
Tato práce si dává za cíl podat ucelený přehled pohledávek, které lze v insolvenčním řízení uplatnit. Ke
každému jednotlivému druhu pohledávek je podán výklad, který by měl co nejlépe vystihovat jejich
podstatu a zároveň by za pomoci uvedení konkrétních příkladů vyskytujících se v praxi při aplikaci
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„insolvenční zákon“), měl blíže přispět k pochopení podstaty jejich uplatňování. Práce se neomezuje
však pouze na proces uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, nýbrž systematicky popisuje další
existenci uplatněné pohledávky v rámci insolvenčního řízení. V práci jsou tak obsaženy dvě další
kapitoly zabývající se přezkumem pohledávek a jejich uspokojováním.
Práce se zabývá účinnou právní úpravou a vychází tak především z insolvenčního zákona v jeho

účinném znění. Ve vhodných případech je však poukázáno na právní úpravu toho kterého probíraného
tématu, kterou obsahoval zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání“). Rovněž je s ohledem na význam novely insolvenčního
zákona, která byla provedena zákonem č.294/2013 Sb. (tzv. revizní novelou), upozorněno u jednotlivých
rozebíraných témat na jejich modifikovanou úpravu, kterou přinesla právě tato novela. 
Potřeba poukázat i na předchozí úpravu obsaženou v zákoně o konkursu a vyrovnání je zmíněna již v
úvodu této práce. V této souvislosti je v úvodu práce rovněž zdůvodněno zahrnutí vývoje insolvenčního
práva od přijetí zákona o konkursu a vyrovnání až po současnost do první kapitoly práce, která se
zaměřuje na podrobnější vývoj zmíněných dvou předpisů v čase. V rámci první kapitoly je tak přiblížen
zákon o konkursu a vyrovnání, a to od jeho přijetí až do nabytí účinnosti insolvenčního zákona. Dále je
ve stejné kapitole pojednáno o insolvenčním zákoně. V rámci přiblížení těchto dvou předpisů je
upozorněno na jejich nejvýznamnější novely, čímž je poskytnuto vhlédnutí do toho, jak se u nás v čase
vyvíjelo insolvenční právo od jeho návratu do právního řádu až po současnost. 
Druhá kapitola je pro tuto práci stěžejní a obsahuje výčet pohledávek, se kterými se lze v insolvenčním
řízení setkat a to včetně popisu způsobu uplatňování toho kterého druhu pohledávek. Na začátku
kapitoly je vedle obecného výkladu k pojmu pohledávka vymezeno základní rozdělení pohledávek, dle
kterého jsou pak dále v rámci této kapitoly pohledávky v dalších podkapitolách rozebírány. Konkrétně je
tak druhá kapitola rozdělena na podkapitoly zabývajícími se přihlašovanými pohledávkami,
pohledávkami, které se do insolvenčního řízení nepřihlašují a zajištěnými pohledávkami. V oddělené
další podkapitole jsou konkretizovány pohledávky podle dalších možných způsobů jejich rozdělení.
Třetí kapitola popisuje přezkum přihlášených pohledávek. Tato kapitola je logicky rozčleněna dle
časové návaznosti jednotlivých úkonů při přezkumu pohledávek na další podkapitoly, které se zabývají
přezkumem přihlášených pohledávek již od předběžného přezkoumání insolvenčním správcem, následně
přezkumným jednáním a dále popíráním pohledávek. Popírání pohledávek je věnováno více prostoru a
je blíže charakterizováno v rámci dalších podkapitol rozdělených dle popírajících subjektů a důvodů
popření.
Cílem čtvrté kapitoly je charakterizovat uspokojování uplatněných pohledávek, přičemž k této
charakteristice dochází v rámci podkapitol zabývajících se uspokojováním pohledávek při řešení úpadku
oddlužením, konkursem a reorganizací. 
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