z majetku poskytnutého k zajištění261. Zajištěný věřitel, 

který je v postavení zástavního věřitele, bude v rámci insolvenčního řízení realizovat 

zástavní právo, které má kromě funkce zajišťovací i funkci uhrazovací, jež může být 

provedena mimo jiné i v rámci insolvenčního řízení262. 

Částečně problematicky se může jevit vyčíslení nároku263, který zajištěný věřitel 

v insolvenčním řízení uplatňuje. V odborné literatuře je zastáván názor, že by zajištěný 

věřitel měl svůj nárok vyčíslit v alternativní výši, a to do výše zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění, v ideální podobě by pak přihláška pohledávky mohla obsahovat 

znalecký posudek oceňující zajištění pohledávky264. S výše uvedeným názorem lze 

souhlasit, otázkou je, zda plně nepostačí, pokud zajištěný věřitel ve své přihlášce 

pohledávky uvede, že se jeho pohledávka bude uspokojovat v režimu ustanovení § 166 

věta druhá IZ. Tímto je řečeno vše. Dokládání znaleckého posudku oceňujícího zajištění 

je nepraktické, protože vyhotovení takového posudku může trvat déle než samotná lhůta 

pro přihlášení pohledávek. U nízkých pohledávek by navíc náklady na znalecký 

                                                 
261 Pokud by byl úpadek dlužníka řešen konkursem a na uspokojení zajištěného věřitele by nestačil 
výtěžek ze zpeněžení zajištění, pak by se pohledávka takového věřitele již dále neuspokojovala. 
Na pohledávku by se tedy v její neuspokojené části nenahlíželo jako na pohledávku nezajištěnou. 
262 Shodně viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2010, sp.zn. 1 VSPH 278/2010. 
263 Zajištěný věřitel nemá „klasickou“ pohledávku za dlužníkem, ale pouze nárok na vydání uspokojení ze 
zpeněžení zajištění. 
264 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 406. 
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posudek mohly přesáhnout výši uspokojení pohledávky, kterou zajištěný věřitel obdrží.  

V neposlední řadě cenu zajištění určí až trh při samotném zpeněžování, jelikož 

do znaleckého posudku se pouze stěží promítne skutečnost, že zajištění bude 

zpeněžováno v rámci insolvenčního řízení265. 

Zajištěný věřitel (zástavní věřitel) se může účastnit schůze věřitelů a hlasovat 

na ní. Jako problematický se jeví rozsah hlasovacích práv, neboť pohledávka 

zajištěného věřitele nemusí odpovídat výši zajištění. V odborné literatuře se správně 

poukazuje na skutečnost, že pokud by za výše uvedeného stavu zajištěný věřitel 

na schůzi věřitelů hlasoval a prosazoval jen své zájmy, mohlo by dojít k poškození 

ostatních věřitelů.266 Jak již bylo uvedeno výše, tento problém je spíše teoretický, 

jelikož věřitelé jsou v průběhu insolvenčního řízení spíše pasivní, svých práv příliš 

nevyužívají a omezují se pouze na nejnutnější úkony. 

Jakmile dojde k vyplacení nároku na vydání výtěžku zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění pohledávky zástavního věřitele, tak jeho účast v insolvenčním 

řízení končí.267 Neuspokojená část pohledávky se nestává pohledávkou nezajištěnou 

a není již v insolvenčním řízení dále uspokojována právě s ohledem na specifičnost 

pohledávky zástavního věřitele. Tento závěr vyplývá z logiky věci - pohledávka 

zástavního věřitele byla uspokojena v míře268, jaké by dosáhl, kdyby se uspokojoval 

mimo insolvenční řízení, například podle zákona o veřejných dražbách, exekučního 

řádu nebo občanského soudního řádu. Pokud by byl zástavní věřitel v insolvenčním 

řízení dále uspokojován, jednalo by se o neoprávněné zvýhodnění takového věřitele, což 

by bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení. 

V praxi činí problémy otázka, jak do insolvenčního řízení správně přihlásit 

pohledávku zajištěného věřitele za zástavním dlužníkem, je-li pohledávka obligačním 

dlužníkem řádně splácena. Věřitel musí pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit, 

jinak by se vystavoval riziku, že pohledávka přestane být řádně splácena a zároveň 

se nebude moci uspokojit ze zajištění. Pohledávku je třeba přihlásit jako podmíněnou. 

                                                 
265 Tento faktor snižuje cenu jakéhokoli zajištění, protože laická veřejnost je v současné době k nákupům 
z insolvenčního řízení skeptická. 
266 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 407. 
267 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 407. 
268 Mírou se nerozumí kvantita, ale skutečnost, že předmět zajištění byl převeden na peníze, ať již 
dražbou, nebo jiným způsobem. 
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Podmíněnost pohledávky spočívá ve skutečnosti, že pohledávka je doposud řádně 

a včas splácena, ale pokud by přestala být, má věřitel právo na uspokojení ze zajištění. 

Při přihlašování pohledávek však mnozí věřitelé chybně přihlašují shora specifikovanou 

pohledávku jako nepodmíněnou, což vedlo následně k popření pohledávky 

na přezkumném jednání. Vrchní soud v Praze269 tuto rozhodovací praxi změnil, když 

judikoval, že pokud žalobce přihlásil pohledávku jako nepodmíněnou, nejedná 

se o vadu přihlášky bránící jejímu přezkumu ani důvod pro její popření, neboť 

insolvenčnímu soudu v tomto konkrétním případě nic nebránilo, aby ji přezkoumal 

a insolvenční správce aby pohledávku zjistil jako podmíněnou, pokud podmínka 

vyplývá ze zástavní smlouvy. 

 

 

9.4.5. Odpovědnost věřitele za přihlášku 

 

Insolvenční zákon v ustanovení § 176 IZ upravuje obecně odpovědnost věřitele 

za obsah přihlášky pohledávky, kterou v následujících ustanoveních dále rozebírá. 

Za správnost údajů uvedených v přihlášce pohledávky odpovídá věřitel, a to z důvodu, 

že právě věřitel má veškeré podklady k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení 

a je pouze na úvaze věřitele, zda svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásí. 

Insolvenční zákon v ustanovení § 181 IZ normuje zákonné ručení osob, které přihlášku 

pohledávky podepsaly, za splnění povinnosti zaplatit částku podle ustanovení §178 

nebo 179 IZ.270 V případě, že věřitel jednající ve zlé víře svou pohledávku záměrně 

značným způsobem nadhodnotí, aby získal neoprávněnou výhodu, pak s tímto jednáním 

insolvenční zákon spojuje přísné sankce, které budou rozebrány dále. 

Zákonodárce přistoupil k přijetí sankcí za nadhodnocení pohledávek 

přihlašovaných do insolvenčního řízení, aby zamezil manipulacím s přihláškami 

za účelem posílení vlivu věřitelů na schůzi věřitelů a ve věřitelských orgánech, případně 

                                                 
269 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 10. 2013, sp. zn.40 ICm 3028/2011. 
270 Novelou zákona č. 294/2013 Sb. byla tato povinnost zpřísněna, když nově ručí i zástupci osob na 
základě plné moci, v rozsahu obvyklém pracovnímu zařazení nebo funkci. Toto ustanovení dopadá 
zejména na zaměstnance velkých společností, kteří v rámci své pracovní agendy vymáhají pohledávky 
společnosti. 
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snahám o získání lepšího pořadí pro uspokojení svých pohledávek271. K výše 

uvedenému postupu zákonodárce dle důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu vedly 

negativní zkušenosti s předchozí právní úpravou v podobě zákona o konkursu 

a vyrovnání.272 

Nutno podotknout, že právní úprava odpovědnosti věřitele za obsah jeho 

přihlášky má dle současné praxe pouze odstrašující účinek, jelikož insolvenční soudy 

jsou při ukládání sankcí pasivní a tohoto institutu příliš nevyužívají, což podlamuje 

význam těchto zákonných ustanovení.  

 

9.4.6. Sankce dle ustanovení § 178 a 179 IZ 

 

Předpokladem pro uložení sankcí spojených s nadhodnocenou přihláškou 

pohledávky je skutečnost, že dle ustanovení § 178 odst. 1 IZ bude po přezkoumání 

přihlášená pohledávka zjištěna tak, že skutečná výše přihlášení pohledávky činí méně 

než 50 % přihlášené částky. Věřitel má značné rozmezí, kdy se na jeho nesprávně 

přihlášenou pohledávku žádné sankce vztahovat nebudou. Přihlásí-li věřitel 

do insolvenčního řízení několik pohledávek, pak se kritérium 50 % zkoumá u každé 

jednotlivé pohledávky a nikoli v jejich součtu.273 Názor uvedený v odborné literatuře 

byl potvrzen i rozhodnutím Vrchního soudu v Praze 274. 

V případě, že je pohledávka zjištěna v natolik nesprávné výši, že splňuje 

podmínky pro uložení sankcí, pak se k takové přihlášce nepřihlíží275, a to ani v rozsahu, 

v jakém byla zjištěna. Druhou sankcí, která však již oproti dřívější úpravě není 

obligatorní, je uložení povinnosti věřiteli, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil 

částku276 až do výše, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla 

zjištěna. K uložení druhé sankce lze přikročit pouze za předpokladu, že uložení sankce 

navrhne insolvenční správce insolvenčnímu soudu. Jedná se o incidenční spor. Výši 
                                                 
271 TARANDA, P. Nad některými souvislostmi sankce za nadsazenou přihlášku pohledávky 
v insolvenčním řízení. Daně a právo v praxi. 2008, č. 6, s. 53. 
272 HOLEČEK, J. Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu úpravy 
komunitárního práva. Praha : LINDE PRAHA, a.s., 2009, s. 110. 
273 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 438. 
274 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2010, sp. zn. 1 VSPH 892/2010. 
275 Jedná se o tzv. propadný element – srov. RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha : ASPI, Wolters 
Kluwer, 2008, s. 254. 
276 Jedná se o tzv. platební element – srov. RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha : ASPI, Wolters 
Kluwer, 2008, s. 254. 
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sankce určuje insolvenční soud, který má oproti předešlé právní úpravě277 moderační 

právo, s ohledem na všechny okolnosti přihlášení a přezkoumání pohledávky. 

Výše uvedené platí v modifikované podobě pro zajištěné věřitele dle ustanovení 

§ 179 odst. 1 IZ. Předpokladem pro uložení sankce je skutečnost, že pohledávka 

přihlášená zajištěným věřitelem bude zjištěna tak, že věřitel má právo na uspokojení 

této pohledávky v rozsahu menším než 50 % její výše nebo že má právo na uspokojení 

ze zajištění v pořadí horším, než uvedl v přihlášce pohledávky. Sankcí za uvedení 

nesprávné výše pohledávky bude pro zajištěného věřitele to, že se k jeho právu 

na uspokojení pohledávky ze zajištění nepřihlíží. Pohledávka zajištěného věřitele bude 

uspokojována jako nezajištěná. Případnou druhotnou sankcí může být uložení 

povinnosti ze strany insolvenčního soudu na návrh insolvenčního správce278, aby 

zajištěný věřitel ve prospěch ostatních zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku 

se zajištěním ke stejnému majetku, zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem 

okolnostem uplatnění a přezkoumání práva na uspokojení ze zajištění, nejvýše však 

částku, o kterou hodnota zajištění uvedená v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného 

zajištění.279 

Věřiteli, který si není zcela jistý výší své pohledávky, ač na jejím přihlášení 

do insolvenčního řízení trvá, se naskýtá několik zákonných možností, jak se výše 

uvedeným sankcím vyhnout.  

První možnost nalezneme přímo v ustanovení § 178 IZ první větě, části 

za středníkem: „… to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši 

přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu“. Obdobně je 

výluka koncipována v ustanovení § 179 IZ. Bude se jednat zpravidla o případy, kdy 

není možné objektivně stanovit výši pohledávky bez znaleckého posudku, který věřitel 

z důvodu relativně krátkých lhůt pro přihlášení pohledávky není schopen obstarat, nebo 

případy nároků týkajících nemajetkové újmy280.  

                                                 
277 Dle textu insolvenčního zákona účinného do data 31. 3. 2011. K tomuto datu se stala účinnou novela 
insolvenčního zákona č. 69/2011 Sb. 
278 Opět se bude jednat o incidenční spor. 
279 Srov. ustanovení § 179 odst. 1 IZ. 
280 S účinností nového občanského zákoníku zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vstupuje do 
právního řádu České republiky celá řada institutů, jako je například náhrada újmy za narušení dovolené. 
Není možné předvídat, jakým způsobem budou soudy přistupovat k těmto nárokům a jak vysoká bude 
výše náhrady. Věřitel však svoji pohledávku vyčíslit musí dle ustanovení § 175 IZ. 
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Druhou možnost představuje pro věřitele ustanovení § 178 a 179 odst. 2 IZ, kdy 

věřitel vezme zpět problematickou část pohledávky předtím, než nastane účinek, 

na základě kterého se nepřihlíží k popření části pohledávky. Zmírnění právní úpravy 

přinesla novela zákona č. 294/2013 Sb.  

Třetí možnost je zakotvena v ustanovení § 180 IZ, které stanovuje, že věřiteli 

není možno uložit povinnost k zaplacení částky podle § 178 a 179 IZ, pokud v průběhu 

řízení nevykonával práva spojená s nezjištěnou pohledávkou. Toto ustanovení je 

dlouhodobě kritizováno odbornou veřejností281, jelikož nabádá věřitele, aby místo 

aktivního vystupování v insolvenčním řízení svá práva nevykonával. V praxi lze 

konstatovat, že věřitelé v insolvenčním řízení skutečně zůstávají pasivní a otázkou 

zůstává, zdali z obavy z případných sankcí nebo pouze z důvodu, že nepovažují 

za nutné svých práv využívat. Lze se domnívat, že obava ze sankcí není hlavním 

důvodem, neboť věřitel má jiné možnosti, jak se jim vyhnout, a v neposlední řadě 

se insolvenční soudy k ukládání sankcí neuchylují. Samostatnou otázkou zůstává, co je 

myšleno nevykonáváním práv spojených s nezjištěnou pohledávkou. Pro naplnění litery 

zákona lze věřiteli doporučit, aby se neúčastnil schůze věřitelů, nebyl členem 

věřitelského orgánu, a pokud jím byl jmenován, měl by se neprodleně této funkce vzdát, 

nepodávat řádné a mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím insolvenčního 

soudu a v neposlední řadě nepopírat pohledávky jiných věřitelů při přezkumném 

jednání.282  

Čtvrtou možností věřitele, jak předejít uložení sankcí, je postup dle ustanovení 

§ 182 IZ, kdy věřitel vezme popřenou část pohledávky zpět postupem podle ustanovení 

§ 184 IZ. Tato možnost je vyloučena pro věřitele, kteří na základě pohledávky zjištěné 

v rozsahu ustanovení § 178 a 179 IZ učinili v řízení úkon, jenž zhoršil nebo mohl 

zhoršit postavení jiného věřitele283. Totéž se týká věřitelů, u nichž v průběhu 

insolvenčního řízení vyjde najevo, že svoji pohledávku nepřihlásili v dobré víře. 

 

 

 

                                                 
281 Srov. KOLESÁR, P.; HAVEL, B. Něco málo k hysterii okolo (staro)nové návrhové povinnosti pro 
předlužení. Obchodní revue. 2012, č. 2, s. 42. 
282 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 442. 
283 Bude se jednat například o popření pohledávky jiného věřitele. 



 

99 
 

9.5. Přezkum přihlášených pohledávek 

 

Poté, co byla pohledávka do insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena, 

nastává fáze jejího přezkumu. Přezkoumává se, zda je pohledávka přihlášena po právu. 

Nejprve je předběžně pohledávka přezkoumána insolvenčním správcem a následně 

na přezkumném jednání nařízeném insolvenčním soudem. Pokud je pohledávka 

na přezkumném jednání popřena, rozhoduje o jejím zjištění insolvenční soud v rámci 

incidenčního sporu. 

 

9.5.1. Přezkoumání pohledávek insolvenčním správcem 

 

V prvotní fázi zkoumá insolvenční správce přihlášky pohledávek, které mu 

předá insolvenční soud. Jedná se o test úplnosti a řádnosti.284 Insolvenční správce 

se zaměřuje na skutečnost, zda byla pohledávka přihlášena na formuláři, jehož 

náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 176 IZ. Dále zkoumá, zda má přihláška 

pohledávky náležitosti, jež jsou popsány v ustanovení § 21 vyhlášky číslo 311/2007 Sb., 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona (dále jen „JŘI“). 285 Zjistí-li insolvenční správce, že pohledávka 

vykazuje vady nebo je neúplná, bude postupovat podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ 

a vyzve věřitele, aby přihlášku pohledávky opravil nebo doplnil. Lhůta pro odstranění 

vad nebo opravu nesmí být kratší 15 dní. Výzva samotná musí obsahovat poučení 

o způsobu odstranění vad, jaké budou následky, pokud nebude konáno včas a dle výzvy. 

V případě, že věřitel neuposlechne výzvu insolvenčního správce, ten předloží přihlášku 

pohledávky insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky 

nepřihlíží. Pohledávka tedy nebude v insolvenčním řízení uspokojována, což má 

za následek ekonomickou ztrátu věřitele. Konečné rozhodnutí o osudu přihlášky 

pohledávky náleží insolvenčnímu soudu, nikoli insolvenčnímu správci, což má za cíl 

                                                 
284 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 457. 
285 Těmi jsou například: označení „přihláška pohledávky“, označení insolvenčního soudu a spisová 
značka, označení dlužníka a věřitele, údaje prokazující vznik pohledávky a vylíčení rozhodných 
skutečností, údaj o vykonatelnosti pohledávky, údaj o pořadí pohledávky, údaj o povaze pohledávky, údaj 
o výši pohledávky, prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky, seznam příloh, 
údaje o osobě, která přihlášku podepsala, datum a podpis. 
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předcházet chybnému nakládání s přihláškou pohledávky ze strany insolvenčního 

správce.286 

Výzva k opravě nebo doplnění přihlášky pohledávky zpravidla obsahuje poučení 

o tom, komu má být opravená přihláška pohledávky adresována. Tímto adresátem je 

insolvenční soud.287 Podporu pro tento závěr je možné nalézt ve skutečnosti, že se jedná 

o přihlášku pohledávky, která se dle ustanovení § 173 odst. 1 IZ podává u insolvenčního 

soudu.288  

Bezvadné přihlášky pohledávek, popřípadě ty, které byly včas opraveny nebo 

doplněny, přezkoumává insolvenční správce podle přiložených dokladů, podle 

účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu289. 

Insolvenční správce posuzuje oprávněnost nároku, přičemž vychází nejen 

z předložených dokladů, ale rovněž z účetnictví dlužníka nebo daňové evidence. 

Insolvenční správce není oprávněn popřít nárok věřitele jen z důvodu, že nárok není 

evidován v účetnictví nebo daňové evidenci dlužníka.290 Dlužník má právo se vyjádřit 

k přihláškám pohledávek, což může být vodítkem pro insolvenčního správce 

při případném popírání pohledávek.291 

Jednou z povinností insolvenčního správce je vytvoření seznamu přihlášených 

pohledávek. Do seznamu pohledávek se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, 

pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon.292 

Ze seznamu pohledávek musí být patrné údaje potřebné k identifikaci věřitelů; údaje 

potřebné pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jejich pohledávek; důvod 

                                                 
286 SCHELLEOVÁ, I. Insolvenční zákon: poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy. 
Praha : Eurounion, 2006, s. 147. 
287 V praxi není ojedinělé, že věřitel adresuje opravenou přihlášku pohledávky insolvenčnímu správci, 
jelikož to byl právě správce, kdo věřitele k opravě vyzval. 
288 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 2 VSPH 271/2009, který judikoval: 
„Jak je zřejmé z toho, co citováno shora, na rozdíl od § 173 odst. 1 insolvenčního zákona, podle něhož je 
třeba podat přihlášku pohledávky u insolvenčního soudu, § 188 odst. 2 téhož zákona výslovně nestanoví, 
zda má věřitel adresovat opravu či doplnění přihlášky insolvenčnímu soudu či insolvenčnímu správci. 
Vzhledem k tomu, že podání, jímž se přihláška opravuje či doplňuje, má stejnou povahu jako přihláška 
sama, je odvolací soud přesvědčen o tom, že i opravu či doplnění přihlášky je třeba podat u insolvenčního 
soudu. Současně však zastává odvolací soud názor, že o tom musí být věřitel poučen ve výzvě 
insolvenčního správce, neboť poučení o tom, jak je nutno opravu a doplnění provést, musí kromě jiného 
obsahovat i sdělení, komu opravu či doplnění přihlášky adresovat.“ 
289 Např. daňová evidence podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů. 
290 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 456. 
291 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 128. 
292 Jedná se o pohledávky nepřezkoumatelné, opožděné, pohledávky vyloučené z uspokojení dle 
ustanovení § 170 IZ, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené. 
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a způsob zajištění zajištěných věřitelů, kteří se v seznamu pohledávek uvádějí zvlášť; 

zda jde o pohledávku vykonatelnou, což se rovněž vyznačí zvlášť; dále se zvlášť 

vyznačí pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel 

požadovat plnění dle ustanovení § 183 odst. 1 a 2 IZ.293 Náležitosti seznamu pohledávek 

jsou blíže specifikovány v ustanovení § 11 JŘI. Seznam pohledávek musí rovněž 

obsahovat stanovisko insolvenčního správce, zda konkrétní pohledávku popírá či nikoli. 

Popěrné stanovisko insolvenčního správce není dle ustanovení § 192 odst. 2 IZ konečné 

a správce jej může změnit. Rozhodující je stanovisko insolvenčního správce vyjádřené 

na přezkumném jednání.  

Účastníci řízení jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu 

pohledávek a dokladů. Insolvenční správce má povinnost oznámit insolvenčnímu soudu, 

kdy a kde mohou účastníci do seznamu a dokladů nahlédnout. Pro věřitele je zásadní 

se před přezkumným jednáním důkladně seznámit se seznamem pohledávek. Poté může 

věřitel zvážit svůj další postup v insolvenčním řízení a částečně predikovat uspokojení 

své pohledávky. Seznam pohledávek se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku ve lhůtách 

dle ustanovení § 189 odst. 3 IZ. 

 

9.5.2. Přezkumné jednání 

 

Přezkumné jednání nařizuje insolvenční soud, jedná se o jednání ve věci samé. 

Na tomto jednání dochází k přezkumu pohledávek dle seznamu přihlášených 

pohledávek vypracovaného insolvenčním správcem. Jednání je vedeno insolvenčním 

soudem a jeho cílem je zjištění nebo popření přihlášených pohledávek. Termín 

přezkumného jednání je určen v rozhodnutí o úpadku dle pravidel obsažených 

v ustanovení § 137 odst. 2 IZ. Insolvenční soud obvykle spojuje konání schůze věřitelů 

s termínem prvního přezkumného jednání. Důvody jsou ryze praktické, neboť právě 

na schůzi věřitelů může být insolvenční správce dle ustanovení § 29 odst. 1 IZ 

odvolán.294 Účast insolvenčního správce a dlužníka je na přezkumném jednání 

nezbytná, a proto se jim předvolání na přezkumné jednání doručuje do vlastních rukou. 

Účast zajištěného věřitele, resp. jiného věřitele se odvíjí od zveřejněného seznamu 

                                                 
293 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 128. 
294 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 465. 
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pohledávek. V případě, že pohledávka věřitele byla zjištěna insolvenčním správcem 

a zároveň věřitel nemá v úmyslu popírat pohledávky jiných věřitelů, pak není účast 

věřitele na přezkumném jednání nutná. V opačném případě se jeví účast věřitele jako 

nezbytná. 

Výsledek přezkumu jednotlivých pohledávek se zapisuje do seznamu 

přihlášených pohledávek, jenž tvoří přílohu zápisu z přezkumného jednání, a v rozsahu, 

v němž byly pohledávky zjištěny a současně nebyly výslovně popřeny dlužníkem, je 

po skončení insolvenčního řízení exekučním titulem.295 

 

9.5.3. Popírání pohledávek 

 

Právo popřít pohledávku náleží insolvenčnímu správci, dlužníkovi a přihlášeným 

věřitelům. Je čistě na zvážení výše uvedených osob, zda svého práva využijí, či nikoli. 

V případě, že pohledávka není nikým popřena, je zjištěna a nic nebrání jejímu 

uspokojování v rámci insolvenčního řízení. Jestliže je pohledávka popřena, záleží 

na způsobu popření pohledávky. Obecně však lze říci, že míra uspokojení pohledávky 

bude značně omezena, případně zcela vyloučena. Vyvoláním incidenčního sporu je 

možné zvrátit popření pohledávky, případně docílit popření pohledávky296. Popření 

pohledávky lze vzít zpět, a to sice písemným úkonem, který je adresován insolvenčnímu 

soudu. 

Pohledávku lze popřít pro její kvalitu. Může tak být popřena: 

a) Pravost pohledávky, dle ustanovení § 193 IZ, což znamená, že pohledávka 

buď nevznikla, nebo již naopak zcela zanikla, případně je promlčena nebo 

prekludovala. 

b) Výše pohledávky, dle ustanovení § 194 IZ. Je-li popírána výše pohledávky, 

pak je namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. 

Insolvenční řízení je ovládáno dispoziční zásadou, a proto nelze pohledávku 

popřít s poukazem, že její výše je vyšší, než je uvedeno věřitelem. Přihláška 

pohledávky má charakter žaloby. Povinností při popírání výše pohledávky je 

uvedení skutečné výše pohledávky. V případě, že popěrný úkon nebude 

                                                 
295 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 431. 
296 To platí v případě, že insolvenční správce popře vykonatelnou pohledávku. 
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obsahovat vymezení popírané výše a zároveň určení částky, která měla být 

podle názoru popírajícího subjektu uvedena, pak se bude jednat o nicotný 

popěrný úkon, k němuž se nebude v insolvenčním řízení přihlížet.297 

c) Pořadí pohledávky. Dle ustanovení § 195 IZ, je-li popíráno pořadí 

pohledávky, pak je namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než 

je uvedeno v přihlášce pohledávky. Rovněž je možné popírat právo 

na uspokojení ze zajištění. Subjekt, jenž popírá pořadí pohledávky, musí 

uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena. S ohledem 

na skutečnost, že podle insolvenčního zákona se již pohledávky nezařazují 

do jednotlivých tříd, jak tomu bylo v ZKV, bude mít praktický význam 

pouze popírání uspokojení pohledávky ze zajištění. 

V praxi se často můžeme setkat s kombinací jednotlivých popěrných úkonů, kdy 

popírající subjekt popírá pravost pohledávky a v případě neúspěchu popírá výši 

pohledávky. Jedná se o alternativní popěrný úkon umožňující, aby se insolvenční soud 

zabýval v incidenčním sporu oběma popěrnými úkonu najednou.298 

Účinky popření pohledávky rozlišujeme podle formy popření. Je-li popřena výše 

pohledávky, pak toto popření nemá vliv na pořadí pohledávky. Ovšem v případě, že je 

popřena celá výše pohledávky, má toto popření za následek vyřazení pohledávky 

z množiny těch, které budou při ukončení insolvenčního řízení uspokojeny.299 Popření 

pořadí pohledávky dle ustanovení § 196 odst. 1 IZ nemá vliv na pravost nebo výši 

pohledávky. Na druhou stranu právě pořadí pohledávky – zajištění pohledávky má 

značný vliv na skutečnost, v jaké míře bude pohledávka uspokojena. V neposlední řadě 

je nutné upozornit na ustanovení § 196 odst. 2 IZ pojednávající o popření práva 

na uspokojení pohledávky ze zajištění u zajištěného věřitele, který se může vůči 

dlužníkovi uspokojovat pouze z majetku poskytnutého k zajištění dle ustanovení § 166 

IZ. Je-li právo na uspokojení pohledávky ze zajištění popřeno, pak má toto popření 

stejný účinek jako popření pravosti pohledávky. Je-li právo na uspokojení pohledávky 

                                                 
297 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 487. 
298 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 468. 
299 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 486. 
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ze zajištění popřeno pouze částečně, má toto popření stejný účinek jako popření výše 

pohledávky. 

Stěžejní subjekt, jemuž náleží právo popírat pohledávky, je insolvenční správce. 

Stanovisko k jednotlivým pohledávkám zaujímá insolvenční správce v jím vytvořeném 

seznamu přihlášených pohledávek. Toto stanovisko není konečné s ohledem 

na ustanovení § 192 odst. 2 IZ, které opravňuje insolvenčního správce ke změně svého 

stanoviska. Výše uvedená skutečnost koresponduje s právem věřitele měnit výši 

přihlašované pohledávky až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka 

není zjištěna. Na stanovisko insolvenčního správce uvedené v seznamu přihlášených 

pohledávek lze z pozice věřitele nahlížet jako na určité vodítko o osudu přihlášené 

pohledávky. Rozhodující je stanovisko insolvenčního správce vyřčené v soudní síni 

při přezkumném jednání. 

Insolvenční správce může popírat vykonatelné i nevykonatelné pohledávky, 

o popěrném úkonu musí být věřitel nevykonatelné pohledávky poučen. Popření 

nevykonatelné pohledávky se od pohledávky vykonatelné liší zejména v postavení 

věřitele, který s popřením své pohledávky nesouhlasí.  

V případě popření nevykonatelné pohledávky musí věřitel podat žalobu 

na určení u insolvenčního soudu, kdy pasivně legitimovaný bude insolvenční správce, 

a to do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž lhůta pro podání žaloby neuplyne 

dříve než 15 dnů od doručení vyrozumění o popření pohledávky300 dle ustanovení § 197 

odst. 2 IZ. Věřitel musí mít na paměti, že lhůta pro podání žaloby je hmotněprávní, 

a proto žaloba musí být insolvenčnímu soudu, který je věcně a místně příslušný, 

do konce lhůty doručena a nikoli pouze předána subjektu301, který má povinnost podání 

doručit. Jedná se o incidenční spor, kdy je posuzován stav věci ke dni skončení 

přezkumného jednání302. Nepodání žaloby nebo opožděné podání má za následek, že je-

li pohledávka popřena co do pravosti, pak se k takové pohledávce nepřihlíží, je-li 

pohledávka popřena co do výše nebo pořadí, pak je zjištěna ve výši nebo pořadí 

uvedeném v popěrném úkonu. 

                                                 
300 Ustanovení § 13 JŘI obsahuje podrobnou úpravu vyrozumění o popření pohledávky. 
301 Například Česká pošta. 
302 V ustanovení § 198 odst. 2 je konstruována výjimka z tohoto pravidla, která se použije pouze ve velmi 
malém procentu incidenčních sporů. 
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Odlišná situace nastává, jestliže je insolvenčním správcem popřena vykonatelná 

pohledávka. V takovém případě leží povinnost podání žaloby na insolvenčním správci, 

a to ve hmotněprávní lhůtě 30 dní ode dne přezkumného jednání. Žaloba se podává 

u insolvenčního soudu. Důvodem pro popření pravosti nebo výše vykonatelné 

pohledávky mohou být dle ustanovení § 199 odst. 2 IZ pouze skutečnosti, které nebyly 

uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání pravomocného rozhodnutí 

příslušného orgánu, avšak důvodem pro popření nemůže být jiné právní posouzení věci. 

V žalobě může insolvenční správce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku 

popřel. Popírání vykonatelných pohledávek ze strany insolvenčního správce nalezne své 

využití v případech, kdy dlužník svou nečinností, liknavostí nebo úmyslně či neúmyslně 

nedbalým přístupem založí nárok věřitele za účelem jeho zvýhodnění oproti ostatním 

věřitelům, například tím, že dlužník nechá marně uplynout lhůtu k podání opravného 

prostředku.303 

Jak bylo zmíněno shora, popěrné právo náleží i věřiteli, a to v důsledku nálezu 

Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 14/10. Předpokladem pro popření 

pohledávky jiného věřitele je skutečnost, že popírající věřitel má rovněž přihlášenou 

pohledávku. Věřitelé mající za dlužníkem pohledávku za podstatou nebo pohledávku 

postavenou na roveň pohledávkám za podstatou nedisponují popěrným právem.304 

Popření pohledávky ze strany věřitele je přísně formálně upraveno. Popření musí mít 

stejné náležitosti jako žaloba dle ustanovení § 79 o.s.ř. a musí z něj být patrno, zda 

se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření musí být učiněno 

na předepsaném formuláři. Popření pohledávky musí být doručeno insolvenčnímu 

soudu nejpozději tři pracovní dny před konáním přezkumného jednání o popírané 

pohledávce. Vyhotovení popěrného úkonu ze strany věřitele je nutno věnovat náležitou 

péči, jelikož v případě, že tento procesní úkon bude vadný, pak insolvenční soud, 

obdobně jako u insolvenčního návrhu, nevyzývá věřitele k odstranění vad, a takové 

podání bude odmítnuto. Pokud insolvenční soud popěrný úkon neodmítne, považuje 

se takové podání za určovací žalobu, kterou věřitel uplatnil u insolvenčního soudu. 

Postavení žalobce má popírající věřitel, žalovaným je věřitel popřené pohledávky. 

Účinky popření pohledávky jiného věřitele mají význam pouze pro určení její pravosti, 

                                                 
303 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 12. 2010, sp. zn. 15 Cmo 140/2010. 
304 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 495. 
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výše nebo pořadí, nikoli na hlasovací právo věřitele, jehož pohledávka byla 

popřena.305Pro zamezení zneužívání popěrného práva ze strany věřitele byla zavedena 

povinnost popírajícího věřitele složit do 15 dnů od skončení přezkumného jednání 

jistotu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10 000 Kč. Lze předpokládat, že částka 

10 000 Kč není dostatečně vysoká, aby věřitele zvažujícího popření pohledávky 

odradila. Mnohem efektivněji může působit zákonný nástroj dle ustanovení § 202 odst. 

3 IZ, kdy insolvenční soud může uložit popírajícímu věřiteli, aby v incidenčním sporu 

složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla věřiteli popřené 

pohledávky nedůvodným popřením pohledávky. Využití výše uvedeného postupu je 

možné pouze na návrh věřitele popřené pohledávky, který doloží, že mu vznik takové 

škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že popěrné právo náleží dlužníkovi. Je to 

právě osoba dlužníka, koho se přihlášené pohledávky bezprostředně týkají, jelikož 

právě z jeho majetku budou pohledávky uspokojovány. Obecně platí, že popře-li 

pohledávku dlužník, nemá to vliv na její zjištění. Následkem popření co do pravosti 

nebo výše bude, že v takovém rozsahu popření nebude upravený seznam přihlášených 

pohledávek exekučním titulem.306 V popěrném úkonu, který musí být určitý 

a srozumitelný, je nutné uvést, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky 

a z jakého důvodu je pohledávka popírána. Dlužníkův popěrný úkon má větší 

opodstatnění při řešení úpadku formou reorganizace nebo oddlužením, kdy se na takový 

popěrný úkon nahlíží, jako by jej učinil insolvenční správce. 

 

9.5.4. Zjišt ění pohledávky 

 

Ustanovení § 201 IZ upravuje situace, kdy se přihlášená pohledávka považuje za 

zjištěnou. Nevykonatelná pohledávka se považuje za zjištěnou, pokud: 

a) Nebyla popřena insolvenčním správcem ani žádným z přihlášených věřitelů. 

b) Nebyla popřena insolvenčním správcem a insolvenční soud odmítl popěrný 

úkon přihlášeného věřitele. 

c) Popěrný úkon byl vzat zpět. 

d) Insolvenční soud rozhodl ve sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí. 
                                                 
305 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 131. 
306 Takto získaný exekuční titul je možné použít až po skončení insolvenčního řízení. 
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Vykonatelná pohledávka je kromě výše uvedených situací zjištěná i v případě, 

že insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba 

zamítnuta nebo řízení skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.  

Ustanovení věnující se zjištění pohledávky nezohledňuje všechny situace 

přicházející do úvahy, protože zde nejsou zahrnuty účinky popření pohledávky 

dlužníkem.307 

                                                 
307 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 498. 
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10. Majetková podstata 

 

Pojmem majetková podstata se rozumí majetek, který má v průběhu 

insolvenčního řízení sloužit k uspokojení věřitelů dlužníka. Majetkovou podstatu proto 

můžeme považovat za klíčovou věc insolvenčního řízení, jelikož vedle způsobu řešení 

úpadku to bude právě obsah majetkové podstaty, který bude rozhodující pro uspokojení 

zajištěných, resp. nezajištěných věřitelů. 

Od jakého časového úseku náleží majetek dlužníka do majetkové podstaty, 

vymezuje ustanovení § 205 IZ. Obsah majetkové podstaty je vázán na skutečnost, kdo 

podal insolvenční návrh. Podal-li insolvenční návrh dlužník, náleží do majetkové 

podstaty majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení, stejně tak i majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení. Podal-li insolvenční návrh věřitel, pak do majetkové podstaty 

spadá majetek dlužníka, který vlastní k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného 

opatření308, kterým insolvenční soud omezil právo dlužníka nakládat s majetkem, nebo 

majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku, jakož 

i majetek, který dlužník nabyl po vydání těchto rozhodnutí. 

Do majetkové podstaty dle ustanovení § 205 odst. 3 IZ náleží i ta část majetku, 

která je spoluvlastněna dlužníkem, i majetek, jenž je ve společném jmění manželů. 

Skutečnost, že do majetkové podstaty spadají i spoluvlastnické podíly, lze pouze 

kvitovat, neboť tento majetek, ač často obtížně zpeněžitelný, může mít vysokou 

hodnotu309. Při stanovování majetku, který ze společného jmění manželů (dále jen 

„SJM“) bude náležet do majetkové podstaty, je situace složitější. Ustanovení § 205 IZ 

vymezuje majetkovou podstatu pro potřeby řešení úpadku konkursem.310 Prohlášením 

konkursu dle ustanovení § 268 IZ zaniká SJM a na insolvenčního správce přechází 

oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání SJM nebo navrhnout jeho vypořádání soudu. 

Problematickým se může jevit ustanovení § 274 IZ. SJM lze vypořádat pouze v případě, 

kdy celková výše majetku v SJM nepřevyšuje závazky dlužníka, které z něj mohou být 

uspokojeny. Převyšují-li závazky dlužníka hodnotu SJM, pak zahrne insolvenční 

                                                 
308 Dle ustanovení § 112 a 113 IZ. 
309 Například spoluvlastnický podíl na nemovitosti. 
310 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 510. 
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správce celý majetek do majetkové podstaty.311 Ustanovení tak může nepřiměřeně tvrdě 

působit na manžela dlužníka, ale například i na souběžně probíhající insolvenční 

řízení.312 Zajímavá situace nastane, když je zjištěn úpadek dlužnice, který je řešen 

oddlužením formou zpeněžení majetkové podstaty, a následně u manžela dlužnice, 

případně u bývalého manžela, kdy SJM ještě nebylo vypořádáno, je zjištěn úpadek 

a na jeho majetek prohlášen konkurs, přičemž výše závazků manžela dlužnice převyšuje 

hodnotu SJM. Insolvenční správce manžela dlužnice sepíše dle ustanovení § 274 IZ 

do majetkové podstaty celý majetek náležející do SJM, čímž de facto znemožní splnění 

oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dlužnice. I takovéto situace 

insolvenční zákon může přinést.313 Z nastíněné situace neexistuje rozumné východisko, 

jediné východisko je zachovat současný stav věci, kdy ustanovení § 274 IZ chrání 

věřitele a zajišťuje vyšší míru uspokojení, přičemž k podobným kolizím insolvenčních 

řízení dochází v praxi zřídka.314 Pro zachování výše uvedeného stavu nacházíme oporu 

v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 2010, sp. zn. 2 VPSH 747/2010, který 

ve svém rozhodnutí potvrdil učiněné závěry, a přitom právní úpravu nekritizoval. 

Majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové podstaty, stanoví-li to 

zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů dle ustanovení § 235 IZ. 

Do majetkové podstaty nelze zahrnout majetek z titulu existence zajištění pohledávek 

věřitelů vůči dlužníkovi majetkem třetích osob.315 

 

10.1. Obsah majetkové podstaty 

 

Ustanovení § 206 IZ vymezuje, co patří do majetkové podstaty. Výčet není 

taxativní, a proto majetková podstata může obsahovat i jiné věci a práva316. 

                                                 
311 ŠEVČÍK, D.; ŠEBESTA, J. Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 33. 
312 V praxi může nastat situace, kdy insolvenční řízení manželů nejsou sloučena. Případně manželství je 
již rozvedeno, ale SJM není vypořádáno, a proto jsou vedena dvě zcela samostatná insolvenční řízení. 
313 Srov. insolvenční řízení vedené pod. sp. zn. KSPH 40 INS 22145/2012 a MSPH 91 INS 160/2013. 
314 Výše uvedený postup vtažení celého majetku náležejícího do SJM může posloužit věřiteli, který má 
pohledávku za oběma dlužníky, přičemž dojde k situaci, kdy za jedním z obligačních dlužníků věřitel 
nepřihlásí svou pohledávku do insolvenčního řízení, a tak pohledávka věřitele nebude v daném 
insolvenčním řízení uspokojována. Řešením je potom vyvolání insolvenčního řízení s druhým obligačním 
dlužníkem, který je předlužen, a usilování o prohlášení konkursu na jeho majetek. Nutno podotknout, 
že uvedený postup má nejisté výsledky. 
315 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 511. 
316 Například ochranná známka. 
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Do majetkové podstaty zejména spadají: peněžité prostředky, věci movité a nemovité, 

podnik, soubor věcí a věci hromadné, vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry, obchodní podíl, dlužníkovy peněžité 

i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které nejsou 

dosud splatné, dlužníkova mzda nebo plat, pracovní odměna jako člena družstva 

s příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, 

peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady 

poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při 

rekvalifikaci, další práva, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu, a v neposlední řadě 

i příslušenství, přírůstky, plody a užitky zapsaného majetku. 

Jak již bylo uvedeno shora, do majetkové podstaty nenáleží majetek třetích osob 

zajišťujících pohledávku. Takoví věřitelé se mohou domáhat uspokojení ze zajištění 

mimo insolvenční řízení, jelikož na dané věci nedopadají účinky zahájení insolvenčního 

řízení, případně účinky spojené s rozhodnutím o úpadku. 

Do majetkové podstaty nenáleží majetek, který nemůže být postižen výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí dle ustanovení § 321 a § 322 odst. 1 a 2 o.s.ř.317 Výjimku 

zavedl přímo insolvenční zákon, který uvedl, že do majetkové podstaty naopak náležejí 

věci sloužící k podnikání dlužníka. Do majetkové podstaty nepatří majetek dle 

ustanovení § 208 IZ, kterým jsou například dotace a vratné výpomoci ze státního 

rozpočtu a jiné. 

 

10.2. Soupis majetkové podstaty 

 

Soupis majetkové podstaty je seznam majetku dlužníka pořízený insolvenčním 

správcem.318 Soupis majetkové podstaty musí být vyhotoven v listinné podobě, digitální 

podoba je nedostačující. Soupis majetkové podstaty není konečný a může se v čase 

měnit. Insolvenční správce provádí soupis majetkové podstaty a dle potřeby jej 

doplňuje, případně z něj vyřazuje majetkové hodnoty. S majetkem, jenž byl sepsán, 

může nakládat pouze osoba s dispozičním oprávněním. Význam soupisu majetkové 

                                                 
317 Zejména běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby, 
hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce. Zbytnost a nezbytnost 
věcí obvyklého vybavení domácnosti můžeme poměřovat perspektivou usnesení Nejvyššího soudu ze dne 
26. 2. 2002, sp. zn. 20 Cdo 2133/2002. 
318 ŠEVČÍK, D.; ŠEBESTA, J. Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 33. 



 

111 
 

podstaty rozlišujeme dle způsobu řešení úpadku v návaznosti na dispoziční oprávnění. 

Je-li úpadek řešen reorganizací nebo oddlužením, pak má soupis majetkové podstaty 

spíše informativní charakter, jelikož dispoziční oprávnění zůstává dlužníkovi. Jiná 

situace nastává u konkursu, kdy prohlášením konkursu na majetek dlužníka se osobou 

s dispozičním oprávněním stává insolvenční správce. Při vytváření soupisu majetkové 

podstaty vychází insolvenční správce z pokynů insolvenčního soudu, věřitelského 

výboru, z dostupných podkladů, jako jsou například seznam majetku předložený 

dlužníkem, účetní a právní dokumenty, podklady získané součinností veřejné správy, 

například katastrálním úřadem, bankami, Centrální evidencí vozidel, Střediskem 

cenných papírů.319 Konkrétní náležitosti soupisu majetkové podstaty obsahuje 

ustanovení § 14 JŘI. 

Insolvenční správce má povinnost ocenit jednotlivé položky soupisu majetkové 

podstaty. Majetek dlužníka se oceňuje obvyklou cenou, což je cena, které by bylo 

dosaženo při prodeji stejného nebo obdobného majetku v České republice ke dni 

ocenění.320 Znalecký posudek pro účely ocenění majetku se pořizuje na žádost 

věřitelského výboru, případně je-li majetek těžko ocenitelný. Zajištěný věřitel musí 

počítat s tím, že majetek sloužící k zajištění se oceňuje vždy. Ocenění má praktický 

význam, neboť díky němu je insolvenční řízení a zejména následné zpeněžování 

zajištění transparentní. V praxi dochází k častému pochybení, kdy insolvenční správce 

rezignuje na svoji povinnost nechat zajištění ocenit znaleckým posudkem a spokojí 

se s podklady, které mu jsou dodány zajištěným věřitelem. Je poměrně běžné, že 

zajištěný věřitel, který poskytl úvěr na koupi nemovitosti dlužníka, disponuje interními 

posudky ceny nemovitosti nebo případně několik let starým znaleckým posudkem na 

předmětnou nemovitost. V takovém případě, s ohledem na špatnou finanční situaci 

dlužníka, která vyústila v insolvenční řízení, se má za to, že dlužník do nemovitosti 

neinvestoval peněžité prostředky a že ceny nemovitostí na trhu dlouhodobě klesají. 

V takovém případě „starý znalecký posudek“ obsahuje obvyklou cenu stejnou nebo 

vyšší než nově vypracovaný znalecký posudek. Tento postup je nejen nesprávný, ale 

v konečném důsledku poškozující pro dlužníka, insolvenčního správce, zajištěného 

věřitele i celé insolvenčního řízení, neboť porušuje zákon. 

                                                 
319 ŠEVČÍK, D.; ŠEBESTA J. Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 33. 
320 KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. 
Praha : C. H. Beck, 2010, s. 466. 
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10.3. Správa majetkové podstaty 

 

Jak je patrné z výše uvedeného, majetková podstata se může sestávat z různých 

práv, věcí, pohledávek a jiných majetkových hodnot. Jednotlivé předměty majetkové 

podstaty, které v budoucnu poslouží k uspokojení věřitelů, je nutné spravovat 

odpovědným způsobem. Insolvenční zákon o správě majetkové podstaty hovoří 

v ustanovení § 230 IZ. Ustanovení obsahuje příkladmý výčet činností, právních 

úkonů321 a opatření, jež se pojí se správou majetkové podstaty. Správu majetkové 

podstaty může provádět pouze osoba s dispozičním oprávněním, která má povinnost 

jednat s péčí řádného hospodáře. Hlavním cílem správy majetkové podstaty je, aby: 

a) Nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo 

k odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží. 

Osoba s dispozičním oprávněním musí zajistit například pojištění majetku, 

je-li to vhodné. V případě neobývaných nemovitostí zajistit jejich větrání, 

temperování a údržbu, aby nedocházelo k poklesu ceny nemovitosti. 

b) Majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým 

určením, pokud tomu nebrání okolnosti. Osoba s dispozičním oprávněním by 

měla usilovat o využití majetku náležejícího do majetkové podstaty. 

Například pronajmout nemovitost a tím zajistit další příjem majetkové 

podstaty. 

c) Majetková podstata byla rozmnožena, lze-li to rozumně očekávat se zřetelem 

ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem. 

Ustanovení § 230 odst. 1 písm. c) volně navazuje na předchozí. 

d) Byly vymáhány pohledávky dlužníka, včetně plnění z neplatných 

a neúčinných právních úkonů. 

Insolvenční zákon vymezuje správu majetkové podstaty poměrně jasně. 

Ustanovení § 230 odst. 2 IZ posiluje postavení zajištěných věřitelů tím, že zajištěnému 

věřiteli svěřuje možnost udělit závazný pokyn osobě s dispozičním oprávněním, 

nejčastěji insolvenčnímu správci. Zajištěný věřitel, jenž má zájem na co možná 

nejvyšším uspokojení, tak má prostředek, kterým může ovlivnit správu svého zajištění. 

                                                 
321 Dle terminologie NOZ právních jednání. 
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Problematická situace nastává, je-li zajištěných věřitelů více. Typickým 

příkladem je nemovitost zatížená zástavními právy, která zajišťují různě vysoké 

pohledávky různých zástavních věřitelů. Zajištění věřitelé, vycházejíce ze svého pořadí, 

mohou mít odlišné představy o správě nemovitosti. Zajištěný věřitel mající majoritní 

pohledávku bude zpravidla preferovat správu zajištění způsobem vedoucím k brzkému 

zpeněžení zajištění, zatímco zajištěný věřitel mající nižší pohledávku v horším pořadí 

může preferovat například pronájem nemovitosti322 a až následný prodej, aby 

se uspokojila i jeho pohledávka. 

Insolvenční zákon výše uvedenou situaci řeší v ustanovení § 230 odst. 2 IZ. 

Pokyn ke správě uděluje zajištěný věřitel, který je první v pořadí. Pokud pokyn neudělí, 

může jej udělit zajištěný věřitel, který je další v pořadí. Není tak brán zřetel na výši 

pohledávky. Určitou korekci lze spatřovat v ustanovení § 230 odst. 4 IZ, kdy k pokynu 

zajištěného věřitele podle odstavce 2 musí být připojen písemný souhlas ostatních 

zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění. V opačném 

případě na základě oznámení osoby s dispozičním oprávněním nařídí insolvenční soud 

do 30 dnů jednání, na kterém rozhodne, zda pokyn zajištěného věřitele schvaluje. 

Ostatní zajištění věřitelé mohou vznést proti pokynu námitky, a to nejpozději do sedmi 

dnů od dne zveřejnění pokynu v insolvenčním rejstříku. K později podaným námitkám 

se nepřihlíží. Proti rozhodnutí o pokynu není odvolání přípustné. 

Citované ustanovení je do jisté míry nepraktické, jelikož zajištění písemného 

souhlasu ostatních zajištěných věřitelů, kteří se uspokojují z téhož zajištění, je 

přinejmenším složitá, zdlouhavá a administrativně náročná procedura323. V praxi 

profesionálních věřitelů, jakými jsou například banky, stavební spořitelny a úvěrová 

družstva, kteří vystupují jako zajištění věřitelé v tisících insolvenčních řízení, je shora 

uvedená podmínka víceméně nerealizovatelná. Je možné si představit i postup, kdy 

věřitel, jenž je první v pořadí, vydá pokyn a předešle, že rezignuje na obstarávání 

písemných souhlasů, a sdělí osobě s dispozičním oprávněním, aby vyrozuměla 

                                                 
322 Takový postup může být zvolen u úpadku, který je řešen oddlužením. Nemovitost je možné na několik 
let pronajmout a až ke konci oddlužení nemovitost zpeněžit. Tento postup je spíše nevýhodný, ale 
motivace zajištěných věřitelů jsou různé. 
323 Zajištění věřitelé vstupují do insolvenčního řízení vedeni rozličnou motivací. Je tak možné, že věřitel, 
který má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, svoji pohledávku do insolvenčního řízení přihlásí, 
aby splnil povinnost, a dále je v řízení pasivní, jelikož ví, že jeho pohledávka má horší pořadí než jiné 
pohledávky, a proto s ohledem na cenu předmětu zajištění a výši pohledávek v lepším pořadí se jeho 
pohledávka reálně uspokojovat nebude. 
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insolvenčního soud. Tímto se dostáváme k druhé, praktické části ustanovení, a to sice 

stanovení poměrně krátké lhůty pro nařízení jednání, na němž bude o pokynu 

zajištěného věřitele rozhodnuto. Lze vyvozovat, že v 30denní lhůtě ode dne vyrozumění 

ze strany osoby s dispozičním oprávněním insolvenčnímu soudu musí jednání 

proběhnout a nikoliv být jenom nařízeno.324 V opačném případě by totiž ustanovení 

§ 230 odst. 4 IZ brzdilo průběh insolvenčního řízení, pokud by jednání o pokynu bylo 

nařízeno v 30denní lhůtě, ale proběhlo by například až za půl roku. Takový postup by 

byl v rozporu se zásadou rychlosti insolvenčního řízení. Nehledě na skutečnost, že 

majetek náležející do majetkové podstaty by v důsledku nerozhodnutí o pokynu mohl 

významně ztratit na hodnotě. 

V odborných kruzích se objevují názory, jakým způsobem se s „mnohostí“ 

zajištěných věřitelů vypořádat a vyhnout se tak obstarávání písemných souhlasů, 

případně zdržení projednávání pokynu insolvenčním soudem. O. Řeháček upozorňuje 

na výklad ustanovení § 167 odst. 3 IZ, které bylo do insolvenčního zákona včleněno 

novelou zákona č. 294/2013 Sb., který je výhodný pro zajištěného věřitele, jenž je první 

v pořadí. Jestliže je hodnota předmětu zajištění nižší než výše pohledávky, která 

se z této věci uspokojuje jako první v pořadí, pak se pokládají pohledávky ostatních 

zajištěných věřitelů za nezajištěné. Jinými slovy, pokud se z předmětu zajištění může 

uspokojit pouze zajištěný věřitel, který je první v pořadí, potom ostatní zajištění věřitelé 

nemohou mít hospodářský zájem zasahovat do správy předmětu zajištění a jeho 

zpeněžení.325 Pokyn může osobě s dispozičním oprávněním udělit pouze zajištěný 

věřitel disponující pohledávkou, která je první v pořadí.326 S tímto výkladem je možné 

souhlasit, otázkou však zůstává, zda je správný a pro praxi použitelný, když v minulosti 

Vrchní soud v Praze vyjádřil názor k ustanovení § 167 IZ takto: „Z § 167 odst. 1 IZ 

ve vazbě na § 204, § 298 a § 305 odst. 1 a 2 nesporně vyplývá rozsah, v jakém 

se uspokojují nároky zajištěných věřitelů. V § 167 odst. 2 IZ327 však nejde o ustanovení, 

podle něhož by bylo lze uspokojovat zajištěného věřitele, resp. podle něhož by 

se rozhodovalo o vydání výtěžku zpeněžení zajišťovacích instrumentů; k takovému 

                                                 
324 Obdobně například: ŘEHÁČEK, O. Postavení zajištěných věřitelů po revizní novele insolvenčního 
zákona. Dostupný z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/postaveni-zajistenych-veritelu-po-revizni-
novele-insolvencniho-zakona-93686.html>. 
325 Tamtéž. 
326 Tamtéž. 
327 Dnešní ustanovení § 167 odst. 3 IZ. 
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účelu toto ustanovení neslouží. Jeho hlavním smyslem je objektivizovat hodnotu 

zajištění nezávisle na jeho ocenění uvedenou v přihlášce (srov. § 179 IZ) do doby, než 

bude hodnota zajištění zjištěna jeho realizací (tj. zpeněžením zajištění). Určení hodnoty 

zajištění slouží především pro potřebu výkonu hlasovacího práva na schůzích věřitelů, 

zejména tam, kde se hlasuje podle jednotlivých skupin nezajištěných a zajištěných 

věřitelů.“328 

Právní úprava pro udělování pokynu o správě majetkové podstaty ze strany 

zajištěného věřitele se vztahuje i na pokyn ke zpeněžení ze strany zajištěného věřitele 

dle ustanovení § 293 odst. 2 IZ. V případě zpeněžování uděluje pokyn zajištěný věřitel, 

který je první v pořadí. 

Zajímavá situace může nastat v případě, že předmět zajištění vyžaduje investice, 

aby byl zachován jeho stávající stav a hodnota. Osoba s dispozičním oprávněním, jak 

bylo uvedeno shora, musí jednat s péčí řádného hospodáře a měla by zabránit 

deterioraci předmětu zajištění, který náleží do majetkové podstaty. Obecně lze 

konstatovat, že udržovat hodnotu předmětu zajištění je správné. Otázkou je, kdo ponese 

náklady investice a kdy je ještě investice do předmětu zajištění vhodná329. V praxi platí, 

že je-li nemovitost neobydlená dlužníkem nebo třetí osobou, pak zajištěný věřitel platí 

náklady spojené s jejím udržováním, provozem nebo správou, ať už se jedná například 

o daň z nemovitých věcí, příspěvky do fondu oprav nebo temperování nemovitosti 

v zimě, avšak jedná se o pohledávku za majetkovou podstatou dle ustanovení § 167 

odst. 2 písm. b) IZ. Platí, že náklady spojené s provedením pokynu zajištěného věřitele 

nese zajištěný věřitel ze svého. 

 

 

 

                                                 
328 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 2010, sp. zn. 1 VSPH 857/2010. 
329 Vhodnost investice do předmětu zástavy lze vysvětlit na následujícím příkladu z rozhodovací praxe 
Městského soudu v Praze. Zajištěný věřitel, mající pohledávku zajištěnou nemovitostí, která byla 
ve špatném technickém stavu a hodnota nemovitosti byla značně nižší, než je výše pohledávky, vydal 
pokyn ke zpeněžení nemovitosti. Insolvenční správce požádal podle ustanovení § 230 odst. 2 IZ 
o přezkoumání pokynu zajištěného věřitele, protože měl za to, že nemovitost potřebuje opravy, jejichž 
výši odhadl na 100.000 Kč. Zajištěný věřitel s investicí do nemovitosti nesouhlasil, neboť preferoval 
rychlé zpeněžení a neměl vůli dále investovat do obchodního vztahu, který mu přinesl ztrátu, a investicí 
do opravy nemovitosti by tato ztráta byla s velkou mírou pravděpodobnosti prohloubena. Insolvenční 
soud rozhodl, že zajištěný věřitel nemusí do nemovitosti vkládat další peněžité prostředky a uložil 
insolvenčnímu správci, aby nemovitost co nejdříve zpeněžil. Srov. usnesení Městského soudu v Praze 
ze dne 2. 4. 2014, sp. zn. MSPH 99 INS 18394/2013. 
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10.4. Zpeněžování majetkové podstaty 

 

Problematika zpeněžování majetkové podstaty je upravena v ustanovení § 283 

IZ a následujících. Ke zpeněžení majetkové podstaty může dojít teprve poté, kdy 

nabude právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, avšak nejdříve až po první 

schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo 

znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku. Zpeněžení 

se povětšinou uskutečňuje uzavíráním kupních smluv, kterými budou zpeněžovány 

movité věci, nemovitosti a jiná majetková práva. Za zpeněžení se považuje, jak 

výslovně uvádí zákon, i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. 

Insolvenční správce není při zpeněžování majetkové podstaty vázán smluvním 

předkupním právem, naopak zákonným předkupním právem insolvenční správce vázán 

je.330 

Zpeněžení majetkové podstaty předchází soupis majetkové podstaty, bez 

provedení soupisu by se jednalo o absolutně neplatný prodej.331 

O způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem věřitelského 

výboru insolvenční správce. Nesouhlasí-li věřitelský výbor se způsobem zpeněžení 

majetkové podstaty, pak insolvenční správce předloží jiný návrh zpeněžení, jenž by měl 

zahrnovat připomínky věřitelského výboru.332 

Pro zajištěného věřitele je zpeněžování majetkové podstaty jednou 

z nejvýznamnějších částí insolvenčního řízení. Právě v této fázi insolvenčního řízení 

bude majetková podstata přeměna na peněžité prostředky a ty budou následně rozděleny 

jednotlivým věřitelům. Zajištěný věřitel může ovlivnit způsob zpeněžení předmětu 

zajištění a významně tak ovlivnit celé insolvenční řízení. Novelou insolvenčního zákona 

č. 294/2013 Sb. byla posílena práva zajištěného věřitele při udělování pokynů 

ke zpeněžení zajištění. 

 

                                                 
330 V rámci novely insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb. došlo ke zpřesnění ustanovení § 284 odst. 2 IZ, 
kdy do textu zákona bylo výslovně napsáno, co bylo dříve správně dovozováno praxí, a to sice, že 
insolvenční správce je vázán zákonným předkupním právem. 
331 Srov. ustanovení § 280 IZ. 
332 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 642. 
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10.4.1. Účinky zpeněžení majetkové podstaty 

 

Zpeněžení majetkové podstaty znamená, že část majetkové podstaty nabývá 

do svého vlastnictví nový majitel. Z tohoto důvodu prodejem zanikají některé právní 

skutečnosti vztahující se k věcem zahrnutým do majetkové podstaty. Dle ustanovení  

§ 285 odst. 1 IZ tak zanikají například účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných 

exekučních příkazů. Rovněž zanikají závady váznoucí na zpeněžovaném majetku 

i závady zapsané ve veřejném seznamu, včetně neuplatněných předkupních práv. Jinými 

slovy tak zanikají například zástavní práva zástavních věřitelů, a to bez ohledu na 

skutečnost, zda pohledávku přihlásili do insolvenčního řízení či nikoli.333 Naopak 

zpeněžením majetkové podstaty dle ustanovení § 285 odst. 4 IZ nezanikají služebnosti 

a reálná břemena. 

Insolvenční zákon myslí na reálné životní situace, které mohou nastat 

po zpeněžení části majetkové podstaty, kterou představuje nemovitost, a to sice situaci, 

kdy předchozí vlastník-dlužník, případně jeho rodina odmítá opustit zpeněženou 

nemovitost. Zákon v ustanovení § 285 odst. 2 IZ ukládá dlužníkovi povinnost vyklidit 

nemovitost, a neučiní-li tak dobrovolně, pak se může nabyvatel domáhat vyklizení 

nemovitosti žalobou. Jedná se o zákonný postup, který je bohužel zdlouhavý334, což 

zájemci o nákup nemovitostí z insolvenčního řízení promítají do ceny, kterou jsou 

ochotní za nemovitost nabídnout. Při vyklizení náleží dlužníkovi dle ustanovení § 285 

odst. 3 IZ stejná bytová náhrada jako při výpovědi z nájmu bytu dané nájemci pro hrubé 

porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu. S ohledem na platnost a účinnost NOZ 

je toto ustanovení obsoletní, jelikož NOZ nepřevzal úpravu obč. zák. týkající 

se bytových náhrad335. Dle přechodného ustanovení § 3074 NOZ: „Nájem se řídí tímto 

zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; 

vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.“ Dlužníkům, jejichž 

nemovitost byla zpeněžena po 1. 1. 2014, již nebude náležet bytová náhrada (přístřeší). 

                                                 
333 Srov. ustanovení § 167 odst. 4 IZ, dříve obsaženo v nyní již zrušeném ustanovení § 299 IZ. 
334 Celý proces vyklizení nemovitosti může trvat i několik let. 
335 DOHNAL, J.; REISER, O. Konec bytových náhrad. Dostupný z WWW: 
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/media/konec-bytovych-nahrad>. 
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Jako problematická se může jevit situace, kdy je nemovitost zpeněžena před 1. 1. 2014, 

ale k vyklizení dochází, v důsledku nutnosti obstarání si exekučního titulu, až 

po 1. 1. 2014. Lze se domnívat, že rozhodnou dobou bude, kdy započne probíhat 

vyklizení, jelikož dlužník není s novým vlastníkem v  nájemním vztahu a nemovitost 

užívá protiprávně bez právního titulu, a proto bude-li vyklizení probíhat po 1. 1. 2014, 

pak dlužníkovi nebude náležet bytová náhrada. Argument přílišné tvrdosti zákona vůči 

dlužníkovi neobstojí, jelikož zpeněžování nemovitosti v rámci insolvenčního řízení je 

dlouhodobý proces, který trvá zpravidla déle než půl roku, což je dostatečná doba 

pro dlužníka, aby se na situaci připravil. 

 

10.4.2. Pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení majetkové podstaty 

 

Ke zpeněžování majetkové podstaty může dojít i bez pokynu zajištěného 

věřitele, a to za předpokladu, že v daném insolvenčním řízení zajištěný věřitel absentuje 

nebo je nečinný. Udělení pokynu ke zpeněžení je právem, nikoli povinností. Nejvíce 

se toto právo projevuje v případě, že dlužníkův úpadek je řešen oddlužením formou 

splátkového kalendáře. V takovém případě se zajištěný věřitel uspokojuje pouze 

z výtěžku zpeněžení zajištění a není zařazen do splátkového kalendáře, a to ani 

se zbytkovou pohledávkou336, pokud zpeněžení zajištění nepostačuje na celou 

pohledávku. Dalším specifikem je, že zajištění s ohledem na ustanovení § 414 odst. 4 IZ 

nezaniká, a proto se zajištěný věřitel může uspokojovat i po skončení oddlužení 

a dovolat se například realizace zástavního práva. Je tedy čistě na uvážení zajištěného 

věřitele, zda se bude chtít uspokojovat v rámci insolvenčního řízení zpeněžením 

zajištění nebo zvolí jinou cestu337. 

Ustanovení § 293 IZ dává zajištěnému věřiteli právo vydat pokyn ke zpeněžení 

předmětu zajištění. Tímto je značně posíleno postavení zajištěného věřitele, který může 

stanovovat náležitosti zpeněžení předmětu zajištění. Uvedené právo zajištěného věřitele 

dotváří právní rámec, kdy zajištěný věřitel může udělovat pokyn ke správě předmětu 

                                                 
336 Jak je tomu při konkursu, kdy se zajištěná pohledávka ve své neuspokojené části stává pohledávkou 
nezajištěnou. 
337 Velmi častá je situace, kdy na straně dlužníka z úvěrové smlouvy vystupuje několik obligačních 
dlužníků, závazek je řádně splácen, a pouze u jednoho z těchto dlužníků je zjištěn úpadek, který je řešen 
oddlužením formou splátkového kalendáře. Závazek je dále řádně a včas splácen, zajištěný věřitel proto 
nemusí práva na zpeněžení zajištění využít. 
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zajištění dle ustanovení § 230 IZ. Insolvenční správce je pokynem vázán. Základní 

princip spočívá v přenesení rozhodovací pravomoci ve volbě způsobu zpeněžení 

na zajištěného věřitele.338 

Novelou insolvenčního zákona č. 294/2013 došlo k dalšímu posílení postavení 

zajištěného věřitele, když nově dle ustanovení § 293 odst. 2 IZ bylo do insolvenčního 

řízení poměrně nenápadně včleněno, že smlouvu o provedení dražby, případně realizaci 

prodeje mimo dražbu již není nutno aprobovat souhlasem věřitelského výboru, 

respektive souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu. Tímto byl odstraněn 

odbornou veřejností339 kritizovaný element insolvenčního řízení, kdy pokyn zajištěného 

věřitele podléhal dodatečnému souhlasu věřitelského orgánu a insolvenčního soudu340, 

což v praxi přinášelo zbytečné prodlevy při zpeněžování předmětu zajištění. 

V případě nevhodnosti pokynu ke zpeněžení je pouze na insolvenčním správci, 

jestli pokyn odmítne a požádá insolvenční soud o přezkoumání pokynu v rámci 

dohlédací činnosti. Insolvenční správce může pokyn odmítnout pouze v případě, má-li 

za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji. Popsaný postup ze strany 

insolvenčního správce má své opodstatnění v situaci, kdy je možné předmět zajištění 

zpeněžit za částku převyšující pohledávku zajištěného věřitele a zbylá částka 

by se rozdělovala nezajištěným věřitelům nebo se vracela dlužníkovi. V případě 

nevhodného pokynu ke zpeněžení, kdy výtěžek zpeněžení nebude postačovat 

k uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, je logicky namístě, aby insolvenční 

správce na nevhodnost pokynu zajištěného věřitele pouze upozornil341, ač insolvenční 

zákon tento institut nezná. 

                                                 
338 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 654. 
339 Srov. např. SIGMUND, A. Zpeněžení zástavy v insolvenci – více otázek než odpovědí. Bulletin 
advokacie. 2012, č. 6, s. 27; nebo HOROVÁ, H.; SOMOL, K. Postavení zajištěných věřitelů 
v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 25. 
340 Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 12. 3. 2012, sp. zn. 1 VSPH 194/2012 judikoval, že: „Uvedené 
ustanovení (§ 293 insolvenčního zákona) toliko vymezuje některé další části povinnosti, resp. postup, 
jenž musí insolvenční správce nadto respektovat při zpeněžení té (zvláštní) části majetkové podstaty, 
která slouží k zajištění pohledávky, aniž by tím ovšem byla jakkoliv dotčena shora citovaná ustanovení 
§ 286 a 289 insolvenčního zákon. Pokyn zajištěného věřitele však nemohou nahradit souhlas 
insolvenčního soudu a věřitelského výboru vyžadovaný k účinnosti prodeje mimo dražbu.“ 
341 Insolvenční správce může mít se zpeněžováním předmětu zajištění často větší zkušenosti než zajištěný 
věřitel. 
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O vydávání pokynů při mnohosti zajištěných věřitelů, kteří se uspokojují 

ze stejného předmětu zajištění, bylo pojednáno v kapitole věnující se správě majetkové 

podstaty, na kterou tímto odkazuji. 

Pokyn zajištěného věřitele by měl vymezovat: 

a) Specifikaci předmětu zajištění, který má být zpeněžován. Pohledávka 

zajištěného věřitele může být zajištěna několika předměty spadajícími 

do majetkové podstaty a zajištěný věřitel se může rozhodnout ke zpeněžení 

pouze některých z nich342. 

b) Způsob zpeněžení předmětu zajištění, který umožňuje insolvenční zákon. 

c) Nastavení podmínek zpeněžování. Zajištěný věřitel určí nabídkovou cenu 

předmětu zajištění343, za jakou se začne prodávat, po jaké době344 

neúspěšného zpeněžování se má nabídková cena snížit a o kolik345, kde 

se má inzerovat346, jak vysoké náklady spojené se zpeněžením zajištěný 

věřitel schvaluje347. 

Pokyn zajištěného věřitele představuje důležitý dokument, jelikož dochází-li ke 

zpeněžení nemovitosti, předkládá insolvenční správce pokyn společně s návrhem 

na zápis změny vlastnictví v katastru nemovitostí.348 

 

                                                 
342 Připadá do úvahy, že zajištěný věřitel vydá pokyn ke zpeněžení jedné nemovitosti (předmětu zajištění) 
a pokyn ke správě předmětu zajištění, ve kterém bude požadovat pronajmutí předmětu zajištění, v souladu 
s judikaturou Vrchního soudu v Olomouci v usnesení ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 2 VSOL 327/2012: 
„Insolvenční správkyně tedy postupovala správně, pokud navrhla soudu prvního stupně vyslovit souhlas 
s vydáním výtěžku zpeněžení v podobě finančních prostředků, které byly do majetkové podstaty získány 
z pronájmu nemovitostí sloužících k zajištění přihlášené a zjištěné pohledávky zajištěného věřitele.“ 
Jinými slovy nájemné z předmětu zajištění náleží zajištěnému věřiteli, a to od právní moci rozhodnutí 
o prohlášení konkursu. 
343 V rámci transparentnosti zpeněžování je vhodné při prodeji mimo dražbu začít na obvyklé ceně 
předmětu zajištění stanovené znaleckým posudkem. 
344 Ideálně po dvou měsících. 
345 Záleží na uvážení zajištěného věřitele. Běžnou praxí je snížení nabídkové ceny v rozmezí 10 až 30 %, 
přičemž určující je doporučení insolvenčního správce, dražebníka nebo realitní kanceláře, která předmět 
zajištění (nemovitost) draží, případně zprostředkovává prodej. 
346 Preferován je zejména internet, oblastní periodika a rovněž umístění vývěsky (plachty) „na prodej“ 
přímo na předmět zajištění. 
347 Zákon počítá dle ustanovení § 298 odst. 4 IZ, že náklady na zpeněžování by neměly přesáhnout 5 % 
výtěžku zpeněžení. Zajištěný věřitel může souhlasit i s vyššími náklady. Obecně lze říci, že 5 % výtěžku 
zpeněžení je nadstandardní a zajištěný věřitel může při dobré spolupráci s insolvenčním správcem 
dosáhnout nižších nákladů na zpeněžení předmětu zajištění. 
348 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 654. 
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10.4.3. Veřejná dražba 

 

Veřejná dražba podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, je jedním 

ze způsobů zpeněžení majetkové podstaty dle ustanovení § 286 IZ. Jedná se 

o transparentní způsob zpeněžení majetkové podstaty, kdy podmínky zpeněžování 

nastavuje insolvenční správce, který může být vázán pokynem zajištěného věřitele dle 

ustanovení § 293 IZ.  Dražba majetkové podstaty je prováděna jako dražba dobrovolná 

dle ustanovení § 17 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Titulem pro její 

provedení je smlouva o provedení dražby uzavřená mezi dražebníkem a insolvenčním 

správcem, k jejíž účinnosti je potřeba mít schválení věřitelským výborem349, který může 

být nahrazen pokynem zajištěného věřitele dle ustanovení § 293 odst. 1 a 2 IZ.  

Zákon o veřejných dražbách upravuje i maximální výši odměny za provedenou 

dražbu, která činí 10 % z ceny dosažené vydražením350, ovšem insolvenční zákon počítá 

s náklady na zpeněžení nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení. Mají-li náklady 

přesáhnout tuto hranici, je nutný souhlas zajištěného věřitele.351 

Platnost dražby lze napadnout v tříměsíční propadné lhůtě ode dne konání 

dražby dle ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 

Zpeněžení majetkové podstaty veřejnou dražbou je efektivní, rychlý a účinný 

nástroj při zpeněžování předmětů majetkové podstaty, u kterých se dá předpokládat 

zájem veřejnosti. 

 

10.4.4. Prodej movitých věcí a nemovitostí podle OSŘ 

 

Prodej movitých věcí a nemovitostí je prodej formou výkonu rozhodnutí. Tento 

způsob zpeněžení se v praxi příliš nepoužívá352, jelikož je oproti ostatním způsobům 

zpeněžení majetkové podstaty málo pružný a není u něj dosahováno příliš dobrých 

výsledků. 

                                                 
349 ŠEVČÍK, D.; ŠEBESTA J. Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, s. 33. 
350 Blíže viz ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
351 Obecně zle konstatovat, že se náklady na zpeněžení veřejnou dražbou pohybují od 2,5 % do 3 % 
z ceny dosažené vydražením. 
352 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 642. 
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Prodej movitých věcí a nemovitostí je prováděn podle ustanovení o.s.ř. 

příslušným okresním soudem, návrh na něj podává insolvenční správce, který je 

jediným účastníkem řízení. Pro nařízení prodeje dle ustanovení § 288 odst. 2 IZ je 

potřeba doložit rozhodnutí o prohlášení konkursu, soupis majetkové podstaty potvrzený 

insolvenčním soudem a souhlas věřitelského výboru s tímto způsobem zpeněžení, který 

může být alternativně nahrazen pokynem zajištěného věřitele dle ustanovení § 293 IZ.  

 

10.4.5. Prodej majetku mimo dražbu 

 

Prodej majetku mimo dražbu, tedy prodej z volné ruky, představuje velmi častou 

variantu zpeněžování majetkové podstaty. 

Není-li udělen pokyn zajištěného věřitele insolvenčnímu správci, pak 

insolvenční správce, který zvolí prodej majetku mimo dražbu jako způsob zpeněžení, 

obstará nejprve souhlas věřitelského výboru a následně musí být tento způsob 

odsouhlasen dle ustanovení § 289 IZ insolvenčním soudem.  

Při prodeji majetku mimo dražbu může insolvenční soud stanovit podmínky 

prodeje, kterými obvykle bývá, že majetek je prodán za nejvyšší nabídku, kupní cena je 

zaplacena před uzavřením nebo v okamžiku uzavření kupní smlouvy, majetek je 

nabízen tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší ceny.  

Insolvenční zákon myslí i na situace, kdy prodej mimo dražbu není odsouhlasen 

insolvenčním soudem a věřitelským výborem. V takovém případě nenabývá smlouva 

o prodeji mimo dražbu účinnosti. Na druhou stranu je možné, aby byl souhlas udělen 

dodatečně.353  

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze 

napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději tři měsíce ode dne 

zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Ustanovením § 289 odst. 3 IZ, změněným 

novelou zákona č. 294/2013 Sb., chce zákonodárce dosáhnout větší míry 

transparentnosti tím, že se smlouvy o prodeji mimo dražbu nově zveřejňují 

na insolvenčním rejstříku. Je otázkou, zda je zveřejňování smluv o prodeji mimo dražbu 

vhodným řešením, jelikož se tímto způsobem zveřejňuje know-how společností a 

fyzických osob, které nakupují majetek z insolvenčního řízení a pak jej dále 
                                                 
353 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 642. 
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přeprodávají. Prodej mimo dražbu je bedlivě sledován věřiteli, podléhá odsouhlasení 

věřitelským orgánem i insolvenčním soudem. Osoby, které by mohly být dotčeny 

prodejem majetku mimo dražbu, o této eventualitě vědí, zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku informovanost nezvýší.  

Dále došlo k přesnějšímu vymezení lhůty k podání žaloby o neplatnosti 

smlouvy. Podmínkou pro vedení takového řízení je naléhavý právní zájem na straně 

žalobce.354 

Prodej majetku mimo dražbu je hojně využíván pro zpeněžování nemovitostí, 

a to formou realitního prodeje. Výhoda prodeje mimo dražbu spočívá ve skutečnosti, 

že realitní kancelář, poskytující profesionální služby, zprostředkuje prodej nemovitosti. 

Zájemci jsou po osobní návštěvě nemovitosti více náchylní ke koupi nemovitosti, 

a proto se snáze přenesou přes obtíže, které prodej z insolvenčního řízení přináší. Prodej 

mimo dražbu v případě nemovitostí dosahuje ve srovnání s veřejnou dražbou lepších 

výsledků a bývá levnější.  

Uděluje-li zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení nemovitosti prodejem mimo 

dražbu, je vhodné stanovit podmínku, že daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato podmínka je nadbytečná, neboť obecnou 

praxí v insolvenčním řízení je, že „daň z převodu nemovitosti“, nově daň z nabytí 

nemovitých věcí, platí kupující. Ovšem zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, došlo ke změně a nově bylo uzákoněno, že daň 

z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 %355 ze základu daně platí prodávající, tedy 

insolvenční správce, což v důsledku sníží výtěžek zpeněžení. 

 

10.4.6. Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů 

 

Zajištěný věřitel má právo, aby jeho pohledávka byla uspokojena z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění. Postavení zajištěného věřitele je výrazně výhodnější než 

postavení věřitele nezajištěného. Při uspokojování zajištěného věřitele nedochází ke 

krácení jeho uspokojení a zajištěný věřitel může obdržet 100 % čistého výtěžku 

                                                 
354 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 649. 
355 Srov. ustanovení § 26 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
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zpeněžení356, jímž rozumíme výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených 

se správou, zpeněžením a odměnou insolvenčního správce.357 Zajištěný věřitel má 

s ohledem na ustanovení § 230 a 293 IZ možnost, na rozdíl od nezajištěného věřitele, 

snadno ovlivnit správu a zpeněžování předmětu zajištění. V případě řešení úpadku 

konkursem dochází k alespoň částečnému uspokojení pohledávky zajištěného věřitele 

již před rozvrhem, přičemž neuspokojená část pohledávky se stává pohledávkou 

nezajištěnou a uspokojuje se společně s ostatními nezajištěními pohledávkami 

způsobem pro rata358. 

Z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění se dle ustanovení § 298 odst. 2 a 4 IZ 

odečte odměna insolvenčního správce, náklady spojené se zpeněžením a náklady 

spojené se správou předmětu zajištění.  

Odměna insolvenčního správce se vypočte dle ustanovení § 1 a § 2 vyhlášky 

číslo 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradě jeho hotových výdajů, 

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

Zjednodušeně lze konstatovat, že odměna insolvenčního správce bude činit 9 % 

z výtěžku zpeněžení. Z pozice zajištěného věřitele můžeme hodnotit odměnu 

insolvenčního správce, která byla zvýšena z původních 2 % z výtěžku zpeněžení359, 

jako vysokou. Osobně se domnívám, že odměna insolvenčního správce by se měla 

pohybovat v rozmezí 5 až 7 % z výtěžku zpeněžení, aby byla dostatečně motivující 

a zároveň příliš nezatěžovala výtěžek zpeněžení. 

Z výtěžku zpeněžení lze dále odečíst náklady na zpeněžení předmětu zajištění, 

které mohou dosáhnout až 5 % z výtěžku zpeněžení. V případě souhlasu zajištěného 
                                                 
356 Přednostní postavení zajištěného věřitele zdařile dokumentuje právní věta usnesení Nejvyššího soudu 
ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 NSČR 67/2013: „Je-li zajištěná pohledávka v insolvenčním řízení zjištěna, 
pak okolnost, že případně probíhá (pravomocně neukončené) trestní řízení, jehož výsledek by mohl vést 
ke zpochybnění některého z předpokladů, na nichž spočívá existence zjištěné zajištěné pohledávky, není 
v žádném směru důvodem k vyloučení postupu dle § 298 odst. 2 insolvenčního zákona (k vydání výtěžku 
zpeněžení zajištěnému věřiteli), pro který je rozhodující stav v době vydání rozhodnutí o vydání výtěžku 
zpeněžení zajištěnému věřiteli. Okolnost, že v budoucnu možná (snad) bude jednání, jež vedlo ke vzniku 
pohledávky, posouzeno jako trestné, je právně bezvýznamná, jestli v rozhodné době zde (při řádně 
zjištěné pohledávce) takového rozhodnutí není.“ 
357 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 664. 
358 Neboli poměrným dílem. 
359 Odměna insolvenčního správce ve výši 2 % z výtěžku zpeněžení byla kritizována jako příliš nízká 
na to, aby insolvenčního správce dostatečně motivovala ke zpeněžování. Je nutné si uvědomit, že 
například odměna realitní kanceláře při zprostředkování koupě nemovitosti se pohybuje v rozmezí 3 až 
5 % z ceny nemovitosti, přičemž při zpeněžování má insolvenční správce těžší pozici s ohledem 
na skutečnost, že se jedná o insolvenční řízení a předměty zajištění jsou rozličné a často obtížně 
obchodovatelné. 
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věřitele tyto náklady mohou být vyšší. O zvýšení nákladů na zpeněžení lze uvažovat 

v případě obtížně zpeněžitelných předmětů zajištění, případně má-li předmět zajištění 

nižší hodnotu, čímž by odměna za zpeněžení nebyla pro subjekt, který zpeněžení 

zajišťuje, akceptovatelná.360 

Náklady na správu nemovitosti, které je možné odečíst z výtěžku zpeněžení, 

mohou představovat až 4 % z výtěžku zpeněžení. O správě předmětu zajištění bylo 

pojednáno v samostatném oddíle, a proto se na tomto místě omezím pouze 

na konstatování, že insolvenční správce musí při správě předmětu zajištění postupovat 

obezřetně a případné překročení nákladů na správu předmětu zajištění si nechat schválit 

zajištěným věřitelem, v opačném případě tyto náklady půjdou za insolvenčním 

správcem.361 

O výše uvedené náklady nelze krátit zůstatek výtěžku zpeněžení připadající 

na zajištěného věřitele v případě, že přihlášenou pohledávku zajištění lze po odečtení 

těchto nákladů uspokojit v celém rozsahu.362 

Dle ustanovení § 298 odst. 5 a 6 IZ můžou být od výtěžku zpeněžení, jenž náleží 

zajištěnému věřiteli, dále odečteny peněžité prostředky, které je třeba vynaložit 

v souvislosti úhradou odměny a hotových výdajů znalce dle ustanovení § 157 IZ 

a s pokynem o správě předmětu zajištění. 

Vydání výtěžku zpeněžení schvaluje insolvenční soud na návrh insolvenčního 

správce, přičemž proti tomuto návrhu mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky 

do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným 

námitkám se nepřihlíží. Jsou-li námitky podány, pak insolvenční soud nařídí do 30 dnů 

jednání, při kterém rozhodne, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví. Proti usnesení 

o vydání výtěžku zpeněžení je přípustné odvolání ze strany dlužníka, insolvenčního 

správce, zajištěného věřitele, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitele, který podal 

námitky. 

 

                                                 
360 Typicky se jedná o prodej obtížně zpeněžitelných nemovitostí nižší hodnoty. 
361 KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 
Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, s. 664. 
362 HOROVÁ, H.; SOMOL, K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Bulletin advokacie. 
2012, č. 9, s. 24. Rovněž také usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 2 VSPH 
594/2009. 
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11. De lege ferenda 

 

Insolvenční zákon je komplexní norma obsahující hmotněprávní 

i procesněprávní úpravu, upravující celé právní odvětví neschopnosti dostát svým 

závazkům. Z pohledu práce došlo v nedávné době k rozsáhlé novele insolvenčního 

zákona363, která je z důvodu začlenění relevantní judikatury, praktických postupů 

i názorů odborné veřejnosti přímo do zákona nazývána novelou revizní. Novelu 

můžeme označit za vydařenou. Jako hlavní přínos lze označit zavedení účinků 

rozhodnutí o úpadku, posílení postavení zajištěného věřitele při správě a zpeněžování 

předmětu zajištění a v neposlední řadě zmírnění předpokladů pro oddlužení, které je 

za určitých okolností umožněno i fyzickým osobám-podnikatelům. Přesto lze najít místa 

právní úpravy, která by mohla doznat změn.  

Insolvenční zákon je normou, která výrazně ovlivňuje lidský osud dlužníků. 

Proto je vhodné, aby insolvenční zákon nebyl likvidační pro dlužníky a zároveň byl 

přínosný pro věřitele. S ohledem na akcentované lidské hledisko, které vstupuje do úvah 

insolvenčních soudů, je často výklad zákona důležitější než text samotný. Jako příklad 

za všechny může sloužit pro zajištěného věřitele zásadní otázka uspokojování 

pohledávky zajištěného věřitele v oddlužení způsobem splátkového kalendáře poté, co 

došlo k uspokojení zajištěného věřitele z předmětu zajištění. Prvotním názorem 

některých kapacit při zrodu insolvenčního zákona, například J. Kotoučové364, bylo, že 

pohledávka zajištěného věřitele, poté co byla uspokojena z předmětu zajištění, 

se ve splátkovém kalendáři dále uspokojuje jako nezajištěná společně s ostatními 

nezajištěnými pohledávkami365. Výkladem ustanovení § 398 odst. 3 IZ se dospělo 

k závěru, že pohledávka zajištěného věřitele se skutečně uspokojuje jen z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění. Prvním doporučením de lege ferenda je používání jasného 

a srozumitelného jazyka. 

Za současného právního stavu insolvenční zákon více chrání práva dlužníka. 

Z mého úhlu pohledu by se nemělo zapomínat ani na práva věřitelů, zejména pak 

                                                 
363 Novela zákona č. 294/2013 Sb. 
364 „Pokud by mělo skutečně platit, že zajištění věřitele mají být v oddlužení, resp. formou splátkového 
kalendáře, uspokojováni pouze z majetku sloužícího k zajištění, vznikla by tím neodůvodněná nerovnost 
věřitelů.“ KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): 
komentář. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 969. 
365 Tamtéž. 
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fyzických osob. Jako nešťastný hodnotím zvolený způsob doručování zveřejněním 

v insolvenčním rejstříku u natolik závažných rozhodnutí, jakým je rozhodnutí o úpadku, 

kterým se vyzývají věřitelé, již dosud nepřihlásili svou pohledávku, aby tak učinili 

ve lhůtě dvou měsíců, respektive 30 dnů, bylo-li rozhodnutí o úpadku spojeno 

s rozhodnutím o povolení oddlužení. Každá osoba, která je v pozici věřitele, ať už 

z jakéhokoli právního důvodu, by tak měla, aby jednala s péčí řádného hospodáře, 

ideálně alespoň jednou za 29 dní zkontrolovat všechny své dlužníky prostřednictvím 

insolvenčního rejstříku, zda nejsou v úpadku. V opačném případě se osoba vystavuje 

riziku, že se její pohledávka, ač řádně zajištěna, může stát nezajištěnou naturální 

obligací. Výše uvedený postup v praxi dopadá zejména na fyzické osoby a právnické 

osoby, které nemají jako předmět podnikatelské činnosti poskytování finančních služeb. 

Dle mého názoru by se tomuto stavu částečně dalo předejít, kdyby se rozhodnutí 

o úpadku doručovalo zvlášť366 i věřitelům, již byli označeni v insolvenčním návrhu 

a doposud nepodali přihlášku své pohledávky. Věřitele, který je fyzickou osobou-

nepodnikatelem, lze v insolvenčním řízení přirovnat ke spotřebiteli. Takový věřitel 

si není zcela vědom svých práv, čímž se stává slabší stranou, jež si zaslouží určitou míru 

ochrany. 

K úvaze de lege ferenda navrhuji přímo do zákona uvést neuzavřený výčet 

rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, 

obsažených v ustanovení § 103 odst. 2 IZ. De lege lata výčet v textu zákona obsažen 

není, proto je dotvářen judikaturou insolvenčních soudů. Rozhodování insolvenčních 

soudů není zcela konsistentní; jak je uvedeno v textu práce, na věřitelské insolvenční 

návrhy je nahlíženo přísněji. Dle mého názoru by při uvádění rozhodujících skutečností, 

které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, postačovalo, aby bylo 

dostačující uvedení výše pohledávky, tvrzení, z něhož by vyplývalo, že pohledávka je 

více než 30 dní po splatnosti, právní důvod pohledávky a tvrzení, z něhož plyne, že 

dlužník není schopen splnit své splatné závazky. 

De lege ferenda je vhodné uvažovat o dalším posílení postavení zajištěného 

věřitele při správě a zpeněžování předmětu zajištění. Díky novele zákona č. 294/2013 

Sb. odpadla zákonná povinnost, aby byl pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení 

schvalován věřitelským výborem a někdy i insolvenčním soudem. Bylo-li více 

                                                 
366 Srov. současné znění ustanovení § 138 IZ. 
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zajištěných věřitelů, kteří se uspokojovali ze stejného zajištění, pak tyto pokyny museli 

udělit společně. Nová právní úprava opravňuje zajištěného věřitele, který je první 

v pořadí, aby udělil pokyny ke zpeněžení, přičemž je-li více zajištěných věřitelů, kteří 

se uspokojují ze stejného zajištění, pak zajištěný věřitel musí obstarat jejich souhlas. 

V opačném případě bude o pokynu rozhodovat insolvenční soud. Dle mého názoru 

zajištěný věřitel, který je první v pořadí, nebude ochoten zajišťovat souhlas ostatních 

zajištěných věřitelů, kteří se uspokojují ze stejného zajištění. Pro rychlost insolvenčního 

řízení by bylo vhodné zavést kvorum, kdy v případě, že zajištěný věřitel, který je první 

v pořadí, má pohledávku vyšší než 66 % všech zajištěných pohledávek367, které 

se uspokojují ze stejného zajištění, již nemusí obstarávat souhlas ostatních zajištěných 

věřitelů, kteří se uspokojují ze stejného zajištění. 

Závěrem bych se chtěl zabývat možností zvýšení výtěžku zpeněžení předmětu 

zajištění. Jako problematické spatřuji ustanovení § 285 odst. 2 IZ stanovující, 

že nabyvatel nemovitosti se musí s žalobou na vyklizení obrátit na soud v případě, 

že dlužník se svou rodinou dobrovolně nevyklidí nemovitost, což je jeho povinností. 

Skutečnost, že dlužník nesouhlasí s vystěhováním po zpeněžení nemovitosti, výrazně 

ovlivňuje cenu, za kterou se nemovitost prodá, čímž je poškozen jak dlužník, případně 

zajištěný věřitel, tak i nabyvatel. Řešení situace spatřuji v uvedení osoby nabyvatele 

nemovitosti v usnesení o vydání výtěžku zpeněžení věřitelům, přičemž toto usnesení by 

se stalo pro nabyvatele nemovitosti exekučním titulem stejně jako usnesení o částečném 

rozvrhu nebo rozvrhové usnesení. Nabyvatel by se nově již nemusel obracet s žalobou 

na soud, ale rovnou by mohl podat návrh na exekuci. Domnívám se, že dlužník, který 

dlouhodobě věděl o skutečnosti, že jeho nemovitost bude zpeněžena a následně bude 

mít povinnost se vystěhovat, by neměl být chráněn na úkor nabyvatele nemovitosti. 

Rovněž není vhodné, aby soudy rozhodovaly o jedné záležitosti de facto dvakrát, když 

nejprve rozhodne insolvenční soud a následně civilní soud v nalézacím řízení.  

 

                                                 
367 Zajištění se v insolvenčním řízení zpravidla nepodaří zpeněžit za obvyklou cenu stanovenou 
ve znaleckém posudku. V praxi tak často nastává situace, že se ze zajištění uspokojuje pouze zajištěný 
věřitel, který je první v pořadí. Ostatní zajištění věřitelé se uspokojují v zanedbatelné míře oproti výši 
jejich pohledávek. Z tohoto důvodu je vhodné, aby zajištěný věřitel, který je první v pořadí, mohl rychle 
a efektivně udělovat pokyny ke zpeněžení předmětu zajištění bez zbytečných průtahů. 
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12. Resumé 

 

This thesis deals with current topic of insolvency proceeding. The thesis focuses 

mainly on secured creditor and his role in insolvency proceeding and colletion of his 

claim. Main aim of the thesis is to show how insolvency proceeding is held. The thesis 

is based on judicial decisions, expert publications and practice. 

First part of the thesis is devoted to history of insolvency in the Czech Republic, 

principles of insolvency proceeding and definition of secured creditor. Secured creditor 

has a superior position in insolvency proceeding compared to a creditor who did not 

secure his claim. He has the right to satisfy the claim for separate settlement. He, as 

well, can influence the proceeding with motions and instructions to the receiver in 

bankruptcy. Secured creditor can use his right to issue instruction to encash property 

which represents the security. 

Second part of this thesis deals with insolvency motion. Insolvency proceeding 

can be initiated only by insolvency motion, which can be drafted by debtor or creditor. 

The proposer must prove debtor´s bankruptcy. Only then insolvency court renders a 

resolution of debtor´s bankruptcy.  

Third part of thesis is about finding whether the debtor is bankrupt or not. 

Proving bankruptcy is strongly related to insolvency motion. It goes hand in hand. 

Debtor is bankrupt when he or she has more then two creditors who´s obligations are 

more than 30 days past maturity and debtor is not able to satisfy those obligations. 

Core of this thesis is represented by registration of claim. If secured creditor 

want to be satisfied in insolvency proceeding, he must corretly register his claim within 

certain period of time. The claim is registered according to its traits. Creditor should pay 

attention to registration of the claim because consequences of doing otherwise are 

severe. The Claim which is registered past due or not at all will not be satisfied. 

The most important phase for creditors, mainly for the secured creditors, in 

insolvency proceeding is encashing of assets in bankruptcy. Secured creditor can 

influence maintenance and encashing by instruction to the receiver in bankruptcy. The 

receiver in bankruptcy is than obliged to act whitin instructions given. Assets of 

bankruptcy are mostly encashed via direct sale or via public auction. 
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The thesis is composed of the most important parts of insolvency proceeding so 

that it is helpful not only to secured creditors. Nevertheless the main target is obvious in 

showing the way to the secured creditor how to collect the claim. The thesis is also 

focused on solving problems which are occuring during insolvency proceeding. In the 

part devoted to de lege ferenda are several recommendations which could possibly 

make insolvency code better. 
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13. Závěr 

 

Cílem rigorózní práce Insolvenční řízení z pohledu zajištěného věřitele byla 

ucelená charakteristika insolvenčního řízení z pohledu zajištěného věřitele, nastínění 

praktických problémů, které jsou s insolvenčním řízením spjaty, a východisek z nich, 

stejně jako návrh řešení de lege ferenda. Ke splnění tohoto cíle byla použita celá škála 

relevantních soudních rozhodnutí, odborné literatury a názory odborné veřejnosti. 

Jednotlivé prameny jsem podrobil kritickému zkoumání, a to pomocí metod 

jazykového, systematické, historického výkladu a metody komparace.  

Práce samotná skýtá systematické členění jednotlivých po sobě následujících 

institutů insolvenčního řízení, které poskytuje hloubkovou analýzu nejčastějších 

problémů, se kterými se může zajištěný věřitel setkat v rámci insolvenčního řízení. 

Z tohoto úhlu pohledu je koncipována jako rukověť zajištěného věřitele, jak v rámci 

insolvenčního řízení vymoci svou pohledávku. 

V úvodu práce bylo vymezeno její téma, motivace k výběru tématu a cíl. 

Vzhledem k obsáhlosti tématu jsou v úvodu vydefinovány oblasti zájmu, kterým 

se práce zabývá, a metody, kterých využívá.  

První část práce se věnuje historickému zakotvení insolvenčního řízení a shrnutí 

jeho vývoje. Dále vymezuje specifické zásady insolvenčního práva, které jsou vodítkem 

při posuzování sporných situací a interpretací práva, ke kterým v insolvenčním řízení 

dochází. Je zohledněna i ústavněprávní rovina. V neposlední řadě první část práce 

definuje pojem zajištěného věřitele spolu s jeho výsadním postavením, nastiňuje 

uspokojování zajištěného věřitele a označuje práva a povinnosti, která zajištěný věřitel 

má. 

Následující část práce se věnuje institutu insolvenčního návrhu, kterým 

se zahajuje insolvenční řízení. V této části jsou zevrubně popsány náležitosti 

insolvenčního návrhu, nastíněny problematické situace, rovněž jsou zde uvedeny 

judikáty insolvenčních soudů, které upravují rámec podávání insolvenčního návrhu. 

Práce vychází z předpokladu, že zajištěný věřitel má zájem na uspokojení své 

pohledávky, a proto je ochoten vypracovat a podat insolvenční návrh na dlužníka. Práce 

proto přináší východiska a praktická doporučení, kde získat potřebné informace k sepisu 

insolvenčního návrhu a jakým chybám se vyvarovat. Z pohledu zajištěného věřitele je 
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znalost účinků zahájení insolvenčního řízení i rozhodovací praxe insolvenčních soudů 

klíčová. 

Část práce věnující se zjištění úpadku dlužníka a jiných rozhodnutí 

o insolvenčním návrhu má logickou návaznost na předešlou část, neboť insolvenční 

návrh zajištěného věřitele a jeho snaha o uspokojení pohledávky mohou být úspěšné 

pouze v případě, že se dlužník nachází v úpadku. Práce proto detailně rozebírá 

jednotlivé předpoklady pro zjištění úpadku, které jsou podpořeny odkazy na judikaturu 

insolvenčních soudů a názory z odborných publikací. Zároveň práce obsahuje pojednání 

o tom, jakým způsobem se insolvenční soud vypořádá se situací, kdy se dlužník 

v úpadku nenachází. 

Zásadní se z pohledu zajištěného věřitele jeví přihlašování pohledávek 

do insolvenčního řízení. Práce tomuto tématu věnuje značný prostor. V případě, 

že pohledávka není řádně a včas přihlášena do insolvenčního řízení, pak se taková 

pohledávka v insolvenčním řízení neuspokojuje. Pro zajištěného věřitele, který mohl 

předpokládat vysokou míru uspokojení pohledávky, může mít tato situace fatální 

následky. Z tohoto důvodu práce označuje východiska, praktické rady, návody 

a způsob, jak nakládat s přihláškou pohledávky věřitele a zajištěného věřitele zvlášť. 

Práce přináší rovněž řešení situace, kdy zajištěný věřitel nepřihlásil pohledávku řádně 

a včas z důvodů nespočívajících na jeho straně. Samostatná podkapitola je věnována 

zjišťování a popírání pohledávek, což má zásadní dopad na další uspokojování již 

přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení. 

Stěžejní částí práce je kapitola zabývající se majetkovou podstatou, její správou 

a zpeněžováním. Fáze správy a zpeněžování majetkové podstaty ovlivňuje celý 

výsledek insolvenčního řízení. Právě v této fázi se rozhoduje, zda insolvenční řízení 

poslouží svému účelu a dojde k co nejvyššímu uspokojení věřitelů nebo za určitých 

okolností prohloubí problémy dlužníka. Práce detailně rozebírá, jakým způsobem je 

možné efektivně spravovat majetkovou podstatu, jak na této správě může participovat 

zajištěný věřitel a jak se může věřitel zasadit o zpeněžení majetkové podstaty. 

Meritum celé práce je zaměřeno na charakteristiku právní úpravy de lege lata. 

Při jejím studiu a zpracování jsem kriticky nahlížel na jednotlivá ustanovení a jejich 

význam jako celku. Na základě rozboru textu, judikatury, odborných publikací 

a faktických postupů subjektů insolvenčního řízení jsem dospěl k závěru, že právní 
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úprava insolvenčního řízení je po revizní novele zákona č. 294/2013 Sb. na vysoké 

úrovni. Mojí hlavní výtkou k insolvenčnímu zákonu zůstává, že je prodlužnicky 

orientovaný, více chrání práva dlužníků než věřitelů, přičemž adekvátním stavem by 

bylo rovné zacházení s věřiteli i dlužníky.  

Rigorózní práce svým pojetím a zpracováním přináší ucelený pohled na přístup 

zajištěného věřitele k insolvenčním řízení a nabízí teoretické a praktické odpovědi na 

problémy, které se v praxi vyskytují, jež znesnadňují postavení zajištěného věřitele. 
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• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 2 VSPH 274/2008 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 2010, sp.zn. 1 VSPH 278/2010 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, sp. zn. 2 VSPH 284/2008 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 5. 2011, sp. zn. 3 VSPH 605/2010 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 2008, sp. zn. 1 VSPH 170/2008 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. 2 VPSH 141/2008 

• Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 1. 2014, sp. zn. KSBR 40 INS 

9841/2013 

• Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 7. 3. 2014, sp. zn. KSUL 45 

INS 17949/2013 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 4. 2009, sp. zn. 2 VSPH 106/2009 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 29 NSČR 1/2008 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2013, sp. zn. 29 NSČR 113/2013 

• Stanovisko Nejvyššího soudu Cpjn 19/98 ze dne 17. 6. 1998, publikované ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 52/1998 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2009, sp. zn. 2 VSPH 149/2009 

• Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 4. 2010, sp. zn. 3 VSOL 106/2010 

• Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2011, sp. zn. 36 Co 13/2011 

• Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 2. 2011, sp. zn. 2 VSOL 518/2010 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2008, sp. zn. 29 NSČR 3/2008 

• Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 3. 11. 2008, sp. zn. 3 VSOL 115/2008 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 8. 2009, sp. zn. 2 VSPH 271/2009 

• Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2013, sp. zn. MSPH 95 INS 

15225/2011 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 12. 2010, sp. zn. 15 Cmo 140/2010 

• Nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010 sp. zn. Pl. ÚS 14/10 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2002, sp. zn. 20 Cdo 2133/2002 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 11. 2010, sp. zn. 1 VSPH 857/2010 
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• Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 4. 2014, sp. zn. MSPH 99 INS 

18394/2013 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 3. 2012, sp. zn. 1 VSPH 194/2012 

• Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 2 VSOL 327/2012 

• Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 10. 2009, sp. zn. 2 VSPH 594/2009 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 29 NSČR 67/2013 

 

5) Použité zákony: 

 

• Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů  

• Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

• Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu 

• Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

• Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

• Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

• Vyhláška číslo 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou 

se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí 

• Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
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• Vyhláška číslo 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradě jeho 

hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách 

jejich nutných výdajů 

 

14. Seznam použitých zkratek 

a kol. – a kolektiv 

EŘ - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 

dalších zákonů 120/2001 Sb. 

IZ – insolvenční zákon 

NOZ – občanský zákoník 89/2012 Sb. 

o.s.ř. – občanský soudní řád  

obč. zák. – občanský zákoník 40/1964 Sb. 

odst. – odstavec 

písm. – písmeno 

Sb. – sbírky 

ObchZ – obchodní zákoník 

ZKV - zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

JŘI - Vyhláška číslo 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se 

provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 

SJM – společné jmění manželů 

 


