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Úvod

Počet zjištěných úpadků v České republice meziročně neustále roste.1 I když se 

v letošním roce neočekává tak prudký nárůst insolvenčních návrhů, jako tomu bylo 

v předchozích letech, k nárůstu dojde. Otázkou je, jak na tento nárůst nahlížet, neboť jak 

bude uvedeno níže, lze tento vnímat na jednu stranu negativně, avšak z hlediska plnění 

funkce insolvenčního práva rovněž pozitivně. 

V této souvislosti je důležité odpovědět nejprve na otázku, co způsobuje růst 

zájmu o řešení dluhové situace prostřednictvím insolvenčního řízení a jaké konkrétní 

dopady to má na společnost? Na tuto otázku lze v první řadě odpovědět tím, že od roku 

2008 zde probíhala finanční krize, která přinesla recesi a významným způsobem se 

podepsala na ekonomice našeho státu. S poklesem ekonomiky došlo zákonitě 

k navýšení počtu dlužníků, kteří se k vypořádání svých dluhů často uchylovali k řešení 

v insolvenčním řízení. Z tohoto hlediska je potřeba na růst počtů insolvencí nahlížet 

negativně, neboť se v tomto případě jedná o výsledek působení negativních vlivů 

v ekonomice. 

Pokud bychom se však při odůvodňování růstu počtu insolvencí omezili pouze 

na tento argument, bylo by toto vysvětlení neúplné. Je proto třeba dále uvést, že 

insolvenční právo, jakožto u nás mladé odvětví práva, které v dnešní podobě existuje 

teprve pár let, se postupně dostává do povědomí širší veřejnosti, s čímž rovněž roste 

počet podaných insolvenčních návrhů. Směřování insolvenčního práva směrem

především k osvobození dlužníka od jeho dluhů za současného maximálního 

poměrného uspokojení jeho věřitelů nastartoval totiž až InsZ, který je účinný od 1. 1. 

2008. Toto je pro dlužníky jistě shůdnější cesta, než jakou poskytoval ZKV, který 

pojímal konkurs jako „kladivo na dlužníka a trest za jeho úpadek.“2 Především tak 

z důvodu větší shovívavosti vůči dlužníku je dnes insolvenční právo veřejností více 

vyhledáváno, než tomu bylo za účinnosti ZKV. Rostoucí povědomí veřejnosti o 

insolvenčním právu lze hodnotit pozitivně.

                                                            
1 Viz. statistiky expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo dostupné z: <http://insolvencni-

zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html>
2 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 121
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Do značné míry se na počtu insolvenčních návrhů podílí také podnikatelé, 

jejichž podnikání je založeno na poskytování služeb souvisejících především 

s poradenskou činností dlužníkům usilujícím o povolení oddlužení a v neposlední řadě 

také činnost médií, díky kterým se zvyšuje informovanost veřejnosti o insolvenčním 

právu. V tomto ohledu je však potřeba zároveň upozornit na rizika, která s sebou 

prezentace v médiích často přináší. Veřejnosti jsou totiž často předkládány zkreslené a 

neúplné informace o institutech insolvenčního práva, což se projevuje v tom, že si 

veřejnost o nich vytvoří mylné představy. Na některé z nich upozorním v jednotlivých 

kapitolách této práce.

Jak jsem již naznačil výše, pojetí insolvenčního řízení v ZKV a v InsZ je zcela

odlišné, a tak považuji za vhodné nejdříve upozornit na rozdílnosti těchto dvou právních 

předpisů a to především proto, že některá probíhající řízení, zahájená za účinnosti ZKV, 

se řídí právě tímto zákonem. To by nebylo dost dobře možné bez uvedení alespoň 

stručného přiblížení vzniku a postupných úprav těchto dvou předpisů a vůbec tak

vývoje insolvenčního práva v čase. V úvodní kapitole této práce tak uvedené dva 

předpisy konkrétněji přiblížím a zaměřím se na nejzásadnější instituty, které byly do 

českého insolvenčního práva těmito předpisy postupně začleňovány.

V následujících kapitolách se již budu zabývat pouze účinnou právní úpravou 

zaměřenou především na věřitele a jejich pohledávky v insolvenčním řízení s tím, že 

tam, kde je to vhodné, zmíním pro srovnání i úpravu, kterou obsahoval ZKV. Při tomto 

budu postupovat tak, že se nejprve budu věnovat samotnému vymezení a rozdělení

pohledávek v insolvenčním řízení, a následně vždy popíšu proces uplatňování toho 

kterého druhu pohledávek. 

Aby byl výklad o uplatňování pohledávek úplný, nelze se spokojit pouze 

s popisem procesu jejich uplatnění, nýbrž je nutné pohovořit i o tom, co se 

s pohledávkou v řízení děje dále. V jednotlivých kapitolách se proto následně podrobně 

věnuji přezkumu pohledávek a nakonec také jejich uspokojování.

Úkolem této práce je potom podání souhrnného přehledu pohledávek

uplatňovaných v insolvenčním řízení společně s uvedením procesu nakládání s nimi po 

celou dobu jejich existence v řízení. Dále se pokusím poukázat na některé problémy, 

které při uplatňování pohledávek InsZ v důsledku nedostatečné úpravy přináší a v této 

souvislosti poukážu na zásadní judikáty, kterými se tyto nedostatky musejí často vyřešit.
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1.Cesta od přijetí zákona o konkursu a vyrovnání až k dnešní 
úpravě

Insolvenční právo v podobě, jak ho známe dnes, u nás od doby jeho návratu do 

právního řádu v roce 1991 prošlo velice proměnlivým vývojem. Po přijetí ZKV byly 

postupně s jeho aplikací zjišťovány nedostatky, což vedlo k četným novelizacím tohoto 

zákona (celkem jich bylo 24).3 Cesta novel se však postupem času ukazovala čím dál 

více jako nepostačující, a tak se od roku 2001 začalo diskutovat o radikálnějším 

způsobu změny úpadkového práva, tedy o jeho rekodifikaci. K té nakonec po 

několikaleté práci došlo přijetím InsZ a ZIS. 

V následujících dvou kapitolách se pokusím upozornit na nejzásadnější mezníky 

formování úpravy insolvenčního práva, které vedly až k jeho úpravě v dnešní podobě. 

1.1 Návrat konkursního práva do právního řádu

Právní úprava konkursního řízení byla na našem území zrušena v roce 1950 

občanským soudním řádem č. 142/1950 Sb. a po dobu následujících čtyřiceti let tak 

konkurs a vyrovnání upraveny vlastně nebyly.4 Jak již bylo uvedeno výše, k návratu 

konkursního práva do našeho právního řádu došlo až přijetím ZKV. Přijatý ZKV měl 

svým pojetím inspirační zdroj v zákoně č. 64/1931 Sb., zákon, kterým se vydávají řády 

konkursní, vyrovnací a odpůrčí, a tak navazoval na tradiční úpravu konkursního práva.5

Podmínky, za jakých byl ZKV připravován, způsobily jeho četné nedostatky, 

které vedly k jeho časté novelizaci. Nedokonalost přijatého ZKV byla způsobena

v první řadě zmíněnou čtyřicetiletou absencí úpravy konkursního práva v tuzemském 

právním řádu. Za této situace došlo ke značné diskontinuitě, která nemohla být vyřešena 

návratem k předchozí úpravě, neboť ZKV byl zasazen do zcela odlišného právního 

prostředí. Zákonodárce se tak při přípravě ZKV nemohl opřít o judikaturu ani o řešení 

opírající se o výsledky právní nauky, a tak došlo k přijetí úpravy, která zákonitě 

nemohla praxi vyhovovat zcela, a její nutné pozdější novelizace tím byly předurčeny.

                                                            
3 SCHELLEOVÁ, I. Úvod do insolvenčního práva. Ostrava: Key Publishing, 2007, str. 61.
4 ZOULÍK, F. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. Vydání třetí. Praha, C.H. Beck 1998, str. XI.
5 I pro ZKV se vůdčím principem stala parita věřitelů a vycházel tak především z respektování jejich 

zájmů.
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Již při přípravě ZKV musel zákonodárce přehodnotit svůj úmysl použití zákona 

pro řešení tzv. druhotné insolvence státních podniků, neboť jeho aplikace na tyto 

subjekty by s ohledem na jejich množství měla zásadní makroekonomický dopad.6

Z tohoto důvodu tak byla využitelnost zákona již zpočátku jeho účinnosti značně 

omezena, což se projevilo v § 67 ZKV, dle kterého mohl být do jednoho roku od 

účinnosti citovaného zákona prohlášen konkurs jen pro předlužení dlužníka za 

současného splnění podmínky, dle které navrhovatel, který byl státním podnikem nebo 

obchodní společností s výlučnou účastí státu, podal návrh na konkurs se souhlasem 

svého zakladatele a po vyjádření zakladatele dlužníka.7 Ačkoliv byl tento omezující 

režim zaveden pouze na dobu jednoho roku a ke dni 1. října 1992 měl skončit, ani v této 

době nedošlo k překonání stavu, pro který byl zaveden. Z tohoto důvodu byl omezující 

režim zákonem č. 471/1992 Sb. prodloužen o šest měsíců. I v době, kdy mělo 

prodloužené omezení použitelnosti ZKV skončit, trvaly důvody, pro které byla tato 

omezení zavedena. Další prodloužení omezujícího režimu však bylo nežádoucí, a tak 

s nabytím úplné účinnosti ZKV byla zároveň přijata novela č. 122/1993 Sb., jejíž 

zásadní význam spočíval v zavedení tzv. ochranné lhůty v období mezi podáním návrhu 

na konkurs a jeho prohlášením.8 Zmiňovaná novela znamenala také přínos pro věřitele, 

neboť zavedla zřizování věřitelských výborů, jako obligatorních orgánů určených k 

výkonu procesních oprávnění věřitelů bez nutnosti svolávání schůze věřitelů pro každý 

případ. V souvislosti s uvedenou novelou došlo k nárůstu podání návrhů na prohlášení 

konkursu, s čímž ovšem postupně docházelo k odhalování dalších nedostatků ZKV při 

jeho aplikaci, které bylo nutné řešit. 

V této souvislosti došlo k další významné novelizaci ZKV, která byla provedena 

zákonem č. 94/1996 Sb.. Přijatá novela měla především odstranit překážky bránící 

rychlejšímu průběhu řízení a zavést zpřísnění ve vztahu k dlužníkovi, který neplnil své 

splatné závazky. V této souvislosti byla pro dlužníka zavedena povinnost podat návrh 

na prohlášení konkursu nejen z důvodu jeho předlužení, ale nově také došlo–li k úpadku 

                                                            
6 Rozsah druhotné insolvence státních podniků by v případě neomezené účinnosti ZKV vedl k tzv. 

„řetězové reakci“, při níž by úpadkem jednoho podniku došlo k úpadku dalších a bez vlastního zavinění 

by se tak do úpadku mohla dostat každá společnost.
7 ZOULÍK, F. Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. Vydání třetí. Praha, C.H. Beck 1998, str. XIII.
8 Zavedením této ochranné lhůty tak byla podnikatelskému subjektu (především státnímu podniku) dána 

poslední možnost ke konsolidaci svých finančních poměrů a překonání stavu úpadku.
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pro jeho insolvenci.9 K urychlení konkursního řízení mělo přispět zúžení okruhu osob, 

které mohly podat odvolání proti usnesení o prohlášení konkursu.10 S ohledem na téma 

této práce a následující výklad o jednotlivých druzích pohledávek je na místě zmínit, že 

touto novelou došlo také k umožnění přihlásit pohledávku vázanou na podmínku, s čímž 

byla zavedena povinnost pro ručitele přihlásit svou pohledávku, pokud plnil za dlužníka 

vůči věřiteli. I když se uvedená novela vypořádala s některými problémovými 

ustanoveními obsaženými v ZKV a vnesla do něj mnohá zpřesnění, nedoznala stále 

úprava konkursního práva optimálního stavu a bylo nutné přistoupit k dalším 

významným změnám. 

Tyto změny přineslo několik novel z roku 2000, z nichž byla nejvýznamnější

novela ZKV č. 105/2000 Sb., která se dá považovat za jeden z nejdůležitějších zásahů 

do konkursního práva od roku 1991.11 Mezi cíle novely lze obecně zahrnout tyto: 

posílení postavení věřitelů před dlužníky, posílení postavení správce konkursní 

podstaty, posílení postavení konkursních soudů, donucení úpadců k plnění jejich 

základních povinností pod hrozbou trestních sankcí, zpřístupnění institutu vyrovnání, 

zefektivnění konkursního řízení a odstranění některých aplikačních problémů ZKV. 

Všemi změnami, které tato novela přinesla, se zabývat nebudu a zaměřím se pouze na 

její dopad pro postavení věřitele v řízení. 

Uvedená novela zavedla přípustnost podání návrhu na prohlášení konkursu 

pouze věřitelem se splatnou pohledávkou nebo dlužníkem. Pro věřitelský návrh se 

vyžadovalo, aby věřitel ve svém návrhu doložil, že má za dlužníkem splatnou 

pohledávku a že je dlužník v úpadku. Již se nadále nevyžadovalo, aby věřitel prokázal 

okolnosti osvědčující dostatek majetku dlužníka pro úhradu nákladů konkursu. Tímto 

došlo ke zlepšení postavení věřitelů při podávání konkursních návrhů, neboť věřitelé 

často neměli představu o majetku dlužníka a tak bylo pro ně podání návrhu často značně 

komplikované.

                                                            
9 Za dlužníka v insolvenci považoval ZKV takového dlužníka, který nebyl schopen plnit své splatné 

závazky. Tato povinnost se však týkala pouze dlužníků právnických osob a z fyzických osob pouze 

podnikatelů. 
10 Nově se proti usnesení o prohlášení konkursu mohl odvolat pouze dlužník, pokud nebyl v řízení sám 

navrhovatelem.
11 SCHELLEOVÁ, I. Úvod do insolvenčního práva. Ostrava: Key Publishing, 2007, str. 70.
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I když byl ZKV několikrát významně novelizován, cesta novel nebyla pro praxi 

postačující a bylo nutné uchýlit se k významnějšímu koncepčnímu řešení. ZKV 

nereflektoval moderní vývojové trendy v konkursním právu a absolutně nereagoval na 

ekonomické a sociální požadavky. Především mu byla vytýkána téměř chybějící úprava 

pro sanační způsoby řešení úpadku, když vyrovnání jako způsob řešení úpadku se téměř 

nevyužívalo a jiná úprava sanačních způsobů řešení úpadku chyběla. Z pohledu věřitele 

byla úprava jeho postavení v řízení upravena také zcela nedostatečně. Věřitel neměl 

možnost uplatnit vliv na volbu způsobu řešení úpadku, neboť toto záleželo výlučně na 

dlužníkovi. Slabé postavení věřitele v řízení bylo dáno také tím, že se nemohl 

dostatečným způsobem podílet na volbě správce konkursní podstaty a následně ani na 

jeho kontrole, jelikož věřitelský výbor měl velice omezené možnosti kontroly jeho 

činnosti. Značně znevýhodněni byli zajištění věřitelé, když jejich pohledávky byly 

uspokojovány pouze do výše 70% výtěžku zpeněžení majetku, který zajišťoval jejich 

pohledávku. Postavení na likvidačních způsobech řešení úpadku, slabé postavení 

věřitele v řízení a příliš dlouhá doba řízení byly hlavními důvody, proč byl ZKV často 

kritizován a dokonce byl i evropskými odborníky na insolvenční právo považován za 

jeden z nejhorších insolvenčních předpisů v Evropě.12 Napříště bylo nepřípustné řešit 

tak zásadní problémy již tak dost nepřehledného zákona dalšími novelami, a tak bylo od 

roku 2001 voláno po rekodifikaci insolvenčního práva. 

1.2 Insolvenční zákon

K rekodifikaci insolvenčního práva nakonec došlo přijetím InsZ v roce 2006, 

respektive nabytím jeho účinnosti v roce 2008. Nová právní úprava přijatá v InsZ se 

stala úpravou komplexní, což znamená, že představuje souhrnnou úpravu stojící na 

vlastních zásadách, které se od zásad obsažených v ZKV často odlišují anebo je 

modifikují.13 Úkolem InsZ bylo zakotvit a upravit absentující nebo nekvalitně 

zpracované instituty ZKV. Mezi nejzásadnější změny, které InsZ přinesl, lze zařadit

zavedení nové úpravy jednotného insolvenčního řízení, která nahradila úpravu starou 

zahrnující řízení konkursní a vyrovnací jako dvě samostatná řízení. Další zásadní 

                                                            
12 SCHELLE, K. Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. Ostrava: Key Publishing, 2006, str. 37.
13 SCHELLEOVÁ, I. Insolvenční zákon: poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy. Praha: 

Eurounion, 2006, str. 9.
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změnou, kterou InsZ přinesl, bylo zavedení nové úpravy sanačních způsobů řešení 

úpadku, tedy oddlužení a reorganizace. Tímto mělo dojít k posílení principů pozitivní 

motivace dlužníka i jeho věřitelů. Pro dlužníky spolupracující s jejich věřiteli na 

překonání jejich hrozícího úpadku bylo v InsZ pro účely překonání krizového stavu 

mimo insolvenční řízení zavedeno moratorium, jakožto institut navazující, leč značně 

modifikující ochrannou lhůtu upravenou v ZKV. Důležité změny přinesl InsZ rovněž 

pro věřitele, když výrazným způsobem zlepšil jejich postavení v insolvenčním řízení. 

Zlepšení postavení věřitelů v řízení spočívá především v jejich zapojení do 

insolvenčního řízení již od jeho začátku a také zavedení jejich přímého vlivu na výběr 

způsobu řešení dlužníkova úpadku. Věřitelům byla také upravena možnost podílet se 

přímým vlivem na výběru osoby správce a rovněž byla posílena kontrolní funkce 

věřitelských orgánů. Mezi výčtem nejdůležitějších změn zavedených InsZ nelze 

opomenout úpravu insolvenčního rejstříku, jakožto systému veřejné správy sloužícího

k posílení principu publicity a transparentnosti insolvenčního řízení a k plnění dalších 

funkcí souvisejících s řízením.

Ačkoliv InsZ obsahuje mnohem propracovanější úpravu, než jakou obsahoval 

ZKV, ani on se za dobu své poměrně krátké doby účinnosti nevyhnul novelizacím. Níže 

podrobněji rozeberu tu nejvýznamnější z nich, která byla provedena zákonem č. 

294/2013 Sb. a je též označována jako tzv. revizní novela.

„Revizní“ novela vychází z analýzy dosavadního fungování právní úpravy 

insolvenčního práva a snaží se přinést takové změny InsZ, které by potlačily jeho 

nežádoucí účinky a naopak by podpořily jeho pozitivní účinky. Někteří autoři označují 

„revizní“ novelu jako novou verzi InsZ, jejímž cílem je jeho „up-grade“.14

Důvodová zpráva k „revizní“ novele obsahuje statistickou analýzu, která 

vychází z dat ze statických listů, odpovídajících insolvenčním řízením v období od 

1. ledna 2008 až 30. června 2012. Tato data potom mají sloužit k proniknutí do toho, jak 

funguje insolvenční systém ohledně řízení, která již byla ukončena. Úkolem „revizní“ 

novely potom je vyjít z těchto statistických údajů a vytvořit ještě lepší podmínky pro 

fungování insolvenčního práva.15

                                                            
14 KISLINGEROVÁ, E., RICHTER, T., SMRČKA, L. a kol. Insolvenční praxe v České republice. 

V období 2008-2013. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, str. 81.
15

Tamtéž, str. 82.
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Jelikož „revizní“ novela přináší do InsZ mnoho změn, nebudu s ohledem na 

téma této práce tyto všechny podrobně rozebírat a pouze vždy upozorním u konkrétního 

rozebíraného tématu na jednotlivá ustanovení, která byla novelou dotčena. 
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2. Pohledávky v insolvenčním řízení

Insolvenční řízení lze označit jako kolektivní řízení, jehož účelem je vymáhání a 

uspokojování pohledávek. Neodmyslitelným atributem insolvenčního řízení je tak 

existence pohledávky. Bez existence pohledávek věřitelů dlužníka by nemohl 

insolvenční soud prohlásit úpadek, neboť ať už dojde k prohlášení úpadku dlužníka 

z důvodu jeho platební neschopnosti, nebo z důvodu jeho předlužení, je s tímto nutně 

spojená podmínka existence pohledávek dlužníkových věřitelů. V následující kapitole 

se budu snažit přiblížit pojem pohledávky a následně se pokusím o výčet a 

charakteristiku jednotlivých druhů pohledávek, s kterými InsZ v rámci insolvenčního 

řízení počítá. 

2.1 Pojem pohledávka

Insolvenční zákon v žádném ze svých ustanovení neobsahuje definici pojmu 

pohledávka. Při snaze o vysvětlení tohoto pojmu tak musíme vycházet z § 1721 OZ, dle 

kterého je tento pojem spojen s pojmem závazkového vztahu. Závazkový vztah je

dvoustranný právní vztah, ve kterém je na jedné straně věřitel, jehož právu požadovat 

určité plnění odpovídá povinnost dlužníka splnit vůči němu svůj dluh. Pohledávkou se 

pak rozumí právo věřitele na plnění ze strany dlužníka vyplývající ze závazkového 

vztahu. Povinnost dlužníka něco splnit se označuje jako dluh.16

V civilním řízení může být pohledávka věřitele s úspěchem uplatněna pouze za 

předpokladu, že se stala splatnou, tedy že se stala nárokem. Insolvenční řízení je však 

v tomto ohledu oproti civilnímu řízení specifické, když je zde výslovně připuštěno 

uplatňování i pohledávek nesplatných. InsZ tak obsahuje zvláštní úpravu uplatňování 

nesplatných pohledávek, která bude mít přednost před užitím norem upravujících 

občanské soudní řízení a lze se tak s úspěchem v insolvenčním řízení domoci 

uspokojení nesplatné pohledávky.17   

2.2 Obecně k druhům pohledávek

                                                            
16 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 109.
17 Podrobněji je problematika uplatňování nesplatných pohledávek rozebrána v kapitole 2.6.3.
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Pohledávky lze dělit podle nejrůznějších kritérií do mnoha kategorií. Za vhodné 

rozdělení pohledávek se pro jejich odlišný režim jeví rozdělení do třech základních 

skupin. Do první z těchto skupin patří pohledávky, které se v insolvenčním řízení 

uplatňují přihláškou označované též jako pohledávky nepřednostní.18 Do druhé skupiny 

lze zařadit pohledávky, které se v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňují a jsou 

označovány jako pohledávky přednostní. Takovýmito pohledávkami jsou zapodstatové 

pohledávky a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 

Třetí skupina je tvořena zajištěnými pohledávkami, které se sice stejně jako

nepřednostní pohledávky uvedené výše také uplatňují podáním přihlášky, ovšem jejich 

režim je odlišný v tom ohledu, že zajištění věřitelé jsou v řízení uspokojováni jiným 

způsobem, než je tomu tak u nezajištěných věřitelů podávajících přihlášku pohledávky.   

Níže podrobně rozeberu všechny tři skupiny pohledávek.

2.3 Pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení

Na rozdíl od ZKV, který umožňoval uplatnění pohledávek věřiteli dlužníka až 

po vydání rozhodnutí o prohlášení konkursu, InsZ toto připouští již okamžikem zahájení 

insolvenčního řízení. K zahájení insolvenčního řízení dochází v den, kdy insolvenční 

návrh dojde k libovolnému krajskému soudu jakožto soudu věcně příslušnému. Pokud 

je tedy insolvenční návrh podán u věcně příslušného, avšak místně nepříslušného soudu, 

dojde k zahájení řízení bez ohledu na to, kdy dojde k postoupení takového návrhu 

místně příslušnému krajskému soudu. Jiná situace však nastane, pokud je insolvenční 

návrh podán k věcně nepříslušnému okresnímu soudu. V takovém případě dojde 

k zahájení insolvenčního řízení až v den, kdy tento návrh dojde v důsledku postoupení 

věcně příslušnému krajskému soudu.

S podáním insolvenčního návrhu je spojena povinnost insolvenčního soudu 

oznámit vyhláškou zahájení insolvenčního řízení. Tuto vyhlášku musí insolvenční soud 

s ohledem na zásadní význam účinků zahájení insolvenčního řízení zveřejnit nejpozději 

do 2 hodin poté, co obdržel insolvenční návrh. Ačkoliv vyhláška o zahájení 

insolvenčního řízení nemusí obsahovat výzvu pro věřitele k podávání přihlášek

pohledávek, jsou přesto věřitelé od okamžiku zahájení insolvenčního řízení oprávněni 

                                                            
18 InsZ pojem „nepřednostní pohledávka“ nepoužívá. 
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uplatňovat své pohledávky vůči dlužníku. Věřitelé při podávání svých přihlášek tak 

nemusí čekat na zveřejnění výzvy k podávání přihlášek a insolvenční soud je povinen 

došlé přihlášky evidovat.

V souvislosti s podáváním přihlášek od okamžiku zahájení insolvenčního řízení 

nestanovuje InsZ žádné lhůty, ve kterých musí věřitelé své přihlášky pohledávek 

podávat. InsZ stanoví lhůtu pro podávání přihlášek až v tom stadiu řízení, kdy 

insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka. V tomto případě mají věřitelé dle § 136 

odst. 1. písm. d) InsZ možnost podávat přihlášky pohledávek po dobu 2 měsíců po 

rozhodnutí o úpadku. Jestliže insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku rozhodl zároveň 

o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů. Tyto lhůty byly 

upraveny „revizní“ novelou, která tak zrušila možnost insolvenčního soudu při řešení 

úpadku dlužníka reorganizací nebo konkursem stanovit lhůtu k podávání přihlášek 

v rozmezí 30 dnů a 2 měsíců. Ohledně lhůty k podávání insolvenčních přihlášek 

vznikaly v minulosti spory, neboť s přihlédnutím k tomu, že InsZ obsahuje jak lhůty 

hmotněprávní, tak lhůty procesněprávní, nebylo jednoznačně deklarováno, mezi jakou 

z těchto dvou skupin lhůtu k podávání přihlášek pohledávky zařadit. Touto otázkou se 

zabýval také Vrchní soud v Praze, který jasně deklaroval, „že povaha lhůty pro 

uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení podáním přihlášky je lhůtou 

procesněprávní“.19 Pro včasné podání přihlášky pohledávky tak postačí, je–li 

k poštovní přepravě předána v poslední den lhůty.

Obecná přihlašovací lhůta se nevztahuje na věřitele vykonatelných pohledávek 

na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem a na věřitele

vykonatelných pohledávek na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným 

činem. Věřitelé s takovýmito pohledávkami mohou podávat přihlášky u insolvenčního 

soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném 

činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla 

podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá.

Problém s aplikací lhůt k podávání přihlášek pohledávek může nastat u věřitelů, 

na jejichž návrh bylo insolvenční řízení zahájeno. Tito věřitelé jsou totiž dle § 105 InsZ 

                                                            
19 Viz. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 2010, sp. zn. 1 VSPH 517/2009-A, sp. zn. KSHK 

45 INS 5103/2009.
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povinni přiložit přihlášku své pohledávky již k samotnému insolvenčnímu návrhu. 

Zároveň jsou však věřitelům poskytnuty výše uvedené lhůty pro podávání přihlášek 

a věřitelé podávající insolvenční návrh nejsou nijak z této skupiny věřitelů vyjmuti. 

Vrchní soud v Praze se v jednom ze svých rozhodnutí otázkou doplnění věřitelského 

insolvenčního návrhu o přihlášku pohledávky zabýval, když konstatoval, že „jestliže 

věřitel jako insolvenční navrhovatel ani přes řádnou výzvu insolvenčního soudu 

nedoplní insolvenční návrh o řádnou přihlášku své pohledávky v zákonem předepsané 

formulářové podobě, insolvenční soud odmítne insolvenční návrh podle § 128 odst. 

InsZ.“20

2.3.1 K pojmu přihláška pohledávky

Přihláškou pohledávky se rozumí procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje 

v insolvenčním řízení svou pohledávku. Tento úkon se od žaloby na plnění příliš věcně 

neliší, neboť je v něm rovněž třeba vylíčit právní základ uplatňovaného práva a přiložit 

důkazy osvědčující existenci, výši a pořadí pohledávky. Na rozdíl od žaloby však

postrádá přihláška pohledávky petit, který však lze dovodit přímo z ustanovení 

insolvenčního zákona.21 InsZ v § 176 stanoví, že jedinou formou přihlášky je formulář, 

který je veřejně přístupný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Důvodem pro požadavek formulářové formy přihlášky je snaha o snížení počtu

chybných a neúplných přihlášek. Rovněž díky formulářové formě dochází ke 

standardizaci podoby přihlášek, čímž se snižují transakční náklady správce na jejich 

zpracování a přezkoumání.22 Otázkou, jak nakládat s přihláškou pohledávky, která je 

dle obsahových náležitostí přihláškou pohledávky, avšak nesplňuje formální náležitost 

podání na příslušném formuláři, se v jednom ze svých rozhodnutí zabýval Vrchní soud 

v Praze.23 Vrchní soud v uvedeném rozhodnutí došel k závěru, že „takto podaná 

přihláška pohledávky je vadným podáním ve smyslu §188 odst. 1 InsZ, nikoliv procesně 

                                                            
20 Viz. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2008, sp. zn. VSPH 7/2008-A, sp. zn. KSUL 43 

INS 348/2008.
21 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 240.
22 Tamtéž, str. 241.
23 Viz. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 10. 2008, č. j. 1 VSPH 180/2008-P51, sp. zn. KSCB 27 

INS 1466/2008.
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bezúčinným“. Insolvenční správce tak musí i k takovéto přihlášce přihlédnout a 

postupem dle §188 odst. 2 InsZ musí výslovně uvést, v čem spočívá vadnost podané 

přihlášky a vyzve věřitele, aby vytčený nedostatek v zákonné lhůtě odstranil, a současně 

ho poučí o tom, jak postupovat a jaký následek je s případným nesplněním této výzvy 

spojen.

V souvislosti s povinností podání insolvenční přihlášky výlučně na předepsaném 

formuláři Ministerstva spravedlnosti je důležité upozornit na to, že tato povinnost se 

nevztahuje na zahraniční věřitele s obvyklým místem pobytu, sídlem nebo bydlištěm 

nacházejícím se v jiném členském státě Evropské unie než v České republice. Pro tyto 

věřitele je totiž bez dalšího přímo aplikovatelné Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o 

úpadkovém řízení, které je ze své povahy nadřazeno právu vnitrostátnímu. Uvedení 

věřitelé tak přihlašují své pohledávky prostřednictvím zvláštního podání dle čl. 42 

citovaného nařízení.24

2.3.2 Náležitosti přihlášky pohledávky

Úpravu podoby a náležitostí přihlášky pohledávky obsahují celkem tři předpisy. 

V první řadě je třeba zmínit obecnou úpravu přihlášky pohledávky, které musí jakožto 

podání účastníka řízení vyhovovat, obsaženou v o. s. ř..25

Další náležitosti přihlášky pohledávky jsou obsaženy v § 174 an. InsZ. Úprava 

obsažená v InsZ upravuje požadavky kladené na přihlášku pohledávky ohledně 

vyčíslení její výše, důvodu vzniku pohledávky a uvedení její vykonatelnosti a zajištění.

Náležitosti přihlašované pohledávky požadované pro určení její výše spočívají v 

tom, že u pohledávky, ať už peněžité nebo nepeněžité, musí být vyčíslená její hodnota v 

penězích. Pokud je pohledávka vyjádřená v cizí měně, musí přihláška obsahovat popis 

způsobu přepočtu na české koruny a rovněž i použitý směnný kurz. V případě 

nepeněžitých pohledávek a pohledávek neurčité výše má přihláška pohledávky 

                                                            
24 Dle citovaného článku nařízení mohou věřitelé svou pohledávku přihlásit v úředním jazyce nebo 

v jednom z úředních jazyků svého státu. Je však nutné, aby formulář přihlášky obsahoval alespoň záhlaví 

„Přihlášení pohledávky“ v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků státu, který řízení zahájil.
25 Na přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení jsou kladeny obecné požadavky pro podání uvedené v § 

42 odst. 4 o. s. ř., tedy požadavky týkající se označení soudu, kterému je přihláška adresována, označení 

osoby podávající přihlášku, označení věci, které se přihláška týká a uvedení toho, co se jí sleduje a musí 

být podepsána a datována.
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obsahovat popis postupu, na základě kterého došlo k jejímu vyčíslení.26 K vyjádření 

výše pohledávky potom dojde na základě odhadu její obvyklé hodnoty. V celkové výši 

pohledávky by mělo být zahrnuto i příslušenství pohledávky, pokud jej věřitel 

uplatňuje. Ve výpočtu příslušenství by měly být odlišeny jeho různé druhy, které tvoří 

jeho celkovou výši. Pokud přihláška obsahuje více pohledávek, měla by být každá 

jednotlivá pohledávka vyčíslena v celkové její výši včetně příslušenství a konečně by 

měla být vyčíslena i celková výše všech pohledávek s tím, že se samostatně uvádí 

celková výše všech zajištěných pohledávek a celková výše všech nezajištěných 

pohledávek. K problematice výše přihlašovaných pohledávek je nutné dodat, že InsZ 

výslovně řeší i situace, kdy dojde k nadhodnocení výše přihlášené pohledávky. Pro tyto 

případy InsZ stanoví sankce, které postihují věřitele uplatňující takovéto pohledávky v 

nadhodnocené výši. Problematice sankcí při nadhodnocování uplatněných pohledávek 

se budu věnovat v jedné z dalších kapitol této práce.

Aby byly splněny náležitosti přihlášky pohledávky vztahující se k důvodu 

vzniku pohledávky, musí věřitel ve své přihlášce podrobně vylíčit skutkový děj, na 

jehož základě uplatňuje svůj nárok. Nejedná se tak o právní kvalifikaci, nýbrž pouze o 

uvedení skutečností, na základě kterých bude možné provést přezkoumání a následné 

zjištění pohledávky.27 Skutkový děj musí být vylíčen takovým způsobem, aby nebylo 

možno jej zaměnit s jiným skutkem, a musí být dostatečně prokázán přiloženými 

důkazy.

Věřitel je dále povinen do insolvenční přihlášky uvést, zda je jeho pohledávka 

vykonatelná, či nikoliv a zda přihlašuje svou pohledávku jako zajištěnou. Náležitosti 

přihlášek vykonatelných a zajištěných pohledávek jsou rozebrány v rámci kapitol 

týkajících se těchto pohledávek. 

Nejpodrobnější úpravu náležitostí přihlášky pohledávky obsahuje JŘIns.28

Úprava obsažená v JŘIns se do jisté míry kryje s úpravou obsaženou v InsZ a o. s. ř., 

a tak zde upozorním pouze na úpravu náležitostí přihlášky pohledávky uvedenou 

výlučně v JŘIns. Mezi tyto náležitosti patří uvedení spisové značky, pod kterou je řízení 

vedeno. Spisová značka se v přihlášce neuvádí, pokud je přihláška podávána přímo s 

insolvenčním návrhem, neboť v tu dobu nebyla ještě v řízení přidělena. Dále musí 

                                                            
26 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 115.
27 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 117.
28 Viz. § 21 JŘIns.
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přihláška obsahovat výslovné označení „Přihláška pohledávky“, údaj o pořadí 

pohledávky, údaj o její povaze29 a výslovné prohlášení věřitele, že údaje uvedené 

v přihlášce pohledávky jsou pravdivé. Je-li přihláška podepsána osobou odlišnou od 

věřitele, musí být tato osoba v přihlášce označena. 

2.3.3 Přílohy přihlášky

Seznam příloh přihlášky pohledávky je dle § 177 InsZ povinnou náležitostí 

přihlášky. Věřitel podávající přihlášku pohledávky má tak povinnost připojit k formuláři 

přihlášky pohledávky listiny, na které v přihlášce odkáže. Pro případné vady přihlášky 

pohledávky, spočívající v nepřiložení označených důkazů, či v přiložení neúplných, 

vadných nebo neprůkazných důkazů, není insolvenční správce povinen vyzývat věřitele 

k odstranění vad přílohy přihlášky a pohledávku může bez dalšího popřít.30 Otázka, zda 

insolvenční správce vyzve věřitele k odstranění vad přílohy přihlášky je na jeho úvaze a 

měl by ji posuzovat citlivě s ohledem na předcházení případných incidenčních sporů.  

InsZ dále v §177 přináší zvlášť požadavek na přílohy vykonatelných pohledávek, když 

vykonatelnost pohledávky musí být prokázána veřejnou listinou.31 Vykonatelnost 

pohledávky tak musí věřitel doložit opisem rozhodnutí vydaným soudem nebo jiným 

státním orgánem, případně úředně ověřenou kopií takového opisu. Pro uplatnění 

vykonatelného nároku věřitele tak nepostačí doložení kopie rozhodnutí soudu nebo 

jiného státního orgánu. Uvedené náležitosti příloh vykonatelné pohledávky způsobují 

to, že není vždy možné postoupit tyto přílohy soudu v elektronické podobě, což vede 

k tomu, že podání přihlášky formou dálkového přístupu není věřiteli využíváno tak 

hojně, jak by mohlo.

Výčet příloh přihlášky je uveden v §22 JŘIns. Jsou jimi např. listiny dokládající 

existenci věřitele, kopie smluv, plné moci atd.. Závěrem k přílohám přihlášky je 
                                                            
29 Povahou pohledávky se rozumí to, zda jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, podmíněnou 

nebo nepodmíněnou, splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých korunách nebo v cizí 

měně.
30

Viz. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 7. 2008, sp. zn. 1 VSPH 94/2008-P sp. zn. KSUL 45 

INS 1540/2008, dle kterého se „postup podle § 188 InsZ uplatní pouze tehdy, je–li vadný jen sám 

procesní úkon, tj. přihláška pohledávky“.
31 Veřejnými listinami jsou dle § 134 o. s. ř. listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními 

orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy prohlášeny za veřejné,

potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení orgánu, který takovou listinu vydal, a není-li dokázán opak, 

i pravdivost toho, co je v takové listině osvědčeno či potvrzeno.
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důležité zmínit, že přílohy přihlášky pohledávky se v insolvenčním rejstříku 

nezveřejňují.32  

2.3.4 Dispozice s přihlašovanými pohledávkami

Podobně jako v civilním řízení se i v insolvenčním řízení projevuje dispoziční 

volnost jeho účastníků, kteří mohou svým jednáním ovlivnit průběh řízení včetně jeho 

předmětu. Tato dispoziční volnost je však do značné míry modifikována, neboť některé 

dispoziční úkony dlužníků jsou výrazným způsobem omezeny tak, aby nemohlo dojít ke 

zmaření účelu řízení. Úkolem této kapitoly je přiblížit, jakým způsobem může být ze 

strany věřitele disponováno s jeho přihlášenou pohledávkou. 

2.3.4.1 Změna v osobě přihlášeného věřitele

Skutečnost, že věřitel v řízení uplatnil svou pohledávku podáním přihlášky, je 

bez významu na převoditelnost této pohledávky z věřitele na třetí osobu. Podmínky pro 

převod nebo přechod přihlášené pohledávky na nabyvatele potom stanoví InsZ v § 18.

Z dikce uvedeného ustanovení vyplývá, že o vstupu nabyvatele do insolvenčního řízení 

namísto původního věřitele rozhoduje insolvenční soud na návrh věřitele po písemném 

souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Pokud tento převod nevyplývá přímo z právního 

předpisu, půjde-li tedy o postoupení pohledávky dle § 1879 an. OZ, je nutné tuto 

skutečnost doložit veřejnou listinou nebo listinou s úředně ověřenými podpisy osob, 

které ji podepsaly, případně jejich souhlasným prohlášením do protokolu u 

insolvenčního soudu. Jelikož přihlášený věřitel může být zároveň i navrhovatelem, je 

potřeba vyřešit otázku, zda nabyvatel pohledávky, který v průběhu řízení vstupuje do 

práv přihlášeného věřitele, vstupuje i do jeho práv co by navrhovatele. Vrchní soud 

v Praze se touto otázkou výslovně zabýval a došel k závěru, že „vystupuje-li původní 

věřitel v dané fázi řízení též v pozici insolvenčního navrhovatele, je důsledkem 

rozhodnutí o procesním nástupnictví i změna v osobě insolvenčního navrhovatele“.33

                                                            
32 Viz. § 9 JŘIns.
33

Viz. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 1. 2010, sp. zn. 1 VSPH 517/2009-A, sp. zn. KSHK 

45 INS 5103/2009.

.
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2.3.4.2. Zpětvzetí přihlášky pohledávky

Věřitel může kdykoliv za trvání řízení svou účast v tomto řízení ukončit 

zpětvzetím přihlášky pohledávky. Svou přihlášku může vzít zpět jak věřitel, který podal 

přihlášku pohledávky, tak i věřitel, na kterého se hledí jako na přihlášeného. Účast 

věřitele, který zpětvzetí přihlášky podal, končí v řízení ke dni právní moci rozhodnutí 

insolvenčního soudu o tomto zpětvzetí.

Při zpětvzetí přihlášky pohledávky z důvodu jejího uhrazení třetí osobou, od 

které může věřitel požadovat plnění dle § 183 odst. 1 a 2 InsZ,34 musí věřitel ve 

zpětvzetí výslovně uvést, že tak činí právě pro uspokojení touto třetí osobou. 

V opačném případě věřitel odpovídá této třetí osobě za škodu nebo jinou újmu, která jí 

tím vznikne.

2.3.4.3 Odmítnutí přihlášky pohledávky

Dispozičním úkonem, který má k dispozici insolvenční soud pro případy, kdy 

v průběhu řízení nastane skutečnost, dle které se k přihlášce pohledávky nebo 

k přihlášené pohledávce nepřihlíží, je odmítnutí přihlášky pohledávky. Tato možnost je

soudu svěřena v § 185 InsZ a představuje zároveň další způsob, jakým může účast 

věřitele v insolvenčním řízení skončit.

2.3.5 Problematika udělování sankcí při nadhodnocení přihlášky 

pohledávky

Výše přihlášené pohledávky, kterou věřitel v insolvenčním řízení přihláškou 

uplatňuje, má význam pro rozsah jeho práv v řízení, od kterého se odvíjí jeho postavení 

ve věřitelských orgánech. Pro účely řádného vedení řízení je tak nutné zajistit, aby 

věřitelé své pohledávky uplatňovali v jejich skutečné výši a aby nedocházelo k jejich 

nadhodnocení. InsZ využívá jako instrument sloužící k zamezení nadhodnocování 

přihlášených pohledávek udělování sankcí. Konkrétně InsZ připouští udělení dvou 

možných sankcí.

                                                            
34 Jedná se o osoby, které své pohledávky přihlašují do insolvenčního řízení jako podmíněné.
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První z těchto sankcí se projevuje tím, že k pohledávce nebude přihlíženo ani 

v tom rozsahu, v jakém byla zjištěna. Podmínkou, aby se k takto přihlášené pohledávce 

vůbec nepřihlíželo, je skutečnost, že výše přihlášené pohledávky činí méně než 50% 

přihlášené pohledávky, přičemž kritérium 50% se nezkoumá v rámci souhrnu všech 

věřitelových pohledávek uplatněných v jedné přihlášce, nýbrž individuálně u každé 

jednotlivé pohledávky uvedené v podané přihlášce.35 „Revizní“ novelou byla do § 178 

odst. 1 InsZ zakotvena výjimka z případů, kdy se k přihlášené pohledávce přihlíží, i 

když bylo po přezkoumání pohledávky zjištěno, že výše přihlášené pohledávky činí 

méně než 50% přihlášené částky. Touto výjimkou je situace, kdy rozhodnutí 

insolvenčního soudu v incidenčním sporu o výši přihlášené pohledávky záviselo na 

znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Riziku nepřihlížení k nadhodnocené přihlášce 

pohledávky se věřitel také vyhne tím, že vezme přihlášku části své popřené pohledávky 

zpět předtím, než nastal účinek nepřihlížení k pohledávce, přičemž částečným 

zpětvzetím bude dosaženo toho, že bude zjištěno alespoň 50% jeho pohledávky po jejím 

částečném zpětvzetí.36

O tom, že se k přihlášené pohledávce nepřihlíží, rozhoduje insolvenčním soud 

rozhodnutím o odmítnutí přihlášky dle § 185 InsZ a právní mocí tohoto rozhodnutí

končí účast věřitele v řízení, pokud však nemá za dlužníkem jinou pohledávku.

Aplikace druhé sankce při nadhodnocení pohledávky je fakultativní a je pouze 

na rozhodnutí insolvenčního soudu, zda ji v daném případě uplatní, či nikoliv. Tato 

sankce spočívá v uložení uhrazovací povinnosti věřiteli a je možné mu ji udělit nad 

rámec odmítnutí jeho přihlášky. Insolvenční soud může věřiteli udělit uhrazovací 

povinnost pouze na základě návrhu insolvenčního správce. Uhrazovací povinnost 

uložená věřiteli spočívá v tom, že se věřiteli přikáže, aby ve prospěch majetkové 

podstaty (tj. k rukám insolvenčního správce) zaplatil částku, jejíž výši určí insolvenční 

soud. Při určení výše uhrazovací povinnosti je stanovena horní hranice této sankce, 

když nesmí přesáhnout částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve 

kterém byla zjištěna. Popsanou sankci nelze věřiteli uložit v případě, že věřitel 

                                                            
35 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 438.
36 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 310.
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v průběhu řízení nevykonával práva spojená s nezjištěnou pohledávkou, tedy že 

nehlasoval s takovou pohledávkou na schůzi věřitelů.

Závěrem je třeba dodat, že ustanovení InsZ vztahující se na nadhodnocené 

pohledávky lze použít i na případy, kdy je do insolvenčního řízení přihlášena 

neexistující pohledávka.37

2.4 Pohledávky, které se do insolvenčního řízení nepřihlašují

Do kategorie pohledávek, které se v insolvenčním řízení uplatňují, aniž by 

věřitel musel podávat přihlášku pohledávky, patří pohledávky za majetkovou podstatou 

a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Pohledávky, 

které se považují za přihlášené, tvoří potom zvláštní kategorii pohledávek, neboť se pro 

ně aplikuje rozdílný režim, než je tomu u předchozích dvou zmíněných kategorií 

pohledávek. Pro insolvenční řízení platí zásada, že se přihlašují všechny pohledávky, u 

kterých to InsZ výslovně nevyloučí. Z uvedeného vyplývá, že InsZ obsahuje taxativní 

výčet pohledávek, které se do insolvenčního řízení nepřihlašují.

2.4.1 Pohledávky za majetkovou podstatou

InsZ rozlišuje mezi pohledávkami za majetkovou podstatou vzniklými po 

zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria a pohledávkami za 

majetkovou podstatou vzniklými po rozhodnutí o úpadku. V obou případech se v InsZ 

objevuje taxativní výčet těchto pohledávek, který je obsažen v § 168 odst. 1 a 2 InsZ.38

                                                            
37 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.2012, sp. zn. 29 Cdo 2951/2010.
38 Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po 

vyhlášení moratoria, jsou: a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li 

předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora 

dlužníka jmenovaného soudcem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému 

správci nebo insolvenčnímu správci, c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků 

věřitelského výboru, d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže již v souladu 

s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, e) pohledávky věřitelů vzniklé za

trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, pohledávky věřitelů z úvěrového financování.  

Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku jsou: a) hotové výdaje a 

odměna insolvenčního správce, b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, 

c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a 

odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku, d) náhrada hotových výdajů a 

odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, e) daně, 
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Obecně lze říci, že se bude jednat zejména o náklady vzniklé procesním subjektům 

v průběhu insolvenčního řízení a jednak o náklady na provoz dlužníkova závodu.39 Pro 

zapodstatové pohledávky je charakteristické, že je lze uspokojit v plné výši kdykoliv po 

rozhodnutí o úpadku. Zároveň platí, že dle § 111 odst. 2 InsZ se na tyto pohledávky 

nevztahuje po zahájení řízení omezení dlužníka v dispozičním oprávnění k majetkové 

podstatě a že mají být hrazeny v termínech jejich splatnosti, je–li to podle stavu 

majetkové podstaty možné.

S existencí pohledávek za majetkovou podstatou v insolvenčním řízení je 

spojena odpovědnost insolvenčního správce za škodu nebo jinou újmu způsobenou 

věřiteli s pohledávkou za majetkovou podstatou tím, že vznik takové pohledávky založil 

insolvenční správce svým úkonem a následně ji neuhradí pro nedostatek peněžních 

prostředků majetkové podstaty. Typicky půjde o situace, kdy insolvenční správce 

uzavře např. smlouvu na dodávku energií, kterou však následně nebude schopen 

z majetkové podstaty plnit. Tímto ustanovením je založena zvláštní odpovědnost 

insolvenčního správce za škodu způsobenou věřiteli v průběhu insolvenčního řízení, 

která je ve vztahu speciality k obecné úpravě odpovědnosti insolvenčního správce za 

škodu obsažené v § 37 odst. 1 InsZ. Zprostit se této zvláštní odpovědnosti za škodu 

způsobenou věřiteli může insolvenční správce tím, že prokáže, že v době, kdy činil 

tento úkon, nemohl poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě jím vzniklé 

pohledávky za majetkovou podstatou.

Nově InsZ v § 203 odst. 1 zavádí, že se pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními 

                                                                                                                                                                                  
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové spoření, pohledávky 

vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího 

daň z přidané hodnoty, f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, 

s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, g) pohledávky věřitelů ze smluv, které 

se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, 

jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro 

pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, h) pohledávky věřitelů 

odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž 

splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku 

v době od zahájení insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to 

neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, i) úroky podle § 

171 odst. 4 InsZ, j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost, k) 

další pohledávky, o nichž tak stanoví InsZ. 
39 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 134.
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oprávněními. Do nabytí účinnosti „revizní“ novely se tyto pohledávky uplatňovaly vůči 

insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich 

dlužníkem. V případě, že nedošlo ke včasnému a úplnému uspokojení pohledávky za 

majetkovou podstatou, mohl se věřitel domáhat jejího splnění žalobou podanou vůči 

insolvenčnímu správci. 40 V praxi se však ukázalo, že tato úprava se zdála být v rozporu 

s ustanovením § 229 InsZ, které pro jednotlivé fáze insolvenčního řízení pojmenovává 

osobu s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě.41 Osobou s dispozičními 

oprávněními může být dle § 229 odst. 3 InsZ buďto dlužník, nebo insolvenční správce. 

Dlužník je osobou s dispozičními oprávněními v době do rozhodnutí o úpadku, v době 

od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, v době od povolení 

reorganizace a v době od povolení oddlužení. Insolvenční správce je osobou 

s dispozičními oprávněními v době od prohlášení konkursu. Z uvedeného vyplývá, že 

dle původní úpravy směřovaly případné žaloby vždy vůči insolvenčnímu správci, 

ačkoliv ve smyslu § 229 odst. 3 InsZ zůstával osobou s dispozičními oprávněními 

dlužník, který rovněž bude v konečném důsledku prioritní pohledávky sám uspokojovat. 

Obsah těchto dvou ustanovení se zdál být v logickém rozporu, a proto zákonodárce 

správně rozšířil okruh osob, vůči kterým se uplatňují pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, i na dlužníka.

Spory z vadného uspokojení zapodstatové pohledávky vzniklé mezi věřiteli 

takovýchto pohledávek a osobou s dispozičními oprávněními nejsou incidenčními 

spory, a tak se žaloba na zaplacení pohledávky podává u obecného soudu dlužníka nebo 

insolvenčního správce. V případě, že bude věřitel s podanou žalobou úspěšný a 

pohledávka mu bude soudem přiznána, lze za podmínek uvedených v § 109 odst. 1 

písm. c) a § 140e odst. 1 InsZ výkon rozhodnutí v průběhu insolvenčního řízení pro 

takto přiznanou pohledávku nařídit i provést.

Závěrem je nutné dodat, že příslušnou osobou k přezkoumávání pohledávek 

zůstává vždy insolvenční správce bez ohledu na to, zda je v konkrétním řízení osobou 

s dispozičními oprávněními, či nikoliv.

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

1346/2000. Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 272.
41 Sněmovní tisk č. 929/0, část č. 1/13: Novela z. – insolvenční zákon [online]. Praha: Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, vydáno [cit.]. str. 62. Dostupné zhttp://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&

CT=929&CT1=0
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2.4.2 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou

ZKV pojem pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou neznal, avšak obsahoval částečně obdobnou úpravu, když v § 31 odst. 3 a 4 

upravoval tzv. pracovní nároky.42 Současná úprava je obsažena v § 169 InsZ, v jehož 

odstavci 1 je opět uveden taxativní výčet těchto pohledávek.43

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou 

vedle pohledávek za majetkovou podstatou další skupinou tzv. preferovaných 

pohledávek. Ačkoliv mají tyto dvě skupiny několik společných znaků, řadí je InsZ pro 

jejich rozdílnou povahu zvlášť. 

Zatímco pohledávky za majetkovou podstatou jsou takové pohledávky, které 

vznikají v souvislosti s insolvenčním řízením, pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou mají jiný charakter. Zvláštní úprava pohledávek

postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou spočívá v tom, že jejím 

hlavním cílem je eliminovat rizika vzniklá věřitelům úpadkem dlužníka, který jim často 

poskytoval plnění sloužící k uspokojování jejich elementárních potřeb. Z tohoto důvodu 

je tak nutné zabezpečit, aby tyto taxativně vymezené pohledávky byly uspokojovány

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Jak již bylo řečeno, tyto pohledávky lze dle 

§ 169 odst. 2 InsZ stejně jako pohledávky za majetkovou podstatou uspokojit v plné 

výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku. 

Další rozdíl mezi těmito dvěma skupinami pohledávek spočívá ve vymezení 

časového hlediska, ve kterém mohou tyto pohledávky vzniknout. Zatímco pohledávky 

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

1346/2000. Praha: Linde Praha a.s., 2007, str. 273.
43 Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou: a) pracovněprávní 

pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak, b) 

pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, c) pohledávky státu – Úřadu práce České 

republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních 

předpisů, d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, e) pohledávky věřitelů 

na výživném ze zákona, f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové 

podstaty, mají–li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, g) pohledávky 

věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 

122 odst. 2 InsZ, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, h) další 

pohledávky, o kterých tak stanoví InsZ.
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za majetkovou podstatou mohou vzniknout buďto po zahájení insolvenčního řízení 

(eventuálně po vyhlášení moratoria) nebo po rozhodnutí o úpadku, pro pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou s výjimkou pohledávek 

uvedených v § 169 odst. 1 písm. g) InsZ není rozhodný okamžik jejich vzniku a mohou 

tak vzniknout i před zahájením insolvenčního řízení.44

Stejně, jako bylo v předchozí kapitole pro pohledávky za majetkovou podstatou 

uvedeno, že za použití § 203 InsZ se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními 

oprávněními, užije se toto ustanovení i pro pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou.

2.4.3 Pohledávky, které se považují za přihlášené

V insolvenčním řízení je aktivita při uplatňování pohledávek primárně 

presumována především na straně věřitelů, kteří mají díky insolvenčnímu rejstříku 

přesné informace o stavu řízení. InsZ však na druhou stranu připouští situace, kdy 

přihlášky pohledávek nebudou vycházet přímo z aktivity konkrétního věřitele a nárok 

věřitele tak bude považován za přihlášený na základě zákona.45

Jedním z takových případů je uplatnění pohledávky v průběhu moratoria. Za 

věřitele dlužníka se totiž během průběhu moratoria považují vedle přihlášených věřitelů 

i osoby uvedené v seznamu závazků, který musel dlužník předložit insolvenčnímu 

soudu spolu s návrhem na povolení moratoria.

Další zvláštní forma uplatnění nároku je stanovena pro pohledávky společníků, 

nebo členů společníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. Ani 

v tomto případě totiž nedochází k podání přihlášky, nýbrž nárok věřitele je pouze 

oznámen insolvenčnímu správci, který jej následně vede v evidenci. V souvislosti 

s těmito pohledávkami je však nutné poznamenat, že se tyto uspokojují v souladu s 

§172 odst. 3 InsZ jako zcela poslední po uspokojení pohledávek za podstatou, 

pohledávek jim na roveň postavených, přihlášených a zjištěných pohledávek a po 

uhrazení dalších podřízených pohledávek. V praxi tak nebudou téměř nikdy 

                                                            
44 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 420.
45 Tamtéž, str. 404.
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uspokojitelné, neboť se po uspokojení nepodřízených pohledávek na ně zpravidla 

nedostane.46 Dojde–li však k jejich uspokojení, budou hrazeny poměrně.

Další zvláštní kategorií pohledávek z hlediska jejich uplatňování jsou 

pohledávky vzniklé z pracovněprávních vztahů. Tyto pohledávky totiž lze zařadit do 

skupiny pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, 

ovšem zákon jim přiznává za předpokladu, že jejich výše vyplývá z evidence dlužníka v 

jeho účetnictví, charakter uplatněných nároků. Pokud tak zaměstnanec, případně bývalý 

zaměstnanec dlužníka uplatní nárok z pracovněprávního vztahu ve výši nižší nebo 

vyšší, než jak je uvedeno v účetní evidenci dlužníka, je na posouzení insolvenčního 

správce, zda takovýto nárok uzná, nebo zda povede o jeho úhradu soudní spor.

Dalším nárokem, který se považuje za přihlášenou pohledávku, aniž by došlo 

k podání přihlášky, je nárok manžela dlužníka, na kterého byl prohlášen konkurz. 

V případě prohlášení konkurzu na jednoho z manželů totiž dochází k zániku společného 

jmění manželů, a tak pokud manželovi při vypořádání společného jmění manželů 

vznikne pohledávka za manželem, který je v konkurzu, považuje se tato za přihlášenou 

a je uspokojována stejným způsobem jako ostatní nároky. 

Posledním druhem pohledávek, které se uplatňují odlišným způsobem, než 

ostatní pohledávky uvedené v InsZ, jsou pohledávky věřitelů při úpadku finančních 

institucí. Tyto pohledávky věřitelů, které vyplývají z účetnictví dlužníka, pokud je 

dlužníkem banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, či pobočka zahraniční banky, se 

považují za přihlášené okamžikem prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. Stejně 

jako tomu bylo u pohledávek zaměstnanců z pracovněprávních vztahů, i u pohledávek 

věřitelů finančních institucí je pro uplatnění pohledávky podmínkou, že tato vyplývá 

z účetnictví dlužníka.

2.5 Zajištěné pohledávky

Zajištěnou pohledávku lze za použití § 2 písm. g) InsZ vymezit jako pohledávku, 

„která 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 

                                                            
46 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 428.
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zahraniční právní úpravy“. Znakem zajištěné pohledávky je tedy to, že k zajištění 

dochází jedním ze zajišťovacích prostředků uvedených v citovaném ustanovení a že se 

zajištění vztahuje k majetku dlužníka, který náleží do majetkové podstaty dlužníka a 

může být v rámci insolvenčního řízení zpeněžen.

Přihláška zajištěné pohledávky se v několika ohledech od přihlášky nezajištěné 

pohledávky liší a to z toho důvodu, že se zajištěný věřitel musí v přihlášce zajištění 

dovolat. Odlišná podoba přihlášky zajištěné pohledávky se projevuje v povinnosti 

věřitele specifikovat okolnosti, které osvědčují zajištění v jeho prospěch a rovněž 

připojení listin týkajících se zajištění. Zajištěný věřitel tak musí ve své přihlášce označit 

druh zajištění a dobu jeho vzniku. V případě, že se věřitel v přihlášce pohledávky svého 

zajištění nedovolá, hledí se na jeho pohledávku jako na nezajištěnou, což s sebou nese 

další následky předpokládané InsZ.

Pro věřitele, kteří v řízení chtějí uplatňovat svá zajišťovací práva, která ovšem 

nejsou zapsána ve veřejném seznamu, platí zvláštní oznamovací povinnost vůči 

insolvenčnímu správci. Takovíto věřitelé totiž musí na výzvu insolvenčního správce, 

která je obsažena v rozhodnutí o úpadku, sdělit, jaká zajišťovací práva uplatní na 

dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. 

Věřitelé jsou v této výzvě zároveň poučeni o tom, že v případě nesplnění jejich 

oznamovací povinnosti mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do 

majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, 

že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva.

V praxi dochází často k situacím, kdy hodnota předmětu zajištění je podstatně 

nižší, než je výše věřitelova zajištění a naopak do majetkové podstaty je zahrnut 

nezajištěný majetek ve znatelně vyšší hodnotě. V případě řešení úpadku oddlužením 

toto může způsobit zajištěným věřitelům takovýchto pohledávek problémy, neboť se 

jejich zajištěná pohledávka po částečném uspokojení ze zpeněžení předmětu zajištění co 

do její neuhrazené části nepovažuje automaticky za nezajištěnou pohledávku a ve 

zbývající částce zaniká. Případy, kdy je hodnota zajištění nižší, než je výše zajištěné 

pohledávky, řeší výslovně ustanovení § 167 odst. 3 InsZ, které stanoví, že „je-li podle 

znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku 

hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do 

takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou.“ Citované ustanovení, jak z jeho 
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obsahu vyplývá, se vztahuje na situace, kdy se hodnota zajištění oceňuje znalcem. 

Povinnost nechat vyhotovit znalecký posudek pro ocenění hodnoty zajištění má 

insolvenční správce v případech, kdy je úpadek dlužníka řešen reorganizací, kdy je 

úpadek dlužníka řešen konkursem a schůze věřitelů doporučí svým usnesením 

zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou a v případech, kdy ocenění majetku 

zapsaného do majetkové podstaty znalcem požaduje věřitelský výbor a zároveň uhradí 

náklady vzniklé v souvislosti s oceněním.47 V situacích, kdy je hodnota zajištění nižší 

než výše zajištěné pohledávky a v průběhu insolvenčního řízení není vypracován 

znalecký posudek pro stanovení hodnoty zajištěného majetku, by měl věřitel před 

podáním přihlášky pohledávky s přihlédnutím zejména k hodnotě majetkové podstaty 

sloužící k uspokojení nezajištěných věřitelů pečlivě uvážit, zda bude svou pohledávku 

uplatňovat v řízení jako zajištěnou, či jako nezajištěnou. To ovšem staví věřitele do 

komplikované situace, neboť v době podání přihlášky pohledávky ještě neví, jakým 

způsobem bude úpadek dlužníka řešen.  

V případě uplatnění zajištěné pohledávky v konkursu se s podobnými problémy 

nesetkáme, neboť zajištěná pohledávka se v rozsahu, ve kterém není uspokojena 

z výtěžku zajištění, považuje automaticky za pohledávku nezajištěnou a uspokojí se 

poměrně v rozvrhu s ostatními v rozvrhu uspokojovanými pohledávkami.

Zajištění pohledávky zajištěného věřitele zaniká dle § 167 odst. 4 InsZ

zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním 

řízení, a to i v případě, že zajištěný věřitel nepodal přihlášku své pohledávky. Do tohoto 

ustanovení se promítá zásada vigilantibus iura scripta sunt, když tímto InsZ nutí 

zajištěné věřitele uplatňovat své zajištěné nároky v insolvenčním řízení, a to pod sankcí 

zániku jejich zajištění. V této souvislosti je ještě důležité připomenout, že insolvenční 

správce ani insolvenční soud nejsou povinni vyzvat věřitele k tomu, aby přihlášku 

doplnil o sdělení, že k přihlášce uplatňuje zajištění.

2.5.1 Pohledávky za třetí osobou zajištěné majetkem dlužníka

V rámci výkladu o zajištěných pohledávkách je nutné upozornit na zvláštní 

situace, které mohou vznikat v rámci vzájemných vztahů mezi věřitelem, dlužníkem a 

                                                            
47 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str.411.
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případně třetí osobou. Jednou z takových je situace, kdy je pohledávka věřitele zajištěna 

majetkem osoby, která je odlišnou osobou od tzv. obligačního dlužníka. Typicky se 

jedná o situace, kdy finanční instituce poskytují hypoteční úvěry dlužníkům, kteří jsou 

odlišní od zástavních dlužníků. Aby nedocházelo k situacím, kdy by se zástavní věřitel 

nemohl dovolat svého zajištění vůči dlužníku, který ovšem není věřitelovým obligačním 

dlužníkem, obsahuje InsZ v § 166 výslovnou úpravu uplatňování pohledávek 

zajištěných věřitelů, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku 

poskytnutého k zajištění. Takovýto zajištěný věřitel může být v řízení uspokojen pouze 

z majetku poskytnutého k zajištění a nad rámec hodnoty zajištění být uspokojen 

nemůže.

2.5.2 Pohledávky za dlužníkem zajištěné majetkem třetí osoby

Další zvláštní situace nastává, je-li pohledávka zajištěného věřitele za dlužníkem

zajištěna věcmi, právy pohledávky nebo jinými majetkovými hodnotami třetích osob. 

Zajištěný věřitel se nemůže v insolvenčním řízení vůči dlužníku tohoto zajištění 

dovolat. Opět se jedná o situace, kdy je osoba obligačního dlužníka odlišná od osoby 

zástavního dlužníka. Ačkoliv v těchto situacích má věřitel zajištěnou pohledávku, 

nemůže toto zajištění v řízení vedeném vůči jeho obligačnímu dlužníku uplatnit, a proto 

může svou pohledávku přihlásit pouze jako nezajištěnou. InsZ potom v § 183 odst. 1 

stanoví, že přihláškou pohledávky věřitele není dotčeno právo domáhat se jeho zajištění. 

Věřitel se tak bude svého zajištění domáhat mimo insolvenční řízení vedené na 

dlužníka. Toto ustanovení představuje výjimku z § 5 písm. d) InsZ, který zakazuje 

věřitelům taková jednání, která by směřovala k uspokojení jejich pohledávek mimo 

insolvenční řízení.

V ZKV byla tato úprava pojata odlišně, neboť se třetí osoba mohla své 

povinnosti vůči zajištěnému věřiteli zprostit tím, že plnění poskytla insolvenčnímu 

správci ve prospěch majetkové podstaty.48 V současné úpravě toto není připuštěno a 

třetí osoba se může zprostit své povinnosti výlučně plněním ve prospěch zajištěného 

věřitele.

                                                            
48 Viz. § 27 odst. 5 ZKV.
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2.6 Další rozdělení pohledávek

Výše jsem uvedl, že za základní rozdělení pohledávek pro účely insolvenčního 

řízení považuji rozdělení na pohledávky nepředností, přednostní a zajištěné. 

V následující kapitole se budu věnovat dalšímu členění pohledávek podle různých

kritérií charakterizujících tyto jednotlivé druhy pohledávek.

2.6.1 Podmíněné pohledávky

Podmíněnými pohledávkami jsou takové pohledávky, jejichž vznik, změnu nebo 

zánik lze vázat na splnění určité podmínky. Přihlášení pohledávky vázané na podmínku 

připouští § 173 odst. 3 InsZ. Podmínkou se rozumí vedlejší ustanovení v právním 

jednání, jehož právní následky jsou závislé na skutečnosti, o které v době právního 

jednání není jednajícímu známo, zda nastane, případně kdy nastane, či zda už nastala.49

Občanské právo rozlišuje mezi podmínkami odkládacími a rozvazovacími. 

Odkládací podmínkou se rozumí taková podmínka, u které právní účinky právního

jednání nastanou až splněním této podmínky. Teprve tímto okamžikem dojde k naplnění 

vůle zamýšlené účastníky právního jednání.50 Podmínka je rozvazovací, pokud jejím 

splněním zaniknou již mezitím nastalé právní účinky učiněného právního jednání.51

Uvedené rozdělení typů podmínek má vliv i na posuzování podmíněných

pohledávek v insolvenčním řízení. Pohledávky, které jsou vázány na podmínku 

rozvazovací, činí z hlediska insolvenčního řízení menší problémy, než je tomu u 

pohledávek vázaných na odkládací podmínku. Jedná se totiž o pohledávky, které jsou 

v době jejich uplatňování nadány stejnými vlastnostmi, jako pohledávky nepodmíněné.

Dle § 173 odst. 3 InsZ se dokonce pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací 

podmínky považují za pohledávky nepodmíněné, a to do té doby, dokud není 

rozvazovací podmínka splněna.  Dojde li ke splnění rozvazovací podmínky, pohledávka 

zaniká, a tudíž již nadále není předmětem insolvenčního řízení.

                                                            
49 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 183.
50 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, str. 330.
51 Tamtéž
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Ohledně pohledávek, které jsou vázány na podmínku odkládací, je však situace 

poněkud složitější, neboť jde o takové pohledávky, které teprve mohou v budoucnu 

vzniknout. O pohledávkách vázaných na splnění odkládací podmínky hovoříme

především ve spojitosti s ustanovením § 183 odst. 3 InsZ, které upravuje přihlášku 

pohledávky třetích osob. „Revizní“ novelou došlo k výraznému zlepšení procesního 

postavení těchto třetích osob, jejichž věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové 

hodnoty zajišťují pohledávku věřitele, který podal přihlášku do insolvenčního řízení. 

Takováto třetí osoba, kterou může být zástavní dlužník, ručitel nebo spoludlužník, může 

do insolvenčního řízení přihlásit pohledávku podmíněně pro případ, že bude muset 

v průběhu insolvenčního řízení plnit zajištěnému věřiteli namísto dlužníka, a to bez 

zřetele k tomu, zda zajištěný věřitel svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil.

Pokud však zajištěný věřitel svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásil, 

podmíněně přihlášená pohledávka třetí osoby se nezařadí na přezkumné jednání po 

dobu, kdy je tímto zajištěným věřitelem v insolvenčním řízení jeho pohledávka 

uplatňována. V případě, kdy zajištěný věřitel svou pohledávku do řízení přihlásil a 

uspokojil svou pohledávku z předmětu zajištění ve vlastnictví třetí osoby, vstupuje třetí 

osoba do řízení namísto zajištěného věřitele v tom rozsahu, v jakém pohledávku 

zajištěného věřitele uspokojila.52     

2.6.2 Splatné a nesplatné pohledávky

InsZ v § 173 odst. 3 připouští vedle splatných pohledávek uplatnit i pohledávku 

nesplatnou. Z tohoto ustanovení plyne pro insolvenční řízení důležitá zásada, dle které 

rozhodnutím o úpadku nedochází automaticky k zesplatnění pohledávek dlužníkových 

věřitelů. Pohledávky dlužníkových věřitelů se považují za splatné dle §250 InsZ pouze 

v případě prohlášení konkursu dlužníka. V ostatních případech musí věřitel z takovéto 

pohledávky výslovně v přihlášce pohledávky uvést, že jeho pohledávka je nesplatná. 

Z uvedeného vyplývá, že věřitel, který ve své přihlášce pohledávky uvedl, že má za 

dlužníkem nesplatnou pohledávku, může být při rozvrhu uspokojován jako věřitel se 

                                                            
52

MARŠÍKOVÁ J. Insolvenční poradna Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, s.r.o., 2013, č. 10, 

str. 17.
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splatnou pohledávkou, neboť nesplatné pohledávky se stanou splatnými až prohlášením 

konkursu, avšak věřitel má možnost podat přihlášku pohledávky již od zahájení 

insolvenčního řízení.53

Úprava nesplatných pohledávek v InsZ je nedostatečná a díky tomu vyvstává 

v mnohých případech spousta nejasností. Ohledně nesplatných pohledávek při konkursu 

je situace s ohledem na zmíněné automatické zesplatnění pohledávek zřejmá. Problémy 

však nastávají při uplatňování nesplatných pohledávek při oddlužení a reorganizaci. Na 

spoustu otázek s těmito formami řešení úpadku neexistují jednotné názory a jejich 

řešení se dovozuje až judikaturou. Příkladem takové otázky, kterou bylo nutné vyřešit 

v souvislosti s uplatněním nesplatné pohledávky při oddlužení, byla ta, zda by nesplatná 

pohledávka měla být zařazena do splátkového kalendáře do okamžiku jejího 

zesplatnění. Odpověď na tuto otázku byla vyřešena Krajským soudem v Plzni, který 

zařazení nesplatné pohledávky do splátkového kalendáře nepřipustil.54 Uvedený judikát 

jsem uvedl pouze pro ilustraci toho, jakými záležitostmi se musejí soudy z důvodu 

nedostatečné úpravy v InsZ zabývat. Domnívám se, že problematika nesplatných 

pohledávek by měla být upravena podrobněji v zákoně a neměla by se tak dovozovat 

judikaturou. Z tohoto důvodu by byla vhodná novela InsZ, která by postavení 

nesplatných pohledávek vyjasnila.

2.6.3 Peněžité a nepeněžité pohledávky

Věřitelé mohou v insolvenčním řízení uplatňovat rovněž i nepeněžité 

pohledávky, což připouští InsZ v § 175. Zákon však pro uplatnění nepeněžité 

pohledávky stanoví povinnost tuto vyčíslit v penězích. Způsob, jak vyčíslit nepeněžitou 

pohledávku v penězích, InsZ nijak podrobně nedefinuje a pouze v poslední větě § 175 

stanoví, že „nepeněžitá pohledávka musí být vyjádřena v penězích na základě odhadu 

její hodnoty.“ K pochopení toho, co je myšleno pojmem „odhad hodnoty nepeněžité 

pohledávky,“ je potřeba analogického použití ustanovení občanského zákoníku 

zabývajícího se pojmem nepeněžitých pohledávek55. Konkrétně se jedná o ustanovení § 

                                                            
53 Konkrétně má věřitel dle § 173 odst. 1 InsZ možnost podat u insolvenčního soudu přihlášku 

pohledávky od zahájení insolvenčního řízení až do lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. 
54 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 1. 2012, č.j.: 139 ICm 3015/2011-24 (KSPL 20 INS 

8454/2011).
55 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 236.
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1368 OZ, které stanoví vyvratitelnou právní domněnku pro případy zajištění 

nepeněžitého dluhu, když v případech zajištění nepeněžitého dluhu se má za to, že

„věřiteli náleží peněžité plnění do výše obvyklé ceny pohledávky v době vzniku 

zástavního práva.“ Obvyklou cenou pohledávky dle OZ tak lze rozumět právě odhad 

hodnoty pohledávky dle InsZ.

Jak již bylo uvedeno výše, základním předpokladem pro uplatnění nepeněžité 

pohledávky je její přepočet na pohledávku peněžitou. S konvertováním takovéto 

pohledávky však vyvstává mnoho otázek, které InsZ neřeší jednoznačně. V první řadě 

je nutné určit, k jakému dni má být nepeněžitá pohledávka vůbec konvertována. Tuto 

otázku zákon výslovně neřeší, a proto se nabízí několik možností. Z povahy 

insolvenčního řízení se nabízejí hned celkem tři možné okamžiky, ke kterým přichází 

v úvahu přepočet nepeněžité pohledávky na pohledávku peněžitou. 

Prvním takovým okamžikem je den zahájení insolvenčního  řízení. V den 

zahájení insolvenčního řízení musí být dle § 175 InsZ pohledávka v cizí měně 

přepočítána na českou měnu. Povaha konverze nepeněžité pohledávky je podobného 

charakteru, neboť výsledkem má být peněžité vyjádření v české měně a tak je možné 

uvažovat o aplikaci uvedeného ustanovení i pro nepeněžité pohledávky.

Druhým okamžikem, který přichází v úvahu, je konverze ke dni podání 

přihlášky pohledávky. Přepočet pohledávky v den podání přihlášky lze označit za 

nejpřesnější vyjádření, neboť za předpokladu, že věřitel svou přihlášku podává v den

jejího vyhotovení, vyjadřuje v ní aktuální hodnotu své pohledávky, kterou pro něj 

v daný okamžik má.

Za třetí okamžik lze považovat den, kdy je rozhodnuto o úpadku. Pro tento 

okamžik konverze hovoří to, že věřitel má v době rozhodnutí o úpadku jistotu, že je 

dlužník skutečně v úpadku. 

2.6.4 Podřízené pohledávky

Odlišnost pohledávek podřízených od ostatních pohledávek se projevuje 

v souvislosti s jejich uspokojováním. Podřízené pohledávky totiž lze v insolvenčním 

řízení uspokojit teprve až poté, co dojde k uspokojení řádně přihlášených pohledávek, 

pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám
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za majetkovou podstatou.56 Podřízenost pohledávky musí být věřitelem oznámena 

v přihlášce pohledávky pod sankcí nepřihlédnutí k takovéto pohledávce a následné 

nemožnosti dovolání se jí při vydání uspokojení v rámci insolvenčního řízení.57 V rámci 

kategorie podřízených pohledávek rozlišuje InsZ tři skupiny nároků.58

Do první z těchto skupin lze zařadit pohledávky ze smluv uzavřených s 

dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení, ze kterých má být dlužníkem plněno až 

po splnění jiných pohledávek dlužníka. V tomto případě je tak pohledávka věřitele 

vázána na odkládací podmínku spočívající v předchozím splnění jiných pohledávek 

dlužníka. 

Druhá skupina je tvořena pohledávkami z podřízených dluhopisů vyplývajících 

ze zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění dalších předpisů.59 Posouzení, zda 

jde o pohledávku z podřízeného dluhopisu, by nemělo způsobovat žádné komplikace, 

neboť údaj o jejich podřízenosti musí být vyznačen přímo na listinném dluhopisu, 

případně v příslušné evidenci.60

Poslední skupinu tvoří pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající 

z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu, neboli tzv. „poslední pohledávky“.61 Tyto 

pohledávky se dle § 172 odst. 4 InsZ v insolvenčním řízení neuplatňují, nýbrž se pouze 

oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci.62

Závěrem je k podřízeným pohledávkám nutné uvést, že uvedené první dvě 

skupiny mohou být dle § 172 odst. 3 InsZ uspokojeny v insolvenčním řízení v závislosti 

na pořadí vyplývajícím ze smluvních vztahů, na základě kterých vznikly. Po uspokojení 

                                                            
56 Toto lze dovodit z § 172 odst. 1 InsZ, dle kterého se uhradí podřízené pohledávky až po úplném 

uhrazení všech pohledávek, kterých se týká insolvenční řízení s výjimkou pohledávek vyloučených ze 

způsobů řešení úpadku.
57 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 175.
58 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 424.
59 Podřízené dluhopisy jsou dle § 34 odst. 1 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, dluhopisy, kde 

v případě vstupu emitenta do likvidace, při vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo je-li emitentem 

zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření, bude pohledávka odpovídající právům s tímto 

dluhopisem spojeným uspokojena až po uspokojení všech ostatních pohledávek, které jsou vázány 

stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.
60 Viz. § 34 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, dle kterého musí být informace o podřízenosti 

dluhopisu uvedena rovněž ve všech sděleních týkajících se podřízeného dluhopisu.
61 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 298.
62 Blíže k těmto pohledávkám v kapitole 2.4.3.
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těchto pohledávek přichází teprve na řadu uspokojení pohledávek společníků nebo 

členů dlužníka vyplývajících z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu.

2.6.5 Započitatelné pohledávky

Během jednotlivých fází insolvenčního řízení může dojít k případům, ve kterých 

bude možné započíst vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele. Pro započtení 

pohledávek po rozhodnutí o úpadku vyžaduje InsZ v § 140 odst. 2 splnění zákonných 

podmínek započtení a to ještě před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. Zákonnými 

podmínkami započtení se rozumí obecné podmínky započtení uvedené v §1982 odst. 

1 OZ.63 K tomu, aby pohledávky splňující uvedené podmínky započtení byly skutečně 

k započtení způsobilé, nesmí vykazovat další znaky uvedené v InsZ.64

S obdobnými obecnými podmínkami započtení, jako jsou podmínky pro 

započtení pohledávek po rozhodnutí o úpadku, se pro započtení pohledávek před 

rozhodnutím o úpadku nesetkáme, a tak je potřeba tyto hledat na různých místech InsZ.

Jedním z ustanovení řešících tuto problematiku je § 122 odst. 3 InsZ, který 

vylučuje započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele po dobu trvání 

moratoria. Výjimku z tohoto zákazu započtení tvoří případy, kdy je takovéto započtení 

připuštěno na základě předběžného opatření vydaného insolvenčním soudem. Důvodem 

pro zavedení této úpravy bylo zajistit během moratoria dlužníkovi pokoušejícímu se o 

překonání úpadku dostatek prostředků, které mu umožní udržení jeho závodu v provozu

a to zejména v reakci na postup bank, které prováděly započtení svých pohledávek vůči 

zůstatku na účtu dlužníka.65 Započtení vzájemných pohledávek před rozhodnutím o 

úpadku je v InsZ řešeno rovněž v souvislosti se zveřejněním návrhu na povolení 

reorganizace, když je v § 324 odst. 3 InsZ vysloven zákaz započtení vzájemných 

pohledávek dlužníka a věřitele od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení 

                                                            
63 Podmínkami započtení jsou: existence vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka, vzájemné plnění 

shodného druhu, projev vůle směřující k započtení a způsobilost pohledávek k započtení.
64 Dle § 173 odst. 3 InsZ nelze započíst pohledávku věřitele, který se nestal přihlášeným věřitelem, nebo 

který získal pohledávku neúčinným právním úkonem, nebo v době nabytí započitatelné pohledávky věděl 

o dlužníkově úpadku, anebo dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje 

započitatelnou pohledávku tohoto věřitele.
65

KOZÁK, J. Insolvenční poradna. Konkursní noviny [online]. [cit. 2014-02-01]. Brno: COOPER 

PRESS, s.r.o., č. 2, vydáno 2. 12. 2009. Dostupné z < http://www.kn.cz/clanek/poradna-konkursnich-

novin-138>.
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reorganizace v insolvenčním rejstříku. Tento zákaz započtení opět může být prolomen 

ze strany insolvenčního soudu vydáním předběžného opatření.

Tak, jak může insolvenční soud stanovit výjimky ze zákazů započtení 

pohledávek uvedených výše a může předběžným opatřením takovéto započtení povolit, 

může rovněž naopak předběžným opatřením pro určité případy nebo na určitou dobu 

započtení jinak započitatelných pohledávek zakázat. K takovémuto postupu se může 

insolvenční soud uchýlit pouze v těch případech, kdy to neodporuje společnému zájmu 

věřitele a dlužníka a jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele.

2.6.6 Vykonatelné a nevykonatelné pohledávky

Věřitel může v insolvenčním řízení rovněž uplatnit pohledávku, o které již bylo 

rozhodnuto v jiném řízení předcházejícím insolvenčnímu řízení a stala se 

vykonatelnou.66 Vykonatelnost pohledávky musí věřitel v podané přihlášce výslovně 

uvést a doložit přiloženými listinami. Dále musí být vykonatelnost pohledávky

prokázána veřejnou listinou.67 Pro vykonatelné pohledávky platí, že jejich prokázání je 

pro věřitele snadnější, než je tomu u pohledávek nevykonatelných. To je logické 

vzhledem k tomu, že je vykonatelná pohledávka nejčastěji přiznána rozhodnutím orgánu 

veřejné moci, který se před vydáním tohoto rozhodnutí již musel podrobně zabývat 

otázkou oprávněnosti nároku věřitele a zřejmě o existenci takovéhoto nároku nebude 

tedy pochyb. I tak by však měl věřitel v přihlášce vykonatelné pohledávky uvést důvod 

přihlašované pohledávky a neměl by spoléhat na to, že důvod obsahově vyplývá 

z připojeného titulu.68 Nedoloží–li věřitel dostatečným způsobem vykonatelnost 

pohledávky, vystavuje se tím riziku, že jeho pohledávka bude insolvenčním správcem 

zařazena jako nevykonatelná (ovšem pouze za předpokladu, že důvodnost samotné 

                                                            
66 Za vykonatelnou pohledávku se považuje pohledávka, na kterou je možné vést výkon rozhodnutí dle § 

251 an. o. s. ř., případně podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Vykonatelná pohledávka je 

nejčastěji pohledávka přiznána pravomocným rozhodnutím soudu vydaným v občanskoprávním řízení, u 

něhož již uplynula lhůta k plnění a tato skutečnost je na něm zaznamenána ve formě doložky 

vykonatelnosti. Vykonatelná pohledávka může být rovněž věřiteli přiznána pravomocným rozhodnutím 

rozhodčího orgánu podle zákona č. 216/1994 Sb., notářský nebo exekutorský zápis, rozhodnutí orgánu 

veřejné správy apod.
67 K doložení vykonatelnosti pohledávky veřejnou listinou blíže viz. kapitola 2.3.3 přílohy přihlášky 

pohledávky.
68 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 118.
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pohledávky bude věřitelem tvrzena a doložena). Stejně tak může insolvenční správce 

zařadit věřitelem přihlášenou vykonatelnou pohledávku jako nevykonatelnou pokud 

dospěje k závěru, že vykonatelnost pohledávky není doloženou veřejnou listinou 

dostatečně prokázána. To se může stát především v těch případech, kdy doložená listina 

není materiálně vykonatelná, tedy pokud je například výrok rozhodnutí ukládající 

dlužníkovi povinnost plnit neurčitý, nebo pokud není z rozhodnutí možné identifikovat 

osobu, která má povinnost plnit apod. 69

2.6.7 Pohledávky vyloučené ze způsobů řešení úpadku

Ne všechny pohledávky lze v insolvenčním řízení úspěšně uplatnit, a tak InsZ v 

§ 170 obsahuje taxativní negativní výčet těch pohledávek, které se v insolvenčním 

řízení neuspokojují. Ačkoliv se toto ustanovení vztahuje na pohledávky všech skupin 

věřitelů (tj. na obecné věřitele, věřitele se zajištěnými pohledávkami, věřitele 

s pohledávkami za majetkovou podstatou a na věřitele s pohledávkami postavenými na 

roveň pohledávkám za majetkovou podstatou), neplatí bezvýjimečně a InsZ z něj 

připouští jisté odchylky, o kterých bude podrobněji pojednáno níže. 

V praxi budou neuspokojované pohledávky nejčastěji představovat úroky, úroky 

z prodlení a poplatek z prodlení z předinsolvenčních pohledávek. Uspokojování těchto 

pohledávek je vyloučeno v situaci, kdy úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení 

pocházejí z pohledávek vzniklých před rozhodnutím o úpadku, ovšem přirostou k nim 

až po tomto rozhodnutí. Druhým případem vyloučení těchto pohledávek z uspokojení je 

situace, kdy se úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení staly splatnými až po 

rozhodnutí o úpadku, ačkoliv lze za použití § 170 písm. a) InsZ dovodit, že tyto 

přirostly k pohledávce v době před rozhodnutím o úpadku.70

Výjimku z pravidla neuspokojování úroků z předinsolvenčních pohledávek 

představuje úročení zajištěné části pohledávky zajištěného věřitele podle § 171 InsZ. 

Dle uvedeného ustanovení „ode dne následujícího po dni rozhodnutí o způsobu řešení 

úpadku se zajištěná pohledávka úročí v rozsahu zajištění úrokovou sazbou dohodnutou 

                                                            
69

DÖRFL, Luboš. Insolvenční poradna. Konkursní noviny [online]. [cit. 2014-02-01]. Brno: COOPER 

PRESS, s.r.o., č. 2, vydáno 25. 5. 2011. Dostupné z < http:// www.konkursni-

noviny.cz/clanek/insolvencni-poradna-8>
70 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 243.
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před tím, než se dlužník dostal do prodlení; to neplatí, jde-li o úrok z prodlení“. Pro 

konečný výpočet úroku ze zajištěné pohledávky je podstatné určení částky, ze které se 

úrok počítá. Touto částkou není celá jistina pohledávky, nýbrž pouze část zajištěné 

pohledávky, která odpovídá hodnotě zajištění. Smyslem úročení předinsolvenčních 

zajištěných pohledávek je poskytnout kompenzaci zajištěným věřitelům za to, že 

v důsledku insolvenčního řízení nemohou pořadem práva v pro ně žádoucím časovém 

horizontu zpeněžit dlužníkův majetek zajišťující jejich pohledávky, což pro ně může 

znamenat vznik finančních nákladů.71

Dalšími pohledávkami, které se v insolvenčním řízení neuspokojují, jsou 

pohledávky věřitelů z darovacích smluv a to ať už se jedná o nárok věřitele na vydání 

daru nebo o nárok věřitele na odvolání daru a jeho následného vrácení;72 mimosmluvní 

sankce postihující majetek dlužníka s výjimkami uvedenými v § 170 písm. d) InsZ; 

smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku a 

náklady účastníků řízení vzniklé v souvislosti s účastí v insolvenčním řízení.  

                                                            
71 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 248 a 249.
72 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 422.
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3. Přezkum přihlášených pohledávek

K zajištění toho, aby všechny podané přihlášky pohledávek byly po právu, 

zavádí InsZ institut přezkoumání přihlášených pohledávek. Předběžné přezkoumání 

přihlášek pohledávek provádí insolvenční správce a následně je insolvenčním soudem

k přezkoumání přihlášených pohledávek nařízeno přezkumné jednání.73

3.1 Přezkoumání pohledávek insolvenčním správcem

Ačkoliv věřitelé podávají své přihlášky k insolvenčnímu soudu, přezkum jejich 

pohledávek v první fázi provádí insolvenční správce. Insolvenční soud po obdržení 

přihlášky věřitele postoupí tuto insolvenčnímu správci k přezkumu. Insolvenční správce 

je povinen podané přihlášky přezkoumat ze všech hledisek důležitých pro jejich 

posouzení.  V § 188 odst. 1 InsZ je insolvenčnímu správci předepsáno, že „podané 

přihlášky pohledávek přezkoumává zejména podle přiložených dokladů a podle 

účetnictví dlužníka nebo podle daňové evidence vedené podle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů“. K řádnému přezkoumání podaných 

přihlášek může dále insolvenční správce využít pomoci osob, které mají v souladu s § 

43 a 44 InsZ povinnost poskytovat mu součinnost.74 Rovněž by měl insolvenční správce 

vyzvat dlužníka k tomu, aby se k přihláškám pohledávek vyjádřil. Pokud však jeho 

stanovisko chybí, není toto na rozdíl od chybějícího vyjádření k přihláškám pohledávek 

od insolvenčního správce překážkou k řádnému přezkoumání pohledávek.75 Věřitele, 

kteří podali nepřezkoumatelnou nebo neúplnou přihlášku pohledávky, vyzve 

insolvenční správce k její opravě či doplnění ve lhůtě 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší.

Insolvenční správce sice může věřitele vyzvat k opravě či doplnění jejich přihlášek, 

nemůže však již při neprovedení jím požadované nápravy rozhodnout o osudu těchto 

přihlášek. V případě, že věřitel přihlášku pohledávky včas a řádně neopraví nebo 

nedoplní, má insolvenční správce povinnost předložit takovouto přihlášku 
                                                            
73 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 127.
74 Takovými osobami jsou orgány veřejné správy, zejména katastrální úřady, orgány evidující motorová 

vozidla a jiné správní úřady, jakož i notáři, soudní exekutoři, osoby vedoucí evidenci cenných papírů, 

finanční instituce, provozovatelé telekomunikačních služeb, provozovatelé poštovních služeb a jiné 

osoby, které se zabývají přepravou zásilek, vydavatelé tisku a dopravci apod..
75 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str.457.
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insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží, čímž 

věřitelova účast v insolvenčním řízení končí.

Výsledkem přezkoumání přihlášek pohledávek insolvenčním správcem je 

vytvoření seznamu přihlášených pohledávek. Obsahové náležitosti seznamu 

přihlášených pohledávek jsou uvedeny v § 11 odst. 1 JŘIns. InsZ v § 189 odst. 1 uvádí 

pohledávky, které se do seznamu nezařazují. Takovými pohledávkami jsou ty, ke 

kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých 

to stanoví zákon.76 Zajištěné pohledávky, vykonatelné pohledávky a pohledávky 

přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 

183 odst. 1 a 2 InsZ, musejí být v seznamu uvedeny zvlášť. K naplnění tohoto 

požadavku postačí, když v seznamu bude u těchto druhů pohledávek výslovně uvedeno, 

že se jedná o zajištěnou, vykonatelnou, nebo podmíněnou pohledávku. Význam 

vyznačení pohledávek přihlášených jako podmíněných osobami, od kterých může 

věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, se projevuje při přezkumném jednání, 

neboť jak již bylo řečeno výše, tyto se na přezkumné jednání nezařazují po dobu, po 

kterou v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku přihlášenou pohledávku věřitel. 

S vypracováním seznamu přihlášených pohledávek je spojen vznik popěrného práva, 

které náleží insolvenčnímu správci, věřitelům a dlužníkovi. K uplatnění popěrného 

práva musí insolvenční správce umožnit účastníkům nahlédnout do seznamu 

přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl seznam sestaven. 

Skutečnost, že jedním ze subjektů s popěrným oprávněním došlo k popření některé 

z pohledávek uvedených na seznamu, poznamená insolvenční správce rovněž do 

seznamu. Seznam by měl být insolvenčním správcem uzavřen neprodleně po skončení 

lhůty k podání přihlášek pohledávek. Po uzavření je seznam zveřejněn insolvenčním 

soudem v insolvenčním rejstříku a to v zákonné lhůtě vztahující se ke dni konání 

přezkumného jednání.77

                                                            
76 Příkladem těchto pohledávek jsou pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené, pohledávky, které se považují za přihlášené a další.
77 Dle § 189 odst. 3 InsZ musí být seznam přihlášených pohledávek zveřejněn v insolvenčním rejstříku 

nejpozději 15 dnů před dnem konání přezkumného jednání, a má-li se přezkumné jednání konat do 30 

dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 10 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat 

přezkumné jednání.
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3.2 Přezkumné jednání

K přezkoumání přihlášených pohledávek může dojít výlučně na přezkumném 

jednání a mimo něj nelze přihlášené pohledávky žádným způsobem přezkoumat. 

Přezkumné jednání nařizuje insolvenční soud a termín jeho konání musí být určen 

v zákonem určené lhůtě.78 Konkrétní termín a místo konání přezkumného jednání je 

určeno insolvenčním soudem v rozhodnutí o úpadku, přičemž dlužník a insolvenční 

správce se k přezkumnému jednání předvolávají zvlášť doručením předvolání do 

vlastních rukou. Přezkumné jednání může proběhnout i za neúčasti dlužníka, což ovšem 

neplatí v případě dlužníka, který hodlá svůj úpadek řešit oddlužením. V případě 

takovéhoto dlužníka svolává insolvenční soud zpravidla přezkumné jednání na stejný 

den, jako schůzi věřitelů. Účast dlužníka na přezkumném jednání není ani v tomto 

případě povinná, ovšem jeho účast na schůzi věřitelů povinná je. Jelikož schůze věřitelů 

plynule navazuje na přezkumné jednání, předpokládá se v těchto případech účast 

dlužníka i na přezkumném jednání. Neúčast dlužníka na schůzi věřitelů potom může být 

vykládána ve smyslu nepoctivého záměru dlužníka a oddlužení nemusí být 

insolvenčním soudem schváleno.79 Insolvenční správce se může nechat při přezkumném 

jednání na vlastní nebezpečí a náklady zastoupit jinou osobou zapsanou v seznamu 

insolvenčních správců. V případě řešení úpadku oddlužením se může nechat zastoupit 

osobou nezapsanou do seznamu insolvenčních správců.

Při přezkumném jednání hraje významnou roli seznam přihlášených pohledávek, 

neboť podle něj se děje přezkoumání pohledávek a zároveň se do něj zapíše výsledek 

přezkumného jednání. V takto upravené formě následně tvoří součást zápisu o 

přezkumném jednání.

                                                            
78 InsZ v § 137 odst. 2 stanoví, že přezkumné jednání se musí konat nejpozději do 2 měsíců po uplynutí 

lhůty k přihlášení pohledávek, avšak ne dříve než po 7 dnech uplynutí této lhůty. Insolvenční soud může 

tuto lhůtu z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužit. Je-li rozhodnuto o povolení oddlužení, musí se 

přezkumné jednání konat nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek.
79 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 3. aktualizované vydání. Praha: 

Linde Praha, 2014, s. 89
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3.3 Popírání pohledávek

Jak již bylo uvedeno výše, právem popírat pohledávky je v insolvenčním řízení 

nadán dlužník, insolvenční správce a věřitelé, kteří podali přihlášku pohledávky.80

Věřitelé s pohledávkami za podstatou a věřitelé s pohledávkami postavenými na roveň 

pohledávkám za podstatou, stejně jako věřitelé dlužníka, o jehož úpadku bylo 

rozhodnuto před 30. 3. 2011, nemohou popírat pohledávky.81 Subjekty s popěrným 

právem mohou popírat přihlášenou pohledávku co do její pravosti, výše nebo pořadí. 

To, zda bude pohledávka popřena, je zcela zásadním momentem pro její následující 

osud v insolvenčním řízení, neboť právě využití či nevyužití popěrného práva určuje, 

zda bude pohledávka zjištěna, zda o ní bude veden incidenční spor, či zda bude 

považována za neuplatněnou.

3.3.1 Popření výše, pravosti nebo pořadí přihlášené pohledávky

Pohledávka je ve smyslu § 194 InsZ popřena co do její výše, pokud je namítáno, 

že výše dlužníkova dluhu je nižší než přihlášená částka. Osoba popírající výši 

pohledávky je při učinění popěrného úkonu zároveň povinna určit skutečnou výši 

pohledávky. Při popření výše pohledávky je vzniklý incidenční spor veden pouze o 

popřené výši pohledávky s tím, že insolvenční soud nesmí určit výši přihlášené 

pohledávky na částku nižší, než jaká byla uznána insolvenčním správcem při 

přezkumném jednání.82 Ve zbytku nepopřené části je pohledávka zjištěna. Z § 196 odst. 

1 InsZ vyplývá, že popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí. Toto vyplývá i ze 

samotné podstaty určování pořadí pohledávek, neboť jejich výše na toto nemá žádný

vliv. 

Při popření pravosti pohledávky ve smyslu § 193 InsZ dochází na rozdíl od 

popření výše pohledávky k tomu, že se takto popřená pohledávka považuje za 

neuplatněnou a v řízení tak nedojde k jejímu uspokojení, a to ani částečnému. Osoba 

                                                            
80 Právo popírat pohledávky bylo přihlášeným věřitelům zakotveno novelou insolvenčního zákona 

zákonem č. 69/2011 Sb., který byl vydán v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/10 ze 

dne 1.7.2010.
81 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str.469.
82Tamtéž, str. 484.
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popírající pohledávku co do její pravosti musí namítat, že pohledávka nevznikla nebo že 

již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. Popření pravosti pohledávky je de facto 

popřením pohledávky co do její celé výše, proto je v zájmu právní jistoty vhodné při 

popření pravosti pohledávky popřít rovněž celou její výši tak, aby nebylo pochyb tom, 

co věřitel svým popěrným úkonem zamýšlel.83

K popření pořadí pohledávky ve smyslu § 195 InsZ dochází tehdy, je-li 

namítáno, že pohledávka má méně výhodné postavení, než jak bylo uvedeno v přihlášce 

pohledávky. O popření pořadí pohledávky se jedná rovněž tehdy, kdy je popíráno právo 

na uspokojení pohledávky ze zajištění. Stejně, jako je tomu u popření výše pohledávky, 

musí popírající subjekt při popření pořadí pohledávky uvést, v jakém pořadí má být 

pohledávka uspokojena. 

Dle soudní praxe je sporem o pořadí pohledávky rovněž spor o určení, zda 

pohledávka je co do pořadí pohledávkou za podstatou.84 V souvislosti s touto 

skutečností vyvstává problém, jakým způsobem má dojít k vyvolání sporu o 

pořadí takovéto pohledávky, neboť o nich platí, že se nepřezkoumávají na přezkumném 

jednání. Zákonodárce nově pro tyto situace zavedl mechanismus, dle kterého uloží 

insolvenční soud v pochybnostech ohledně toho, zda je pohledávka uplatněná věřitelem

pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou na roveň postavenou, věřiteli 

povinnost podat žalobu o určení pořadí uplatněné pohledávky proti insolvenčnímu 

správci.85

3.3.2 Popření pohledávky insolvenčním správcem

Nejvíce případů popření pohledávky bude zpravidla pocházet od insolvenčního 

správce jakožto subjektu, který dbá především o řádné vedení insolvenčního řízení. 

Důležité je potom rozlišení toho, zda insolvenční správce popírá nevykonatelnou, nebo 

vykonatelnou pohledávku.

                                                            
83KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 486.
84 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2007, sp. zn. 29 Odo 107/2005.
85 Sněmovní tisk č. 929/0, část č. 1/13: Novela z. – insolvenční zákon [online]. Praha: Poslanecká 

sněmovna Parlamentu ČR, vydáno [cit.]. S 63. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&C

T=929&CT1=0.



46

Zásadní rozdíl mezi popřením nevykonatelné a vykonatelné pohledávky je v

postavení procesních subjektů, jichž se týká podaná incidenční žaloba. Zatímco při 

popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem podávají u insolvenčního 

soudu žalobu na určení věřitelé popřené nevykonatelné pohledávky proti insolvenčnímu 

správci,86 v případě popření vykonatelné pohledávky je na straně žalobce insolvenční 

správce, který podává žalobu u insolvenčního soudu proti věřiteli uplatňujícímu 

vykonatelnou pohledávku.87 V případě popření nevykonatelné pohledávky je věřitel při 

podání incidenční žaloby limitován tím, že nemůže uvádět jiné důvody vzniku 

pohledávky než ty, které byly uvedeny v jeho přihlášce pohledávky. Jiné skutečnosti 

může věřitel v žalobě uplatnit pouze v tom případě, že se o nich dozvěděl později 

z důvodu včasného neoznámení převzetí dlužníkova závazku kupujícím při uzavření 

smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části. V incidenčním sporu vyvolaném na základě 

žaloby podané věřitelem se provádí dokazování a výsledek přezkumného jednání je 

nahrazen soudním rozhodnutím.88

Insolvenční správce popírající vykonatelnou pohledávku může podle § 199 odst. 

2 InsZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky uvádět jen ty 

skutečnosti, které dlužník již dříve neuplatnil v řízení, z něhož vzešlo vykonatelné 

rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Tímto je tak 

insolvenčnímu správci dána možnost namítat vše, čím se příslušný orgán při vydávání 

rozhodnutí nezabýval, s výjimkou jiného právního posouzení věci. Při samotném podání 

určovací žaloby je insolvenční správce limitován jednotlivými důvody, pro které 

pohledávku při přezkumném jednání popřel a nemůže je zaměňovat.

Za pozornost mezi ustanoveními týkajícími se incidenčních sporů vedených 

proti insolvenčním správcům určitě stojí i § 202 InsZ upravující náhradu nákladů řízení. 

Dle tohoto ustanovení totiž nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených 

pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu 

                                                            
86 Dle § 198 odst. 1 InsZ mohou věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla insolvenčním správcem 

popřena, uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání. 

Tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění o popření nevykonatelné 

pohledávky věřitele, který se nezúčastnil přezkumného jednání.
87 InsZ v § 199 odst. 1 stanoví, že insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 

dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, 

který vykonatelnou pohledávku přihlásil.
88 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 3. aktualizované vydání. Praha: 

Linde Praha, 2014, str. 94.
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správci. Toto ustanovení je tak ve vztahu speciality k § 142 an. o. s. ř. a má před ním 

přednost.

3.3.3 Popření pohledávky věřitelem

Jak již bylo uvedeno výše, popěrné právo věřitele bylo do InsZ zakotveno až 

provedenou novelou, která se stala účinnou od 31. 3. 2011. Před nabytím účinnosti této 

novely InsZ nepřipouštěl právo věřitele popřít pohledávku, ačkoliv ZKV popření 

pohledávky věřitelem obsahoval. Důvodem, proč InsZ zpočátku popěrné právo věřitele 

nepřipouštěl, bylo zabránění strategickému popírání pohledávek jiných věřitelů za 

účelem ovlivnit hlasování a tím i kontrolu nad řízením. Pokud se tak věřitel domníval, 

že mělo dojít k popření přihlášené pohledávky, mohl pouze na tuto skutečnost upozornit

insolvenčního správce, věřitelský výbor a insolvenční soud a případně požadovat, aby 

soud dohlédl na to, zda se správce jeho podnětem zabývá.89 Samotný popěrný úkon tak 

z podnětu věřitele učinil insolvenční správce.

Povaha postavení věřitelů v insolvenčním řízení je taková, že věřitelé jsou 

v řízení v postavení konkurentů, kteří usilují o co nejlepší uspokojení své pohledávky na 

úkor jiných věřitelů. Právo popřít pohledávku jiného věřitele by se pak dalo považovat 

za účinný nástroj sloužící k oslabení postavení jiného věřitele ve svůj prospěch. Aby 

k takovémuto zneužívání popěrného práva nedocházelo, zavádí InsZ pro popírání 

pohledávek věřitelem odlišný režim, než jaký je u popírání pohledávek insolvenčním 

správcem. Zásadní odchylkou je to, že dle § 51 odst. 2 InsZ nemá popření pohledávky 

přihlášeným věřitelem vliv na hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávky byly 

popřeny. Smyslem tohoto ustanovení je znemožnění vzájemného omezování 

hlasovacích práv věřiteli. Dalším specifikem pro popření pohledávky věřitelem je 

požadavek na samotný popěrný úkon, který musí být učiněn pouze v písemné formě na 

předepsaném formuláři. Tento požadavek zákonodárce zavedl patrně ze stejného 

důvodu, jako pro přihlášky pohledávek, tedy aby došlo ke standardizaci těchto úkonů a 

tím i k zavedení efektivnějšího postupu při jejich vyřizování. Pro popření pohledávky 

věřitelem je rovněž specifické, že má vliv pouze na zjištění pohledávky v konkursu 

                                                            
89

RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 257.
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nebo při oddlužení. Při řešení úpadku reorganizací nemá dle § 336 odst. 4 InsZ popření 

pohledávky věřitelem vliv na zjištění pohledávky.

Samotné popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle § 79

o. s. ř. a musí z něj být patrné, zda věřitel popírá výši pohledávky, pravost nebo její 

pořadí. Popírající věřitel má postavení žalobce a věřitel popřené pohledávky je 

v postavení žalovaného. Popírající věřitel musí v tomto případě věnovat vyplňování 

formuláře předepsaného pro popření pohledávky zvýšenou pozornost, protože InsZ v § 

200 odst. 2 vylučuje použití § 43 o. s. ř., tedy výzvu soudu k odstranění vad v případě 

podání vadného úkonu. Následkem podání vadného úkonu bude rovnou jeho odmítnutí 

insolvenčním soudem. Podobně dojde k odmítnutí podání popírajícího věřitele

i v případě, že tento jej doručí insolvenčnímu soudu později než 3 dny před konáním 

přezkumného jednání. Z uvedeného plyne, že věřitel popírající pohledávku musí u 

insolvenčního soudu podat formulář obsahující popěrný úkon nejpozději tři dny před 

konáním přezkumného jednání, na rozdíl od insolvenčního správce a dlužníka, kteří

popírají pohledávky až při přezkumném jednání. S popřením pohledávky je spojena 

povinnost popírajícího věřitele složit do úschovy u insolvenčního soudu jistotu na 

náklady incidenčního sporu ve výši 10 000 Kč.

Ačkoliv podání, jímž popírající věřitel popřel pohledávku jiného věřitele, musí 

mít stejné náležitosti jako žaloba, za určovací žalobu se považuje až od toho okamžiku, 

který InsZ výslovně stanoví. Tímto okamžikem je buďto vydání rozhodnutí 

insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku konkursem nebo oddlužením, pokud bylo 

o úpadku dlužníka rozhodnuto po konání přezkumného jednání, nebo okamžik uplynutí 

deseti dnů od skončení přezkumného jednání v případě, že o způsobu řešení úpadku 

konkursem nebo oddlužením bylo rozhodnuto před konáním přezkumného jednání.90  

                                                            
90 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s.497
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4. Uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení

Cílem insolvenčního řízení je poměrné uspokojení pohledávek dlužníkových 

věřitelů podle principu par conditio creditorum.91 Již hned z úvodního ustanovení InsZ 

vyplývá, že předmětem úpravy InsZ je mimo jiné řešení úpadku a hrozícího úpadku 

dlužníka tak, aby došlo k zásadně poměrnému a zároveň co nejvyššímu uspokojení 

dlužníkových věřitelů. Význam úpravy uspokojování pohledávek dlužníkových věřitelů 

v rámci insolvenčního řízení je umocněn uvedením mezi zásadami insolvenčního řízení 

uvedenými v § 5 InsZ, když jednou ze zásad je i „dosažení rychlého, hospodárného a 

co nejvyššího uspokojení věřitelů“. S přihlédnutím k uvedenému je ještě nutné 

poznamenat, že k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 

věřitelů nedochází ve všech případech, a tak je toto pravidlo v odůvodněných případech

modifikováno. Především se jedná o případy uspokojování pohledávek zajištěných 

věřitelů, pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených a 

rovněž o případy uspokojování pohledávek za dlužníkem, kterému bylo jako forma 

řešení úpadku povoleno oddlužení.92

Způsob uspokojení věřitele je závislý na formě řešení úpadku. Dle § 165 odst. 1

InsZ se věřitelé uspokojují rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při 

reorganizaci nebo plněním při oddlužení. Podrobnou úpravu uspokojování pohledávek 

v rámci jednotlivých způsobů řešení úpadku obsahuje InsZ v rámci zvláštní úpravy 

těchto způsobů řešení úpadku, čímž se tato úprava odlišuje od úpravy uplatňování 

pohledávek, která je obsažena v obecné části tohoto zákona.

4.1 Uspokojování pohledávek v konkursu

Při konkursu dochází k uspokojení pohledávek dle rozvrhového usnesení, které 

vydává insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. Toto pravidlo však neplatí 

bezvýjimečně a některé pohledávky jsou uspokojovány před rozvrhem. Před rozvrhem 

se dle § 305 odst. 1 InsZ uspokojují pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky 

                                                            
91 RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 169.
92 Problematice uspokojování pohledávek za dlužníkem, který je v oddlužení, se podrobněji věnuje 

kapitola 4.3 této práce.
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jim na roveň postavené a zajištěné pohledávky. Účelem tohoto ustanovení je, aby 

předmětem rozvrhu byly jen ty pohledávky, které nelze v průběhu konkursu uspokojit.93

Zajištěné pohledávky se se souhlasem soudu uspokojují v průběhu řízení 

z výtěžku získaného zpeněžením předmětu zajištění. Pořadí uspokojení zajištěných 

pohledávek se řídí dobou vzniku zástavního práva nebo dobou vzniku zajištění. Nově je 

však ohledně pořadí uspokojování zajištěných pohledávek silně posílena autonomie 

vůle zajištěných věřitelů, neboť InsZ výslovně v § 167 odst. 1 připouští možnost 

zajištěných věřitelů dohodnout si písemně pořadí uspokojení jejich pohledávek jinak.

Právo na uspokojení ze zajištění je však dle § 248 odst. 2 neúčinné v situaci, kdy bylo 

zajištění zřízeno po zahájení insolvenčního řízení. Smyslem tohoto ustanovení je 

předejít účelovému zřizování zajištění na majetku dlužníka tak, aby případně dlužník 

očekávající zpeněžení svého majetku ve spolupráci s konkrétním věřitelem, v jehož 

prospěch bude zřízeno zajištění, nesnížili rozsah uspokojení ostatních věřitelů 

z majetkové podstaty. Pokud by i přesto došlo ke zpeněžení předmětu zajištění, výtěžek 

získaný ze zpeněžení by náležel do majetkové podstaty a jeho nabyvatel by tak byl 

v případě jeho vyplacení povinen vydat ho na výzvu insolvenčního správce. Uvedené 

platí rovněž pro zřízení soudcovského nebo exekutorského zástavního práva na 

nemovitostech. Zároveň je nutné uvést, že InsZ z neúčinnosti práva na uspokojení ze 

zajištění vzniklého po zahájení insolvenčního řízení připouští výjimky.94  

K samotnému zpeněžení předmětu zajištění dochází na základě pokynů 

zajištěných věřitelů. Věřitelé mají totiž právo udělovat pokyny insolvenčnímu správci 

jak ohledně správy majetkové podstaty tvořící předmět zajištění, tak i ohledně jejího 

zpeněžení. Pokyn ke zpeněžení předmětu zajištění uděluje insolvenčnímu správci dle

novelizovaného znění § 293 odst. 1 InsZ věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje jako 

první v pořadí. Pokud takovýto věřitel neudělí insolvenčnímu správci příslušné pokyny 
                                                            
93 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 526.
94 Tyto výjimky tvoří jednak zajištění poskytnuté dle § 41 InsZ, kdy je insolvenčnímu správci za účelem 

udržení nebo obnovení provozu podniku dána možnost uzavřít smlouvy o zajištění smluv o úvěru a 

obdobných, jakož i smluv na dodávky energie a surovin, a dále výjimka dle § 167 odst. 2 InsZ, podle 

které věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným 

činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení způsobeného trestným činem se uspokojují ze zpeněžení 

věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, byly–li tyto hodnoty zajištěny v trestním řízení o 

tomto trestném činu a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, 

nebo podal-li takový věřitel návrh na výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na 

nemovitostech v době, kdy zajištěni podle trestního řádu trvalo.
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ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, vstupuje na jeho místo ohledně udělování 

pokynů věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje jako další v pořadí. Zajištěný věřitel má 

díky právu udělovat insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení možnost významně 

zasahovat do zpeněžení nemovitosti a toto ho staví do pozice obdobné, jako kdyby 

obstarával zpeněžení nemovitosti sám mimo insolvenční řízení. Insolvenční správce je 

totiž vázán pokynem zajištěného věřitele co do způsobu zpeněžení předmětu zástavy a 

rovněž musí před samotným zpeněžením získat souhlas věřitele s cenou, za kterou se 

předmět zajištění zpeněží. Pouze pokud by měl insolvenční správce za to, že předmět 

zajištění lze zpeněžit výhodněji, než jak navrhuje zajištěný věřitel, může jeho pokyn 

odmítnout a požádat o přezkoumání insolvenční soud v rámci jeho dohlédací činnosti.95

Závěrem k udělování pokynů ke zpeněžení zajištěnými věřiteli je třeba 

poznamenat, že ačkoliv byla novelou provedenou zákonem č. 294/2013 Sb. při 

udělování pokynů posílena pozice zajištěného věřitele prvního v pořadí, který nyní již 

nepotřebuje součinnost ostatních zajištěných věřitelů k udělení společného pokynu ke 

zpeněžení, nelze ostatní zajištěné věřitele při udělování pokynů ke zpeněžení opomíjet a 

InsZ jim ponechává jistou možnost obrany proti pokynu udělenému zajištěným 

věřitelem prvním v pořadí.96

Pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené

se i v rámci konkursu uplatní obecné pravidlo, dle kterého se tyto uspokojují kdykoliv 

v průběhu insolvenčního řízení. InsZ rovněž v § 305 odst. 2 zakotvuje pravidlo, dle 

kterého se uspokojují některé z pohledávek uspokojovaných před rozvrhem přednostně, 

k čemuž dochází v důsledku získání nepostačujícího výtěžku ze zpeněžení majetkové 

podstaty.97 V takovém případě insolvenční soud vydá pro tyto přednostní pohledávky 

                                                            
95

Viz. §293 odst. 1 InsZ.
96

Dle § 230 odst. 4 je totiž k pokynu zajištěného věřitele, jehož pohledávka se uspokojuje první v pořadí, 

potřeba písemného souhlasu ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávky se uspokojují ze stejného 

předmětu zajištění. Pokud písemný souhlas nebyl udělen, nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání za 

účelem rozhodnutí o tom, zda pokyn zajištěného věřitele schvaluje. Ostatní zajištění věřitelé mohou do 7 

dnů ode dne zveřejnění pokynu v insolvenčním rejstříku vůči němu vznést námitky. Jestliže jsou námitky 

vzneseny, soud na jednání rozhodne, zda pokyn zajištěného věřitele schvaluje anebo nikoliv. Nebudou-li 

žádné námitky podány, lze nařízené jednání zrušit (když jeho předmětem mohou být jen a pouze ony).
97 V těchto případech se přednostně uspokojuje odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, 

pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria, pohledávky věřitelů z úvěrového financování atd.
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rozvrhové usnesení a jedná se tak o výjimku, kdy se uspokojují přednostní pohledávky 

až na základě rozvrhového usnesení.98

Zbývající druhy pohledávek, tedy pohledávky nezajištěné, neuspokojené části 

zajištěných pohledávek a sporné či podmíněné pohledávky se uspokojují na základě 

rozvrhového usnesení. Zmíněné pohledávky zahrnuté do rozvrhu se podle § 306 odst. 3 

InsZ uspokojují poměrně podle výše pohledávek tak, jak byla zjištěna. Povinnou 

obsahovou náležitostí rozvrhového usnesení je uvedení toho, kolik má být vyplaceno na 

každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Pohledávky, ohledně nichž nebyl dosud skončen spor o jejich pravost, výši nebo pořadí, 

sporné pohledávky za majetkovou podstatou a sporné pohledávky jim postavené 

naroveň, pokud se jich týkalo odvolání proti konečné zprávě, se dle rozvrhu zatím 

nevyplácí, avšak částky určené na jejich uspokojení se prozatím složí do soudní 

úschovy u insolvenčního soudu. Ve chvíli, kdy je o nich rozhodnuto a odpadnou 

překážky k jejich výplatě, vydá o nich insolvenční soud další rozvrhové usnesení.99

Insolvenční soud může také, pokud to dovoluje stav zpeněžení majetkové 

podstaty, na návrh insolvenčního správce opatřený souhlasem věřitelského výboru

povolit usnesením částečný rozvrh. Insolvenční správce by přitom měl návrh 

k částečnému rozvrhu podávat soudu kdykoliv v průběhu konkursu, kdy je k dispozici 

dostatek volných peněžních prostředků. V případě, kdy insolvenční správce částečný 

rozvrh nenavrhne, ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňuje, je toto podle 

§ 38 odst. 3 InsZ důvodem ke snížení odměny insolvenčního správce.

4.2 Uspokojení pohledávek při reorganizaci

Pro uspokojování pohledávek v reorganizaci se s ohledem na její povahu 

sanačního způsobu řešení dlužníkova úpadku uplatní odlišný režim, než jaký se pro 

uspokojování pohledávek uplatňuje při konkursu. Především platí, že při reorganizaci 

dochází k zachování provozu dlužníkova závodu, a tudíž bude docházet k postupné 

úhradě pohledávek dlužníkových věřitelů právě v souvislosti s provozem dlužníkova 

                                                            
98

MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 3. aktualizované vydání. Praha: 

Linde Praha, 2014, str. 120
99 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, str. 528.
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podniku. Uspokojování pohledávek v reorganizaci záleží na tom, jakým způsobem dle § 

341 InsZ bude reorganizace provedena a rovněž na rozdělení věřitelů do skupin.100

V reorganizaci se opět uplatňují jak pohledávky nepřednostní, tak pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou. Zatímco nepřednostní pohledávky se uspokojují podle účinného 

reorganizačního plánu,101 předchozí uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a 

pohledávek jim na roveň postavených, případně jejich uspokojení ihned po účinnosti 

reorganizačního plánu je dle § 348 odst. 1 písm. e) InsZ předpokladem ke schválení 

reorganizačního plánu. K samotnému nabytí účinnosti reorganizačního plánu je potřeba 

říct, že má závažný dopad na závazky dlužníka, neboť tímto okamžikem dochází 

k jejich změně. Reorganizační plán je totiž možné chápat jako dohodu sui generis, dle 

které dochází k nahrazení původního závazku dlužníka novým závazkem, který vychází 

z průběhu insolvenčního řízení právě ze schválného a účinného reorganizačního 

plánu.102

V rámci uspokojování pohledávek při reorganizaci považuji za důležité 

upozornit na uspokojování zajištěných věřitelů, jelikož uspokojování jejich pohledávek 

má opět jistá specifika. Dle § 337 odst. 2 písm. a) InsZ tvoří každý zajištěný věřitel 

samostatnou skupinu, přičemž s přihlédnutím k principu, dle kterého by se mělo 

v insolvenčním řízení zacházet s věřiteli s obdobným postavením obdobným způsobem, 

nastávají situace, kdy i více zajištěných věřitelů tvoří jednu skupinu (např. v případě 

syndikovaných zajištěných úvěrů).103 K uspokojení zajištěného věřitele dochází na 

základě a v souladu se schváleným reorganizačním plánem. Zajištění věřitelé se přitom 

jako samostatná skupina věřitelů mohou významnou měrou podílet na schválení 

reorganizačního plánu, neboť k jeho schválení je dle § 348 odst. 1 písm. c) InsZ potřeba 

přijetí každou ze skupin věřitelů. Bez jejich souhlasu může ke schválení 

reorganizačního plánu dojít pouze za předpokladu, bude – li možno jej dle § 349 odst. 1 

                                                            
100 Rozdělení dlužníků do skupin má vliv na výsledek hlasování o reorganizačním plánu, dle kterého 

dochází k upokojování pohledávek.
101 Dle § 338 odst. 1 InsZ reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku 

povolení reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a 

uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Mimo jiné je tak reorganizačním plánem 

určován rozsah uspokojení jednotlivých zjištěných pohledávek.
102 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady 

(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, str. 797.
103 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H Beck, 2013, str. 192.
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InsZ považovat za spravedlivý. Za spravedlivý pro každou skupinu zajištěných věřitelů 

se reorganizační plán považuje, pokud každý zajištěný věřitel takové skupiny má podle 

reorganizačního plánu získat k zajištění svých zjištěných pohledávek zajištění stejného 

či obdobného druhu jako zajištění, kterým věřitel disponuje před schválením 

reorganizačního plánu, stejného pořadí a ke stejnému nebo obdobnému majetku 

dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni 

účinnosti reorganizačního plánu; a zároveň má zajištěný věřitel obdržet plnění, jehož 

hodnota se ke dni účinnosti reorganizačního plánu bude rovnat nejméně hodnotě 

(původního) zajištění stanoveného ve znaleckém posudku.

4.3 Uspokojování pohledávek při oddlužení

Způsob uspokojení pohledávky v oddlužení bude záviset na způsobu provedení 

oddlužení. Oddlužení může být dle § 398 provedeno zpeněžením majetkové podstaty,

nebo plněním splátkového kalendáře. Při povolení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty se postupuje obdobně jako při zpeněžování majetkové podstaty v konkurzu 

s tím rozdílem, že do majetkové podstaty nenáleží dle § 398 odst. 1 InsZ majetek, který 

dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení potom, co nastaly účinky schválení 

oddlužení. Pokud je dlužníkovi povoleno oddlužení splátkovým kalendářem, dochází 

k uspokojování jeho nezajištěných věřitelů z příjmů dlužníka formou pravidelných 

měsíčních splátek po dobu 5 let. Z dlužníkových příjmů lze do plnění splátkového 

kalendáře zahrnout částku v takovém rozsahu, v jakém ji lze zahrnout do výkonu 

rozhodnutí nebo exekučního řízení k uspokojení přednostních pohledávek.104 Podle 

podílu výše pohledávky jednotlivého věřitele vůči celkovému dluhu dlužníka se určuje i 

výše uspokojení věřitele vůči celkovému plnění poskytnutému dlužníkem.

Zajištění věřitelé se v oddlužení uspokojují zpeněžením předmětu zajištění, 

přičemž není rozhodné, jaká z forem oddlužení je schválena. Z tohoto důvodu zajištění 

věřitelé o formě oddlužení nehlasují na schůzi věřitelů.105

Většina dlužníků žije v mylné představě o tom, že schválením oddlužení 

plněním splátkového kalendáře se dostávají pod jakousi pomyslnou ochranu, kdy jejich 
                                                            
104 Viz. § 398 odst. 3 InsZ.
105 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 3. aktualizované vydání. Praha: 

Linde Praha, 2014, str. 146.
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dluhy nemohou být vymáhány v exekučním řízení a zároveň nemůže dojít ke zpeněžení 

jejich nemovitosti. Co do nemožnosti zpeněžení jejich nemovitosti je však jejich 

představa nesprávná, neboť při zpeněžení předmětu zajištění se postupuje obdobně 

podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkurzu s tím rozdílem, že při neúplném 

uspokojení zajištěné věřitelovy pohledávky z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění se 

nezajištěný zbytek neuhrazené pohledávky neuspokojuje jako nezajištěná pohledávka, 

ale automaticky zaniká.    
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Závěr

Tuto práci jsem se snažil koncipovat tak, aby ke každému rozebíranému tématu 

byl vždy podán stručný obecný výklad a následně bylo přikročeno ke konkrétnějšímu 

rozebrání dané problematiky. Při konkrétní specifikaci jednotlivých rozebíraných 

institutů jsem se snažil poukázat na jejich uplatňování v praxi, přičemž v některých 

případech jsem se snažil prezentovat vlastní úvahy na jejich žádoucí úpravu. Pro účely

popisu formování úpravy některých institutů insolvenčního práva bylo potřeba poukázat 

i na judikaturu, která se často stává nástrojem k určování směru jejich vývoje.

Pro podání souhrnného výkladu o procesu uplatňování pohledávek 

v insolvenčním řízení bylo nutné často vycházet z insolvenčního zákona, jako kodexu 

insolvenčního práva. Při pojednání o některých tématech bylo však vzhledem k jejich 

povaze vhodné poukázat i na úpravu v ZKV a tuto porovnat s úpravou dnešní 

obsaženou v InsZ. Rovněž je v rámci některých témat poukázáno na novelu InsZ 

provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., která do InsZ vnáší spoustu nových institutů a 

spoustu stávajících do jisté míry modifikuje. Výsledkem by tak mělo podání ucelenější 

a přehlednější charakteristiky těchto témat.

Důležité je zmínit, že cílem práce není pokrýt rozebíranou problematiku 

naprosto vyčerpávajícím způsobem, nýbrž poskytnout základní přehled o systematice 

pohledávek v insolvenčním řízení včetně podání výkladu o procesu jejich uplatňování, 

přezkumu a uspokojování. 

Všem těmto tématům rozebraným v této práci předchází pojednání o vývoji 

insolvenčního práva od jeho návratu do právního řádu v podobě ZKV po současnost. 

Toto má přispět k lepšímu pochopení podoby dnešní úpravy. Následující kapitoly jsou 

řazeny systematicky tak, aby byl nejdříve podán výklad o pohledávkách a jejich 

uplatňování a následně výklad o jejich popírání a uspokojování. Výsledkem by tak mělo 

být podání logického přehledu zahrnujícího existenci pohledávky v insolvenčním řízení 

od jejího uplatnění v tomto řízení až po její zánik. 
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Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení – resumé

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 
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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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Raising claims in insolvency proceedings – Abstract

This work aims to provide a comprehensive overview of the raising the claim in the 
insolvency proceedings. There is an explanation provided for each type of claims 
together with practical examples targeting the most problematic aspects of application 
of Act No. 182/2006 Coll., on bankruptcy and means of resolution thereof (hereinafter 
“The Insolvency Act”).The work is not limited only to a process of raising the claim in 
insolvency proceedings but it systematical describes further existence of raised claim in 
the insolvency proceedings. There are also two more chapters dealing with the review 
of claims and their satisfaction.

The work deals with the effective legislation, meaning the insolvency act. There is 
pointed toward the specific legislation in specific cases when adequate. This legislation 
is contained in the Act No. 328/1991 Coll., on bankruptcy and settlement (hereinafter 
“The Bankruptcy and Settlement Act”). I also took into account the significance of the 
novelization of the insolvency act number 294/2013 Sb. (so called revision 
novelization) and I point out the cases of modifications based on this novelization..

I also refer to the previous legislation contained in the bankruptcy act. Together with 
this I explain the development of insolvency law from the adoption of an insolvency act 
until now. Abovementioned is the part of the first chapter. Meaning that the first chapter 
aims for the detailed explanation of the development of these two pieces of the 
legislation. I also elaborate on the insolvency act in the first chapter. To allow the reader 
detail insight, I enumerate the most important novelizations.

The second chapter is the key chapter of this work since it contains the enumeration of 
claims existing in the insolvency proceedings, including the description of raising the 
claims. In the beginning of the chapter there is a general explanation of the term claim 
and the basic division of claims which are contained in this work. Concretely, the 
second chapter is divided into subchapters elaborating on lodged claims, claims which 
is not possible to lodge and secured claims. There are concretized claims according to 
their other possible division in the separate subchapter

The third chapter describes the review of the lodged claims. This chapter is logically 
divided according to the temporal continuity of each actions during the review of claims 
to other subchapters which deal with the review of lodged claims from the preliminary 
examination by the insolvency administrator to further reviewing session and a denial of 
the claims. The denial of the claime is further elaborated in the other subchapters 
divided on the basis of denying subjects and reasons for denial.

The goal of the fourth chapter is to characterize the satisfaction of raised claims while 
this characteristic happens in subchapters aiming to explain the satisfaction of claims 
during the insolvency solved by a debt relief, bankruptcy and reorganization.
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