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Úvod 

 

Východiskem pro mou práci, v které se budu zabývat problematikou 

insolvenčího návrhu, zejména pak hledáním odpovědi na otázku, jak zabránit odmítnutí 

a zamítnutí
1
 takového návrhu insolvenčním soudem, je §97 odst. 1 insolvenčního 

zákona, který stanoví: „Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, zahajuje se dnem, 

kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.“
2
 Z tohoto ustanovení jasně 

vyplývá, že insolvenční řízení nelze zahájit ex offo a způsobilý insolvenční návrh je 

jedinou možností, jak může dojít k co nejvyššímu a zpravidla poměrnému uspokojení 

nároků věřitelů v  insolvenčním řízení. 

 Jak bude níže poukázáno, kvalita podávaných insolvenčních návrhů zřejmě 

neodpovídá požadavkům stanovených insolvenčním zákonem a rozhodovací praxí 

soudů. Pokud nahlédneme do insolvenčního rejstříku můžeme zjistit, že v současné 

době každý pracovní den soudy odmítnou v průměru 30 insolvenčních návrhů
3
, což je 

zhruba 150 týdně, 600 za měsíc a 7200 ročně. Domnívám se, že se jedná o číslo 

opravdu vysoké. Na nepříznivé výsledky v oblasti úspěšnosti insolvenčních návrhů je 

poukázáno i v publikaci Insolvenční praxe v České republice v období 2008 – 2013. 

Autoři knihy zde zkoumají vzorek 615 insolvenčních případů a předkládají závěry, 

které jsou podle mého názoru alarmující. Uvádí, že téměř sedmdesát procent případů 

insolvenčních návrhů ze vzorku, vůbec nedospěje do fáze, kterou obecně považujeme za 

samotné insolvenční řízení, tedy do situace, kdy insolvenční správce a soud konají 

kroky směřující k uspokojení nároků věřitelů, jedná se o návrhy odmítnuté, zamítnuté, 

                                                 
1
 Především zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a 

alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. 
2
 Zákon č. 182/2006, ze dne 30. března 2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). § 97 

odst. 1. Dostupný také online na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182.   
3
 Vlastní výpočet z údajů v insolvenčním rejstříku (sekce akce - usnesení o odmítnutí insolvenčního 

návrhu). Pro představu náhled pro den 8.10. 2013 ve věci usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu 

online: 

https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&p

odpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cis

lo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_s

tav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.20

13&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns

=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=

&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI.  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podpora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senatu=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&aktualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_72&datum_akce_od=08.10.2013&datum_akce_do=08.10.2013&nazev_osoby_f=&cislo_senatu_vsns=&druh_vec_vsns=&bc_vec_vsns=&rocnik_vsns=&cislo_senatu_icm=&bc_vec_icm=&rocnik_icm=&rowsAtOnce=50&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znacky_obdobi=14DNI
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zastavená řízení a návrhy různě jinak ukončené.
4
 Dále autoři uvádí: „Jsme také svědky 

situace, kdy více než třetina (34, 64%) z celkového počtu insolvenčních návrhů vzbuzuje 

pochybnost, zda vůbec existuje dlužník v úpadku, zda jsou české soudy místně příslušné 

k řešení případného úpadku dlužníka nebo mají tyto návrhy natolik vážné vady, že 

samotné řízení nemá smysl.“
5
 Podle jejich záznamů tedy tvoří insolvenční návrhy 

odmítnuté přímo z důvodů vad zhruba patnáct procent z celkového vzorku a zamítnuté 

návrhy z obecných důvodů zhruba dvacet procent (dohromady celkem téměř uvedených 

35%)
6
  

Odmítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že neobsahuje obligatorní náležitosti 

nebo je neurčitý anebo nesrozumitelný, je pro soud patrně nejjednodušší způsob 

vyřízení věci. Obzvláště pak za situace, kdy soud dle § 128 odst. 1 insolvenčního 

zákona
7
 není povinen vyzvat navrhovatele k odstranění vad návrhu a musí rozhodnout o 

podaném návrhu v pořádkové lhůtě pouhých sedmi dnů od jeho podání (na základě § 

128 InsZ nelze užít § 43 občanského soudního řádu). Soud ze zákona vyzývá 

k odstranění vad insolvenčního návrhu jen pokud nejsou k insolvenčnímu návrhu 

připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené 

náležitosti. Nebude-li ovšem návrh řádně opraven i zde ho soud následně po uplynutí 

stanovené lhůty odmítne.
8
 Na druhou stranu by soud dle § 128 odst. 1 insolvenčního 

zákona měl odmítnout jen takový návrh, kdy pro jeho nedostatky nelze pokračovat 

v řízení. Nadto dle § 147 insolvenčního zákona platí, že insolvenční navrhovatel 

odpovídá v případě odmítnutí insolvenčního návrhu vinou insolvenčního navrhovatele 

dlužníkovi, případně jiným věřitelům dlužníka za škodu (za podmínek stanovených v 

§147 insolvenčním zákonem uvedených). V případě podání vadného insolvenčního 

                                                 
4
 KISLINGEROVÁ, Eva; RICHTER, Tomáš; SMRČKA, Luboš a kol. Insolvenční praxe v České 

republice. V období 2008- 2013. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. s. 21.   
5
 KISLINGEROVÁ, Eva; RICHTER, Tomáš; SMRČKA, Luboš a kol. Insolvenční praxe v České 

republice. V období 2008- 2013. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. s. 21, 22. 
6
 KISLINGEROVÁ, Eva; RICHTER, Tomáš; SMRČKA, Luboš a kol. Insolvenční praxe v České 

republice. V období 2008- 2013. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. s. 19 
7
 Znění § 128 odst. 1 InsZ: Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je 

nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v 

řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 

občanského soudního řádu se nepoužije. 
8
 Vychází z § 128 odst. 2 InsZ. 
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návrhu proto navrhovatel neriskuje jen odmítnutí insolvenčního návrhu, ale též 

peněžitou sankci.
9
 

Z důvodů stanovených výše je zřejmé, že by se problematice insolvenčního 

návrhu mělo věnovat více pozornosti nebo při nejmenším insolvenční navrhovatelé by 

k němu měli přistupovat s větší vážností. V mé práci bych ráda vymezila náležitosti 

insolvenčního návrhu, poukázala na jeho nejčastější vady a nedostatky a po zpracování 

množství judikatury vztahující se k problematice insolvenčního návrhu nastínila návod, 

jak předložit insolvenční návrh tak, aby nedošlo k jeho odmítnutí popřípadě zamítnutí 

soudy. V závěru hodlám shrnout mnou zjištěné poznatky a posoudit zda prvotní úspěch 

insolvenčního návrhu je jen v rukách insolvenčního navrhovatele nebo zda závisí i na 

ochotě soudu se jím zabývat. 

 

1 Podmínka zahájení insolvenčního řízení 

 

 Insolvenční řízení lze oprávněně zahájit jen ohledně dlužníka, který je v úpadku 

nebo mu úpadek hrozí (pojem tzv. hrozícího úpadku). Navrhovatel musí podat 

insolvenčního návrh, v němž jsou uvedeny rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek 

dlužníka nebo jeho hrozící úpadek.
10

 Úpadek je tak klíčovým institutem insolvenčního 

řízení a v úvodu mé práce by bylo vhodné uvést zákonnou definici tohoto pojmu. 

Insolvenční zákon zná dvě základní formy úpadku, a to platební neschopnost a 

předlužení. Dalším institutem, kterým se insolvenční zákon zabývá je pak již zmíněný 

hrozící úpadek.   

 

1.1  Úpadek, hrozící úpadek 

 

                                                 
9
 RICHTER, Ondřej. K náležitostem insolvenčního návrhu. In: epravo.cz[online]. 8.11.2012. Dostupné 

online na: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nalezitostem-insolvencniho-navrhu-86809.html. 
10

 Viz §103 odst. 1 InsZ. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nalezitostem-insolvencniho-navrhu-86809.html
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Úpadek ve formě platební neschopnosti může dopadnout na všechny kategorie 

dlužníků, to znamená na fyzické osoby nepodnikatele, fyzické osoby podnikatele
11

 i 

právnické osoby. Zákonná definice úpadku je vymezena v § 3 odst. 1 a 2 insolvenčního 

zákonu, jedná se o případ, kdy má dlužník více věřitelů (nejméně dva), má peněžité 

závazky déle jak třicet dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. 

Poslední podmínka, neschopnost plnit tyto závazky je splněna za předpokladu, že 

dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po 

dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé 

ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, 

anebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 insolvenčního 

zákona, kterou mu uložil soud. Jedná se o vyvratitelné domněnky toho, kdy je dlužník 

neschopen plnit své peněžité závazky. Jak uvádí Richter ve své publikaci: „Tyto 

domněnky slouží především pro právní pozici věřitele podávajícího insolvenční 

návrh.“
12

 Věřitel většinou nemá přesné údaje o ekonomické situaci dlužníka, proto je 

pro něj využití domněnek poukazujících na platební neschopnost dlužníka nezbytné. Je 

důležité připomenout, že pro účely prokázání úpadku ve formě platební neschopnosti se 

berou v úvahu pouze peněžité (či platební) závazky.
13

  

„O úpadku ve formě předlužení mluvíme v případě, má–li dlužník, který je 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, více věřitelů a souhrn jeho 

závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se 

přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, 

lze – li předpokládat, že dlužník bude moci ve správě nebo v provozu podniku 

pokračovat.“
14

 Tuto zákonnou definici nalezneme § 3 odst. 3 insolvenčního zákonu. 

Fyzická osoba nepodnikatel se nemůže dostat do úpadku ve formě předlužení, rozšíření 

i na její osobu, by nemělo žádný praktický význam, protože z definice předlužení 

vyplývá, že může jít jen o osoby, které mají povinnost vést účetnictví.
15

  

                                                 
11

 Pojem podnikatel je s účinností od 1. 1. 2014 v hmotném právu nově vymezen v § 420 a § 421 zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „nový obč. zák.“). Dostupný online na: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89.  
12

 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 196. 
13

 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 195. 
14

 Viz ustanovení § 3 odst. 3 InsZ. 
15

 Sněmovní tisk 1120/0, část. č. ½. Vládní návrh insolvenčního zákona – EU. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 182/2006 Sb. s. 16. Dostupný online na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0 . 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0
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  Hodnota majetku je v tomto případě na rozdíl od předchozího poměřována 

všemi závazky, nikoliv jen splatnými, majetek je však oceňován na bázi běžícího 

podniku tzv. going koncern princip (předpoklad, že podnik bude dále trvat). Tato forma 

úpadku je pro věřitele těžko rozpoznatelná. Věřitel nemusí mít indicie o tom, že dlužník 

zřejmě nemá prostředky k uhrazení pohledávek splatných v budoucnu. Insolvenční 

návrhy pro úpadek ve formě předlužení tak budou předkládat především samotní 

dlužníci, jak bude v mé práci následně rozvedeno. 

Pojem hrozící úpadek je pak vymezen v § 3 odst. 4 insolvenčního zákonu. O 

hrozící úpadek jde tehdy, lze – li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, 

že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých 

závazků.
16

 Návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu hrozícího úpadku je 

oprávněn podat pouze dlužník,
17

 neboť jen on může odpovědně tuto situaci zhodnotit. 

Tento institut by měl pro dlužníka představovat možnost včasným zákrokem zachovat 

výrobu, provoz podniku, zaměstnanost, zvláště pak při podání insolvenčního návrhu 

zároveň v kombinaci s návrhem na reorganizaci (nelikvidační způsob řešení úpadku). 

Jedná se o otevřenou definici pojmu, která vyžaduje provedení určitého odhadu ohledně 

dlužníkova budoucího finančního vývoje. Interpretace ustanovení tak vzhledem 

k použitým výrazům není jednoduchá a více pozornosti mu bude věnována 

v následujících kapitolách v souvislosti s dlužnickým insolvenčním návrhem. 

 

2 Rozhodnutí o insolvenčním návrhu 

 

V mé práci se chci soustředit především na problematiku insolvenčního návrhu, na 

vymezení jeho náležitostí, aby byl projednatelným v insolvenčním řízení. V úvodu 

diplomové práce je však vhodné, i když velmi stručně, představit i zákonné možnosti 

vypořádání se s insolvenčním návrhem. 

Pokud je insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh, ke kterému se přihlíží 

(nepřihlíží se pokud insolvenční návrh není opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, 

                                                 
16

 Viz § 3 odst. 4 InsZ. 
17

 Viz §97 odst. 3 InsZ. 
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která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, 

nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky),
18

 vydává insolvenční soud tzv. 

rozhodnutí o insolvenčním návrhu.
19

 

Rozhodnutím o insolvenčním návrhu jsou jednak rozhodnutí o úpadku (tedy 

rozhodnutí, kterým je insolvenčnímu návrhu vyhověno, (viz § 136 InsZ), jednak tzv. 

jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu (viz § 142 InsZ). 

Mezi jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu patří rozhodnutí o odmítnutí 

insolvenčního návrhu pro vady nebo zjevnou bezdůvodnost dle § 142 písm. a) InsZ, 

rozhodnutí o zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo 

který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu dle § 142 písm. 

b) InsZ a posledním jiným rozhodnutím o insolvenčním návrhu, je rozhodnutí o 

zamítnutí insolvenčního návrhu podle § 142 písm. c) a IZ. Nově
20

 je tak v insolvenčním 

zákoně upraveno rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou 

bezdůvodnost. Tento nový institut vymezený v § 128a InsZ má být další pojistkou proti 

zneužívání insolvenčních řízení. V mé práci mu později budu věnovat větší pozornost. 

Insolvenční soud, jak již bylo řečeno, odmítne vadný insolvenční návrh bez 

dodatečné výzvy k odstranění vad, pokud tento návrh při podání neobsahuje všechny 

náležitosti nebo není srozumitelný a projednatelný.
21

  Učiní tak nejpozději do 7 dnů 

poté, co byl insolvenční návrh podán.
22

 Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se 

v tomto případě nepoužije. Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách vztahujícím 

se k insolvenčnímu řízení uvádí, že se tím řízení zjednodušuje a zrychluje - rizika 

špatného návrhu si nese navrhovatel sám.
23

 V této souvislosti je však znovu nutné 

připomenout, že dle ustanovení § 128 odst. 1 InsZ, by insolvenční soud měl odmítnout 

jen takový návrh, kdy pro jeho nedostatky nelze pokračovat v řízení. Tento postoj 

vyplývá i z rozhodovací praxe soudů, která se shodla na závěru, že insolvenční návrh, 

                                                 
18

 Viz § 97 odst. 2 InsZ, v textu vymezeno blíže. 
19

 RICHTER, Ondřej. K odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost. In: 

epravo.cz.[online]. 14.3.2013. Dostupné online na: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-odmitnuti-

insolvencniho-navrhu-pro-zjevnou-bezduvodnost-89959.html?mail.   
20

 Novela uskutečněné zákonem č. 294/2013 Sb, s účinností od 1.1.2014. 
21

 Viz ustanovení § 128 odst. 1InsZ.  
22

 Jedná se o lhůtu pořádkovou. 
23

 Oficiální webové stránky k insolvenčnímu zákonu pod vedením ministerstva spravedlnosti ČR. Co se 

stane po podání insolvenčního návrhu? Dostupné online na: http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-

informace/dluznik/po-podani-navrhu.html.  

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-odmitnuti-insolvencniho-navrhu-pro-zjevnou-bezduvodnost-89959.html?mail
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-odmitnuti-insolvencniho-navrhu-pro-zjevnou-bezduvodnost-89959.html?mail
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/dluznik/po-podani-navrhu.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/dluznik/po-podani-navrhu.html
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který neobsahuje všechny náležitosti, ještě nemusí být soudem odmítnut, neboť 

judikatura přepjatý formalismus odmítá.
24

 Ráda bych již zde však představila svůj 

názor, že záleží do značné míry na rozhodnutí insolvenčních soudců (vyšších soudních 

úředníků), jak posoudí takové vady a možnou projednatelnost návrhu. V souvislosti 

s tím předkládám jako příklad dva v bodu šest téměř identické insolvenční návrhy 

s návrhem na povolení oddlužení (u závazků nebyla uvedena splatnost), kdy v jednom 

případě došlo k okamžitému odmítnutí insolvenčního návrhu, z důvodu předložení 

zásadně neprojednatelného insolvenčního návrhu a v druhém soud vyzval insolvenčního 

navrhovatele k doplnění.
25

  

Pokud je insolvenční návrh perfektní, ale nejsou k němu připojeny povinné 

přílohy nebo tyto přílohy vykazují vady, které lze odstranit, určí insolvenční soud 

navrhovateli lhůtu k doplnění či odstranění vad (určená lhůta nesmí být delší než 7 dnů). 

Pokud není insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, soud jej odmítne. 

Zamítnutí insolvenčního návrhu přichází v úvahu,  nejsou-li splněny zákonem 

stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Insolvenční návrh věřitele tak 

bude zamítnut, pokud nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna 

další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Uvedení této skutečnosti je 

náležitostí insolvenčního návrhu, kdy je především na věřiteli, aby ji osvědčil. Této jeho 

povinnosti bude později v mé práci věnována větší pozornost. Není-li dlužník v úpadku 

pro předlužení, zamítne insolvenční soud insolvenční návrh podaný věřitelem i tehdy, 

osvědčí-li dlužník jednající v dobré víře, že se dostal do druhotné platební neschopnosti 

vinou třetí osoby a tuto platební neschopnost bude schopen vyřešit do tří měsíců (tzv. 

odvrácení platební neschopnosti dlužníkem, které bude v mé práci také zmíněno). Tím 

se úpadci dává možnost dokázat, že úpadek je pouze přechodný, nezpůsobený jeho 

vinou a také se mu umožňuje situaci řešit bez využití insolvenčního řízení. Insolvenční 

návrh je také zamítnut, pokud byly před zahájením insolvenčního řízení poskytnuty 

                                                 
24

 Nález Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 50/03, ze dne 13. června 2006. Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/I.US50/03. Ústavní soud zde připomíná, že „… ve své konstantní judikatuře již 

mnohokrát prokázal, že netoleruje orgánům veřejné moci a především obecným soudům přepjatě 

formalistický postup v řízení za použití v podstatě sofistikovaného odůvodňování zjevné nespravedlnosti. 

Zdůraznil přitom mimo jiné, že obecný soud není absolutně vázán doslovným zněním zákona, nýbrž se od 

něj smí a musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost…“  
25

 Názorný příklad z praxe viz přílohy č. 1, 2 a 3. 

http://kraken.slv.cz/I.US50/03
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dlužníkovi za jeho závazky záruky státem nebo vyšším územním samosprávným 

celkem.
26

 Tomuto důvodu zamítnutí se své práci však věnovat nebude. 

 

2.1 Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, která vznikla zahájením 

insolvenčního řízení 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu postavení věřitele při podání insolvenčního návrhu 

v žádném případě není prosto rizik. Jak je stanoveno v § 147 InsZ, byl-li insolvenční 

návrh odmítnut vinou insolvenčního navrhovatele, má osoba, které zahájením 

insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu vznikla škoda nebo jiná 

újma, právo na náhradu takové škody nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu 

navrhovateli.
27

 Těmito osobami se myslí zejména dlužník nebo věřitel dlužníka. Právo 

na náhradu škody nebo jiné újmy lze uplatnit také tehdy, jestliže byl insolvenční návrh 

zamítnut z důvodu, že nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna 

další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku.
28

 Právě proto by věřitel či jeho 

právní zástupce měli věnovat přípravě insolvenčního návrhu mimořádnou pečlivost a 

měli by zvážit riziko odmítnutí návrhu (či zamítnutí z uvedeného důvodu). Ustanovení 

§ 147 odst. 1 InsZ přitom formuluje vyvratitelnou domněnku zavinění insolvenčního 

navrhovatele ve vztahu k odmítnutí insolvenčního návrhu.  Znovu tedy zdůrazňuji, že je 

třeba se vyvarovat před nerozvážnými (či šikanózními) věřitelskými návrhy. 

 

3 Insolvenční návrh 

 

Insolvenční návrh je zákonně vymezen v §2 písmeno c) insolvenčního zákonu, 

kde je stanoveno, že insolvenčním návrhem se rozumí u insolvenčního soudu podaný 

návrh na zahájení insolvenčního řízení.
29

 Tato definice není zcela vypovídající, 

                                                 
26

 Podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu jsou stanoveny v § 143 InsZ. 
27

 Viz ustanovení § 147 odst. 1 InsZ. 
28

 Viz § 147 odst. 2 InsZ. 
29

 Viz §2 písm. c) InsZ. 
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k lepšímu porozumění poslouží vymezení insolvenčního návrhu skrze jeho náležitosti, 

jak učiním v následujících podkapitolách a kapitolách. 

 Oprávněn k jeho podání je dlužník nebo věřitel dlužníka, pokud jde o hrozící 

úpadek, je osobou oprávněnou, jak již bylo řečeno výše, pouze dlužník.
30

 Jen on může 

odpovědně posoudit, zda již úpadek hrozí nebo zda se ještě nachází v situaci, kdy 

existuje jiné řešení jako východisko z nepříznivé ekonomické situace. Jak je uvedeno 

v důvodové zprávě k insolvenčnímu zákonu, kdyby tak mohli učinit i věřitelé, vznikly 

by důvodné obavy, že budou podávat insolvenční návrhy v širší míře jako způsob 

nátlaku vůči svým dlužníkům, sledujíce účely, jež jsou s principy insolvenčního řízení v 

rozporu.
31

 Zřejmě by tak narostl počet podávání tzv. šikanózních insolvenčních návrhů, 

které mají za cíl pouze poškodit postavení dlužníka v konkurečním boji v daném 

podnikatelském odvětví, i jimi se budu v mé práci později zabývat. 

    

3.1  Obecné náležitosti podání 

 

Insolvenční návrh je zvláštním druhem podání, jak ho známe z obecné úpravy 

dle občanského soudního řádu. Insolvenční zákon jako lex specialis má přednost před 

obecnými ustanoveními občanského soudního řádu, avšak obecné náležitosti návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení do značné míry kopírují § 42 odst. 4 občanského soudního 

řádu,
32

 na který §103 odst. 1 insolvenčního zákona odkazuje, a § 79 občanského 

soudního řádu. Obě podání musí být úplné, určité a srozumitelné. Z návrhu musí být 

patrné, kterému soudu je určen, kdo jej činí, které věci se týká, čeho se jím insolvenční 

navrhovatel domáhá, a musí být datován a podepsán (podpis na insolvenčním návrhu se 

ovšem považuje za formální náležitost a musí splňovat požadavky vymezené v §97 

odst. 2 insolvenčního zákona, viz dále). 

 

                                                 
30

 Viz § 97 odst. 5 InsZ. 
31

 Sněmovní tisk 1120/0, část. č. ½. Vládní návrh insolvenčního zákona – EU. Důvodová zpráva k zákonu 

č. 182/2006 Sb. s. 180. Dostupný online na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0 . 
32

 Zákon č. 99/1963 ze dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád. §42 odst. 4., dále jen OSŘ. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0


 

10 

 

3.2  Formální náležitosti 

 

Zákon připouští tři (do nedávna pouze dvě)
33

 formy podání insolvenčního 

návrhu - s úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím uznávaným 

elektronickým podpisem, anebo zasláním prostřednictvím její datové schránky.
34

 

Nebude-li návrh na zahájení insolvečního řízení podán některou z forem, kterou 

předpokládá § 97 odst. 2 insolvenčního zákonu, insolvenční soud k takovému návrhu 

vůbec nepřihlédne a takový insolvenční návrh nebude způsobilý vyvolat účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení.
35

 Ustanovení zákona vyložil v usnesení č.j. 1 VSPH 

300/2009-A-10 Vrchní soud v Praze. Právní konstrukce tzv. nepřihlížení 

k insolvenčnímu návrhu znamená, že chybí procesní úkon, v jehož důsledku by mohlo 

být zahájeno insolvenční řízení. Je – li tomu tak, pak tu není insolvenčního řízení a pak 

tu logicky též není zákonné opory pro jakékoliv rozhodování soudu.
36

 Nově je však 

v insolvenčním zákoně stanoveno že o tom, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, 

vyrozumí insolvenční soud insolvenčního navrhovatele usnesením.
37

 

Důvod, proč zákon dovoluje jen tři (do nedávna dvě) možné formy podání, je 

zřejmý a v komentáři k insolvenčnímu zákonu ho autoři shrnuli následovně: „Omezení 

forem pro návrhy na zahájení insolvenčního řízení umožňuje jednoznačnou identifikaci 

autora návrhu. Sloužit k tomu budou evidence vedené subjekty ověřujícími podpisy nebo 

evidence, které vedou vydavatelé zaručených elektronických podpisů
38

. Pojetí má 

zmírnit možnost zneužití insolvenčního návrhu a „eliminovat podvodné návrhy, s nimiž 

by byly jinak spojeny účinky zahájení insolvenčního řízení.“
39

 K tomu autoři komentáře 

dodávají, že jednoznačné určení navrhovatele neúspěšného návrhu na zahájení 

                                                 
33

 Změna novelou od 1.1. 2014,  viz výše. 
34

 Možné formy podání insolvenčního návrhu jsou vymezeny v §97 odst. 2 InsZ. 
35

 Účinky zahájení insolvenčního řízení jsou stanoveny v § 101, 109 až 111 InsZ. 
36

 Usnesení Vrchního soudu Praha ze dne 19. června. 2009, č.j. 1 VSPH 300/2009-A-10 ve věci KSHK 

40 INS 2342/2009. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/1VSPH300/2009.  
37

 Viz § 97 odst. 4 InsZ, dle něj pak dále proti takovému usnesení o nepřihlížení k insolvenčnmí návrhu 

nejsou přípustné opravné prostředky, ustanovení insolvenčního zákona o doručení vyhláškou se zde 

nepoužije. 
38

 KOZÁK, J., BUDÍM, P., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 213. 
39

 ZELENKA, J. Insolvenční zákon: (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 

108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Linde, 2008. s. 161 

http://kraken.slv.cz/1VSPH300/2009
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insolvenčního řízení umožní dlužníkovi vymáhat případnou škodu dle §147 IZ.
40

 Je 

nemyslitelné, aby se přihlíželo k takovému insolvenčnímu návrhu, u kterého by 

případně nebylo možné dohledat odpovědnou osobu. 

Z judikatury je možné uvést, že pokud insolvenční návrh podepsal zmocněnec 

na základě plné moci, musí být ověřen nejen podpis zmocněnce na insolvenčním 

návrhu, ale také podpis zmocnitele na plné moci.
41

 Tento judikaturní závěr byl převzat i 

do textu insolvenčního zákona, kdy byl novelou, zákonem č. 294/2013 Sb. v zájmu 

právní jistoty, dodán odstavec do § 97 InsZ ve znění: „Je-li insolvenční návrh podepsán 

způsobem uvedeným v odstavci 2 pouze zástupcem insolvenčního navrhovatele na 

základě procesní plné moci, je podmínka uvedená v odstavci 2 splněna jen tehdy, je-li 

úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem insolvenčního 

navrhovatele opatřena k insolvenčnímu návrhu připojená procesní plná moc. To platí 

obdobně, jedná-li za insolvenčního navrhovatele, jímž je právnická osoba, jeho 

zaměstnanec (člen), který tím byl pověřen statutárním orgánem.“
42

 Opět je to z toho 

důvodu, aby bylo možné identifikovat především původce návrhu. Z jiného rozhodnutí 

soudu, byl učiněn závěr, že k insolvenčnímu návrhu opatřenému ověřeným podpisem 

osoby, která nedoložila své oprávnění zastupovat právnickou osobu, soud přihlíží a 

učiní pokus o odstranění tohoto odstranitelného nedostatku podmínky řízení.
43

 

V souvislosti s tím Kotoučová ve své publikaci uzavírá, že dosud známá judikatura se 

kloní k názoru, že je-li vada návrhu odstranitelná a záleží jen ve formálním nedostatku, 

má soud učinit pokus o odstranění takové vady.
44

 K tomu je však z mého pohledu nutné 

dodat, že vada musí být jen takového charakteru, aby účel vymezený v zákoně byl stále 

zachován, tedy aby nebyla znemožněna identifikace osoby navrhovatele. Pokud by byl 

návrh podán zcela bez úředně ověřeného podpisu osoby, která jej podala nebo bez jejího 

uznávaného elektronického podpisu, anebo zasláním prostřednictvím její datové 

schránky, soud by se zřejmě ani nepokoušel o odstranění takového nedostatku a 

                                                 
40

 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení 

Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 213. 
41

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2011, sen. zn. 29 NSČR 51/2011. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/643F33782ADDB2B5C1257A4E0068CD

77?openDocument&Highlight=0,.  
42

 Viz § 97 odst. 5 InsZ. 
43

 Usnesení Vrchního soudu Olomouc, ze dne 30. října 2008, sp. zn. 1 VSOL 121/2008-A-105 ve věci 

KSBR 46 INS 1162/2008. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/1VSOL121/2008.  
44

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 

1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 194. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/643F33782ADDB2B5C1257A4E0068CD77?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/643F33782ADDB2B5C1257A4E0068CD77?openDocument&Highlight=0
http://kraken.slv.cz/1VSOL121/2008
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k návrhu by jednoduše nepřihlédl. Nad to je nutné poznamenat, že novelou došlo 

k výslovnému zpřísnění požadavku především v souvislosti s podpisem plné moci. 

 

3.3  Obsahové náležitosti insolvenčního návrhu  

  

Kromě obecných náležitostí podání, musí insolvenční návrh splňovat požadavky 

na obsahové náležitosti insolvenčního návrhu stanovené v § 103 IZ. Jedná se o 

požadavek označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, uvedení rozhodujících 

skutečností, které svědčí o úpadku dlužníka popřípadě jeho hrozícím úpadku, uvedení 

skutečností opravňujících k podání návrhu (pokud není navrhovatel dlužník), požadavek 

na označení důkazů, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává. Z návrhu musí být 

patrné, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá a musí k němu být připojeny 

předepsané přílohy a listinné důkazy, kterých se navrhovatel dovolává. Přílohy a listiny 

však nejsou součástí insolvenčního návrhu.
45

 Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu 

v souvislosti s přílohami a listinami výslovně zdůrazňuje: „že z hlediska náležitostí 

insolvenčního návrhu nelze se zákonem předepsanými přílohami tohoto návrhu 

nakládat jako se „součástmi“ návrhu.“
46

  

  Insolvenční návrh tak mimo jiné musí obsahovat označení insolvenčního 

navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě jejich zástupců. Zákon 

vymezuje i způsob označení jednotlivých osob.
47

 Případem, kdy navrhovatelky označily 

dlužníka jeho obchodní firmou s uvedením sídla a osob jednatelů dlužníka, avšak 

neuvedly identifikační číslo dlužníka, se zabýval Nejvyšší soud České republiky ve 

svém usnesení sp.zn. 29NSČR 23/2010, kde připomněl, že důvodem pro odmítnutí 

insolvenčního návrhu podle ustanovení §128 odst. 1 insolvenčního zákonu je jen takový 

kvalifikovaný nedostatek spočívající v nedodržení předepsaných náležitostí 

insolvenčního návrhu, pro který nelze dále pokračovat v insolvenčním řízení. To by 

                                                 
45

 Viz §103 odst. 3 InsZ 
46

 Sněmovní tisk 1120/0, část. č. 1/2 Vládní návrh insolvenčního zákona – EU. Důvodová zpráva k 

zákonu č. 182/2006 Sb. s. 183. Dostupný online na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0 . 
47

 Viz §103 odst. 1 InsZ: Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a 

v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní 

firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Je-li navrhovatelem stát, musí insolvenční návrh 

obsahovat označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0
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podle názoru Nejvyššího soudu znamenalo, že nedostatečná identifikace dlužníka 

neumožňuje insolvenčnímu soudu s ním jako stranou insolvenčního řízení, jednat a 

doručovat mu písemnosti. Tak by tomu mohlo být, pokud by například na stejné adrese 

mělo sídlo více společností s podobnými obchodními firmami a jediným rozlišujícím 

znakem by bylo právě identifikační číslo osoby. To se ovšem v tomto případě nestalo, 

insolvenční soud neměl pochybnosti o tom, kdo je dlužníkem. Soud prvního stupně tak 

v případě argumentace chybějícím identifikačním číslem postupoval přísně 

formalisticky (odvolací soud jeho přístup svým rozhodnutím potvrdil), vzhledem 

k tomu, že konstantní judikatura přepjatý formalismus zapovídá,
48

 zrušil Nejvyšší soud 

usnesení odvolacího soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
49

 

V dalším případě ohledně označení odvolací soud v souladu s ustálenou 

judikaturou ve stejném duchu zastal názor, že odlišnost v uvedení dodatku označující 

určitou právní formu obchodní společnosti oproti tomu, jak je dodatek zapsán 

v obchodním rejstříku, nezpůsobuje neprojednatelnost návrhu na zahájení občanského 

soudního řízení, včetně návrhu insolvenčního.
50

  

Je tak patrné, že požadavek na označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka 

je především požadavkem na možnost jejich jasné identifikaci. Pokud nebude přesně 

dodržen způsob označení stanoveným zákonem, ale nevznikne zde žádná pochybnost o 

tom, kdo je insolvenční navrhovatel a kdo je dlužník, nemělo by dle rozhodovací praxe 

soudů dojít k jeho odmítnutí. Jak ovšem uvádí Ondřej Richter ve svém článku, v praxi 

označení insolvenčního navrhovatele zpravidla nečiní potíže a jen výjimečně se lze 

setkat s nutností odstraňovat vady insolvenčního návrhu týkající se označení dlužníka.
51

  

Při naplňování jednotlivých náležitostí návrhu na zahájení insolvenčního řízení 

je pozice věřitele a dlužníka zcela odlišná. Věřitel dlužníka většinou nezná všechny 

důležité informace o ekonomické situaci dlužníka, o jeho majetku, o jeho dalších 

věřitelích a jejich pohledávkách. Domnívám se, že je pro něj daleko těžší, z hlediska 

                                                 
48

 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 50/03 představený výše. 
49

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2011, sp.zn. 29NSČR 23/2010. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/683C15EB7E4C2CF3C1257A4E0065B8B

0?openDocument&Highlight=0,.  
50

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 27. května 2009,  čj. 2 VSPH 136/2009-A-12 ve věci sp. zn. 

MSPH 96 INS 841/2009. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/2VSPH136/2009.  
51

 RICHTER, Ondřej. K náležitostem insolvenčního návrhu. In: epravo.cz[online]. 8.11.2012. Dostupné 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nalezitostem-insolvencniho-navrhu-86809.html. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/683C15EB7E4C2CF3C1257A4E0065B8B0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/683C15EB7E4C2CF3C1257A4E0065B8B0?openDocument&Highlight=0
http://kraken.slv.cz/2VSPH136/2009
http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nalezitostem-insolvencniho-navrhu-86809.html
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prokázání vyvratitelných domněnek platební neschopnosti dlužníka, naplnit obsahové 

požadavky pro insolvenční návrh. Na druhou stranu zahájení insolvenčního řízení je tak 

vážným zásahem do postavení dlužníka, že věřitelé dlužníka by měli insolvenčnímu 

návrhu věnovat značnou pozornost a vyvinout maximální úsilí k zjištění důležitých 

informací za účelem prokázání úpadku dlužníka. Z důvodu rozdílného postavení 

věřitele a dlužníka budu jednotlivé náležitosti insolvenčního návrhu rozebírat 

v následujících kapitolách pro osobu věřitele a jednak pro osobu dlužníka zvlášť. 

 

4 Věřitelský insolvenční návrh 

 

Dosavadní souhrnné statistiky
52

 z oblasti aplikace insolvenčního zákona 

poukazují na fakt, že v zásadě každý desátý insolvenční návrh je podán věřitelem.
53

 Nad 

to musíme brát v potaz, že toto číslo, je opravdu významně zkresleno počtem 

dlužnických insolvenčních návrhů
54

, které podávají insolvenční návrh spolu s návrhem 

na povolení oddlužení dle § 106 odst. 1 InsZ a snaží se tak především dostat pro ně 

z bezvýchodné finanční situace. Pro ilustraci za rok 2013 z celkového počtu 33 840 

dlužnických insolvenčních návrhů jich bylo 30 159 spojených s návrhem na povolení 

oddlužení. Pokud bychom odhlédli od těchto dlužnických insolvenčních návrhů, poměr 

dlužnických a věřitelských návrhů se dramaticky změní, procento věřitelských návrhů 

značně vzroste, pro rok 2013 by například každý druhý návrh byl návrhem 

věřitelským.
55

  

                                                 
52

 Příloha č. 6 představuje statistické údaje za rok 2013. 
53

 Za rok 2010 bylo podáno celkem 13545 dlužnických insolvenčních návrhů a 2405 věřitelských 

insolvenčních návrhů (tj. poměr cca 85 % ku 15 %). Za rok 2011 bylo podáno celkem 21 549 dlužnických 

insolvenčních návrhů a 2 822 věřitelských insolvenčních návrhů (tj. poměr cca 88 % ku 12 %). Za rok 

2012 bylo podáno celkem 29 582 dlužnických insolvenčních návrhů a 3022 věřitelských insolvenčních 

návrhů (tj. poměr cca 91 % ku 9 %). Za rok 2013 bylo podáno celkem 33840 dlužnických insolvenčních 

návrhů a 3716 věřitelských insolvenčních návrhů (tj. poměr cca 90 % ku 10 %). Viz oficiální webové 

stránky k insolvenčnímu řízení, v sekci expertní skupina. Dostupné online na: http://insolvencni-

zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html. 
54

 Do konce roku 2013 měl možnost podat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení pouze 

dlužník který není podnikatel. To již je od 1. ledna 2014 pozměněno, jak uvedu níže. Dosavadní statistiky 

však rok 2014 nezahrnují. 
55

 Za rok 2013 bylo podáno celkem 37 613 insolvenčních návrhů, z toho jich celkem 33 840 bylo návrhy 

dlužnickými, z nich ale 30 159 tvořily dlužnické návrhy spojené s návrhem na oddlužení, po jejich 

odečtení je to 3 681 dlužnických návrhů za rok 2013. Insolvenčních věřitelských návrhů bylo za rok 2013 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
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Hlavním důvodem, proč je vhodné rozlišovat věřitelské a dlužnické insolvenční 

návrhy, je především již vyslovená skutečnost, že zde existuje v mnoha ohledech 

odlišné postavení věřitele při podání insolvenčního návrhu od postavení dlužníka. 

Odlišnost tohoto postavení vyplývá nejen z informační asymetrie ohledně stavu 

dlužníkova podniku, kdy je věřitel oproti dlužníku v jasné nevýhodě, ale i 

z různorodosti nároků na věřitelské a dlužnické návrhy, které vyplývají přímo z textu 

insolvenčního zákona. 

Předně připomínám, že věřitel nemůže podat insolvenční návrh, pokud by šlo o 

hrozící úpadek. Věřitel sám rovněž nemůže svým insolvenčním návrhem dosáhnout 

toho, že bude případně zjištěný úpadek dlužníka řešen oddlužením, protože jedním 

z předpokladů povolení oddlužení je návrh na povolení oddlužení, který je oprávněn 

podat pouze dlužník (§ 389 odst. 2 InsZ).  

Insolvenční návrh věřitele musí samozřejmě po obsahové stránce 

zahrnovat obecné náležitosti podání a další náležitosti uvedené v § 103 odst. 1 InsZ, tak 

jak je stanoveno výše. Další obsahové náležitosti si zaslouží větší pozornost, a proto 

budou rozebrány v následujících podkapitolách.  

 

4.1 Prokázání aktivní legitimace věřitele 

 

Další obsahovou náležitostí je v případě věřitelského návrhu dle § 103 odst. 2 

InsZ uvedení skutečností, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat. Aktivní legitimace 

věřitele k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení vyplývá z § 97 odst. 2 InsZ. 

Jinými slovy, věřitel musí prokázat, že má vůči dlužníku splatnou pohledávku. 

Skutečnost, že pohledávka navrhovatele odlišného od dlužníka (věřitele dlužníka) musí 

být pohledávkou splatnou, vyplývá z § 105 InsZ,
56

 kde je tento požadavek jasně 

stanoven. V prvé řadě je třeba uvést, že z § 103 odst. 2 insolvenčního zákona 

                                                                                                                                               
celkem 3716, tedy poměr je zhruba 50 na 50, kdy by dokonce mírně převažovaly věřitelské insolvenční 

návrhy. Opět viz expertní skupina: http://insolvencni-

zakon.justice.cz/downloads/statistiky/Statisticke_udaje_za_rok_2013.pdf.  
56

 Znění § 105 InsZ: Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou 

pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení jinak 

nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203. 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/statistiky/Statisticke_udaje_za_rok_2013.pdf
http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/statistiky/Statisticke_udaje_za_rok_2013.pdf
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nepochybně vyplývá, že požadavek na dostatečné vylíčení rozhodujících skutečností se 

vztahuje jak na skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, tak i na skutečnosti, ze 

kterých vyplývá oprávnění návrh podat.
57

  

K prokázání skutečností osvědčujících existenci splatné pohledávky je věřitel dle 

§ 103 odst. 3 InsZ povinen v insolvenčním návrhu označit důkazy a ty připojit k návrhu. 

Jak vyplývá z rozhodovací praxe soudů a jak také bude poukázáno na následujících 

řádcích, insolvenční navrhovatel musí opravdu důsledně dbát na uvedení skutečnosti, ze 

kterých vyplývá oprávnění návrh podat, neboť, jak uvádí autoři níže citované stati: 

„Prokázání věřitelovy aktivní legitimace je pro návrh stěžejní, protože v případě jejího 

nedoložení ho insolvenční soud zamítne a zkoumáním tvrzeného dlužníkova úpadku se 

dále nezabývá. Na  navrhujícím věřiteli tak spočívá břemeno tvrzení i  břemeno 

důkazní.
58

  

 

4.1.1 Nepřípustnost nahrazování sporného řízení řízením insolvenčním 

 

Za  dostatečně doloženou aktivní legitimaci se pak považuje situace, kdy věřitel 

předloží takové listinné důkazy, z nichž lze závěr o existenci věřitelovy splatné 

pohledávky spolehlivě učinit. Z důvodu potřeby prokázání existence splatné pohledávky 

již na základě předložených listinných důkazů, by měl věřitel pečlivě zvážit, zda 

důkazy, které v návrhu označí a které k němu připojí, dostatečně po skutkové stránce 

dokládají jím tvrzenou pohledávku vůči dlužníku. Měl by tak učinit ještě před tím, než 

samotný insolvenční návrh podá. Pokud se věřitel nebude vůbec zabývat průkazností 

jím nabídnutých důkazů, nebo žádné takové důkazy ani nenabídne (zůstane jen u 

tvrzení, že má splatnou pohledávku vůči dlužníkovi), a nebo i přes jeho domněnku, že 

se mu podařilo existenci splatné pohledávky prokázat, vyjde v insolvenčním řízení 

najevo, že věřitelem tvrzená pohledávka za dlužníkem, je pohledávkou spornou, kterou 

neosvědčují pouze listiny předložené věřitelem, je takové zjištění důvodem pro 

                                                 
57

 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. srpna 2009, čj. 2 VSOL 246/2009 – A - 8, ve věci 

KSOS 39 INS 4073/2009. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/2VSOL246/2009.  
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 DVOŘÁK, Dušan, BEZDĚK, Adam, RADA Tomáš, VANÍČEK David: Věřitelský insolvenční návrh 

[online]. 2012. Dostupné online na: http://www.drvlegal.cz/media/newsletters/dsb_newsletter_3-

2012.pdf.  
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zamítnutí věřitelského návrhu, neboť insolvenční soud by v takovém případě nahrazoval 

sporné řízení týkající se takové pohledávky, což jak bude dále poukázáno a vyplývá to 

především z ustálené judikatury, není přípustné.
59

  

Účel insolvenčního řízení je jiný, nežli účel řízení sporného. Smyslem 

insolvenčního řízení je zjištění úpadku a jeho následné řešení, nikoli řešení sporu o 

individuální pohledávku. Pro fázi insolvenčního řízení předcházející vydání rozhodnutí 

o úpadku se prostřednictvím §86 InsZ
60

 prosadila zásada vyšetřovací, jejíž existence i 

v poměrech občanského soudního řádu, který se podpůrně použije pro insolvenční 

zákon, vylučuje úvahy o zákonné koncentraci řízení. Avšak i přesto, že se dle § 86 InsZ 

uplatňuje v insolvenčním řízení zásada vyšetřovací, tzn. zásada, podle níž je soud 

povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku, než jaké byly 

navrženy, vztahuje se tato zásada jen k situaci, kdy potřeba provedení takových důkazů 

vyšla v insolvenčním řízení najevo. V tomto ohledu je vhodné poukázat na Usnesení 

Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 VSPH 436/2011, které nás poučí o vyšetřovacím 

principu ve vztahu k aktivní legitimaci věřitele: „Povinnost insolvenčního soudu 

provést i jiné než účastníky navržené důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku se 

pojí jen se situací, kdy potřeba provedení takových důkazů vyšla v insolvenčním řízení 

najevo. Ani takto pojatá úprava dokazování či osvědčování skutečností rozhodných pro 

projednání insolvenčního návrhu věřitele a rozhodnutí o něm nic nemění na tom, že 

účelem úpravy obsažené v insolvenčním zákoně není vyřešení individuálního sporu o 

pohledávku mezi věřitelem (insolvenčním navrhovatelem) a dlužníkem.
61

 Dále pak 

Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 2 VSPH 857/2013 tento názor rozvíjí 

následovně: „…ani s přihlédnutím k procesnímu rámci vytyčenému výše a ani 

s vědomím faktu, že při projednávání insolvenčního návrhu věřitele se při zjišťování 

dlužníkova úpadku uplatňuje zásada vyšetřovací, není povinností insolvenčního soudu 

provádět v insolvenčním řízení dokazování o tom, zda pohledávka věřitele v právu 

                                                 
59

 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR, 11. prosince 2007,  sp. zn. 29 Cdo 5044/2007. Dostupné online: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/282F83F9E11AE0E2C1257A4E00687817

?openDocument&Highlight=0,. Dále usnesení citovaná přímo v textu. 
60

 Znění § 86 InsZ: V insolvenčním řízení je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k 

osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány. 
61

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 14. června 2011, sp. zn. 3 VSPH 436/2011-A. Dostupné 

online na: http://kraken.slv.cz/3VSPH436/2011.  
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skutečně existuje.
62

  Závěr o nemožnosti nahrazování sporného řízení insolvenčním 

řízením je potvrzen několika dalšími judikáty Nejvyššího soudu, mimo jiné i usnesením 

Nejvyššího soudu ČR ze dne sp. zn. 29 NSČR 30/2009, kde stojí: „Důvodem k 

zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stupně je i to, že 

v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou 

je insolvenční navrhovatel povinen doložit (§ 143 odst. 2 věta první insolvenčního 

zákona) nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem 

sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem svědků, 

znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o 

takové pohledávce.“
63

 Insolvenční soud tak opravdu není povinen 

provádět dokazování o tom, zda pohledávka věřitele skutečně existuje. Naopak – 

insolvenční soud je povinen pouze zjistit, zda je možné věřitelem tvrzenou splatnou 

pohledávku za dlužníkem osvědčit (viz § 131 InsZ)
64

 pouze listinami připojenými 

k návrhu. Zjistí-li, že pohledávku takovým způsobem osvědčit (nikoli dokázat její 

existenci) nelze, je toto samotné zjištění důvodem pro zamítnutí insolvenční návrhu 

věřitele. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení sp. zn. 1 VSPH 639/2009 proto 

konstatoval: „V otázce aktivní legitimace navrhujícího věřitele, jež je předpokladem 

projednání dlužníkova úpadku, spočívá břemeno tvrzení i břemeno důkazní výhradně na 

tomto insolvenčním navrhovateli. Dále pak pokračuje: „Je na insolvenčním 

navrhovateli – věřiteli, aby k doložení své tvrzené splatné pohledávky za dlužníkem 

nabídl takové listinné důkazy, z nichž lze závěr o její existenci spolehlivě učinit a aktivní 

legitimaci tak mít za doloženou.“
 65

 Účelem insolvenčního řízení není vyřešení 

individuálního sporu o pohledávku mezi věřitelem jako insolvenčním navrhovatelem a 

jeho dlužníkem, není povinností insolvenčního soudu provádět dokazování, zda 

pohledávka insolvenčního navrhovatele v právu skutečně existuje. Věřitel by tuto 

skutečnost při podání insolvenčního návrhu měl brát v potaz. 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 4. prosince 2013, sp. zn. 2 VSPH 857/2013-A, ve věci KSCB 

26 INS 10417/2013. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/2VSPH857/2013. Vychází ze Stanoviska 

Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98.   
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 29 NSČR 30/2009. Dostupné online na: 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. března 2010, sp. zn. 1 VSPH 639/2009-A, ve věci sp. zn. 
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4.1.2 Důkazní materiál k osvědčení splatné pohledávky  

 

Je tedy na věřiteli, aby prokázal svoji aktivní legitimaci k podání insolvenčního 

návrhu. V souvislosti s tím je vhodné poukázat na to, že důkazy o existenci splatné 

pohledávky mohou být různorodého charakteru a musí být připojeny k návrhu, až na 

výjimky, které dovodily soudy ve své rozhodovací praxi. Například problematikou 

důkazu směnkou se zabýval Vrchní soud v Praze ve svém usnesení sp. zn. 1 VSPH 

322/2008-A, kde mimo jiné stojí: „Okolnost, že insolvenční navrhovatel nepřipojil 

k návrhu jako důkaz směnku, kterou předložil v jiném řízení k návrhu na vydání 

směnečného platebního rozkazu, není sama o sobě důvodem odmítnutí insolvenčního 

návrhu. Jestliže navrhovatel v insolvenčním návrhu výslovně uvedl, že důkaz, který je 

jinak povinen připojit, předložil v jiném soudním řízení, soud si tuto listinu u 

příslušného soudu a provede jí při jednání důkaz.“
66

 Je však patrné, že za jiných 

okolností by věřitel byl povinen směnku jako důkaz předložit. V tomto případě je 

dostatečně průkazné, že směnka existuje, k provedení označeného důkazu nebude nutná 

téměř žádná iniciativa soudu, věřitel nemá jinou možnost disponovat s důkazem jinak, 

než výslovným uvedením, že jej předložil v jiném soudním řízení. I přes tento fakt musí 

být ve všech ostatních případech zachována zásada, že věřitel musí prokázat existenci 

splatné pohledávky jen na základě předložených důkazů a insolvenční soud nemůže 

nahrazovat sporné řízení týkající se takové pohledávky.   

Upozorňuji tedy, že věřitel musí před podáním insolvenčního návrhu zvážit 

případnou reakci dlužníka na podání insolvenčního návrhu, jakož i povahu své 

pohledávky a skutečnosti, kterými ji hodlá osvědčovat. Protože v odlišném případě by 

se měl spíše zachovat, tak jak mu ve svém článku doporučuje Karel Vodička: „Pokud si 

je věřitel vědom, že od dlužníka lze očekávat obranu, případně pokud si je věřitel 

vědom, že jím tvrzená pohledávka si vyžádá náročnější dokazování, měl by buďto zvážit 

uplatnění pohledávky cestou klasického sporného řízení, anebo – je-li závěr o úpadkové 

situaci dlužníka zjevný – zvážit spojení sil s dalšími věřiteli dlužníka, jejichž pohledávky 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. ledna 2009, č.j. 1 VSPH 322/2008-A, ve věci KSPL 27 
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s sebou taková rizika nenesou.“
67

 V souvislosti s tím se Vrchní soud v Praze 

v rozhodnutí čj. 2 VSPH 551/2010-A-18 pokusil vymezit, jaké pohledávky lze 

považovat za doložené a judikoval následovně: „Odvolací soud přitom nepochybuje o 

tom, že doloženou pohledávku lze (bez dalšího) považovat vykonatelnou pohledávku, 

např. pohledávku přiznanou vykonatelným soudním rozhodnutím (rozsudkem, platebním 

rozkazem čí směnečným platebním rozkazem).“
 68

 V této souvislosti je třeba uvést, že 

dle ustálené judikatury vyjádřené například v usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 

1248/99 ze dne 29. srpna 2001 platí, že doloží-li věřitel, který podal návrh na zahájení 

insolvenčního řízení na majetek dlužníka (insolvenční návrh), splatnou pohledávku za 

dlužníkem vykonatelným soudním rozhodnutím, nemůže insolvenční soud při 

rozhodování o insolvenčním návrhu otázku vzniku této pohledávky znova posuzovat, a 

to ani jako otázku předběžnou.
69

  Z této skutečnosti však nevyplývá, že by věřitel byl 

oprávněn podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, jen v případě že již má 

přiznanou vykonatelnou pohledávku. Pokud o pohledávce věřitele za dlužníkem nebude 

sporu, kterou by insolvenční soud musel řešit v insolvenčním řízení a což, jak bylo 

řečeno, není přípustné, může věřitel požadovat prohlášení úpadku dlužníka i bez 

vyznačené vykonatelnosti jeho pohledávky za dlužníkem. Aktivní legitimaci má z titulu 

jeho splatné pohledávky, kterou ve svém návrhu osvědčí a o které není sporu.   

Vysoké nároky na kvalitu navrhovatelem nabízeného důkazního materiálu, 

zřejmě odpovídají tomu, že doložení navrhovatelovy splatné pohledávky za dlužníkem 

je průkazem jeho oprávnění požadovat, aby soud na podkladě jeho insolvenčního 

návrhu tvrzený úpadek zjišťoval.
70

 Proto i když není povinností navrhovatele dosáhnout 

před podáním insolvenčního návrhu pravomocného rozsudku o existenci jeho 

pohledávky za dlužníkem, není v řízení o insolvenčním návrhu otevřen stejný prostor ke 

zjišťování věřitelovy pohledávky, jako v řízení nalézacím, neboť rozhodnutí o tomto 
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 VODIČKA, Karel: Věřitelský insolvenční návrh [online]. In: Bulletin advokacie. 25.12.2012. Dostupné 
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 Usnesení Nejvyššího soudu, ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Cdo 1248/99. Jež se sice vyjadřovala 

k úpravě obsažené v zákoně o konkursu a vyrovnání, jež se však vzhledem ke shodě řešené problematiky 

uplatní pro výklad insolvenčního zákona. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F6E989C98C48786C1257A4E00677CC4

?openDocument&Highlight=0,.  
70

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 9. ledna 2013, sp. zn. 2 VSPH 51/2012, ve věci KSPH 41 

INS 11419/2011. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/3VSPH51/2012.  

http://www.bulletin-advokacie.cz/veritelsky-insolvencni-navrh
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F6E989C98C48786C1257A4E00677CC4?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F6E989C98C48786C1257A4E00677CC4?openDocument&Highlight=0
http://kraken.slv.cz/3VSPH51/2012


 

21 

 

jeho právu úkolem dané fáze insolvenčního řízení není.
71

 Vrchní soud v Praze, pak tuto 

skutečnost vyhodnotil tak, že jde k tíži insolvenčního navrhovatele, jestliže náležitě 

nezváží před podáním insolvenčního návrhu, zda i bez důkazních prostředků, jejichž 

prostřednictvím by insolvenční soud s přihlédnutím k míře sporných skutečností v 

insolvenčním řízení nahrazoval nalézací řízení, bude schopen po skutkové stránce 

doložit svou pohledávku vůči dlužníku.
72

 Z výše uvedeného je možné mimo jiné 

dovodit, že skutkové okolnosti v insolvenčním návrhu, z nichž lze usuzovat na existenci 

splatné pohledávky, musí být vylíčeny takovým způsobem, aby v něm popsaný 

skutkový děj umožňoval její jednoznačnou individualizaci, tedy nemožnost záměny 

s jinou pohledávkou.
73

 K její individualizaci přispějí informace o jejím vzniku, důvodu, 

splatnosti i výší. Z tohoto důvodu Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení sp. zn. 3 

VSPH 132/2012 uvádí, že z obsahu návrhu musí být patrný důvod tvrzených 

pohledávek navrhovatele a z toho plynoucí splatnost. Vymezení pohledávek jen jejím 

důvodem, případně splatností, aniž by byly uvedeny okolnosti vzniku pohledávek a 

jejich výše, však nepostačuje k jejímu konkrétnímu určení. Takový návrh neuvádí 

skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh.
74

 Takto vysoké nároky na 

prokázání aktivní legitimace věřitele jsou zde dány zřejmě i z toho důvodu, 

že ustanovení § 141 odst. 2 InsZ
75

  zbavuje dlužníka, jehož věřitel s insolvenčním 

návrhem uspěl v řízení před soudem prvého stupně, možnosti pro odvolací řízení 

uplatnit námitky vážící se k doložení splatné pohledávky insolvenčním navrhovatelem.  

Ráda bych ještě poznamenala (plyne tak i z usnesení Nejvyššího soudu ČR), že 

závěr o tom, že věřitel má za dlužníkem splatnou pohledávku, je možné učinit i bez 
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toho, aby byla přesně známa výše dlužníkova závazku.
76

 Důležitý je fakt, že zde 

existuje splatná pohledávka. Jestliže bude věřitel např. tvrdit, že má proti dlužníkovi 

pohledávku po lhůtě splatnosti ve výši 100 000 Kč, a dlužník potvrdí existenci 

nesplaceného závazku jen ve výši 50 000 Kč, pak tím bylo pro účely rozhodnutí o 

návrhu na prohlášení konkursu osvědčeno, že věřitel má proti dlužníkovi splatnou 

pohledávku, v určité výši. Přesná výše pohledávky totiž není v tomto okamžiku 

významná. Rozhodující je, že dlužník není schopen plnit splatný závazek svému věřiteli 

ani v rozsahu, který uznává. Není možné dovodit, že věřitel má za dlužníkem splatnou 

pohledávku, že však věřitel tuto pohledávku neosvědčil, neboť přesné zjištění jejího 

rozsahu (výše) vyžaduje dokazování. Z uvedeného dále vyplývá, že pro závěr o 

existenci úpadku pro insolvenci není možné činit rozdíl mezi závazky dlužníka podle 

jejich výše.
77

  

Otázkou pak zůstává, jak má výše uvedená rizika věřitel před podáním 

insolvenčního návrhu posoudit, podle jakých měřítek? Je možné shrnout, že z výše 

uvedeného judikatorního závěru nevyplývá, že by podmínkou úspěšného uplatnění 

pohledávky věřitele, který je insolvenčním navrhovatelem, bylo předchozí uplatnění 

pohledávky ve sporném řízení či právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, kterým je o 

takové pohledávce rozhodnuto. Riziko zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že 

věřitel dostatečně neosvědčí svoji pohledávku za dlužníkem, bude hrozit zejména u těch 

pohledávek, kde by sám věřitel ve sporném řízení jako důkaz navrhoval výslechy 

svědků či účastníků, vypracování znaleckých posudků apod. Tato skutečnost na druhou 

stranu neznamená, že dlužníkům postačí reagovat na věřitelský insolvenční návrh např. 

tím, že účelově uvedou, že dle jejich názoru je nutné nechat zpracovat znalecký posudek 

či vyslechnout svědky. Tím méně pak dlužníkům stačí, aby poukázali na případné 

probíhající sporné řízení ohledně věřitelem tvrzené pohledávky.
78

 Skutečnost, že 

ohledně pohledávky probíhá sporné řízení, automaticky neznamená, že tato nemůže být 

osvědčena pouze listinami připojenými k insolvenčnímu návrhu. V důsledku je tedy 

                                                 
76

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1422/2007. Dostupné online na:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/20AEFDF4227DA291C1257A4E006601A

3?openDocument&Highlight=0,.  
77

 Stanoviska Nejvyššího soudu ČR, ze dne 17. června 1998, sp. zn. Cpjn 19/98. Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98.   
78

 VODIČKA, Karel: Věřitelský insolvenční návrh. In: Bulletin advokacie. [online]. 25.12.2012. 

Dostupné online na: http://www.bulletin-advokacie.cz/veritelsky-insolvencni-navrh. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/20AEFDF4227DA291C1257A4E006601A3?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/20AEFDF4227DA291C1257A4E006601A3?openDocument&Highlight=0
http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98
http://www.bulletin-advokacie.cz/veritelsky-insolvencni-navrh


 

23 

 

opět do jisté míry na posouzení insolvenčního soudu, zda považuje splatnou pohledávku 

věřitele a s tím související aktivní legitimaci věřitele za osvědčenou či nikoliv. Věřitel 

by však vždy měl uvést určité okolnosti k prokázání své splatné pohledávky za 

dlužníkem, nemůže se omezit pouze na tvrzení, že taková pohledávka existuje.  

 

4.2 Rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka 

 

Nejvýznamnější a zřejmě také nejproblematičtěji prokazatelnou obsahovou 

náležitostí věřitelského návrhu je uvedení rozhodujících skutečností, které osvědčují 

úpadek dlužníka.
79

 Jak ve svém článku uvádí Hana Himmatová: „Dlužník má oproti 

věřiteli výhodu v tom, že má dostatek informací k tomu, aby svůj úpadek v insolvenčním 

popsal. Věřitelé často takovými informacemi nedisponují, přitom nesou břemeno tvrzení 

a břemeno důkazní ohledně všech skutečností rozhodných pro závěr, že byl osvědčen 

dlužníkův úpadek.“
80

 Předně je tedy na věřiteli, aby tvrdil, že dlužník je v úpadku
81

 

tedy, že má alespoň dva věřitele dle § 3 odst. 1 písm. a) InsZ, peněžité závazky po dobu 

delší 30 dnů po lhůtě splatnosti dle § 3 odst. 1 písm. b) InsZ a tyto závazky není 

schopen plnit (neboli, že se nachází v platební neschopnosti) dle § 3 odst 1 písm. c) 

InsZ. Věřitel musí na základě § 103 odst. 2 InsZ tyto tři skutečnosti ve svém návrhu 

osvědčit. Jak bude poukázáno následně v textu, věřitel musí naplnit všechny tři body 

ustanovení § 3 odst. 1 InsZ současně, nad to musí skutečnosti prokazující úpadek 

dlužníka vylíčit opravdu důsledně a konkrétně. Věřitel může dále tvrdit, že se dlužník, 

pokud se jedná o právnickou osobu nebo fyzickou osobu-podnikatele, nachází v úpadku 

ve formě předlužení.
82

 

Nad to je nutné uvést, že tvrzení o úpadku musí být obsaženo přímo 

v insolvenčním návrhu. Nejvyšší soud ČR v této souvislosti formuloval závěr, podle 

kterého povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které 

osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek (v případě dlužnického 
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insolvenčního návrhu), není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto 

skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako 

přílohu.
83

  

 

4.2.1 Podmínka mnohosti věřitelů 

 

Již osvědčení mnohosti věřitelů se v mnoha případech stává překážkou pro 

úspěšnost věřitelského návrhu. Pokusům vytvořit tuto mnohost uměle a neoprávněně 

čelí § 143 odst. 2 InsZ, podle kterého insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční 

soud zamítne, jestliže nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna 

další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Za další osobu se přitom 

nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního 

navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního 

návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení.
84

 Účelové postoupení pohledávky na jiný 

subjekt tedy povede k zamítnutí insolvenčního návrhu, ledaže k postoupení došlo dříve 

než 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního 

řízení.  

Judikatura navíc k požadavku mnohosti věřitelů dovodila, že se musí jednat o 

věřitele, jejichž pohledávky jsou splatné.
85

 Dlužník tedy musí mít nejméně dva věřitele, 

z nichž každý má proti němu pohledávku po lhůtě splatnosti. Problematikou více 

věřitelů se ve svém článku zabývá Jana Vlková a uvádí: „Požadavek zákona na 

pluralitu věřitelů nelze posuzovat odděleně od požadavku plurality "splatných závazků", 

které dlužník není schopen plnit. Dlužník musí mít nejméně dva věřitele, z nichž každý 

má proti němu pohledávku po lhůtě splatnosti; o úpadek tedy nepůjde např. tehdy, má-li 

dlužník jen jediného věřitele s (více) pohledávkami po lhůtě splatnosti, avšak 

                                                 
83

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 26. února 2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/79CA1281F4A5FE1BC1257A4E0065B1

A4?openDocument&Highlight=0,.  
84

 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 19Z.  

Vychází například z rozhodnutí ze dne 31. Července 2000 sp. zn. 31 Cdo 1302/2000 nebo ze dne 30. 

Června 2004 sp. zn. 29 Odo 365/2002. Jedná se o judikaturu NS k zákonu o konkurzu a vyrovnání, která 

je ovšem použitelná i na insolvenční zákon. 
85

 Stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, část XIII. Dostupné online 

na: http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98.   

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/79CA1281F4A5FE1BC1257A4E0065B1A4?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/79CA1281F4A5FE1BC1257A4E0065B1A4?openDocument&Highlight=0
http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98


 

25 

 

pohledávky dalších věřitelů dosud splatné nejsou (doba plnění dosud neuplynula)“
86

 Je 

tak patrné, že podmínka mnohosti věřitelů není splněna např. u závazků s pluralitou 

věřitelů na jedné straně, protože Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 29 Odo 

1121/2004, konstatoval: „Ze solidární pohledávky se sice odvíjí samostatné právo 

každého ze solidárních věřitelů, odpovídá jí však jediný (jeden) dlužníkův závazek. Jde 

tedy o jeden závazek s několika subjekty na straně věřitelů, takže dlužníkovy věřitele tu 

představují všichni spoluvěřitelé zároveň a jim všem je dlužník zavázán. Jednota 

takového závazku je dána (jako je tomu i v posuzované věci) jednotným obsahem i 

předmětem (stejným plněním) a pluralita se týká pouze jeho subjektů. Jinak řečeno, 

každý ze solidárních věřitelů má sice své samostatné právo k uplatnění pohledávky, leč 

dlužník je příslušné plnění povinen poskytnout toliko jednou. Podmínka „více“ věřitelů 

ve smyslu „více“ splatných závazků tak naplněna není.“
87

 Jak již bylo řečeno, o úpadek 

tedy nemůže jít například tehdy, má-li dlužník jen jediného věřitele s více pohledávkami 

po lhůtě splatnosti, avšak pohledávky dalších věřitelů dosud splatné nejsou. Oproti tomu 

o splatný závazek dlužníka půjde a podmínka více věřitelů dlužníka bude splněna, i 

když pohledávka dalšího (druhého) věřitele po lhůtě splatnosti je zanedbatelného 

rozsahu. Není správný názor, že dlužník nemá více věřitelů jen proto, že splatná 

pohledávka je jen nepatrného rozsahu.
88

 Závěr o existenci dalších věřitelů s 

pohledávkami po lhůtě splatnosti (pojišťovny a banky), také nemůže zpochybnit 

dlužníkova obrana založená na argumentu, že o těchto pohledávkách nevěděl.
89 

 

Nejvyšší soud ČR na dané téma uzavřel, že věřitel musí v návrhu uvést 

konkrétní údaje o dalším věřiteli (dalších věřitelích) se splatnou pohledávkou proti 

dlužníku.
90

 V návaznosti na to je možné z textu zákona dovodit, a tento závěr je opět 

potvrzen i judikatorně, že pokud věřitel v návrhu na prohlášení úpadku na majetek 
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dlužníka neuvede okolnosti, z nichž vyplývá, že dlužník má více věřitelů, jde o podání, 

které neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti.
91

 Z důvodu tohoto nedostatku 

bude takový návrh insolvenčním soudem zamítnut. V této souvislosti je vhodné uvést, 

že pro rozhodování o tom, jestli návrhu vyhovět, tedy rozhodnout o úpadku, nebo návrh 

zamítnout, jsou rozhodné skutečnosti existující v době vydání rozhodnutí insolvenčním 

soudem. Toto platí i z hlediska mnohosti věřitelů, resp. podmínky osvědčení toho, že 

insolvenční navrhovatel a minimálně jedna další osoba má proti dlužníkovi splatnou 

pohledávku. 

 

4.2.2 Osvědčení pohledávek po dobu delší 30 dnů po splatnosti 

 

Důležité je ovšem poznamenat, že povinností insolvenčního navrhovatele, není 

pouze označení a prokázání dalších věřitelů. Insolvenční navrhovatel musí mimo to 

uvést i bližší údaje o pohledávkách dalších věřitelů dlužníka. Nemůže se omezit pouze 

na obecné tvrzení o tom, že pohledávky dalších věřitelů jsou splatné a že se dlužník 

nachází v úpadku.
92

 Insolvenční navrhovatel je tedy povinen k podmínce plurality 

věřitelů tvrdit v návrhu takové skutečnosti, které budou-li osvědčeny či prokázány, 

umožní přijmout závěr, že dlužník má více věřitelů s pohledávkami po dobu delší 30 

dnů po lhůtě splatnosti. Věřitelé dlužníka musí být v návrhu přesně označeni a jejich 

pohledávky musí být co do svého důvodu, výše a splatnosti náležitě identifikovány. Jak 

tedy dovodila konstantní judikatura, věřitelský insolvenční návrh musí ve smyslu 

ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat jako jeho součást vylíčení 

okolností, které osvědčují úpadek dlužníka, nejen konkrétní údaje o dalších věřitelích 

dlužníka, nýbrž i konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních 

údajů o splatnosti těchto pohledávek a to v míře, která v případě, že tato tvrzení budou 

shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku. 

Takový požadavek nesplňuje insolvenční návrh, v němž jsou sice konkrétně označeni 

další věřitelé dlužníka, avšak konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů a o 
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jejich splatnosti jsou nahrazovány obecným tvrzením, že dlužník má peněžité závazky, 

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

závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.
93

 Dále pak např. usnesení Vrchního 

soudu v Praze: „Uvedeny musí být i důvody a splatnost pohledávky dalšího věřitele. 

Vzhledem k závažnosti účinků podání insolvenčního návrhu k jeho projednatelnosti 

nestačí pouhý odkaz na jiného dlužníkova věřitele bez uvedení výše pohledávky 

známého věřitele za dlužníkem, údaje o její splatnosti a o tom, že ve vztahu k tomuto 

dalšímu věřiteli jsou naplněny podmínky úpadku podle § 3 odst. 1 písm. b), c) a odst. 2 

insZ.“
94

 Tento přísnější režim (oproti předchozí úpravě),
95

 kdy je nutno doložit i údaje o 

splatnosti a důvodu vzniku pohledávky byl Nejvyšším soudem dovozen i s ohledem na 

automatické účinky zahájení insolvenčního řízení.
96

  

 

4.2.3 Prokázání platební neschopnosti 

 

Věřitel může tvrdit a prokazovat, že zde existuje úpadek dlužníka buď ve formě 

platební neschopnosti, nebo ve formě předlužení (u právnických osob a fyzických osob-

podnikatelů). Velmi složitou situaci, však bude mít věřitel, který by se snažil 

identifikovat úpadek dlužníka ve formě předlužení.
97

 Věřitelé úpadek v této formě 

téměř nemohou poznat, jaksi ho nevidí. Věřitel zpravidla nezná celkovou ekonomickou 

a majetkovou kondici firmy dlužníka. Může jen odhadovat, zda mu dlužník uhradí 

pohledávku, splatnou v budoucnu. Úpadek ve formě předlužení lze proto označit za 
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skrytý úpadek.
98

 Věřitel nebude mít zpravidla přístup k účetnictví dlužníka (nebude-li se 

jednat např. o banku poskytující úvěr, která bude mít účetní výkazy dlužníka k dispozici 

na základě ujednání obsaženého v úvěrové smlouvě). Velmi hrubým vodítkem mohou 

být účetní závěrky dlužníka, pakliže jsou tyto založeny ve sbírce listin obchodního 

rejstříku. Ohledně úpadku ve formě předlužení tak nadále zůstává odpovědnost 

především na samotných dlužnících, jak představím níže. V souvislosti s věřitelským 

insolvenčním návrhem se budu zabývat jen úpadkem ve formě platební neschopnosti. 

 Z pohledu věřitele bude zpravidla snadnější tvrdit právě úpadek dlužníka ve 

formě platební neschopnosti. Úpadek dlužníka je pro věřitele v tomto případě 

zjevnějším, dlužník jej vidí, umí ho diagnostikovat. Věřitel pozná, že mu dlužník neplatí 

splatné závazky a má tak reálnou možnost řešit situaci podáním vlastního, věřitelského 

insolvenčního návrhu.
99

 Navíc tvrdí-li věřitel platební neschopnost dlužníka, může se 

při formulaci svého návrhu opřít o vyvratitelné domněnky platební neschopnosti 

uvedené v § 3 odst. 2 InsZ. Z pohledu věřitele je využití těchto domněnek 

nepostradatelným pomocníkem, díky kterému může překonat informační asymetrii 

existující mezi ním a dlužníkem. Insolvenční navrhovatel odlišný od osoby dlužníka 

(věřitel) tak ve svém návrhu zpravidla tvrdí, že nastala některá z domněnek platební 

neschopnosti tedy, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, 

nebo že dlužník neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, anebo konečně, že 

není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Tomáš Richter ve své publikaci pak 

označuje pro výchozí pozici věřitele jako nejdůležitější a nejčastěji využívanou 

domněnku, že dlužník neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti.
100

 Tuto 

domněnku by pak dlužník měl prokazovat na stejných principech, které jsou 

představeny v předchozí podkapitole, tedy uvést konkrétní údaje ke své pohledávce a 

k pohledávkám ostatních věřitelů (uvést jejich důvod, výši a splatnost), ze kterých závěr 
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o tom, že dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě 

splatnosti, jednoznačně vyplývá.
101

 

Věřitel by tak měl opravdu dbát na řádné vylíčení všech skutečnosti, které jsou 

mu známy ohledně majetkového stavu dlužníka a k těmto tvrzením navrhnout i důkazy. 

Jak již bylo řečeno, vedle existence více věřitelů s pohledávkami 30 dnů po splatnosti je 

posledním znakem úpadku neschopnost tyto závazky plnit (viz § 3 odst. 1 písm. c) 

InsZ). V této souvislosti je ovšem nutné zdůraznit, že věřitel musí rozlišovat mezi 

neschopností a neochotou dlužníka plnit své závazky. Neochota dlužníka plnit své 

závazky, neopravňuje věřitele k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Tento 

závěr je zakotven i v usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 20/2012, kde 

stojí: „Věřitel musí v insolvenčním návrhu uvést konkrétní okolnosti, z nichž je za 

předpokladu, že jejich pravdivost bude osvědčena, zřejmé, že dlužník není po delší dobu 

své splatné závazky schopen uhradit, nestačí toliko dlužníkova neochota. Nestačí tak 

toliko označit dalšího věřitele, uváděné okolnosti musí vypovídat o tom, zda dlužník své 

splatné závazky plnit může. Úsudek o dlužníkově platební neschopnosti lze nabýt, je-li 

insolvenčním navrhovatelem tvrzeno a následně osvědčeno například dlužníkovo 

zastavení plateb nebo neschopnost plnit závazky, a to i vůči dalším věřitelům, po dobu 

delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.
102

 Pokud by důvodem nehrazení splatných 

pohledávek, byla jen neochota dlužníka tyto pohledávky hradit, měl by věřitel zřejmě 

využít jiné prostředky za účelem vymožení těchto pohledávek, rozhodně ne řízení 

insolvenční. Dvořák ve svém článku představuje obecně platné pravidlo, podle kterého 

věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníkovi může vzhledem k majetkovým poměrům 

dlužníka bez obtíží uspokojit výkonem rozhodnutí nebo exekucí postihujících movitý či 

nemovitý majetek dlužníka, tak má učinit a tato skutečnost je důvodem pro zamítnutí 

insolvenčního návrhu věřitele. Z toho vyplývá, že se dlužník může insolvenčnímu 

návrhu věřitele ubránit i tím, že prokáže skutečnosti týkající se hodnoty jeho 

zpeněžitelného majetku v případné exekuci a vyvrátit tak případně tvrzenou domněnku 
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platební neschopnosti.
103

 K tomu je ovšem na druhou stranu nutné poznamenat, že ne 

vždy se hledí na veškerý dlužníkův majetek. Z konstantní judikatury vyplývá, že je 

možné přihlížet, jen k takovému majetku dlužníka, jenž by se dal potencionálně využít 

k úhradě závazků dlužníka (případně i cestou exekuce). Není-li však například dlužník 

schopen využít pohledávky, které má za svými dlužníky k úhradě svých závazků, 

nepřihlíží se při úvaze o tom, zda dlužník je ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 

insolvenčního zákona v úpadku ve formě platební neschopnosti, ani k výši těchto 

pohledávek.
104

  

 

4.2.3.1 Odvrácení platební neschopnosti dlužníkem 

 

Je tedy povinností věřitele, aby ve svém návrhu uvedl skutečnosti, prokazující 

minimálně jednu z domněnek platební neschopnosti. Alternativní naplnění jedné z nich 

má za následek, že již není na navrhujícím věřiteli, aby prokazoval platební 

neschopnost, ale následně je na dlužníkovi, aby tvrzení věřitele ohledně jednotlivých 

domněnek platební neschopnosti vyvrátil.
105

 Jak však zdůraznil Nejvyšší soud ve svém 

usnesení: „Nevyvrátí-li dlužník v průběhu insolvenčního řízení o insolvenčním návrhu 

věřitele některou z domněnek uvedených v § 3 odst. 2 InsZ, je tím ve smyslu § 3 odst. 1 

písm. c) InsZ osvědčena dlužníkova neschopnost platit své splatné závazky, nikoliv však 

existence více věřitelů dlužníka ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) InsZ ani existence 

peněžitých závazků těchto věřitelů po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti ve smyslu § 

3 odst. 1 písm. b) InsZ.“
106

 Z toho jasně vyplývá, že věřitel musí vylíčit skutečnosti, 

které současně prokazují mnohost věřitelů, existenci peněžitých závazků těchto věřitelů 

po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti a konečně i platební neschopnost dlužníka. Všechny 
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tři požadavky musí prokázat v souhrnu, nestačí, pokud tu je dán jen jeden, či dva 

předpoklady pro vyslovení závěru o úpadku. Pokud se vrátíme, k hledání odpovědi na 

otázku, jak může dlužník, bylo-li na něj v důsledku naplnění některé z vyvratitelných 

právních domněnek přeneseno břemeno tvrzení a břemeno důkazní, vyvrátit svou 

platební neschopnost, lze obecně konstatovat, že tak učiní, když prokáže, že prostředky 

k zaplacení svých peněžitých závazků má. Tuto skutečnost musí prokázat nejpozději při 

ústním jednání k projednání insolvenčního návrhu (viz ust. § 133 InsZ) Dlužník tedy 

v okamžiku podání insolvenčního návrhu nutně nemusí disponovat dostatkem 

finančních prostředků, postačí, když finanční prostředky k uhrazení (alespoň) svých 

závazků ve smyslu ustanovení § odst. 3 písm. a) a b) insolvenčního zákona (tzn. 

peněžitých závazků vůči více věřitelům po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti) získá 

do dne konání soudního jednání o podaném návrhu. Jestliže je totiž (byť až) na tomto 

jednání prokázáno, že dlužník je schopen své závazky plnit, nejsou splněny zákonem 

stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku a insolvenční návrh musí být 

zamítnut (§ 143 odst. 1 insolvenčního zákona)
107

 

 

4.3 Konkrétnost údajů v insolvenčním návrhu 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno podání insolvenčního návrhu, je mnohdy 

způsobilé vyvolat v poměrech dlužníka (případně v poměrech třetích osob) závažné 

dopady. Proto jsou na insolvenční návrh kladeny zpřísněné požadavky, co se do 

povinnosti vylíčit rozhodující skutečnosti osvědčující dlužníkův úpadek týče. Dle 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. Prosince 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011, se 

vylíčením rozhodných skutečností osvědčujících dlužníkův úpadek, rozumí taková 

tvrzení, z nichž lze logicky dovodit jak skutkový tak právní závěr o tom, že dlužník je 

v úpadku. Znovu tedy zdůrazňuji, že za dostatečné vylíčení skutečností osvědčujících 

úpadek proto nelze považovat pouhé obecné konstatování, že dlužník je v úpadku, nebo 

že dlužník je insolventní, nebo že je v platební neschopnosti, anebo že je předlužen.
108
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Jinak řečeno, je velmi podstatné, aby údaje obsažené ve věřitelském insolvenčním 

návrhu vytvářeli v konkrétní skutkové rovině takový obraz věci, z nějž lze logicky 

dovodit (kdyby byla tvrzení uvedená ve věřitelském insolvenčním návrhu shledána 

pravdivými) skutkový a právní závěr o tom, že dlužník je v úpadku. Údaje o tvrzené 

výši pohledávek dalších věřitelů a o době jejich splatnosti přitom nelze nahrazovat 

opisováním textu insolvenčního zákona nebo skutkovým shrnutím, k němuž na základě 

uvedených tvrzení nelze logickým úsudkem dospět.
109

 V této souvislosti pak Richter 

tvrdí, že věřitel může insolvenční návrh bez obav podat jen tehdy, pokud se k němu 

připojí jiný věřitel, nebo tehdy, pokud dlužníkova platební delikvence vejde tak říkajíc 

ve všeobecnou známost, a dlužník přesto sám insolvenční řízení nezahájí.
110

 V ostatních 

případech má velmi těžkou pozici při získávání informací a nemůže si být natolik jistý 

jejich věrohodností, jeho návrh zřejmě nebude prostý rizik. Jak tedy ve svém pojednání 

uzavírá Dušan Dvořák: „Podat návrh je tak znemožněno věřitelům, kteří mají pouze 

nejasnou či nekonkrétní představu o tom, že dlužník je v úpadku, čímž je podtržen 

obecný právní princip „vigilantibus iura skripta sunt“ neboli „bdělým náležejí 

práva.“
111

 A proto, pokud v návrhu nejsou uvedeny skutečnosti požadované výše, 

vykazuje insolvenční návrh vady. Jestliže ty jsou navíc takového charakteru, že zcela 

jistě kvůli nim nelze pokračovat v řízení, insolvenční soud by neměl činit žádné další 

úkony (ani vyzývat navrhovatele k odstranění vad návrhu) a je oprávněn podle § 128 

odst. 1 InsZ neprodleně insolvenční návrh odmítnout.
112

 Na posouzení, zda insolvenční 

návrh má náležitosti předepsané insolvenčním zákonem a zda není namístě jeho 

odmítnutí podle § 128 odst. 1 insolvenčního zákona, nemá vliv okolnost, že při 

zkoumání, zda dlužník je v úpadku, se v insolvenčním řízení prosazuje vyšetřovací 

zásada.
113

 Protože, jak v usnesení sp. zn. 2 VSPH 274/2008 uvedl Vrchní soudu 

v Praze: „Povinnost insolvenčního soudu provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení 

dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány, 

stanovená v § 86 insolvenčního zákona, je pojmově spojena s dokazováním. To znamená 

jediné: výsledek dokazování dlužníkova úpadku není závislý jen na důkazech 
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navržených účastníky. Tato zásada se však může uplatnit pouze v insolvenčním řízení 

zahájeným řádným insolvenčním návrhem. Teprve za předpokladu, že soud má 

k dispozici bezvadný insolvenční návrh, může přistoupit k další fázi řízení, tedy ke 

zjišťování, zda dlužník je v úpadku.
114

  Na základě prostudovaného materiálu není, dle 

mého názoru nutné, aby věřitel označil všechny věřitele, uvedl přesně všechny 

informace o jejich pohledávkách. Informace, které shledá soud pravdivými, však musí 

postačovat k závěru, že dlužník se v úpadku nachází.  

 

4.4 Petit návrhu 

 

Vzhledem k tomu, že jedním z obsahových požadavků věřitelského 

insolvenčního návrhu je mimo jiné i uvedení toho, čeho se insolvenční navrhovatel 

domáhá, je nutné, aby insolvenční návrh obsahoval nejlépe výslovně 

formulovaný návrh na vydání usnesení, kterým bude zjištěn dlužníkův úpadek. 

V případě neuvedení této náležitosti se věřitel vystavuje riziku, že návrh bude 

insolvenčním soudem odmítnut, aniž by insolvenčnímu navrhovateli určoval lhůtu 

k doplnění návrhu (§ 128 odst. 1 InsZ). Jak je ovšem uvedeno v usnesení Nejvyššího 

soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 14/2011: „Jen z toho, že insolvenční návrh neobsahuje 

přesnou formulaci požadovaného výroku soudu, nelze, není-li jinak pochyb čeho se 

navrhovatel domáhá, dovozovat absenci zákonem požadovaných náležitostí.“
115

 Pokud 

tedy petit není výslovně uveden, ale lze ho vyčíst z textu návrhu, neměl by insolvenční 

soud insolvenční návrh z důvodu vad odmítnout. Toto posouzení je však vždy na 

insolvenčním soudu, věřitel jako insolvenční navrhovatel by se neměl zbytečně 

vystavovat riziku odmítnutí. Není však samozřejmě povinností insolvenčního 

navrhovatele domáhat se insolvenčním návrhem vydání všech výroků. Není tedy 

náležitostí insolvenčního návrhu uvedení např. konkrétního insolvenčního správce, 

který by měl být insolvenčním soudem ustanoven apod. Stejně tak není náležitostí 

insolvenčního návrhu návrh insolvenčního navrhovatele na vydání rozhodnutí o 

způsobu řešení úpadku dlužníka, byť v určitých případech jak bude níže poukázáno, 
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může dlužník s insolvenčním návrhem spojit například návrh na povolení oddlužení, je 

to však jen jeho právem nikoliv povinností.
116

 

 

4.5 Přílohy věřitelského insolvenčního návrhu 

 

K návrhu je věřitel povinen připojit předepsané přílohy a listinné důkazy, 

kterých se dovolává (§ 103 odst. 3 InsZ). Tyto však nejsou součástí insolvenčního 

návrhu; to znamená, jak již bylo zmíněno, že pouhým připojením určité listiny 

k insolvenčnímu návrhu nesplní věřitel jako insolvenční navrhovatel svoji povinnost 

vylíčit v návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. Věřitel tak 

musí dbát na to, aby nespoléhal pouze na obsah příloh, ale aby rozhodující skutečnosti 

uvedl přímo v insolvenčním návrhu. Z ustálené judikatury vyplývá (např. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 26. února sen. zn. 29 NSČR 7/2008), že povinnost vylíčit 

v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka není 

splněna tím, že insolvenčním navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný 

důkaz, který k návrhu připojil jako přílohu.
117

 V jiném soudním rozhodnutí je tento 

závěr potvrzen slovy: „Uvedené platí tím více, že insolvenční zákon výslovně zavádí 

odlišný režim pro odstraňování vad insolvenčního návrhu na straně jedné (§ 128 odst. 1 

insolvenčního zákona) a pro odstraňování vad týkajících se příloh insolvenčního návrhu 

na straně druhé (§ 128 odst. 2 insolvenčního zákona) výklad by podle přesvědčení 

Nejvyššího soudu narušil zásadu insolvenčního řízení formulovanou v § 5 písm. a) 

insolvenčního zákona ve prospěch nedbalých či procesně neopatrných insolvencích 

navrhovatelů.“
118

 Tyto skutečnosti musí tedy navrhovatel konkrétně rozepsat přímo 

v insolvenčním návrhu v rámci popisu rozhodujících skutečností. K listinám připojeným 

k insolvenčnímu návrhu lze přihlédnout jen v případě, že se jedná o řádný seznam 

majetku a závazků, připojený k insolvenčnímu návrhu, na který navrhovatel 
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v insolvenčním návrhu odkázal.
119

 To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné 

– tj. opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze 

přihlédnout.
120

 

 

4.5.1 Přihláška pohledávky jako předepsaná příloha věřitelského návrhu 

 

Pokud jde o věřitelský insolvenční návrh, jsou předepsanými přílohami jednak 

přihláška pohledávky (§ 105 InsZ) a dále listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 

InsZ). Úspěch věřitele, jenž se domáhá vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, závisí 

v tomto řízení nejen na tom, zda bude osvědčen úpadek osoby, proti níž návrh směřuje, 

ale základním předpokladem dosažení pro navrhovatele příznivého výsledky řízení je 

to, že prokáže, že k podání návrhu je oprávněn. Proto zákon vyžaduje, aby věřitel 

připojil k návrhu všechny listiny, z nichž lze spolehlivě učinit závěr o existenci jeho 

splatné pohledávky.
121

 Věřitel proto musí připojit k insolvenčnímu návrhu řádnou 

přihlášku své pohledávky, která má všechny náležitosti a je učiněna v zákonem 

předepsané formulářové podobě.
122

 V tomto rámci již soudní praxe dovodila, že 

záměrem zákonodárce bylo vyloučit rozhodování insolvenčního soudu ve věci nejen 

v případě, kdy mu nebyl předložen řádný insolvenční návrh, tj. kdy návrh neobsahuje 

všechny předepsané náležitosti, ale i tehdy, kdy k návrhu nebyly připojeny zákonem 

požadované přílohy, obsahující stanovené náležitosti. Takovou nezbytnou přílohou je 

v případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem dlužníka dle § 105 InsZ i přihláška 

jeho splatné pohledávky vůči dlužníku, již lze dle § 176 InsZ podat pouze na formuláři, 

jehož náležitosti a přílohy stanoví § 21 a §22 vyhlášky č. 311/2007 Sb.
123

 Uvedený 

požadavek zákona je zjevně veden úvahou, kterou ve svém usnesení představuje Vrchní 

soud v Praze ve svém usnesení sp. zn. 1 VSPH 342/2010-A-56: „Věřitel, který podá 
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insolvenční návrh, aniž by se současně uspokojení své pohledávky přihláškou domáhal, 

fakticky osvědčuje, že na řízení nemá ekonomický zájem.“
124

  

Právní důvody a výše pohledávky insolvenčního navrhovatele věřitele uvedená 

v jeho přihlášce mohou být odlišné od návrhu na zahájení insolvenčního řízení 

v přihlášce pohledávky navrhovatel může uvést také pohledávky, které v návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení neuplatnil. V návrhu většinou navrhovatel uvede 

pohledávky za dlužníkem, které jsou nezpochybnitelné (např. vykonatelné). Tímto 

způsobem lze zjednodušit úvahu insolvenčního soudu o aktivní legitimaci navrhovatele 

odlišného od dlužníka a zkrátit cestu k meritornímu rozhodnutí o návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení.
125

 Pokud by nebyly připojeny zákonem požadované přílohy, nebo 

neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (tzn. přihláška neobsahuje náležitosti dle 

§ 174 InsZ), určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu, 

která v případě věřitelského návrhu nesmí být delší než 7 dnů (§ 128 odst. 2 InsZ). 

V případě nedoplnění návrhu ve stanovené lhůtě bude insolvenční návrh věřitele 

odmítnut, o čemž insolvenční soud věřitele poučí v textu výzvy k doplnění návrhu. Jak 

tedy uzavírá ve svém článku JUDr. Karel Vodička: „Na rozdíl od absence obsahových 

náležitostí, kdy je důsledkem odmítnutí insolvenčního návrhu bez předchozího určení 

lhůty k doplnění návrhu, tak věřitel má možnost tento formální nedostatek svého návrhu 

napravit.“
126

 Je však zřejmé, že pokud věřitel jako insolvenční navrhovatel ani přes 

řádnou výzvu insolvenčního soudu nedoplní insolvenční návrh o řádnou přihlášku své 

pohledávky v zákonem předepsané formulářové podobě (§ 176 IZ a § 21 a §22 

vyhlášky č. 311/2007 Sb.), insolvenční soud odmítne insolvenční návrh podle § 128 

odst. 2 uvedeného zákona.
127

 Navíc Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení č.j. 2 

VSOL 214/2009-P2-12, odmítl námitku věřitele, že měl být soudem vyzván 

k odstranění vad přihlášky. Soud poukazuje na ustanovení § 188 odst. 2 IZ, které ukládá 

povinnost vyzvat k odstranění vad přihlášky přímo insolvenčního správce. V případě 

neodstranění vad přihlášky je na správci, aby poté takovou přihlášku předložil 
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insolvenčnímu soudu k posouzení, zda jsou splněny podmínky k vydání rozhodnutí o 

tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží.
128

 Jak pak uvádí Kotoučová: „V konečném 

důsledku by tato situace mohla vyústit paradoxně v to, že by se jiný věřitel dlužníka či 

dlužník sám mohl domáhat pro navrhovateli náhrady škody tak, jak s tím insolvenční 

zákon počítá (§ 147 odst. 1 InsZ).
129

 

 

4.6 Předložení insolvenčního návrhu 

 

Insolvenční návrh je nutné předložit v potřebném počtu stejnopisů dle § 103 

odst. 3 InsZ. Věřitel je tak povinen podat takový počet stejnopisů, aby jeden stejnopis 

zůstal u insolvenčního soudu a aby každý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis. 

Prakticky to znamená, že insolvenční návrh věřitele musí být předložen ve dvou 

vyhotoveních, protože jedno vyhotovení zůstává insolvenčnímu soudu a druhé 

vyhotovení se doručuje do vlastních rukou pouze dlužníkovi (§ 103 odst. 4 InsZ). Pokud 

však věřitel s dalším insolvenčním návrhem přistupuje do již probíhajícího 

insolvenčního řízení (dle § 107 odst. 1 InsZ), musí počet předkládaných stejnopisů 

korespondovat s počtem účastníků dosavadního řízení, tzn. jedno vyhotovení je určeno 

insolvenčnímu soudu, jedno dlužníku a další vyhotovení dosavadním insolvenčním 

navrhovatelům (§ 107 odst. 5 InsZ).
130

 

 

4.7 Možnost odstranění vad návrhu 

 

Oproti předchozí právní úpravě obsažené v zákoně č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání, se v případě odmítnutí insolvenčního návrhu nepoužije ustanovení § 43 

OSŘ (srov. § 128 odst. 1 InsZ), podle něhož soud vyzývá účastníka k opravě nebo 

doplnění podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je 
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nesrozumitelné nebo neurčité. Na věřitelský insolvenční návrh jsou tedy dle nové právní 

úpravy kladeny vyšší nároky. Je tomu tak proto, že již se samotným zahájením 

insolvenčního řízení (byť k věřitelskému insolvenčnímu návrhu) jsou spojeny závažné 

důsledky (srov. § 109 a § 111 InsZ), které mohou významným způsobem ovlivnit chod 

dlužníkova podniku, jeho postavení v hospodářské soutěži.. Insolvenční soud tedy 

nevyzývá insolvenčního navrhovatele k odstranění vad insolvenčního návrhu, nad to má 

navrhovatel jen velmi omezenou dobu k odstranění vad insolvenčního návrhu. 

Judikatorně je ustálený názor, podle něhož může insolvenční navrhovatel odstranit vady 

insolvenčního návrhu jen do doby než insolvenční soud rozhodne o odmítnutí 

insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona.
131

 

Insolvenční soud má na odmítnutí návrhu, stanovenou lhůtu, jedná se o lhůtu 

pořádkovou, zvláštní způsob odstranění vad přistoupení k návrhu 

 

4.7.1 Přistoupení k insolvenčnímu návrhu 

 

Insolvenční návrh podaný na majetek téhož dlužníka dříve, než insolvenční soud 

vydá rozhodnutí o úpadku, se dle § 107 InsZ považuje za přistoupení k insolvenčnímu 

řízení. Insolvenční zákon tak za pomoci zákonného ustanovení zakotvuje možnost 

přistoupit do řízení tak, aby se přistoupivší účastník považoval za dalšího insolvenčního 

navrhovatele. Další navrhovatel tedy může přistoupit do již zahájeného insolvenčního 

řízení do okamžiku než insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, přesněji řečeno do 

zveřejnění rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku dlužníka (§ 136 InsZ) 

v insolvenčním rejstříku, tímto okamžikem se rozhodnutí stává účinným (§ 89 odst. 1 

InsZ).
132

 Je vhodné připomenout, že na rozdíl od občanského soudního řádu, je pro 

potřeby insolvenčního řízení nutné vykládat pojem „vydá rozhodnutí“ právě 

v souvislosti s § 89 InsZ. zatímco občanský soudní řád pracuje pouze se dnem vydání 

rozhodnutí, insolvenční řízení řeší také hodinu a minutu, kdy je meritorní rozhodnutí (v 
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tomto případě rozhodnutí o úpadku) účinné.
133

 Pokud by byl insolvenční návrh podán 

po rozhodnutí o úpadku, nebude k němu soud dle § 107 odst. 4 InsZ přihlížet. To 

nebude platit, bude-li návrh obsahovat návrh způsobu řešení úpadku a o způsobu řešení 

dlužníkova úpadku nebude rozhodnuto, v takové situaci zůstanou účinky návrhu na 

způsob řešení dlužníkova úpadku zachovány. 

Další návrh na zahájení insolvenčního řízení musí splňovat náležitosti 

vyžadované v § 103 až § 106 InsZ (s ohledem na to, zda se jedná o věřitelský či 

dlužnický návrh). Pro dalšího insolvenčního navrhovatele platí stav řízení v době jeho 

přistoupení k řízení.
134

 Pokud tedy prvotní insolvenční návrh trpěl vadami, pro které ho 

bylo možno odmítnout nebo zamítnou prostřednictvím tohoto ustanovení je dána 

dalšímu insolvenčnímu navrhovateli možnost zhojení vad původního návrhu. K této 

problematice, tedy problematice chybějících náležitostí insolvenčního návrhu a ke 

specifické možnosti jeho nápravy se ve své rozhodovací praxi vyjádřil i Nejvyšší soud 

ČR. Ve svém usnesení sp. zn. 29 NSČR 20/2012 vyslovil názor že: „…od okamžiku, od 

kterého se další insolvenční návrh považuje za přistoupení k řízení o původním 

insolvenčním návrhu a od kterého se osoba, která další insolvenční návrh podala, 

považuje za dalšího insolvenčního navrhovatele, se na původní insolvenční návrh a na 

přistoupení k řízení se musí pohlížet stejně, jako kdyby šlo o podání učiněné společně 

s původním insolvenčním navrhovatelem.“
135

 Z tohoto konstatování vyplývá 

jednoznačný závěr, že pokud další insolvenční návrh došlý insolvenčnímu soudu před 

rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu obsahuje náležitosti, které chybí 

v původním insolvenčním návrhu (a kvůli kterým by insolvenční soud mohl tento návrh 

odmítnout), jsou tím vady původního insolvenčního návrhu zhojeny a insolvenční soud 

nemůže již pro tyto vady insolvenční návrh odmítnout.
136

 V tomto případě dokonce 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 NSČR 20/2012 řešil situaci, kdy bylo 

podáno více insolvenčních návrhů, které byly samy o sobě vadné (obsahovaly vady, pro 
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které by mohly být samostatně odmítnuty), ale v souhrnu poskytovaly dostatečný 

podklad pro rozhodnutí o úpadku, neboli posouzením návrhů v jejich souhrnu došlo ke 

zhojení vad jednotlivých návrhů. Hana Himmatová pak dodává, že tento závěr je v praxi 

dobře využitelný zejména pro další věřitele, kteří mají více informací než věřitel, který 

již insolvenční návrh podal.
137

 Další navrhovatel již může znát informace uvedené 

v prvotním insolvenčním návrhu a za jejich pomoci nebo s jejich spojením docílit 

prokázání úpadku dlužníka. V tomto duchu pokračuje ve svém článku i Michal Růžička, 

který vyslovuje názor: „tímto rozhodnutím se tak do určité míry zmírňují striktní 

požadavky kladené na věřitelský insolvenční návrh, které vymezil Nejvyšší soud ČR, ve 

svém dřívějším rozhodnutí (sp. zn. 29 NSČR 14/2011) a nabízí určitý návod, jak mohou 

věřitelé koordinovat své kroky proti společným dlužníkům, aniž by předčasně 

odtajňovali vzájemné citlivé údaje.“
138

 

Z usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 21/2012 vyplývá, že pokud 

se: „další insolvenční návrh považuje (v intencích § 107 odst. 1 věty první InsZ) za 

přistoupení k řízení o původním insolvenčním návrhu, nelze s ním dále zacházet jako se 

samostatným insolvenčním návrhem, jde o podání, které nemá (nevyvolává) účinky 

zahájení insolvenčního řízení. To mimo jiné znamená, že dne, kdy došel insolvenčnímu 

soudu, u kterého probíhá řízení o původním insolvenčním návrhu další insolvenční 

návrh, který se podle § 107 odst. 1 věty první InsZ považuje za přistoupení k řízení, 

nedošlo k zahájení nového samostatného insolvenčního řízení, že pro takového dalšího 

insolvenčního navrhovatele platí stav řízení, do něhož tímto způsobem přistoupil (§ 107 

odst. 2 Insz), a že při posuzování právních vztahů mezi účastníky insolvenčního řízení 

nemůže insolvenční soud vycházet z toho, že by se další insolvenční navrhovatel 

(samostatně, svým insolvenčním návrhem) vůbec něčeho domáhal.“
139

 Jinak řečeno, 

usnesení, jímž insolvenční soud samostatně odmítne další insolvenční návrh, který se 

podle ustanovení § 107 odst. 1 insolvenčního zákona považuje za přistoupení k řízení o 
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původním insolvenčním návrhu, je postiženo zmatečností podle ustanovení § 229 odst. 

1 písm. d/ OSŘ.
140

  

Judikatura soudů pak zachovává uvedený směr výše a snaží se zakotvit principy, 

na kterých stojí ustanovení § 107 InsZ, podat jeho interpretaci. Judikatorně, tak byl 

potvrzen i závěr, že další insolvenční navrhovatel se stává okamžikem přistoupení jeho 

účastníkem se všemi procesními právy a povinnostmi příslušejícími insolvenčnímu 

navrhovateli. Dále bylo upřesněno, že tímto procesním právem je i právo podat proti již 

vydanému rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu odvolání (má-li k tomu dle § 

107 odst. 3 InsZ odvolací lhůtu ještě otevřenu), a insolvenční návrh dalšího 

navrhovatele se spolu s původním návrhem stává procesním podkladem pro zkoumání 

podmínek pro rozhodnutí o úpadku dlužníka, jehož se další navrhovatel spolu 

s původním navrhovatelem v daném insolvenčním řízení domáhá. V tomto případě 

uzavřel soud, že neosvědčení aktivní legitimace navrhovatel a) nemůže obstát v případě, 

že tato legitimace svědčí navrhovateli b), který k řízení přistoupil.
141

 Dále v této 

souvislosti pak závěr Vrchního soudu v Olomouci, který představil názor: „…i když je 

insolvenční řízení zahájeno (se všemi účinky) již na základě prvního insolvenčního 

navrhovatele, pak to neznamená, že pokud tento původní navrhovatel vezme návrh zpět, 

že je třeba zastavit celé řízení, a to i přesto, že v mezidobí přistoupili další insolvenční 

navrhovatelé. Účinky druhého a případně dalších insolvenčních návrhů (do rozhodnutí 

o úpadku) se totiž připínají k okamžiku podání prvního návrhu. Již jednou vyvolané 

účinky zahájení řízení, jsou-li tu další návrhy, nezanikají ani poté, kdy první (původní) 

navrhovatel vezme svůj návrh zpět.
142

 

 Ustanovení § 107 odst. 3 InsZ pak stanoví, že pokud byl insolveční návrh podán 

v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než 

rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí nedoručil účastníkům insolvenčního 

řízení, insolvenční soud doručí vydané rozhodnutí i dalšímu insolvenčnímu 

navrhovateli. Došel-li návrh až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním 

návrhu, avšak předtím, než nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel 
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podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě, od jeho doručení poslednímu z těch 

účastníků, kteří jsou oprávnění podat proti rozhodnutí odvolání. To neplatí, jestliže 

rozhodnutí o původním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve 

doručeno. K tomuto ustanovení viz usnesení Vrchního soudu v Praze v tomto případě 

Vrchní soud jako soud odvolací z insolvenčního spisu zjistil, že usnesením ze dne 

27.11.2009, čj. KSPA 48 INS 8318/2009-A-8, byl zamítnut insolvenční návrh. Po 

doručení usnesení ze dne 27.11.2009 insolvenčnímu navrhovateli a dlužníkovi, avšak 

předtím, než toto usnesení nabylo právní moci, podal dne 10.12.2009 insolvenční návrh 

též dlužník. Tím se stal dlužník dalším insolvenčním navrhovatelem (§ 107 odst. 1 

InsZ), pro něhož platil stav řízení v době jeho přistoupení k řízení, tedy že insolvenční 

návrh navrhovatele, byl odmítnut. Za situace, kdy se proti němu dlužník neodvolal (§ 

107 odst. 3 InsZ), nabylo usnesení ze dne 27.11.2009 právní moci, čímž usnesení 

pravomocně skončilo a nelze v něm jakkoliv pokračovat ani vydávat napadené 

usnesení.
143

 Je tak vysloveno, že tu možnost k podání odvolání je, ale pokud ji 

přistoupivší navrhovatel nevyužije, usnesení o insolvenčním návrhu nabude právní 

moci. 

 S ohledem na výše řečené souhlasím s názorem, že za pomoci institutu 

přistoupení k insolvenčnímu řízení, je tu dána možnost do jisté míry snížit rizika 

odmítnutí či zamítnutí insolvenčního návrhu. 

 Závěrem by tak bylo vhodné poznamenat, že věřitel jako insolvenční 

navrhovatel by měl zvažovat míru rizik spojeného s podáním insolvenčního návrhu. 

 

4.8 Šikanózní insolvenční návrh 

 

Shora uvedené pojednání po celou dobu počítalo s tím, že věřitel jedná v dobré 

víře, zejména, že procesní právo podat na dlužníka insolvenční návrh uplatňuje na 

základě existující pohledávky a z přesvědčení, že dlužník je skutečně v úpadku. Ne 

vždy však tomu tak skutečně je.  
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Insolvenční návrh a jeho prostřednictvím zahájené insolvenčního řízení se mimo 

jiné stalo i účinným nástrojem k poškození pověsti jiných soutěžitelů, prostředkem 

k jejich vyřazení z konkurenčního boje. S podáním insolvenčního návrhu je spojeno 

zahájení insolvenčního řízení, kdy je tento okamžik považován za první fázi 

insolvenčního řízení. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí konstatoval: „Je-li 

insolvenční návrh podán u věcně příslušného soudu a je-li opatřen úředně ověřeným 

podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem (§ 97 

insolvenčního zákona)
144

, nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

bez zřetele k tomu, že posléze vyjde najevo, že z hlediska obsahových nedostatků jde o 

návrh neprojednatelný.“
145

 Po podání řádně podepsaného insolvenčního návrhu 

insolvenční soud zásadně do dvou hodin od okamžiku podání zveřejní informaci o 

zahájení insolvenčního řízení na úřední desce soudu a ve veřejně dostupném 

insolvenčním rejstříku prostřednictvím vyhlášky.
146

 Jak ve svém článku trefně 

poznamenává Petr Sprinz: „Informace je proto široce dostupná veřejnosti a insolvenční 

řízení se odehrává, přeneseně řečeno, takřka v přímém přenosu.“
147

  

Existence zápisu o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku je 

schopná zapříčinit značně negativní dopady označenému dlužníku. Jinak řečeno, i když 

zápis sám o sobě nemusí fakticky nic dokazovat, může mít až destruktivní dopad na 

chod podniku či život domnělého úpadce.
 148

 Informace o zahájení insolvenčního řízení 

dává totiž významný signál veřejnosti, že dlužník má finanční problémy a vyvolává tak 

vůči dlužníkovi především v obchodních vztazích větší míru opatrnosti. Imaginární 

dlužník v důsledku zápisu úpadku jeho osoby v insolvenčním rejstříku může pocítit 

především újmu na pověsti své osoby, ztratit důvěru v jeho platební schopnost u 

obchodních partnerů.  Do důsledků však může ztratit i spotřebitele, zákazníky, protože 

ti se mohou obávat ztráty práv, které jim jinak náležejí po uzavření obchodu (nároky 

z reklamace, servis atd.). Dále se může citelně snížit platební morálka dlužníků 

domnělého úpadce-podnikatele, kdy takové osoby ztrácí motivaci hradit pohledávky 
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někomu, komu hrozí úpadek. Dokonce i zaměstnanci mohou ztratit pracovní kázeň, 

případně přejít ke konkurenci, z obavy neschopnosti zaměstnavatele hradit do budoucna 

mzdy. Výčet dopadů může být samozřejmě širší, anebo naopak nemusí dojít až k tak 

dalekosáhlým následkům. Důležitý je ovšem závěr, že takový neoprávněný insolvenční 

návrh je schopný způsobit mnoho škody v neprospěch označeného domnělého úpadce 

bez ohledu na to jakého rozsahu. 

Ze statistických přehledů soudních agend ministerstva spravedlnosti vyplývá, že 

průběžně dochází k nárůstu počtu věřitelských insolvenčních návrhů. Nezanedbatelnou 

část z nich tvoří insolvenční návrhy zjevně bezdůvodné (až pět procent celkového 

počtu). Podle ministerstva se v souvislosti s ekonomickou krizí a zostřením 

konkurenčního boje bezdůvodné insolvenční návrhy objevují častěji.
149

 V tomto 

kontextu je vhodné připomenout, že zahájení insolvenčního řízení má pouze 

informativní charakter a neznamená automaticky úpadek dlužníka. Úpadek musí 

potvrdit insolvenční soud přezkoumáním majetkových poměrů dlužníka a rozhodnutím 

o úpadku. Jak však na svém portálu podotýká ministerstvo spravedlnosti 

ČR: „Veřejnost však samotnou informaci o zahájení insolvenčního řízení vnímá tak, 

že se daná společnost či firma nachází ve finančních problémech, tedy že je v úpadku. 

Této skutečnosti někteří věřitelé zneužívají a podávají zjevně bezdůvodné insolvenční 

návrhy, které ve svém důsledku mohou vést k likvidačním následkům i pro firmy, které 

jsou z ekonomického hlediska zdravé.“
150

 

Je tedy zřejmé, že nechtěná praxe záměrného podávání šikanózních 

insolvenčních návrhů s cílem poškodit údajně insolventní (reálně však zcela „zdravé“) 

subjekty změnu potřebovala a vyžádala si tak relativně rozsáhlou novelu, která má za cíl 

zamezit libovolnou možnost podávat bezdůvodné návrhy.
151
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Novela insolvenčního zákona
152

 zavádí nový institut umožňující insolvenčním 

soudům odmítnout i obsahově bezvadné věřitelské návrhy pro jejich zjevnou 

bezdůvodnost. Demonstrativní výčet skutečností poukazující na bezdůvodnost 

věřitelských návrhů je pak obsažen v § 128a odst. 2 InsZ. O zjevně bezdůvodný 

insolvenční návrh půjde například v případech, kdy bude návrh doložen nesplatnou 

pohledávkou nebo pohledávkou, k níž se nepřihlíží, pokud věřitel návrhem zjevně 

zneužívá svá práva na úkor dlužníka či v případě prodlení věřitele s úhradou nákladů či 

jiných plateb spojených s předchozím neúspěšným insolvenčním návrhem.
153

 Pro 

zjevnou bezdůvodnost tak lze odmítnout jen insolvenční návrh, který je formálně vzato 

projednatelný (a nedojde k jeho odmítnutí pro vady), ale z něhož jsou zřejmé (jasně 

seznatelné) skutečnosti vylučující vydání rozhodnutí o úpadku dle § 136 IZ.
154

 

V rozhodnutí o odmítnutí zjevně bezdůvodného insolvenčního návrhu bude soud 

oprávněn uložit navrhovateli pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč.
155

 Kombinace 

obsahových požadavků soudní praxe na věřitelské návrhy spolu s novelou 

insolvenčního zákona, která zakotvuje možnost odmítnout obsahově správný, ale zjevně 

bezdůvodný věřitelský návrh, by ve spojení s uplatněním sankcí ze strany soudů a 

důsledným vymáháním práv na náhradu škody oprávněnými osobami mohla přispět 

k omezení počtu nedostatečně doložených či účelových věřitelských návrhů.  

Každý věřitel zvažující podání insolvenčního návrhu musí vždy důkladně uvážit, 

do jaké míry je schopen dostát požadavkům soudní praxe a zákona na takový návrh a 

vzít v potaz riziko sankcí a odpovědnosti, jímž může případně čelit. Nikdo, opakuji 

nikdo, by však neměl využívat insolvenční řízení jako prostředek k poškození určité 

osoby, pokud si je vědom, že tu nejsou dány podmínky k prokázání úpadku v návrhu 

označené osoby. Je však vhodné uvést na pravou míru, že tam, kde se o „šikanózní 

povahu“ insolvenčního návrhu vede spor mezi insolvenčním navrhovatelem a 

dlužníkem (např. proto, že se dlužník k insolvenčnímu návrhu vyjádří a tvrzení o své 

šikaně uplatní ještě před uplynutím sedmidenní lhůty) a kde je namístě tvrzení o šikaně 
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ve skutkové rovině osvědčit nebo prokázat, není dán důvod odmítnout insolvenční 

návrh pro zjevnou bezdůvodnost dle § 128a insolvenčního zákona. Závěr o šikanózní 

povaze insolvenčního návrhu se však po případném osvědčení nebo prokázání takové 

dlužníkovy obrany může projevit jako důvod zamítnutí insolvenčního návrhu po jeho 

věcném projednání.
156

  

 

5 Dlužnický insolvenční návrh 

 

Jak již bylo v mé práci mnohokrát řečeno výchozí pozice dlužníka a věřitele při 

podání insolvenčního návrhu je v mnoha ohledech odlišná, je tomu tak především 

z důvodu informační asymetrie, ale i insolvenční zákon na dlužnický návrh klade 

zvláštní požadavky, které vymezím níže v této kapitole. Prvním specifikem, kterým se 

budu v souvislosti s dlužnickým návrhem zabývat, je skutečnost, že v některých 

případech je dlužník dokonce povinen insolvenční návrh na svou osobu podat.  

 

5.1 Povinnost dlužníka podat insolvenční návrh 

 

Jak ve své publikaci uvádí Jiřina Hásová a Tomáš Moravec: „Povinnost dlužníka 

zahájit soudní řízení, je-li v úpadku, představuje standardní úpravu, která je obsažena 

ve většině úpadkových úprav v zahraničí.“
157

 Tato povinnost je v insolvenčním zákonu 

zakotvena v § 98 a povinně zatěžuje jen dlužníka, který je právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou podnikatelem. Je-li dlužník fyzickou osobou, která není podnikatelem, 

je oprávněn, nikoliv však povinen insolvenční návrh podat.  
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Od 1. 1. 2012 nabylo účinnosti novelizované znění insolvenčního zákona,
158

 

které upravilo povinnost dlužníka podat insolvenční návrh. Od této chvíle bylo nově 

stanoveno, že všechny právnické osoby a fyzické osoby podnikatelé musí podat 

insolvenční návrh nejen při úpadku ve formě platební neschopnosti (viz § 3 odst. 1 a 2 

InsZ), jak tomu bylo před novelou, ale i z důvodu předlužení (viz § 3 odst. 3 InsZ), tedy 

při zjištění jakékoli formy úpadku. Za předlužení se považuje stav, kdy má podnikatel 

jako dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při 

stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, 

případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem 

důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu 

podniku pokračovat.
159

 Zákonná definice úpadku ve formě předlužení staví dlužníky do 

velmi složité situace, a to především z toho důvodu, že vymezení předlužení počítá také 

s nesplatnými závazky dlužníka. Lukáš Pachl v souvislosti s tímto faktem ve svém 

článku uvádí, že povinnost podat insolvenční návrh vzniká dlužníkovi již v okamžiku, 

kdy závazky dlužníka (není rozhodné či splatné nebo nesplatné) převýší hodnotu jeho 

majetku, pokud je současně splněna podmínka existence alespoň dvou věřitelů 

dlužníka.
160

 Tento názor budí dojem, že jakmile dlužník nemá prostředky na úhradu 

svých závazků, již tato skutečnost znamená, že se nachází v úpadku. Tak tomu ovšem 

být nemusí. Jak uvádí autoři komentáře insolvenčního zákona, v souvislosti s definicí 

předlužení budou mít potíže především subjekty s převažující sezónní činností (stavební 

podniky, zemědělská výroby apod.), které mohou být přechodně v době snížené 

ekonomické aktivity blízko stavu předlužení. Stejně tak i podnikatel, který si pořídí 

výrobní prostředky ve větším rozsahu na leasing, se dostane do značných potíží 

v souvislosti s definicí úpadku ve formě předlužení. Účetní hodnota pořízených 

výrobních prostředků klesne zřejmě mnohem rychleji než závazky z uzavřených 

leasingových smluv. Dlužník, který jinak vykazuje znaky fungujícího podnikatelského 

subjektu, bude prostřednictvím § 3 odst. 3 InsZ považován za subjekt v úpadkové 
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situaci.
161

 Text zákona tak při jeho aplikaci v praxi navozuje základní otázku výkladu, 

zda negativní vlastní kapitál společnosti automaticky vede k povinnosti podat 

insolvenční návrh.
162 

 Pachl pak na toto téma ve svém článku uvádí: „Přestože se může 

zdát, že se u předlužení jedná o čistou matematiku, která je jednoduše zjistitelná 

například z účetní závěrky dlužníka, není tomu tak.“
163

 Jak při zjišťování úpadku 

dlužníka ve formě předlužení u insolvenčního soudu, tak i při identifikaci okamžiku 

vzniku povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh musí být vždy, lze-li se zřetelem ke 

všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku či 

provozu podniku pokračovat, přihlédnuto také právě k této další správě dlužníkova 

majetku či dalšímu provozování jeho podniku. Pachl tedy konstatuje, že předlužený 

nemůže být takový dlužník, který generuje dostatečný provozní zisk, aby byl schopen 

průběžně, řádně a včas hradit své závazky - ten v úpadku zcela jistě není.
164

 

Je tak na povinném, aby kvalifikovaně vyhodnotil s péčí řádného hospodáře 

ekonomickou situaci společnosti a zodpověděl si otázku, zda s přihlédnutím k aktuální 

výši majetku podnikatele a s přihlédnutím k další správě majetku, případně k dalšímu 

provozování jeho podniku, lze se zřetele ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že 

dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat či ne. Bude – 

li odpověď kladná a budou při učinění této úvahy splněna výše uvedená kritéria going 

koncern, není podnikatel povinen podat insolvenční návrh.
165

  

 Zákon zavazuje dlužníka, který podniká, k povinnému zahájení insolvenční 

řízení, jakmile zjistí (při náležité pečlivosti se mohl dozvědět), že je v platební 

neschopnosti nebo že je předlužen. Zatímco prvně uvedený důvod úpadku platební 

neschopnost, který je někdy označován jako zjevný úpadek (věřitelé ho vidí, poznají, že 
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jim dlužník neplatí splatné pohledávky),
166

 může nastat jak u podnikatelských tak 

nepodnikatelských subjektů, předlužení tzv. skrytý úpadek (věřitelé ho neidentifikují, 

protože zpravidla neznají celkovou ekonomickou situaci) se týká pouze podnikatelů. 

Z důvodu „neviditelnosti“ úpadku ve formě předlužení konstatuje Žižlavský ve svém 

článku následovně: „V případě skrytého úpadku dopadá plná odpovědnost za jeho 

řešení na manažery firmy dlužníka. Pokud ukrývají kostlivce ve skříni, musí sami ze 

svých prostředků nahradit věřiteli škodu, kterou mu tím způsobí a mohou nést také 

trestní odpovědnost.“
167

  

Nová právní úprava tak prostřednictvím povinnosti podat insolvenční návrh, jak 

pro úpadek ve formě platební neschopnosti tak i ve formě předlužení, vedla k rozšíření 

odpovědnosti podnikatele vzhledem k důsledkům nepodání insolvenčního návrhu. Toto 

rozšíření ale neznamená, že by každý podnikatel, který dočasně vykazuje vyšší pasiva 

než aktiva, hned musel být v úpadku ve formě předlužení. Bod zlomu a s tím související 

povinnost manažerů podat insolvenční návrh v případě úpadku ve formě předlužení je 

v každém konkrétním případě odlišný a závisí především na nich, aby situaci správně 

vyhodnotili a neotáleli s podáním insolvenčního návrhu. Bohužel se domnívám, že je 

správný názor, který prezentuje Žižlavský ve svém článku. Uvádí v něm, že český 

insolvenční proces vykazuje nízkou výtěžnost pro věřitele, kdy jedním z důvodů je i 

fakt, že: „Většina firem, které se nacházejí v úpadku, podává opožděné insolvenční 

návrhy. Insolvenční řízení je zahájeno až v době, kdy existuje extrémní nepoměr mezi 

závazky a majetkem firmy. Stalo se pravidlem, že společnost, která má potíže, 

prohospodaří svůj majetek a teprve poté podá insolvenční návrh. Prázdná firemní 

skořápka nepřinese věřitelům uspokojení pohledávek.“
168

  

 V této souvislosti je nutné poznamenat, že i povinně podaný insolvenční návrh 

osobou dlužníka musí splňovat veškeré požadavky na takový návrh stanovené zákonem. 

V odlišném případě, je pak nutno uvést že v § 98 odst. 3 InsZ stojí: „Povinnost podat 
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insolvenční návrh podle odstavců 1 a 2 není splněna, bylo-li řízení o insolvenčním 

návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh zamítnut.“
169 

Je 

tak patrné, že odpovědné osoby by měly i v tomto případě dbát na kvalitu jimi 

podávaných insolvenčních návrhů, jinak se své odpovědnosti podat insolvenčního návrh 

v okamžiku, kdy k tomu byly povinné, nezbaví. Náležitosti dlužnického insolvenčního 

návrhu uvedu níže a právě tyto náležitosti by měl splňovat i povinně podaný insolvenční 

návrh dlužníka. 

 

5.1.1 Odpovědnost za nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh 

 

Odpovědnost za nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh dopadá podle 

zákona přímo na osoby, které jednají jménem podnikatele. Povinnost podat insolvenční 

návrh za podmínek výše vymezených mají tedy zákonní zástupci dlužníka, jeho 

statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci.
170

 Je-li 

těchto osob více a jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto 

povinnost každá z nich.
171

  

Členové statutárních orgánů právnických osob a fyzické osoby – podnikatelé 

nesou za splnění povinnosti podat insolvenční návrh neomezenou vnější odpovědnost 

přímo vůči věřitelům. Ostatní manažeři (např. finanční ředitelé) nesou odpovědnost 

uvnitř firmy, v rozsahu své pravomoci.
172

 Jednání za podnikatele upravují příslušné 

zákony.
173 

V komentáři k insolvenčnímu zákonu je vysloven názor, že povinnost 

vyplývající z tohoto ustanovení nelze vztáhnout na prokuristu nebo prokuristy. Jejich 

oprávnění je omezeno ve vztahu k nemovitostem. Takové omezení neopravňuje 

prokuristu nebo prokuristy vyvolat svým jednáním stav, který se navozuje podáním 

návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Podáním takového návrhu by došlo k zatížení a 

fakticky také ke zcizení nemovitého majetku, který je ve vlastnictví obchodní 

                                                 
169

 Viz § 98 odst. 3 InsZ. 
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 Viz § 98 odst. 2 InsZ 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 30. června,  sp.zn. 29 Cdo 2683/2008. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6875B22B768FD6D4C1257A4E0067BB4
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 ŽIŽLAVSKÝ, Michal.: Odpovědnost manažerů za opožděné podání insolvenčního návrhu po 1. lednu 

2012. Bulletin advokacie. 2011, č. 11.  
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společnosti, kterou ve funkci prokuristy zastupují.
174

 Odpovědné osoby nemohou 

formálně přenést svou odpovědnost na jiné osoby. Soudy navíc dovodily, že pokud 

jednatel právnické osoby neposkytuje potřebnou součinnost třetí osobě, se kterou 

uzavřel smlouvu o vedení účetnictví, nezbavuje jej to osobní odpovědnosti, když bez 

jeho součinnosti účetní nemohl splnit zákonnou povinnost.
175

 Z výše řečeného lze 

uzavřít, že pokud se prokáže, že osoby jednající jménem dlužníka porušily povinnosti 

podat včas insolvenční návrh, je toto jejich nekonání spojeno s opravdu tvrdou osobní 

odpovědností. 

Odpovědnost za škodu vzniklou věřiteli v důsledku porušení povinnosti podat 

insolvenční návrh zakotvuje § 99 InsZ. Škodou se ve smyslu § 99 odst. 2 InsZ rozumí 

rozdíl mezi výší přihlášené a v insolvenčním řízení zjištěné pohledávky a částkou, 

kterou věřitel v insolvenčním řízení na tuto pohledávku obdržel. Odpovědná osoba se ve 

smyslu § 99 odst. 3 InsZ odpovědnosti zprostí, pouze „prokáže-li, že porušení 

povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení 

pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto povinnost nesplnila 

vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit 

ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.“
176

 Insolvenční 

zákon účinný od 1. ledna 2008 tak zavedl objektivní odpovědnost za porušení 

povinnosti podat insolvenční návrh řádně a včas. V předchozí úpravě hrozila za 

porušení povinnosti trestní sankce podle ustanovení § 128 odstavce 2 trestního zákona, 

která byla k 1. lednu 2008 zrušena a subjektivní odpovědnost podle § 420 občanského 

zákoníku.
177

 

                                                 
174

 HÁSOVÁ, Jiřina; MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013. 218 s. 
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 Nejvyšší soud České republiky to dovodil v rozhodnutí vydaném pod sp.zn. 5 Tdo 166/2009 v 
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Jen pro pořádek dodávám, že stejnou povinnost, tedy povinnost podat 

insolvenční návrh, má dle zákona dlužník i tehdy, byl-li pravomocně zastaven výkon 

rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce byla zastavena proto, že cena majetku 

náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku. Má-li dlužník 

ještě jiný podnik, tuto povinnost nemá.
178

  

 

5.2 Obsahové náležitosti dlužnického návrhu 

 

Požadavky na dlužnický insolvenční návrh jsou upraveny v § 103 InsZ a 

zejména pak v § 104 InsZ. Problematikou označení dlužníka, kterého se insolvenční 

návrh týká, popřípadě jeho zástupců, jsem se zabývala již výše a už se jí tak více 

věnovat nebudu, abstrahuji tedy v následném pojednání od § 103 odst. 1 InsZ a budu se 

zabývat odstavcem následujícím. Dle § 103 odst. 2 InsZ musí být v insolvenčním 

návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho 

hrozící úpadek, tyto rozhodující skutečnosti osvědčující úpadek musí ve svém návrhu 

uvést i dlužník a musí označit důkazy, kterých se dovolává, navíc z insolvenčního 

návrhu musí být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá. Dlužník má tak 

v tomto ohledu stejnou povinnost jako insolvenční navrhovatel věřitel, ani on se nemůže 

omezit na tvrzení, že se v úpadku nachází, ale musí tuto skutečnost prokázat. Dlužník je 

samozřejmě osvobozen od povinnosti prokázat, že je k podání návrhu oprávněn, tato 

povinnost tíží jen věřitele. 

 

5.2.1 Osvědčení úpadku dlužníka 

 

Dlužník musí při podání svého insolvenčního návrhu vycházet ze stejných zásad 

jako tomu bylo u věřitelského insolvenčního návrhu, není tedy správné stanovisko, že 

dlužník o svém úpadku ví, a tak mu postačí jen tento fakt tvrdit, i on musí uvést 

rozhodující skutečnosti, které povedou k jasnému závěru, že se v úpadku nachází.  
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 Viz ustanovení § 98 InsZ. 
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Definice úpadku byla představena již výše. Dlužník je oprávněn tvrdit úpadek ve 

formě platební neschopnosti (k jejímu prokázání může využít domněnky platební 

neschopnosti), anebo může tvrdit úpadek ve formě předlužení (pokud se jedná o 

dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem). Jak již 

bylo řečeno, na rozdíl od věřitele má podnikající dlužník daleko větší možnost 

identifikovat a uspět s insolvenčním návrhem, kde tvrdí, že se nachází v úpadku ve 

formě předlužení. On totiž na rozdíl od věřitele má dostatek informací o své 

ekonomické situaci, o svém majetku, je tak schopen lépe tuto situaci vyhodnotit a 

následně i prokázat. Bude to především tedy on, kdo bude tvrdit úpadek ve formě 

předlužení nikoliv věřitel.
179

  

Domnívám se, že dlužník má oproti věřiteli lepší výchozí pozici k prokázání 

rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek (ať již ve formě platební neschopnosti 

nebo předlužení), vždy je ale jeho povinností tyto skutečnosti ve svém návrhu uvést. 

Tento závěr potvrzuje v jednom ze svých usnesení i Nejvyšší soud ČR, kdy konstatoval, 

že premisy, které byly uzavřeny v souvislosti s věřitelským insolvenčním a to 

především, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o 

úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá, platí i pro 

dlužnický insolvenční návrh. Pouhé konstatování, že dlužník je v úpadku, nebo mu 

úpadek hrozí případně, že dlužník je insolventní, nebo že je v platební neschopnosti, 

anebo že je předlužen, není ve smyslu § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením 

okolností, které úpadek osvědčují.
180

 Nejvyšší soud ČR v usnesení, ze dne 27. ledna 

2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008, pak následně uvádí, co se rozumí okolnostmi, z nichž 

závěr o úpadku (hrozícím úpadku) ve formě platební neschopnosti jednoznačně 

vyplývá. Zde Nejvyšší soud ČR stanovil: „V poměrech insolvenčního návrhu podaného 

dlužníkem, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují 

úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud 

(shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), 
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kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 

30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (srov. § 3 odst. 1 

insolvenčního zákona). Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky 

(§ 3 odst. 1 písm. c/ insolvenčního zákona) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v 

insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze 

dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2 

písm. a/ insolvenčního zákona), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto 

závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ 

insolvenčního zákona), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze 

splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona.
181

 V navazující 

judikatuře bylo zakotveno, že závěry formulované v usnesení Nejvyššího soudu sen. zn. 

29 NSČR 1/2008 (kde se jednalo o dlužníka fyzickou osobu) lze bez dalšího převzít 

také pro účely posouzení insolvenčního návrhu podaného dlužníkem, který je 

podnikatelem. U dlužníka, který je podnikatelem, se však navíc rozhodujícími 

skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí i vylíčení konkrétních okolností, 

z nichž insolvenční soud, shledá-li je pravdivými, bude moci uzavřít, že dlužník je 

předlužen, tedy, že dlužník má více věřitelů a že souhrn jeho závazků (lhostejno, zda 

splatných nebo nesplatných) převyšuje hodnotu jeho majetku (viz § 3 odst. 4 

insolvenčního zákona).
182

  

Vzhledem k závěrům obsaženým v usnesení Nejvyššího soudu ČR sp zn. 29 

NSČR 7/2008, které zde již výše bylo představeno, nelze splnění povinnosti vylíčit v 

insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo 

jeho hrozící úpadek, dovozovat z obsahu listin, které dlužník připojil k insolvenčnímu 

návrhu jako přílohu. V tomto usnesení však Nejvyšší soud ČR konstatoval, že jeho 

dosavadní judikatura, beze zbytku neuzavřela prostor úvaze o zvláštní povaze listin, 

které tvoří povinnou, insolvenčním zákonem předepsanou přílohu insolvenčního návrhu 

dlužníka a jejichž obsah je současně definován insolvenčním zákonem; konkrétně jde o 

seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců dlužníka (srov. ustanovení § 
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104 odst. 1 písm. a/ až c/, odst. 2 až 4 insolvenčního zákona).
183

 V tomto usnesení se 

dále však již povahou seznamů z důvodu jejich vad nezabýval. Soudy ve své 

rozhodovací praxi již ohledně povinnosti vylíčit rozhodující skutečnosti v insolvenčním 

návrhu dospěly k následujícímu stanovisku: „Tuto povinnost nelze mít proto za 

splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný 

důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam 

majetku a závazků připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do 

povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho 

insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) 

údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka 

obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co jeho 

obligatorní přílohu) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. 

opatřené náležitostmi předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 IZ, a že tedy k nim lze (i v 

uvedeném směru) přihlížet.
184

 Dlužník, který předložený seznam majetku, seznam 

závazků a seznam zaměstnanců neopatří jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam 

správný a úplný (§ 104 odst. 4 InsZ), povinnost předložit seznam spolu s insolvenčním 

návrhem (§ 104 odst. 1 InsZ) řádně nesplnil a údajů v takovém „seznamu“ obsažených 

se nemůže dovolávat ani pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v 

insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho 

hrozící úpadek.“
 185

 

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý 

insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými 

přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ. Soudní praxe dovodila, že vzhledem 

k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka 

nebo třetích osob, je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem 

trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodující skutečností, které osvědčují 

jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ), mezi něž patří mimo jiné i 
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konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou pohledávku.
186

 Prohlášení 

dlužníka, že podle účetní uzávěrky a zjištěných závazků nebude schopen řádně a včas 

plnit své závazky, má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje majetek, jež činí 

s odkazem na seznamy, které jsou neurčité, jakož i odhad předpokládané výše 

pohledávek závazků, nemůže poskytovat dostatečný podklad pro skutkový závěr soudu, 

že úpadek dlužníka je osvědčen.
187

 Zmírnění požadavku na vymezení okolností 

v insolvenčním návrhu, pak nabídl Vrchní soud v Olomouci v jeho usnesení sp. zn. 2 

VSOL 43/2009-A: „ani případný rozporný údaj o počtu dlužníkových věřitelů a výši 

závazků by bez dalšího nezpůsoboval neprojednatelnost návrhu, pokud by s ohledem na 

další skutková tvrzení k naplnění znaků úpadku postačovaly i údaje o nižším počtu 

věřitelů a celkové výši dlužníkových závazků.“
188

 Z výše uvedeného tak opět vyplývá, že 

by měl být odmítnut jen takový návrh, který je pro jeho nedostatky neprojednatelným 

návrhem.  

 

5.3 Hrozící úpadek 

 

Zde je opět vhodné připomenout, že dlužník je, kromě případu již nastalého 

úpadku, oprávněn podat insolvenční návrh i z důvodu tzv. hrozícího úpadku. Jen pro 

zopakování uvádím, že insolvenční zákon tento stav definuje v § 3 odst. 4 jako stav, 

v němž lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude 

schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. Jak již bylo 

řečeno výše, cílem tohoto pravidla, je umožnit dlužníkovi zahájit insolvenční řízení 

dříve, než nepříznivý vývoj jeho financí dospěje do stavu skutečného úpadku a umožnit 

mu tak například zmírnit následky jeho špatné finanční situace. Prostřednictvím tohoto 

institutu se zvyšují šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho 

překonání. Definice požaduje budoucí neschopnost plnit podstatnou část dlužníkových 

peněžitých závazků, tímto požadavkem se snaží do jisté míry vypořádat s nejistotou, 
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kterou tato otevřená definice vyžadující provedení prognózy ohledně dlužníkova 

budoucího finančního vývoje, přináší.
189

 Posouzení co nebo kolik se myslí podstatnou 

částí bude odviset vždy od konkrétního případu. Užití tohoto institutu by mělo pro 

dlužníka představovat možnost, zejména pak v kombinaci s nelikvidačním způsobem 

řešení úpadku reorganizací, dosáhnout toho, aby dlužník mohl včasným zákrokem 

zachovat svou výrobu a zaměstnanost.
190

 Jak dále ve své publikaci uvádí Tomáš 

Richter, pravidlo pro stanovení hrozícího úpadku neobsahuje žádné výslovné ohraničení 

časového horizontu této predikce, která je hrubě načrtnuta v § 3 odst. 4 InsZ slovy: „se 

zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat“ – s prodlužujícím časovým 

horizontem predikce se nutně zvyšuje nejistota ohledně všech faktorů, jež je třeba 

v prognóze zohlednit, a ubývá proto na důvodnosti z nich vyvozovaných 

předpokladů.
191

  

Náležitosti insolvenčního návrhu ve vztahu k hrozícímu úpadku jsou 

v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sen. zn. 29 NSČR 1/2008 vymezeny následovně: 

„Tam, kde dlužník podal insolvenční návrh proto, že mu úpadek teprve hrozí (§ 3 odst. 4 

insolvenčního zákona), se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek 

dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je 

pravdivými) bude moci uzavřít (se zřetelem ke všem okolnostem případu), že lze 

důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část 

svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova 

platební neschopnost ve smyslu § 3 odst. 1 insolvenčního zákona, přičemž k podmínce, 

aby dlužník i v tomto případě měl nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v 

budoucnu stanou splatnými, se v takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost 

v budoucnu plnit pohledávky věřitelů, týkala "podstatné části" dlužníkových peněžitých 

závazků.
192

 Opět jde tedy o vylíčení konkrétních skutečností, nejen konstatování, že 

úpadek hrozí. Shora uvedené zásady o konkretizaci věřitelů, jejich pohledávek (výše, 

důvod, splatnost) a povinných příloh (seznamů) dlužníka tak zůstávají zachovány. 
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V tomto ohledu pak Vrchní soud v Praze v usnesení čj. 1 VSPH 329/2009-A-13 

dovodil, že pokud z obsahu dlužníkova návrhu je zřejmá nejenom existence dvou 

věřitelů, ale i to, že se jím domáhá řešení úpadku budoucího ve smyslu § 3 odst 4 InsZ, 

k čemuž vylíčil potřebné skutečnosti, není zásadně namístě takový návrh odmítat dle § 

128 odst. 1 Insz proto, že neuvedl skutečnosti osvědčující svůj úpadek.
193

 Je tedy nutné 

odlišovat institut úpadku a hrozícího úpadku, kdy každý z nich je odlišně vymezen i 

v insolvenčním zákonu. Není tak povinností insolvenčního navrhovatele dlužníka, aby 

vylíčil skutečnosti osvědčující jeho úpadek, když je zřejmé, že se domáhá řešení 

hrozícího (budoucího) úpadku. 

 

5.4 Přílohy 

  

Ustanovení § 104 insolvenčního zákona pak určuje, že podá-li insolvenční návrh 

dlužník, je povinen k němu připojit podle odstavce 1 písm. a) seznam svého majetku 

včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen „seznam majetku“), dle 

odstavce 1 písm. b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen „seznam 

závazků“), dle odstavce 1 písm. c) seznam svých zaměstnanců, a nakonec dle odstavce 

1 písm. d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek. Z dosud známé 

judikatury vyplývá, že nelze zákonem stanovit, jaké listiny konkrétně má dlužník ke 

svému návrhu doložit, aby tím doložil úpadek nebo hrozící úpadek tak, jak mu ukládá 

ustanovení § 104 odst. 1 písm. d) InsZ. K takovým závěrům dospěly soudy proto, že pro 

rozmanitost závazkových vztahů nelze takovéto listiny vymezit.
194

 Tento závěr je 

uveden například v usnesení 2 VSOL 215/2008, kde stojí: „Je pravdou, že zákon ani 

jeho prováděcí předpisy nestanoví, jakými listinami je třeba dokládat úpadek dlužníka. 

Z definice úpadku v obou jeho formách (§ 3 odst. 1, § 3 IZ), pro kterou je zásadní pojem 

závazek, vyplývá, že vyčerpávající výčet listin, jimiž lze doložit úpadek (existenci 

závazků vůči více věřitelům, které jsou déle jak 30 dnů po splatnosti a které dlužník není 

schopen plnit, či souhrn závazků převyšujících hodnotu majetku dlužníka) ani nelze 
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stanovit. Závazky vznikají na základě nejrůznějších právních skutečností, zejména 

právních či protiprávních úkonů, které mohou mít různou formu. Proto nelze stanovit 

taxativní výčet listin, kterými může být doložena jejich existence a tedy i stav úpadku. 

Doložit úpadek lze proto jakýmikoli listinami, bez ohledu na to, zda jejich obsah či 

formální náležitosti jsou upraveny právem či nikoli. Předložené listiny však musejí 

osvědčovat (dokládat) tvrzené skutečnosti, a proto jejich obsah musí být natolik 

konkrétní, aby z něj bylo možno dovodit existenci zcela určitých závazků dlužníka, jejich 

výši, případně splatnost, a posoudit tak stav tvrzeného úpadku. Rozvaha je listinou, 

která je součástí účetní závěrky a jejíž náležitosti stanoví zákon (§ 18 zák.č. 563/1991 

Sb. o účetnictví v platném znění, dále jen zákon o účetnictví), který ukládá účetním 

jednotkám povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka, sestavená na jeho základě, 

podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky 

(§ 7 odst. 1 zákona o účetnictví). Existenci, výši a splatnost konkrétních závazků 

dlužníka však z této listiny nelze dovodit. Rozvaha podle § 18 odst. 1, písm. a) zákona o 

účetnictví proto není listinou, která dokládá úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.“
195

 

Lze tak uzavřít, že i když není ucelen výčet listin, které by dokazovaly úpadek nebo 

hrozící úpadek, musí tyto listiny obsahovat natolik konkrétní údaje, aby z nich bylo 

možno dovodit existenci zcela určitých závazků dlužníka (jejich důvod výši, případně 

splatnost) a posoudit tak stav tvrzeného úpadku.  

 

5.4.1 Seznam majetku 

 

Vymezení obsahu seznamu majetku nalezneme v § 104 odst. 2 InsZ, který je 

konkretizací předchozího odstavce a podrobně je zde rozebráno, jakým způsobem musí 

být vyhotoven seznam majetku úpadce. Vymezení obsahových náležitostí seznamu 

majetku, je zde především pro to, že takový seznam může být důležitým pomocníkem 

pro průběh insolvenčního řízení. Jak uvádí v komentáři k insolvenčnímu zákonu 

Kotoučová: „Při poctivém přístupu dlužníka při vyhotovování seznamů mohou být 

významným zdrojem informací, které mohou urychlit a zefektivnit postup insolvenčního 

                                                 
195

 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 31. srpna 2009, č.j. 2 VSOL 215/2009-A-13, ve věci sp. 

zn KSBR 37 INS 3006/2009. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/2VSOL215/2009.  

http://kraken.slv.cz/2VSOL215/2009


 

60 

 

soudu při řešení ekonomické situace dlužníka.“
196

 Druhým důvodem, proč je 

obsahovým náležitostem těchto listin věnována taková pozornost, je fakt, že jakékoliv 

zatajování majetku by znamenalo zkrácení uspokojení věřitelů. Ze stejného důvodu tu je 

pak následně i požadavek, aby dlužník předložený seznam majetku podepsal, a svým 

podpisem povinné prohlášení o jeho správnosti a úplnosti stvrdil. Tento požadavek 

podpisu je nejen požadavkem logickým, a v tomto případě stanoveným zákonem, ale i 

požadavkem, který je předpokladem řádného vedení případného důkazního řízení 

trestního. Porušení uložené povinnosti stvrdit povinné prohlášení podpisem může mít za 

následek podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu 

poškozování věřitele.
197

  Problematikou podpisu seznamu se následně budu ještě blíže 

zabývat. 

Podle ustanovení § 104 odst. 2 InsZ je dlužník povinen v seznamu majetku 

označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede 

skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k 

jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné 

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

nebo rozhodnutí označí.
198 

 

 

5.4.2 Seznam závazků 

 

Dlužník je dále na základě zákonem uložené povinnosti nucen v seznamu 

závazků jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu 

mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo 

jiná majetková práva uplatňují. Dlužník tedy musí uvést nejen své závazky z obchodně 

závazkových vztahů, ale také veškeré osoby, o kterých je mu známo, že proti němu mají 

či uplatňují jakákoliv jiná majetková práva. U těchto osob musí také uvést, zda jsou 
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s ním osobně (osoby blízké)
199

 či majetkově propojeni (ekonomicky spojené 

s dlužníkem). Zákon stanoví: „Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo 

osoby, které tvoří s dlužníkem koncern,
200

 musí dlužník tyto skutečnosti výslovně 

uvést.“
201

 Insolvenční zákon tak dlužníkovi ukládá, aby do seznamu pohledávek zařadil 

i ty pohledávky, jejichž uplatnění věřitelem pokládá za nedůvodné, v souvislosti s tím 

by však dlužník v seznamu závazků měl stručně uvést, které z pohledávek svých 

věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč, tedy se k takovým dle jeho názoru 

nedůvodným pohledávkám vyjádřil. Obdobně pak dlužník postupuje, má-li věřitele, o 

kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří 

toto právo proti němu uplatňují, takové uvede odděleně. U pohledávek těchto věřitelů 

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

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

držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. 

Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a 

proč.
202

 Požadavky na tvrzení dlužníka ohledně jeho majetku jsou tak docela vysoké. 

Pokud ovšem určitá skutečnost, kterou by měl povinnost tvrdit (především o zajištění 

pohledávek, osobách blízkých), nenastala, znamená to, že ji jen jednoduše neuvede. 

Vyplývá to například z usnesení Vrchního soudu, sp. zn. 2 VSOL 146/2009-A, kde je 

stanoveno: „V případě, kdy žádný věřitel není osobou dlužníkovi blízkou, dlužník 

nepopírá žádnou z evidovaných pohledávek a nemá žádného odděleného věřitele, 

nevyplývá z § 104 odst. 3 InsZ dlužníkovi povinnost uvést v seznamu závazků i negativní 

vymezení těchto skutečností.“
203

 V podobném duchu pak i například judikaturní závěr 

stanovující, že pokud dlužník v seznamu závazků neuvedl nic o popření v seznamu 

uvedených pohledávek a neuvedl nic o jejich zajištění, vyplývá z takového seznamu, že 

tyto pohledávky dlužník nepopírá a že zajištěny nejsou. Údaje o popření a o zajištění, 
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případně popření zajištění, musí dlužník v seznamu výslovně uvést, jen pokud tyto 

skutečnosti nastaly a není třeba uvádět, že nenastaly, jak vyplývá z dikce ustanovení § 

104 odst. 3 insolvenčního zákona.
204

  

Jak konstatoval Nejvyšší soud ČR nezbytnou obsahovou náležitostí seznamu 

závazků je i uvedení výše jednotlivých závazků a jejich splatnosti – jinak by seznam 

závazků nemohl plnit svou základní funkci – osvědčit úpadek dlužníka.
205 

Tento 

judikaturní závěr byl novelou účinnou od 1.1.2014 (představenou výše) promítnut i do 

insolvenčního zákonu, kdy je nově povinnost dlužníka uvést údaj o výši a splatnosti 

jednotlivých závazků dána přímo zákonem. Požadavky na určitost seznamu závazků 

jsou proto vcelku vysoké, dlužník by však měl být schopen všechny požadované údaje 

doložit. 

 

5.4.3 Seznam zaměstnanců 

 

Závěr představený výše o neuvedení skutečností, které nenastaly nebo nejsou, 

neplatí ohledně dlužníkových zaměstnanců a jeho dlužníků. Zákon jasně stanovuje v § 

104 odst. 4 InsZ : „Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v 

seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně.
206

 

Tato povinnost dopadá i na osoby, které se svým návrhem dovolávají povolení 

oddlužení, i když po většinou žádné zaměstnance nemají. 

 

5.4.4 Prohlášení dlužníka o správnosti seznamů, shrnutí 

 

Nepostradatelnou součástí seznamů je výslovné prohlášení dlužníka o jejich 

správnosti. Text zákona jasně stanoví: „Předložené seznamy musí dlužník podepsat a 

výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.“
207

 Porušení povinnosti dlužníka svým 
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 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. srpna 2008, č.j. 1 VSOL 72/2008-A-22, ve věci sp. 

zn. KSBR 39 INS 1564/2008. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/1VSOL72/2008.  
205

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. března  2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010, dále srov. 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. června  2012, sen. zn. 29 NSČR 46/2011. 
206

 Viz ustanovení § 104 odst. 4 InsZ. 
207

 Viz ustanovení § 104 odst. 4 InsZ. 

http://kraken.slv.cz/1VSOL72/2008
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podpisem stvrdit správnost a úplnost seznamů předkládaných insolvenčnímu soudu 

podle § 104 InsZ má hned několik negativních dopadů vůči jeho osobě. Jak již bylo 

řečeno výše, povaha seznamu majetku je zvláštní, a i když platí judikatorně ustálený 

názor, že není možné splnit povinnost vylíčit skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka, 

odkazem na přílohy, je tomu jinak při odkazu na seznam majetku. Soudní judikatura se 

již ustálila na názoru, že údaje v tomto seznamu se dají považovat, za zdroj informací 

osvědčujících úpadek dlužníka, to vše však jen v případě, že tento seznam je řádný, 

úplný a je stvrzen podpisem dlužníka, který dokládá jeho správnost. Tento závěr 

představil i Vrchní soudu v Praze v usnesení sp. zn. 2 VSPH 111/2011, když zaujal 

stanovisko:„ …, co do povinných rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím 

úpadku, jež jeho insolvenční návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o 

úpadku akceptovat) údaje o věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových 

poměrech dlužníka obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s 

insolvenčním návrhem (co jeho obligatorní přílohu dle § 104 odst. 1 písm. a) až c) InsZ) 

předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou řádné-tj. opatřené náležitostmi 

předepsanými v § 104 odst. 2 až 4 InsZ, a že tedy k nim lze (i v uvedeném směru) 

přihlížet.“
208

  Pokud ovšem seznamy dlužník neopatřil podpisem o jejich správnosti, 

nemůže se údajů v takovém seznamu obsažených dovolávat ani pro účely posouzení, 

zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které 

osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící  úpadek.
209

 

Navíc jak již bylo také výše poznamenáno, pokud dlužník neopatří seznam 

majetku svým podpisem stvrzujícím jeho správnost, vystavuje se nebezpečí 

trestněprávní odpovědnosti. Takové jednání dlužníka může být posouzeno jako trestný 

čin poškozování věřitele.
210

 V této souvislosti je nutné ovšem uvést, že určitá 

nesrovnalost mezi skutečností a údaji uvedenými v seznamech majetku nemusí mít ještě 

žádný vliv na běh lhůty k podávání přihlášek pohledávek, jakož i na platnost podaného 

insolvenčního návrhu. Vrchní soud v Olomouci v usnesení čj. 3 VSOL 192/2009-P16-9 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 4. ledna 2011, sp. zn. 2 VSPH 111/2011. Dostupné online 

na: http://kraken.slv.cz/3VSPH111/2011. 
209

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009-A-21. Dostupné online 

na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DF28CC7CD4B4C653C1257A4E0065ED

75?openDocument&Highlight=0, KSPL 27 INS 1784/2009. 
210

 Viz § 222 trestního zákoníku, zákonu č. 40/2009 Sb. 

http://kraken.slv.cz/3VSPH111/2011
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představil názor: „To, že dlužník v seznamu svých závazků neuvedl závazek vůči 

odvolateli, neznamená, že by odvolateli nezačala běžet 30denni lhůta k podání přihlášky 

pohledávky stanovená v rozhodnutí o úpadku. O tom, že lze podat přihlášku pohledávky 

a v jaké lhůtě, jsou vyrozuměni všichni věřitelé dlužníka (ať již uvedení nebo neuvedení 

v seznamu závazků dlužníka) doručením rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení, 

jakož i doručením rozhodnutí o úpadku vyvěšením příslušných listin na úřední desce 

insolvenčního soudu a jejich současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, coby 

veřejně přístupném informačním systému veřejné správy.“ 
211

 Takové chování dlužníka 

(stvrzení podpisem nesprávného a neúplného seznamu) může tak mít dopad do roviny 

trestněprávní, neovlivňuje však platnost podaného insolvenčního návrhu, pokud v něm 

je prokázáno a rozhodnuto o úpadku (nebo hrozícím úpadku) i bez ohledu na chybně 

uvedené údaje. 

Lze tak uzavřít, že pokud seznamy nesplňují výše stanovené požadavky, nebyla 

povinnost dlužníka – insolvenčního navrhovatele předložit seznamy spolu s 

insolvenčním návrhem splněna.
212

 Příkladem může být případ, kdy dlužník namísto 

vyhotovení seznamů předložil soudu konkrétní listiny, z nichž sice bylo možné dovodit 

jaký majetek a závazky dlužník má, ale soud uzavřel, že tyto doklady nesplňují 

požadavek insolvenčního zákona, který požaduje, aby majetek dlužníka byl sepsán v 

přehledném, jasném a úplném seznamu, z nějž by byl majetkový stav dlužníka na první 

pohled patrný, aniž by bylo třeba majetek dlužníka dovozovat z konkrétních listin (jako 

je například stav zásob na skladě). Podobná pravidla platí pro sestavení seznamu 

závazků. Výše uvedené listiny musí dlužník označit jako seznamy, podepsat je a uvést, 

že jsou úplné a správné, což lze považovat za čestné prohlášení dlužníka, že vůči 

insolvenčnímu soudu žádné informace týkající se povinnosti sestavit seznamy 

nezatajil.
213
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 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. června 2009, č.j. 3 VSOL 192/2009-P16-9, ve věci 

sp. zn. KSBR 32 INS 3618/2008. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/3VSOL192/2009.  
212

 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. března. 2011, sen. zn. 29 NSČR 13/2009, a ze dne 20. 

května. 2009, sen. zn. 29 NSČR 22/2009. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D

%20%3D%2029%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DNscr%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D13%20AND

%20%5Bspzn4%5D%3D2009&SearchMax=1000&Start=1&Count=15&pohled=1. 
213

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 18. září 2011, sp. zn. 1 VSPH 537/2009. Dostupné online 

na: http://kraken.slv.cz/1VSPH537/2009.  
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Na základě výše řečeného je patrné, že dlužník by měl seznamy, které jsou 

povinnou přílohou jeho insolvenčního návrhu, sepsat podle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí. Pokud tak učiní, docílí toho, že seznamy budou správné, úplné. Následným 

jeho podpisem stvrdí tuto správnost a úplnost, a poté na takové seznamy lze odkázat i 

v souvislosti s prokázáním úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka. V opačném 

případě, pokud povinné přílohy (seznamy) nebudou k dlužnickému návrhu připojeny 

vůbec nebo budou mít vady, vyzve insolvenční soud dlužníka, aby ve lhůtě sedmi dnů 

ode dne doručení usnesení doplnil dlužník svůj insolvenční návrh. Nebudou-li ve lhůtě 

přílohy předloženy nebo nebudou-li obsahovat požadované údaje insolvenční soud 

insolvenční návrh dle ustanovení § 128 odst. 2 InsZ odmítne. Navíc takto vadné 

seznamy jistě nemohou být využity za účelem osvědčení úpadku nebo hrozícího 

úpadku. 

Pokud ale insolvenční soud vyhodnotí, že jsou seznamy bez vad a o 

insolvenčním návrhu rozhodne (vydá rozhodnutí o úpadku) a následně se ukáže, že 

dlužník lživě podpisem stvrdil jejich správnost a úplnost, vystavuje se dlužník 

trestněprávní odpovědnosti tak, jak bylo vymezeno výše. Tato skutečnost však nemá 

vliv na platnost insolvenčního návrhu, to vše za předpokladu, že již bylo rozhodnuto o 

úpadku dlužníka. 

 

5.5 Insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení 

 

Dlužník má možnost již zároveň s vlastním insolvenčním návrhem žádat, aby 

jeho úpadek popř. hrozící úpadek byl řešen jedním ze sanačních způsobů řešení úpadků, 

tedy oddlužením nebo reorganizací. V mé práci se v prvé řadě budu zabývat 

dlužnickým insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. 

„Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, kdy jsou dlužníkovy 

dluhy sjednoceny, zajištění věřitelé jsou uspokojeni zcela, nezajištění do jimi schválené 

výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn. Tento institut preferuje sociální účel 

před ekonomickým, má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu 
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zapojení do umořování svého dluhu vůči věřiteli.“
214

 Jak již bylo výše poznamenáno, ze 

statistik vyplývá, že dlužnický návrh s návrhem na povolení oddlužení tvoří podstatnou 

většinu dlužnický návrhů a vlastně i podstatnou většinu návrhů vůbec. Veronika Černá 

v souvislosti s vysokým počtem dlužnických návrhů s návrhy na povolení oddlužení a 

jejich výrazně stoupající tendencí, představuje otázku, zda se institut oddlužení nestává 

spíše nástrojem k poškozování věřitelů a úniku dlužníka od hrazení svých závazků, než 

skutečným řešením jeho úpadku.
215

 Je tak patrné, že institut oddlužení je sám o sobě 

tématem, které by vydalo na samostatnou studii, v mé práci však hledám odpověď 

především na otázku, jak podat insolvenční návrh (v tomto případě dlužnický spolu 

s návrhem na povolení oddlužení) tak, aby byl projednatelný. Z toho důvodu institut 

oddlužení představím jen ve velmi hrubých rysech, abych se příliš neodchýlila od mého 

pojetí zadání. 

Před novelou,
216

 která nabyla účinnosti 1.1.2014, mohl insolvenční návrh spolu 

s návrhem na povolení oddlužení podat pouze dlužník, který nebyl podnikatelem. 

Novelou však v tomto ohledu došlo k podstatné změně. Zatímco dříve byla základním 

kvalifikačním předpokladem pro povolení oddlužení skutečnost, že dlužník není 

podnikatelem, nově se nehodnotí povaha osoby dlužníka, nýbrž povaha jeho dluhů.
217

 

V této souvislosti jen závěr Nejvyššího soudu, který uzavřel, že je vyloučeno činit vůči 

dlužníku závěr směřující k posouzení subjektivní přípustnosti jeho návrhu na povolení 

oddlužení prostřednictvím úvah o podnikatelské povaze jeho závazků (dluhů) dříve, než 

insolvenční soud splní povinnost vyzvat dlužníka k doložení řádného seznamu závazků 

opatřeného prohlášením ve smyslu § 104 odst. 4 insolvenčního zákona.
218

 Oddlužení je 

řešením pro ty dlužníky, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské 

činnosti, ale činnosti běžné.  Podle § 389 odst. 1 písm. b) InsZ ve znění účinném od 1. 
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Informace z portálu Ministerstva spravedlnosti ČR. Dostupné online na: http://insolvencni-

zakon.justice.cz/obecne-informace/oddluzeni.html.  
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1. 2014 je oddlužení subjektivně přípustné nově u dlužníka – fyzické osoby bez ohledu 

na skutečnost, zda je podnikatelem, pokud nemá dluhy z podnikání. Proto může být 

povoleno oddlužení i u fyzické osoby, která sice podnikatelem formálně je, nemá však z 

podnikání žádné dluhy. Navíc ani existence dluhu z podnikání za určitých okolností 

nemusí nutně znamenat nepřípustnost oddlužení, například pokud s touto formou řešení 

úpadku souhlasí věřitel, o jehož pohledávky jde, nebo pokud se jedná o pohledávku 

zajištěného věřitele.
219

  

Jestliže dlužník hodlá navrhnout, aby jeho úpadek, popř. hrozící úpadek, byl 

řešen oddlužením, je povinen podat návrh na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem 

dle § 106 odst. 1 InsZ, a v takovém případě jeho insolvenční návrh musí obsahovat i 

náležitosti předepsané pro návrh na povolení oddlužení vymezené v § 390 odst. 1 InsZ, 

a navíc k němu musí být přiložené i přílohy požadované pro návrh na povolení 

oddlužení. Návrh na povolení oddlužení podaný opožděně, tedy v případě, kdy se sám 

dlužník rozhodne řešit úpadek oddlužením, až po podání insolvenčního návrhu, bude 

odmítnut.
220

  

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení jsou stanoveny v § 390 InsZ, takový 

návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení dlužníka a osob 

oprávněných za něho jednat, údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech, 

údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky a návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, 

že dlužník takový návrh nevznáší. Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na 

formuláři,
221

 jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 311/2007 

Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti.
222

 Formulář 

návrhu na povolení oddlužení ve smyslu § 390 odst. 1 InsZ umožňuje, aby byl využit k 

současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 21, jež v 

souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu vymezenými v § 103 odst. 2 InsZ 

předpokládá vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá, a uvedení důvodů 

tohoto návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek 

dlužníka osvědčují. Z uvedeného plyne, že dlužník, který hodlá podat insolvenční návrh 
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 CELERÝN, Jakub: K některým změnám v insolvenčním zákoně účinným od 1. ledna 2014. In: 

epravo.cz [online]. 21.1.2014. Dostupné online na: http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-

zmenam-v-insolvencnim-zakone-ucinnym-od-1-ledna-2014-93436.html.  
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 Viz § 390 odst. 1 InsZ. 
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 Viz § 390 odst. 2 InsZ. Jeho podoba v příloze č. 5. 
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 Na adrese www.insolvencnizakon.cz. 
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a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční návrh podat buď s využitím 

formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním, přičemž v obou případech se 

tak musí stát předepsaným způsobem.
223

 

 Nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se 

insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi 

návrhu na povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení 

úpadku, jehož zjištění se insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky 

insolvenčního návrhu nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho 

přílohami nahrazeny.
224

 K tomu nutno zdůraznit, že ke splnění povinnosti předložit 

předmětné seznamy neslouží údaje o majetku a závazcích obsažené v kolonkách 12-17 

formuláře návrhu na povolení oddlužení (či v jiných částech formuláře)-jejich 

vyplněním dlužník naplňuje jen obsahové požadavky tohoto návrhu. Seznamy majetku 

a závazků formulář výslovně avizuje jako jednu z povinných příloh insolvenčního 

návrhu. Proto formulář v kolonkách 12-17 (ani v jiné své části)
225

 splnění speciálních 

náležitostí, jež příslušejí těmto seznamům, nepředepisuje a údaje vyplněné č. 14 a 16 

náležitosti seznamů závazků nemá. 
226

 V této souvislosti ve svém článku správně uvádí 

Himmatová: „Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení lze podat v jedné listině. 

Jedná se však o dva návrhy, které soudy posuzují samostatně. Listina musí v prvé řadě 

splňovat náležitosti samotného insolvenčního návrhu
227

, zejména musí obsahovat 

vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek.“
228

 Pokud není v návrhu osvědčen dlužníkův úpadek, soud se již nezabývá 

návrhem na povolení oddlužení a celý návrh odmítne. Teprve je-li insolvenční návrh 

bezvadný, soud přistoupí k posouzení návrhu na povolení oddlužení. Když je vadný jen  

návrh na povolení oddlužení, vyzve soud dlužníka k opravě nebo doplnění návrhu a 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 9. července 2010, sp. zn. 3 VSPH 627/2010-A-11. Dostupné 

online na: http://kraken.slv.cz/3VSPH627/2010.  
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stanoví k tomu maximální lhůtu sedmi dní.
229

 Neodstraní-li dlužník v této lhůtě vady 

návrhu na povolení oddlužení, soud návrh na povolení oddlužení nejen odmítne, ale  

následně prohlásí na majetek dlužníka konkurs.
230

 

Závěrem by tedy bylo vhodné uvést, že dlužník opravdu nemůže zaměňovat 

insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, ani takovým návrhem na povolení 

oddlužení nemůže nahrazovat například seznam majetku. Vždy musí dbát především na 

to, aby jeho insolvenční návrh měl všechny obsahové náležitosti požadované zákonem, 

jinak dojde k odmítnutí celého insolvenčního návrhu i s návrhem na povolení oddlužení. 

Pokud uspěje insolvenční návrh dlužníka a návrh na povolení oddlužení bude vadný, 

umožní soud dlužníkovi ve lhůtě tento návrh opravit. V praxi často podávají insolvenční 

návrhy spolu s návrhem na povolení oddlužení nemajetné osoby, které v něm vidí 

východisko z bezvýchodné finanční situace. Nemají finanční prostředky na právní 

pomoc, nad to mají k dispozici formulář na povolení oddlužení, který je dle mého 

názoru svádí k určitě nepozornosti. Dlužníci jen vypíší potřebné údaje a nezabývají se 

jejich kvalitou, konkrétností, tím že nesmí zaměňovat insolvenční návrh s návrhem na 

povolení oddlužení. Je tak možné konstatovat, že i když mají tito dlužníci dostatek 

informací k prokázání svého úpadku či hrozícího úpadku, nejsou často kvalifikováni a 

ochotni se zabývat kvalitou jejich návrhů, a z toho důvodu se jejich návrhy stávají zcela 

neprojednatelnými. 

 

5.6 Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace 

 

 Jak stojí v insolvenčním zákonu: „Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící 

úpadek dlužníka, který je podnikatelem, reorganizace se týká podniku.“
231

 Přípustnost a 

nepřípustnost reorganizace stanoví insolvenční zákon.
232

 Reorganizací dochází k 

postupnému uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova 

podniku. Průběh reorganizace je zajištěn opatřeními k ozdravení hospodaření podniku 

podle reorganizačního plánu schváleného soudem, s průběžnou kontrolou jeho plnění ze 
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 Viz § 393 odst. 3 InsZ. 
230

 Viz § 396 InsZ. 
231

 Viz § 316 odst. 2 InsZ. 
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 Viz § 316 odst. 3 a odst. 4 InsZ. 
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strany věřitelů.
233

 Reorganizace tak představuje další institut, který by vydal na 

samostatnou odbornou práci. Znovu však připomínám, že mým cílem je především 

vymezit, jak má být takový insolvenční návrh podán, aby došlo k jeho projednání 

insolvenčními soudy.  

Dlužník, který je k tomu oprávněn, tak může se svým insolvenčním návrhem spojit 

návrh na povolení reorganizace. V tomto případě pak musí insolvenční návrh obsahovat 

i náležitosti předepsané pro tento návrh vymezené v § 319 odst. 1 InsZ
234

  a musí k 

němu být přiloženy další pro něj požadované přílohy, viz § 319 odst. 2 InsZ.
235

 Nad to 

není povinností navrhovatele dlužníka podat návrh na povolení reorganizace ihned 

s insolvenčním návrhem, insolvenční zákon dlužníkovi poskytuje delší lhůtu 

k případnému podání tohoto návrhu. 

Návrh na povolení reorganizace je stejně jako návrh na povolení oddlužení v 

akcesorickém vztahu k insolvenčnímu návrhu, tedy jeho podání je podmíněno podáním 

insolvenčního návrhu. Z toho důvodu je nutné vycházet ze stejných zásad jako při 

návrhu na povolení oddlužení a opět je nutno zdůraznit, že zákonné náležitosti 

insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se 

zákonnými náležitostmi návrhu na povolení reorganizace (návrh na způsob řešení 

úpadku). Důležité tedy opět je, aby dlužníkův insolvenční návrh měl všechny obsahové 

náležitosti požadované zákonem, soudní praxí, v opačném případě může dojít k jeho 

odmítnutí a jako celku tedy i s návrhem na povolení reorganizace. Pokud uspěje 

insolvenční návrh dlužníka a návrh na povolení reorganizace bude vadný, umožní soud 

dlužníkovi ve lhůtě tento návrh opravit.
236

 Jestliže ho dlužník neopraví (nedoplní o 
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 Viz § 316 odst. 1 InsZ. 
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 Znění ustanovení § 319 odst. 1 InsZ: Návrh na povolení reorganizace, podaný dlužníkem, musí vedle 

obecných náležitostí podání
 
obsahovat 

a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, 

b) dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dlužníka ovládají nebo které tvoří 

s dlužníkem koncern, včetně údaje o tom, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční řízení, 

anebo prohlášení, že není takových osob, 

c) údaj o způsobu navrhované reorganizace. 
235

 Znění ustanovení § 319 odst. 2 InsZ: K návrhu na povolení reorganizace musí dlužník připojit seznam 

majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se 

seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil. 
236

 Viz ustanovení § 320 odst. 1 a odst. 2 InsZ. 
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přílohy) bude soudem návrh na povolení reorganizace odmítnut a bude se pokračovat 

v insolvenčním řízení bez dalšího.
237

 

Pokud v insolvenčním návrhu uvedl dlužník, že možným způsobem řešení 

úpadku se jeví reorganizace, případně konkurs, nelze tuto část posuzovat jako návrh na 

řešení úpadku určitým konkrétním způsobem, ale jako názor vyjádřený v insolvenčním 

návrhu o možných eventualitách řešení svého úpadku tak, jak to umožňuje § 106 odst. 2 

IZ. 
238

 

 

Shrnutí poznatků 

 

 V prvé řadě bych ráda uvedla, že účelem insolvenčního řízení je řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku dlužníka, tak aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému 

uspokojení jeho věřitelů. Jak tedy vyplývá z mé práce, insolvenční návrh musí být 

podán jen za účelem vymezeným výše a určitě nemůže být podán s úmyslem věřitele 

domoci se své pohledávky v případě neochoty dlužníka tuto pohledávku uhradit. 

Insolvenčním řízením nelze nahrazovat ani řízení sporné, jehož cílem by bylo prokázání 

věřitelovy pohledávky (věřitel musí svou splatnou pohledávku za dlužníkem osvědčit 

v rámci svého insolvenčního návrhu). A konečně rozhodně není možné využívat 

zahájení insolvenčního řízení (prostřednictvím insolvenčního návrhu) k poškození 

osoby označené za úpadce. Takové insolvenční návrhy nejsou oprávněné a mělo by 

dojít k jejich odmítnutí případně k zamítnutí (nebylo-li osvědčeno, že insolvenční 

navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku) 

insolvenční soudy. Pokud zde existují skutečnosti odůvodňující podání insolvenčního 

návrhu, měl by insolvenční navrhovatel věnovat zvýšenou pozornost vypracování 

insolvenčního návrhu tak, aby podal návrh projednatelný. 

Pokud shrnu dílčí poznatky mé práce, je možné uzavřít, že insolvenční návrh 

v prvé řadě musí splňovat obecné náležitosti podání, které vychází z ustanovení 
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občanského soudního řádu, na něž je v insolvenčním zákoně odkázáno. Dále musí 

splňovat formální náležitosti, kdy zákon připouští pouze tři formy podání insolvenčního 

návrhu. Zřejmě největším problémem pro insolvenční navrhovatele je naplnění 

obsahových požadavků vymezených v § 103 InsZ a správné připojení povinných příloh. 

Tyto požadavky jsem ve své práci rozebírala odděleně pro osobu věřitele a dlužníka. 

Věřitel se evidentně nachází ohledně majetkových poměrů v informační tíži, i 

přesto je povinen osvědčit všechny skutečnosti, na kterých zakládá své právo 

insolvenční návrh podat (svoji aktivní legitimaci) a domáhá se rozhodnutí o úpadku 

dlužníka, nemůže jen tvrdit, že takové skutečnosti nastaly. Věřitel ve svém návrhu 

(nikoliv odkazem na jeho přílohy) musí uvést rozhodující skutečnosti osvědčující 

úpadek dlužníka. Soudní praxe dovodila, že takovými rozhodujícími skutečnostmi, se 

rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je 

pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), vůči nimž 

má peněžité závazky, jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky 

není schopen plnit. Věřitel by měl přípravě insolvenčního návrhu věnovat mimořádnou 

pečlivost. Měl by zhodnotit, jestli jím předložené informace ohledně úpadku dlužníka 

budou pro soud dostatečné k projednání insolvenčního návrhu, měl by uvážit například 

možnost spojení sil s jiným věřitelem dlužníka, pokud mu je znám. V této souvislosti 

pak Richter tvrdí, že věřitel může insolvenční návrh bez obav podat jen tehdy, pokud se 

k němu připojí jiný věřitel, nebo tehdy, pokud dlužníkova platební delikvence vejde tak 

říkajíc ve všeobecnou známost, a dlužník přesto sám insolvenční řízení nezahájí.
239

 

Dlužník bude mít, vzhledem ke znalosti svých majetkových poměrů, jistě 

jednodušší pozici pro uvedení rozhodujících skutečností k prokázání svého úpadku či 

hrozícího úpadku (díky informační převaze, bude dlužník schopen identifikovat a tvrdit 

i úpadek ve formě předlužení). I on je však ve svém návrhu musí uvést. Jak jsem již 

uvedla, Nejvyšší soud ČR, konstatoval, že premisy, které byly uzavřeny v souvislosti 

s věřitelským insolvenčním a to především, že v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny 

takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka 

logicky vzato vyplývá, platí i pro dlužnický insolvenční návrh.
240

 V praxi dlužníci 
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 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 198. 
240
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nejčastěji využívají možnost podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení 

oddlužení. Je však nutno připomenout, že náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se 

insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi 

návrhu na povolení oddlužení. Nedostatky insolvenčního návrhu nemohou být obsahem 

návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny.
241

 

Insolvenční navrhovatel by se tak měl snažit podat insolvenční návrh splňující 

všechny náležitosti výše řečené. Jak však bylo v mé práci poukázáno, v insolvenčním 

zákonu se nachází mnoho otevřených definicí (např. hrozící úpadek, vyžadující 

provedení prognózy ohledně dlužníkova budoucího finančního vývoje, či předlužení 

v souvislosti s další správou majetku), navíc i posouzení toho, jestli je prokazovaná 

skutečnost osvědčena či nikoliv záleží na uvážení soudu. Nad to, je nutno dodat, že dle 

§ 128 odst. 1 insolvenčního zákona by insolvenční soud měl odmítnout jen takový 

návrh, kdy pro jeho nedostatky nelze pokračovat v řízení. Tento postoj vyplývá i 

z rozhodovací praxe soudů, která se shodla na závěru, že insolvenční návrh, který 

neobsahuje všechny náležitosti, ještě nemusí být soudem odmítnut, neboť judikatura 

přepjatý odmítá.
242

 Soudy by tak neměly bezdůvodně odmítat insolvenční návrhy 

z důvodu malicherných vad. Přesto se domnívám, že je praxe prvoinstančních soudů 

mnohdy formalistická, protože odmítnutí insolvenčního návrhu je pro ně patrně 

nejjednodušší způsob vyřízení věci. Hranice mezi projednatelným a neprojednatelným 

návrhem není jasně stanovená a záleží tak především na uvážení soudu, jakým 

způsobem posoudí možnost či nemožnost pokračování v řízení. Insolvenční soudy tak 

dle mého názoru mají značný vliv na prvotní úspěšnost insolvenčních návrhů. 

Zapovězení přepjatého formalismu však nic nemění na tom, že by rozhodně vždy měl 

být odmítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení, který trpí takovými nedostatky a 

absencí základních náležitostí, pro které zcela evidentně nelze pokračovat v řízení.  

                                                                                                                                               
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DF28CC7CD4B4C653C1257A4E0065ED

75?openDocument&Highlight=0, KSPL 27 INS 1784/2009. 
241
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Resumé 

 

Cílem mé práce, vzhledem k jejímu předpokládanému rozsahu, nebylo zpracovat 

všechny instituty, kterých se insolvenční návrh dotýká (jako například institut oddlužení 

a reorganizace). Mým záměrem bylo především poukázat na opakující se chyby, které 

činí insolvenční navrhovatelé při podávání insolvenčním návrhů a poskytnout návod, 

jak se takových chyb vyvarovat. V mé práci jde tedy zejména o prvotní projednatelnost 

insolvenčního návrhu na základě splnění náležitostí insolvenčního návrhu stanovených 

zákonem a dovozených soudní praxí. V souvislosti s tím, jsem se snažila najít odpověď 

na otázku, zdali je prvotní úspěch insolvenčního návrhu pouze v rukou insolvenčního 

navrhovatele, anebo naopak rozhodující roli hraje v posouzení insolvenčního návrhu 

soud.  

Při zpracování mé práci jsem využila dostupnou literaturu a rozsáhlou judikaturu 

vztahující se k insolvenčnímu návrhu a domnívám se, že se mi podařilo srozumitelně 

vymezit náležitosti takového návrhu. Poukázala jsem na to, že nároky na kvalitu 

insolvenčního návrhu jsou opravdu vysoké. Důvod proč tomu tak je, je zřejmý a byl 

několikrát zmíněn v mé práci. Samotný insolvenční návrh na zahájení insolvenčního 

řízení a s ním spojené účinky se zahájením insolvenčního řízení mohou vyvolat v 

poměrech dlužníka, případně třetích osob značné dopady, proto daleko častěji dochází 

k jeho odmítnutí či zamítnutí insolvenčními soudy. Insolvenční navrhovatel by se tak 

měl snažit podat insolvenční návrh splňující všechny náležitosti zmíněné v mé práci. Na 

druhou stranu bylo poukázáno, že insolvenční návrh, který neobsahuje všechny 

obsahové požadavky, ještě nemusí být soudem odmítnut, neboť judikatura přepjatý 

formalismus odmítá. Z mé práce však vyplývá, že hranice mezi projednatelným a 

neprojednatelným návrhem není jasně stanovená a záleží tak především na uvážení 

soudu, jakým způsobem posoudí možnost či nemožnost pokračování v řízení. 

Insolvenční soudy tak dle mého názoru mají značný vliv na prvotní úspěšnost 

insolvenčních návrhů. 

Problematiku podání projednatelného insolvenčního návrhu jsem se snažila 

zpracovat opravdu velmi podrobně. Domnívám se, že se mi podařilo představit ucelené 
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závěry, při jejichž dodržení by insolvenční navrhovatelé měli značně zvýšit svou šanci 

na projednání jimi podaných návrhů. 
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družstvech (zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Dostupný také online na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90.        

 Sněmovní tisk 1120/0, část. č. ½. Vládní návrh insolvenčního zákona – EU. 

Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. Dostupný online na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0. 

 Sněmovní tisk 929/0, část č. 1/13. Novela z. – insolvenční zákon. Důvodová zpráva 

k zákonu č. 294/2013 Sb. Dostupné online na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0.  

 

Judikatura 

Judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu ČR: 

 Stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, 

Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98.   

 Usnesení Nejvyššího soudu, ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Cdo 1248/99. 

Dostupné online na: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-217
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-40
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-294
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0
http://kraken.slv.cz/Cpjn19/98
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F6E989C98C48

786C1257A4E00677CC4?openDocument&Highlight=0,. 

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 50/03 ze dne 13. června 2006 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 30. Ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 

1121/2004. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0190CB385ABD

A383C1257A4E00654AD0?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. prosince 2007, sp. zn. 29 Cdo 5044/2007. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/282F83F9E11AE

0E2C1257A4E00687817?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2008, sp. zn. 5 Tdo 95/2008. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FEF64DC82913

B80C1257A4E006AA8C6?openDocument&Highlight=0,.  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. června 2008, sp. zn. 5 Tdo 679/2008. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7C01951870CAF

FA0C1257A4E0065540A?openDocument. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 26. února 2009, sen. zn. 29 NSČR 

7/2008. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/79CA1281F4A5F

E1BC1257A4E0065B1A4?openDocument&Highlight=0,.   

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. března 2009, sp. zn. 5 Tdo 166/2009. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1386320C3EA43

36AC1257A4E00659177?openDocument&Highlight=0,.    

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 29. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 

1422/2007. Dostupné online na:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/20AEFDF4227D

A291C1257A4E006601A3?openDocument&Highlight=0,.  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F6E989C98C48786C1257A4E00677CC4?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0F6E989C98C48786C1257A4E00677CC4?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0190CB385ABDA383C1257A4E00654AD0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0190CB385ABDA383C1257A4E00654AD0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/282F83F9E11AE0E2C1257A4E00687817?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/282F83F9E11AE0E2C1257A4E00687817?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FEF64DC82913B80C1257A4E006AA8C6?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4FEF64DC82913B80C1257A4E006AA8C6?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7C01951870CAFFA0C1257A4E0065540A?openDocument
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7C01951870CAFFA0C1257A4E0065540A?openDocument
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/79CA1281F4A5FE1BC1257A4E0065B1A4?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/79CA1281F4A5FE1BC1257A4E0065B1A4?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1386320C3EA4336AC1257A4E00659177?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1386320C3EA4336AC1257A4E00659177?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/20AEFDF4227DA291C1257A4E006601A3?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/20AEFDF4227DA291C1257A4E006601A3?openDocument&Highlight=0
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. srpna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3358/2008. 

Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/926562A444E32

57EC1257A4E00659B91?openDocument&Highlight=0, 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27. ledna 2010, sen. zn. 29 NSČR 

1/2008. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSCR 30/2009, 

uveřejněné pod číslem 14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECA4589D870A

0B1CC1257A4E0066E637?openDocument&Highlight=0,.  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DF28CC7CD4B4

C653C1257A4E0065ED75?openDocument&Highlight=0, KSPL 27 INS 

1784/2009. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 26. září 2010,  sp. zn. 29 NSCR 

17/2009. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0D7D383EBDFE

9D2DC1257A4E0065802D?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 2. prosince 2010, sen. zn. 29 NSCR 

10/2009. Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0E04E4AFA7259

7B2C1257A4E0064C15E?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince 2010, sen. zn. 29 NSCR 

41/2010. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F961A1586E738

7FEC1257A4E0068B560?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu, ze dne 31. března 2011, sen. zn. 29 NSCR 13/2009. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView

&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2029%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DNs

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/926562A444E3257EC1257A4E00659B91?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/926562A444E3257EC1257A4E00659B91?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECA4589D870A0B1CC1257A4E0066E637?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECA4589D870A0B1CC1257A4E0066E637?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0D7D383EBDFE9D2DC1257A4E0065802D?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0D7D383EBDFE9D2DC1257A4E0065802D?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0E04E4AFA72597B2C1257A4E0064C15E?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0E04E4AFA72597B2C1257A4E0064C15E?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F961A1586E7387FEC1257A4E0068B560?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F961A1586E7387FEC1257A4E0068B560?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2029%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DNscr%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D13%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2009&SearchMax=1000&Start=1&Count=15&pohled=1
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/$$WebSearch1?SearchView&Query=%5Bspzn1%5D%20%3D%2029%20AND%20%5Bspzn2%5D%3DNscr%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D13%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2009&SearchMax=1000&Start=1&Count=15&pohled=1
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cr%20AND%20%5Bspzn3%5D%3D13%20AND%20%5Bspzn4%5D%3D2009

&SearchMax=1000&Start=1&Count=15&pohled=1. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSCR 39/2009. 

Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/374224068B307

BE7C1257A4E006719C2?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. září 2011, sen.zn. 29NSČR 23/2010. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/683C15EB7E4C2

CF3C1257A4E0065B8B0?openDocument&Highlight=0,. 

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2011, sen. zn. 29 NSČR 51/2011. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/643F33782ADD

B2B5C1257A4E0068CD77?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2011, sen. zn. 29 NSCR 36/2009. 

Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/153D52A432DF6

D40C1257A4E006A943B?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sen. zn. 29 NSCR 

14/2011-A-20, uveřejněné pod číslem 44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a 

stanovisek. Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24733E0875DE4

8B7C1257A4E0064E653?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 4462/2011. 

Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6E8451FABDF1

453EC1257A4E00674BC4?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2012, sen. zn. 29 NSCR 72/2011. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/69414CA247CF4

9AFC1257A4E00699937?openDocument&Highlight=0,. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/374224068B307BE7C1257A4E006719C2?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/374224068B307BE7C1257A4E006719C2?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/683C15EB7E4C2CF3C1257A4E0065B8B0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/683C15EB7E4C2CF3C1257A4E0065B8B0?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/643F33782ADDB2B5C1257A4E0068CD77?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/643F33782ADDB2B5C1257A4E0068CD77?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/153D52A432DF6D40C1257A4E006A943B?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/153D52A432DF6D40C1257A4E006A943B?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24733E0875DE48B7C1257A4E0064E653?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24733E0875DE48B7C1257A4E0064E653?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6E8451FABDF1453EC1257A4E00674BC4?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6E8451FABDF1453EC1257A4E00674BC4?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/69414CA247CF49AFC1257A4E00699937?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/69414CA247CF49AFC1257A4E00699937?openDocument&Highlight=0,
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2012, sen. zn. 29 NSCR 38/2010. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FD53CF7EB33D

55AEC1257A4E006526D9?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSCR 21/2012, 

uveřejněné pod číslem 99/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D40AEB064CB5

C6BBC1257A4E00679D57?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesen Nejvyššího soudu ČR, ze dne 28. března 2012, sen. zn. 29 NSČR 

20/2012. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D51D7A60926C

3847C1257A4E0069344A?openDocument&Highlight=0,. 

 rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. června  2012, sen. zn. 29 NSČR 

46/2011. 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2012, sp. zn. 21 Cdo 2975/2011. 

Dostupný online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82AC20299E2D9

945C1257A4E0065B1AE?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2012, sen. zn. 29 NSCR 

15/2010, uveřejněné pod číslem 10/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a 

stanovisek. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82515DA89F0A0

41BC1257A4E006723A5?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2013, sen. zn. 29 NSCR 14/2012, 

uveřejněné pod číslem 76/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/44E2D06BA0730

66CC1257B82004789A5?openDocument&Highlight=0,.  

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSCR 45/2010 

ve věci MSPH 93 INS 1923/2008, dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FD53CF7EB33D55AEC1257A4E006526D9?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FD53CF7EB33D55AEC1257A4E006526D9?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D40AEB064CB5C6BBC1257A4E00679D57?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D40AEB064CB5C6BBC1257A4E00679D57?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D51D7A60926C3847C1257A4E0069344A?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D51D7A60926C3847C1257A4E0069344A?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82AC20299E2D9945C1257A4E0065B1AE?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82AC20299E2D9945C1257A4E0065B1AE?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82515DA89F0A041BC1257A4E006723A5?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82515DA89F0A041BC1257A4E006723A5?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/44E2D06BA073066CC1257B82004789A5?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/44E2D06BA073066CC1257B82004789A5?openDocument&Highlight=0,
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http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4A474217805687

EFC1257B820047B5BC?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 NSCR 22/2010. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/028827BC3599E

54BC1257B8600368A54?openDocument&Highlight=0,. 

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, ze dne 18. prosince 2013, sp. zn. 29 NSČR 

116/2013. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D57D60AFAAB

2281AC1257C580031F622?openDocument&Highlight=0,. 

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 30. června,  sp.zn. 29 Cdo 2683/2008. 

Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/6875B22B768FD

6D4C1257A4E0067BB4F?openDocument&Highlight=0,.  

 

Judikatura Vrchních soudů 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne , č.j. 3 VSPH 131/2010-A-9, ve věci 

KSPL 27 INS 603/2009. Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/3VSPH131/2010. 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne čj. 3 VSPH 576/2010-A-11 ve věci 

KSUL 71 INS 6727/2010. 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 17. Března 2008, sp. zn 1 VSPH 

5/2008-A, ve věci sp.zn. KSPL 20 INS 437/2008. Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/1VSPH5/2008. 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. března 2008, sp. zn. 1 VSPH 

7/2008-A, ve věci KSUL 43 INS 384/2008. Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/1VSPH7/2008. 

 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. srpna 2008, č.j. 1 VSOL 

72/2008-A-22, ve věci sp. zn. KSBR 39 INS 1564/2008. Dostupné online na: 

http://kraken.slv.cz/1VSOL72/2008. 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4A474217805687EFC1257B820047B5BC?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/4A474217805687EFC1257B820047B5BC?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/028827BC3599E54BC1257B8600368A54?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/028827BC3599E54BC1257B8600368A54?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D57D60AFAAB2281AC1257C580031F622?openDocument&Highlight=0
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D57D60AFAAB2281AC1257C580031F622?openDocument&Highlight=0
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English summary 

 

The goal of my thesis, according to the assumed range, was not possible to 

summerize all the institutions, which deal with the insolvency petition (for example the 

institution of debt relief and reorganisation). My intention was mainly to point out the 

repetitive mistakes, which are made by insolvency petitors in administration and to 

provide the instruction, how to avoid these mistakes.  My work refers ecpecially to the 

very first discussability of insolvency petition under the terms of fulfillness of the 

requirements of insolvency petition set by law and judicial practice. In association with 

this fact, I have tried to answer the question, whether the initial success of the 

insolvency petition is only in the hands of the petitioner's insolvency, or vice versa 

crucial role in assessing the insolvency petition is determined by the court. 

Processing my work I have used available literature as well as extensive case-

law relating to insolvency petition and I suppose that I clearly managed to define the 

particulars of such a petition. I pointed out that the quality demands of an insolvency 

petition are really high. The reason why is very obvious and has been mentioned several 

times in my work. 

The insolvency petition to initiate insolvency proceedings itself and related 

effects of the commencement of insolvency proceedings may cause significant impacts 

in the circumstances of the debtor or in case of the third persons, therefore there 

frequently occurs the rejection by insolvent courts. Insolvency petitioner should try to 

administrate an insolvency petition that meets all the requirements mentioned in my 

work. On the other hand there is highlighted, that insolvency petition, which does not 

include all content requirements must be refused by court, because the jurisprudence 

refuses prim formalism. In my work there is also obvious,  that the boundaries between 

discussable and undiscussable petition is not clearly defined and it depends mainly on 

the discretion of the court, how it will examine the possibility or impossibility of going-

on proceeding.  In my opinion, the insolvency courts have great influence on prime 

success of insolvency petition.  
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The issue of administration of   discussed insolvency petition I tried to process 

very closely. I believe that I was able to present coherent conclusions, therefore in case 

of following these instructions the bankruptcy petitioners should significantly increase 

their chance to have their administrated petitions discussed. 
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