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Úvod 

Insolvenční řízení představuje zvláštní soudní řízení, jehoţ předmětem je úpadek 

nebo hrozící úpadek dluţníka a způsob jeho řešení. Jeho vývoj má dlouho historii a 

první zmínky o něm nalezneme jiţ v Tóře, ve které byly upraveny tzv. svobodné roky, v 

jejichţ v průběhu bylo moţné se zbavit všech dluhů. Z římského práva se dochovaly 

poznatky o prodeji majetku dluţníka a následném dělení výtěţku mezi věřitele. 

V období středověku došlo k navázání na římskoprávní tradice, avšak úprava byla dosti 

ovlivněna přílišnou stavovskou a místní rozdrobeností.
1
 

O moderním insolvenčním právu pak hovoříme od 19. století. V Rakousko-

Uhersku byl v roce 1869 přijat konkursní řád, který byl posléze roku 1914 nahrazen 

řádem konkursním, vyrovnávacím a odpůrčím. Za první republiky byl pak přijat 

československý řád konkursní, vyrovnací a odpůrčí, k jehoţ zrušení došlo v roce 1950. 

V následujícím socialistickém období pak sice existovala značně okleštěná právní 

úprava úpadkového práva, avšak v praxi byla v podstatě nepouţitelná. Po roce 1989 

bylo tedy nutné přijmout novou úpravu, coţ bylo uskutečněno přijetím zákona 

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Dne 1.1.2008 pak nabyl účinnosti zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), který 

byl do dnešního dne několikrát novelizován, přičemţ poslední novelizace nabyla 

účinnosti dne 1.1.2014.
2
 

Insolvenční zákon na rozdíl od předchozího zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání upravuje problematiku insolvenčního řízení komplexně a snaţí se 

                                                

1WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. Praha: Leges, 2015, 

352 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-077-2., s. 187-189 

2WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. Praha: Leges, 2015, 

352 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-077-2., s. 190-191 
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obsáhnout co moţná nejširší oblast úpadkového práva. Při sestavování insolvenčního 

zákona byla vyuţita východiska z právní úpravy v USA a na některých místech se 

autoři inspirovali téţ v evropských úpravách, zejména v německé nebo rakouské.
3
 

Moderní insolvenční právo je významnou součástí všech vyspělých států a velmi 

důleţité postavení v něm hraje úprava insolvenčního návrhu, neboť insolvenční řízení je 

zahájeno dnem kdy insolvenční návrh dojde příslušnému soudu.
4
  

Avšak ne vţdy je insolvenční řízení zahájeno z legitimních důvodů. V některých 

případech se snaţí věřitelé eliminovat konkurenci v podnikatelském prostředí právě 

podáním insolvenčního návrhu. Jejich cílem je pak poškodit jiný subjekt, a to zejména 

na jeho pověsti, důvěryhodnosti, a vzhledem k účinkům, které s sebou zahájení 

insolvenčního řízení přináší, téţ omezit jeho moţnosti na získání případné veřejné 

zakázky či v jeho obchodních stycích. Na tento nepříznivý stav se snaţila zareagovat i 

tzv. protišikanózní novela
5
, která přinesla nové moţnosti, jak se proti nelegitimně 

zahájeným insolvenčním řízením bránit. Mezi hlavní teze této novelizace můţeme 

zařadit například odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost, sloţení 

jistoty k zajištění škody nebo jiné újmy, která by vznikla při podání nedůvodného 

insolvenčního návrhu, či uloţení pokuty za podání zjevně bezdůvodného insolvenčního 

návrhu.
6
 

Tato diplomová práce si klade za cíl objasnění pojmu insolvenční návrh, a to jak 

pro případ, kdy je insolvenční návrh podán věřitelem dluţníka, tak v případě jeho 

podání samotným dluţníkem. V další části této práci je rozebrána problematika 

                                                

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

k  insolvenčnímu zákonu., s. 140. Dostupné online na: 

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

4 Viz § 97 insolvenčního zákona 

5 Za tzv. protišikanózní novelu je označován zákon č. 334/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „protišikanózní novela“) 

6 Sněmovní tisk 604/0, část č. 1/3. Novela zákona – insolvenční zákon. Důvodová zpráva k protišikanózní 

novele., s. 7-15. Dostupné online na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=604&CT1=0 
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zneuţívání insolvenčního návrhu, a to včetně motivace vedoucí k takovému jednání. 

Pozornost je zaměřena téţ na moţnost obrany subjektů, jejichţ práva byla podáním 

nelegitimního insolvenčního návrhu dotčena. Poslední pasáţ je věnována srovnání 

české právní úpravy s úpravou anglickou. 

1 Úpadek 

Účelem insolvenčního řízení je řešení majetkových vztahů dluţníka, který se 

nachází v úpadku, a to uspokojením pohledávek věřitelů z dluţníkovy majetkové 

podstaty.
7
 Pro insolvenční řízení má tedy zásadní význam vymezení pojmu úpadek. 

Jeho definice je obsaţena v § 3 insolvenčního zákona, přičemţ insolvenční zákon 

vychází ze dvou forem úpadku. První z nich je platební neschopnost, druhou pak 

předluţení. 

Pro obě tyto formy úpadku je nezbytná pluralita věřitelů, dluţník tedy musí mít 

minimálně věřitele dva. Platební neschopnost pak nastává v situaci, kdy má dluţník 

peněţité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není 

schopen plnit. Úprava v insolvenčním zákoně tak na rozdíl od úpravy v zákoně o 

konkurzu a vyrovnání obsahuje přesně vymezený časový úsek, coţ přináší právní jistotu 

a vyšší předvídatelnost při rozhodování soudu o platební neschopnosti dluţníka.
8
 

                                                

7  Nález Ústavního soudu ČR ze dne 13.7.2010, sp zn. Pl. ÚS 14/10. Dostupné online na: 

http://www.usoud.cz/aktualne/text-nalezu-ustavniho-soudu-pl-us-1410/ 

8ZELENKA, Jaroslav. Insolvenční zákon: (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 

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

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-

7201-707-2., s. 31-32 
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Co se týče neschopnosti dluţníka plnit peněţité závazky, tento stav musí být 

osvědčen. „Aby osvědčení existence úpadku dlužníka bylo po skutkové stránce co 

nejsnazší, upřesňuje insolvenční zákon definici tím, že stanoví vyvratitelné domněnky 

úpadku dlužníka.“
9
 Dluţníkův úpadek se pak předpokládá v  situacích, kdy dluţník 

zastavil platby podstatné části svých peněţitých dluhů, nebo své peněţité dluhy neplní 

po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo se věřitel nemůţe domoci uspokojení 

některé ze splatných peněţitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

dluţník nepředloţil některý ze seznamů uvedených v § 104 odst. 1 insolvenčního zákon 

potom, co mu tato povinnosti byla uloţena soudem.
10

 

K otázce domněnky dluţníkovi platební neschopnosti se vyjadřoval i Nejvyšší 

soud ČR. V jednom ze svých rozhodnutí dospěl k názoru, ţe pokud insolvenční návrh 

obsahuje konkrétní tvrzení o dalším věřiteli, který má vůči dluţníkovi pohledávku, jeţ 

je po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, pak je moţné dojít k závěru, ţe byly 

splněny poţadavky dle § 3 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona. Takové tvrzení 

pak zakládá také vyvratitelnou domněnku platební neschopnosti dluţníka.
11

 

Druhou formou úpadku je předluţení. Na rozdíl od platební neschopnosti je u 

předluţení zúţen okruh osob, u kterých můţe nastat. Předluţen můţe být pouze dluţník, 

který je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem. Vedle podmínky 

mnohosti věřitelů je nutné, aby dluţníkův majetek dosahoval niţší hodnoty, neţ souhrn 

jeho závazků. Na rozdíl od platební neschopnosti se v tomto případě posuzují všechny 

dluţníkovi závazky, nikoli jen ty splatné. Ze strany věřitele je zjištění předluţení 

                                                

9 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. Praha: Leges, 2015, 

352 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-077-2., s. 197 

10 Viz § 3 odst. 2 insolvenčního zákona  

11 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.10.2012, sp. zn. 29 NSCR 64/2012. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/3A62F0534FCFF796C1257AB00040375F

?openDocument&Highlight=0, 
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dluţníka obtíţné, tato úprava má však zejména napomoci zjistit úpadek samotnému 

dluţníkovi.
12

 

Insolvenční zákon dále obsahuje také úpravu hrozícího úpadku dluţníka. 

V tomto případě se dluţník sice ještě nenachází v úpadku, dá se ale s ohledem na 

všechny okolnosti předpokládat, ţe dluţník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých závazků. Dluţníkovi se tedy dává moţnost zahájit insolvenční 

řízení a vyuţít tak sanačních opatření, která insolvenční zákon nabízí, ještě před jeho 

samotným úpadkem. Dle § 97 odst. 5 insolvenčního zákona má oprávnění podat 

v případě hrozícího úpadku insolvenční návrh pouze dluţník.
13

 K obdobným závěrům 

dospěl ve svém rozhodnutí i Nejvyšší soud ČR. V dané věci totiţ dovodil, ţe 

navrhovatel musí uvést rozhodující skutečnosti, na jejichţ základě bude schopné 

posoudit, ţe dluţník nebude schopen v budoucnu řádně a včas splnit své závazky, 

přičemţ se musí jednat o jejich podstatnou část. Navíc musí být také splněna podmínka 

mnohosti věřitelů.
14

 

                                                

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

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

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-

7201-707-2., s. 34 

13 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 33 

14  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.7.2010, sp. zn. 29 NSCR 1/2008. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/44A60B71CD056005C1257A4E00695547

?openDocument&Highlight=0, 
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2 Insolvenční návrh 

Insolvenční návrh je stěţejním pojmem pro insolvenční právo, neboť 

insolvenční řízení je ovládáno zásadou dispoziční a je moţné ho zahájit jen a pouze na 

návrh. Insolvenční řízení je pak zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 

příslušnému soudu.
15

 

Věcná a místní příslušnost soudu je po nabytí účinnosti tzv. revizní novely
16

, tj. 

od 1.1.2014, upravena přímo v insolvenčním zákoně. Do té doby byla upravena v 

občanském soudním řádu
17

. Úprava však zůstala fakticky beze změny, kdyţ pro 

insolvenční řízení jsou věcně příslušné krajské soudy, jakoţto soudy prvního stupně. 

Pro místní příslušnost pak platí, ţe místně příslušným soudem je soud, v jehoţ obvodu 

je obecný soud dluţníka.
18

 

                                                

15 Viz § 97 odst. 1 insolvenčního zákona  

16 Jako revizní novela je označován zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 

Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „revizní novela“) 

17 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

18 Viz § 7a, 7b insolvenčního zákona 
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2.1 Náleţitosti insolvenčního návrhu 

Insolvenční návrh musí obsahovat vedle obecných náleţitostí podání
19

 i další 

náleţitosti, které stanoví insolvenční zákon
20

. Judikatura pak následně dovodila, ţe 

„základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční 

návrh.“
21

 

Insolvenční návrh musí obsahovat označení navrhovatele a dluţníka, proti 

němuţ návrh směřuje, popřípadě jejich zástupců. Dále musí být uvedeny rozhodující 

skutečnosti, které osvědčují úpadek dluţníka nebo jeho hrozící úpadek. Za osvědčení se 

nepovaţuje pouhé konstatování, ţe se dluţník nachází v úpadku nebo hrozícím 

úpadku.
22

 Nejvyšším soudem ČR bylo dále dovozeno, ţe povinnost uvést rozhodující 

skutečnosti, které osvědčují dluţníkův úpadek, není splněna tím, ţe navrhovatel odkáţe 

ohledně těchto skutečností na listinný důkaz, který je připojen k insolvenčnímu návrhu 

jako příloha.
23

 

Insolvenční návrh musí téţ obsahovat skutečnosti, ze kterých je patrné oprávnění 

navrhovatele podat insolvenční návrh, označení důkazů, kterých se navrhovatel 

dovolává a petit, kterým je rozhodnutí o dluţníkově úpadku. Insolvenční návrh musí být 

                                                

19 Viz § 42 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

20 Viz § 103 insolvenčního zákona 

21  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.2010, sp. zn. 3 VSPH 131/2010, KSPL 27 INS 

6903/2009. Dostupné online na: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1141926; příp. téţ 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.8.2015, sp. zn. 3 VSPH 1413/2015, MSPH 96 INS 

16686/2015. Dostupné online na: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=19687034 

22 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.10.2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009. Dostupné online na:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/FE39754B44C2D73CC1257A4E006ACC

C5?openDocument&Highlight=0, 

23  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008. Dostupné online na:  

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

A4?openDocument 
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podán soudu ve stanoveném počtu stejnopisů a musí obsahovat předepsané přílohy a 

listinné důkazy.
24

 

Co se týče formy insolvenčního návrhu, zákon připouští podání insolvenčního 

návrhu v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem podávající osoby, nebo 

v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, nebo zaslání 

prostřednictvím datové schránky. Pokud by nebyla forma insolvenčního návrhu 

dodrţena, nepřihlíţí se k němu.
25

 Nejvyšší soud ČR řešil situaci, kdy byl podán 

insolvenční návrh, ve kterém nebyl dodrţen poţadavek úředně ověřeného podpisu. Ve 

svém rozhodnutí pak dospěl k závěru, ţe v takovém případě není moţné tento 

nedostatek zhojit dodatečně, nýbrţ musí být podán insolvenční návrh nový, který bude 

splňovat podmínku úředního ověření.
26

 

Na základě jiţ výše zmiňované revizní novely byl zařazen do § 97 odst. 3 

insolvenčního zákona poţadavek na procesní plnou moc udělenou smluvnímu zástupci 

navrhovatele a na pověření udělené zaměstnanci právnické osoby. Nově musí být tato 

procesní plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo jeho 

uznávaným elektronickým podpisem.  

Obecně lze shrnout, ţe vyšší poţadavky ohledně podepisování a formy 

insolvenčních návrhů mají pomoci eliminovat podvodné návrhy.
27

 

                                                

24 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. Praha: Leges, 2015, 

352 stran. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-077-2., s. 223  

25 Viz § 97 odst. 2 insolvenčního zákona 

26  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2011, sp.zn. 29 NSCR 51/2011. Dostupné online na: 

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

77?openDocument&Highlight=0, 

27 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 159 
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2.2 Insolvenční návrh podaný věřitelem 

Insolvenční zákon stanoví další podmínky pro podání insolvenčního návrhu, 

podává-li jej věřitel dluţníka. Dle § 105 insolvenčního zákona je věřitel při podávání 

insolvenčního návrhu povinen doloţit, ţe má proti dluţníkovi splatnou pohledávku, a 

k návrhu musí připojit přihlášku této pohledávky. Doloţení splatné pohledávky 

věřitelem má dva významy. Prvním z nich je prokázání oprávnění podat insolvenční 

návrh, tedy prokázání aktivní legitimace. Druhým významem je pak naplnění 

předpokladu pro prohlášení úpadku dluţníka, protoţe pohledávka dluţníka je potřebná 

k osvědčení dluţníkova úpadku. Věřitel musí svou pohledávku doloţit takovými 

listinami, ze kterých je moţné učinit závěr o existenci jeho splatné pohledávky. Věřitel 

téţ musí připojit k insolvenčnímu návrhu přihlášku pohledávky, na jejímţ základě se 

domáhá vydání rozhodnutí o dluţníkově úpadku.
28

 Co se týče přihlášky pohledávky, 

podává se dle § 176 insolvenčního zákona pouze na formuláři. Podrobněji jsou její 

náleţitosti upraveny ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb.
29

 

Otázkou připojení přihlášky pohledávky k insolvenčnímu návrhu se zabýval téţ 

Vrchní soud v Praze. Ve svém rozhodnutí pak dospěl k závěru, ţe pokud věřitel, který 

je zároveň insolvenčním navrhovatelem, i přes výzvu soudu nedoplní svůj insolvenční 

návrh o řádnou přihlášku své pohledávky v zákonem předepsané formulářové podobě, 

insolvenční návrh bude odmítnut.
30

 

                                                

28 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 177-178 

29  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 22.11.2007, č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 

insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 

30 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.3.2008, sp. zn. KSUL 43 INS 384/2008, 1 VSPH 7/2008-

A, publikováno ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 12/2009. Dostupné online na: 

http://www.profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=183&id_article=253529&csum=56547f3

7 
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2.2.1 Osvědčení úpadku dluţníka 

Věřitel je mnohdy při osvědčení úpadku dluţníka v nelehké pozici. Na rozdíl od 

dluţníka totiţ nemá konkrétní přehled o dluţníkových věřitelích a jejich pohledávkách. 

I přesto však věřitel při podání insolvenčního návrhu nese břemeno tvrzení a důkazní 

břemeno ohledně skutečností osvědčujících dluţníkův úpadek, tak jak je stanoveno v 

§ 3 insolvenčního zákona.
31

 Věřitel ve svém insolvenčním návrhu tudíţ musí tvrdit ty 

skutkové okolnosti, ze kterých vyplývá, ţe dluţník má více věřitelů, peněţité závazky 

po dobu 30 dnů splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.
32

 

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR musí být tyto skutečnosti uvedeny 

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

insolvenčního zákona obsahovat jako součást vylíčení okolností, které osvědčují úpadek 

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

pohledávkách takových věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto 

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

dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je v úpadku.“
33

 

Nejvyšší soud ČR se také vyjadřoval k otázce plurality věřitelů. Ve svém 

rozhodnutí pak dospěl k závěru, ţe poţadavek mnohosti věřitelů není dostatečně 

                                                

31 HIMMATOVÁ, Hana. Odmítnutí insolvenčního návrhu – jak tomu zabránit? Bulletin advokacie. 2012, 

č. 9. [online] [cit. 2016-02-16] Dostupné také z: http://www.epravo.cz/top/clanky/odmitnuti-

insolvencniho-navrhu-jak-tomu-zabranit-87971.html 

32 Viz § 3 insolvenčního zákona 

33 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.12.2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011. Dostupné online na:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/24733E0875DE48B7C1257A4E0064E653

?openDocument&Highlight=0, 
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materiálně naplněn, pokud je pohledávka dalšího věřitele zanedbatelná a tento věřitel se 

s ní neidentifikuje a nehodlá ji vůči dluţníkovi uplatňovat. 
34

 

Soudy se také zabývaly otázkou vztahu mezi insolvenčním řízením a klasickým 

nalézacím řízením. Účelem insolvenčního řízení je zjištění úpadku dluţníka a poté jeho 

řešení některým ze způsobů, který insolvenční zákon předpokládá. Naopak smyslem 

insolvenčního řízení není vyřešení sporu o pohledávku, kterou je věřitel podávající 

insolvenční návrh povinen doloţit, a nahradit tak řízení sporné. Nejvyšší soud ČR tak ve 

svém rozhodnutí 29 NSCR 30/2009 ze dne 29.4.2010 dal jasně najevo, ţe věřitelský 

insolvenční návrh bude zamítnut, pokud sporné skutečnosti ohledně pohledávky nebude 

moţné osvědčit listinami a pokud by provedením jiných důkazů, jakými jsou např. 

výslechy účastníků či svědků, ohledáním nebo znaleckými posudky, pouze nahrazoval 

sporné řízení o této pohledávce.
35

 

2.3 Insolvenční návrh podaný dluţníkem 

Pro insolvenční návrh podaný přímo dluţníkem je stejně jako u věřitelského 

návrhu nezbytné osvědčení úpadku dluţníka. Děje se tak na základě vylíčení 

konkrétních skutečností, dle kterých bude moci soud dojít k závěru, ţe dluţník se 

nachází v úpadku, případně v hrozícím úpadku, ve formě platební neschopnosti. 

K tomuto závěru došla judikatura, konkrétně Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze 

                                                

34 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.3.2013, sp. zn. 29 NSCR 14/2012. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/44E2D06BA073066CC1257B82004789A

5?openDocument&Highlight=0, 

35 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2009, sp. zn. 29 NSCR 30/2009. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECA4589D870A0B1CC1257A4E0066E6

37?openDocument&Highlight=0, 
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dne 21.1.2010, sp. zn. 29 NSCR 1/2008.
36

 Toto rozhodnutí se sice týkalo pouze situace, 

kdy byl insolvenční návrh podán dluţníkem – nepodnikatelem. Další rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR však obsahují tyto závěry i pro insolvenční návrhy podané 

podnikateli. Pro dluţníky podnikatele je moţné téţ vylíčením konkrétních okolností 

osvědčit úpadek dluţníka ve formě předluţení.
37

 

Insolvenční zákon stanovuje v § 104 také další náleţitosti pro insolvenční návrh 

podávaný dluţníkem. Dluţník musí ke svému insolvenčnímu návrhu připojit seznam 

majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dluţníků, dále seznam svých 

závazků (splatných i nesplatných) spolu se seznamem svých věřitelů, seznam svých 

zaměstnanců a doloţit listiny, které úpadek nebo hrozící úpadek dluţníka dokládají. 

Podrobnosti o tom, jak mají být seznamy zpracovány, jsou uvedeny v odst. 2 a 3 daného 

ustanovení. Pokud dluţník nemá ţádný majetek nebo zaměstnance, musí to výslovně ve 

svých seznamech uvést. Seznamy musí být dluţníkem podepsány a musí obsahovat 

výslovně, ţe jsou správné a úplné.  

K otázce řádnosti a úplnosti seznamu závazků se vyjádřil téţ Vrchní soud 

v Praze. Soud první instance odmítl insolvenční návrh dluţníka z důvodu 

nedostatečného doplnění insolvenčního návrhu o údaje, jestli některý z uvedených 

věřitelů není dluţníkovou osobu blízkou, případně s ním netvoří koncern. Dále pak 

prvoinstanční soud dluţníkovi vyčítal, ţe přesně neuvedl, které z pohledávek svých 

věřitelů popírá a z jakého důvodu. Ţádný z věřitelů však nebyl dluţníkovou osobou 

blízkou a dluţník ani nepopíral ţádnou z evidovaných pohledávek. Vrchní soud v Praze 

pak uzavřel, ţe dluţník nemá povinnost uvést v seznamu závazků i negativní výčet 

                                                

36  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.1.2010, sp. zn. 29 NSCR 1/2008. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/44A60B71CD056005C1257A4E00695547

?openDocument&Highlight=0, 

37 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010 sp. zn. 29 NSCR 22/2009. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/DF28CC7CD4B4C653C1257A4E0065ED

75?openDocument&Highlight=0, 
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těchto skutečností a dané rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, ţe se insolvenční 

návrh dluţníka neodmítá.
38

 

2.3.1 Povinnost podat insolvenční návrh 

Dluţník je osobou oprávněnou podat insolvenční návrh, pro některé případy mu 

však insolvenční zákon stanovuje přímo povinnost tak učinit. Jedná se o standardní 

úpravu, kterou nalezneme ve většině zahraničních zemí. Povinnost podat insolvenční 

návrh se nicméně nevztahuje na všechny dluţníky, ale pouze na právnické osoby nebo 

fyzické osoby, které jsou podnikateli.
39

 

Povinnost podat insolvenční návrh je upravena v § 98 insolvenčního zákona. Dle 

tohoto ustanovení je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel povinen podat 

insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl, nebo při náleţité 

pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.  

Původní i aktuálně účinné znění insolvenčního zákona počítalo s povinností 

podat insolvenční návrh jak v případech platební neschopnosti, tak při předluţení. Po 

omezenou dobu se však povinnost podat insolvenční návrh vztahovala pouze na případy 

platební neschopnosti. Jednalo se o změnu provedenou zákonem č. 217/2009 Sb. a tato 

změna byla účinná v období od 20.7.2009 do 31.12.2011. Jejím smyslem bylo zmírnit 

negativní dopady ekonomické krize. Důvodová zpráva odůvodňovala zavedení této 

novely jako zjemnění přísně nastavených podmínek pro povinnost dluţníka podat 

                                                

38  Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30.6.2009, sp. zn. 2 VSOL 146/2009-A, KSOS 33 INS 

1974/2009. Dostupné online na: http://kraken.slv.cz/2VSOL146/2009 

39 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xviii, 

262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9., s. 61 
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insolvenční návrh v případech, kdy technicky je naplněna definice předluţení, avšak 

dluţník provozem svého podniku generuje dostatečný cash-flow, který mu dovoluje 

překonat krizový stav jiným způsobem neţ zahájením insolvenčního řízení.
40

 

Od 1.1.2012 platí, ţe dluţník, který je právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou – podnikatelem, má povinnost podat insolvenční návrh v případě platební 

neschopnost a opětovně téţ v případě předluţení. Pro dluţníka, který je právnickou 

osobou, se povinnost podat insolvenční návrh vztahuje zejména na jeho statutární orgán. 

Pokud by byl dluţník v likvidaci, připadá tato povinnost na jeho likvidátora. Povinnost 

podat insolvenční návrh se vztahuje téţ na zákonného zástupce dluţníka, v praxi můţe 

jít na příklad o opatrovníka dluţníka.
41

 

V § 99 insolvenčního zákona je pak stanovena odpovědnost za škodu nebo jinou 

újmu, která vznikne v důsledku porušení povinnosti podat insolvenční návrh. Kaţdý, 

kdo poruší svou povinnost podat insolvenční návrh, odpovídá věřiteli dluţníka za škodu 

nebo jinou újmu, která byla způsobena porušením této povinnosti. Na tuto odpovědnost 

bude nahlíţeno jako na odpovědnost objektivní, při níţ se nebude zohledňovat zavinění 

osoby, která porušila svou povinnost podat insolvenční návrh.
42

 Své odpovědnosti se 

daná osoba zprostí, pouze kdyţ prokáţe, „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.“
43

 Půjde například o 

                                                

40 Sněmovní tisk 770/0, část č. 1/2. Novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony., s. 18. Dostupné online 

na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=770&CT1=0 

41 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 161 

42 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 162 

43 Viz § 99 odst. 3 insolvenčního zákona 
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situace vyvolané náhlým onemocněním, hospitalizací či úrazem, které znemoţnily 

včasné podání insolvenčního návrhu.
44

 

Ke splnění povinnosti podat návrh na zahájení insolvenčního řízení je dále 

vyţadováno, aby neobsahoval vady. Dluţník tedy nesplní svou povinnost, pokud řízení 

o jím podaném insolvenčním návrhu bude jeho vinou zastaveno nebo pokud byl jeho 

insolvenční návrh odmítnut. Dluţníkova povinnost tím pádem není splněna v případech, 

kdy dluţník svůj návrh podává čistě formálně. Porušení povinnosti podat insolvenční 

návrh bylo dříve stíháno téţ trestněprávně. V průběhu času se však ukázalo, ţe účel 

trestněprávní úpravy nebyl naplněn, a tak došlo k jejímu vypuštění. 
45

 

2.4 Insolvenční návrh a návrh na oddluţení 

V určitých případech insolvenční zákon nabízí moţnost, aby dluţník ke svému 

návrhu na zahájení insolvenčního řízení připojil téţ návrh na oddluţení. Oddluţení je 

jedním ze způsobů řešení dluţníkova úpadku, při kterém se dluţníkovi umoţňuje, aby 

po splnění zákonem stanovených podmínek došlo k osvobození dluţníka od dluhů. 

Dluţníkovi se tím poskytuje „druhá šance“, aby nemusel do konce svého ţivota splácet 

své dluhy.
46

 

                                                

44 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 163 

45
 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xviii, 

262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9., s. 63-64 

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

k  insolvenčnímu zákonu., s. 223-224. Dostupné online na: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1120&CT1=0 
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Úprava byla původně zaměřena pouze na nepodnikající subjekty, s postupem 

času se však situace měnila a dnes mohou podávat návrh na oddluţení v určitých 

případech téţ podnikatelé. Subjekty, které jsou oprávněny podat návrh na povolení 

oddluţení, vymezuje přímo insolvenční zákon. Jedná se o právnické osoby, které podle 

zákona nelze povaţovat za podnikatele a nemají z podnikání dluhy a fyzické osoby, 

které nemají dluhy z podnikání. Insolvenční zákon pak připouští výjimky, kdy je moţné 

povolit oddluţení fyzické osobě, přestoţe má dluhy z podnikání. Jedná se o situace, kdy 

s tím souhlasí věřitel, o jehoţ pohledávku jde, nebo jde o pohledávku věřitele, která 

zůstala neuspokojena po skončení předchozího konkursu na majetek dluţníka, který byl 

zrušen, anebo jde o pohledávku zajištěného věřitele.
47

 

V souladu s aktuálním znění insolvenčního zákona tak bude moţné, aby dluţník 

navrhoval oddluţení poté, co na jeho majetek byl prohlášen konkurs a toto předchozí 

řízení soud zrušil po obdrţení zprávy od insolvenčního správce o splnění rozvrhového 

usnesení nebo byl zrušen soudem z důvodu, ţe majetek dluţníka byl shledán zcela 

nedostačujícím pro uspokojení věřitelů. Pohledávka zajištěného věřitele nebrání podání 

řešení dluţníkova úpadku či hrozícího úpadku oddluţením zejména proto, ţe postavení 

zajištěného věřitele je v konkursu i oddluţení velmi podobné.
48

 

K podání návrhu na povolení oddluţení je navíc aktivně legitimován pouze 

dluţník, věřitelé jej podat nemohou. Dluţník tak navíc musí učinit spolu s návrhem na 

zahájení insolvenčního řízení. Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh věřitele, 

můţe dluţník podat návrh na oddluţení do 30 dnů ode dne, kdy mu byl insolvenční 

návrh doručen. Dluţník musí být o této moţnosti vţdy poučen. Pokud dluţník promešká 

lhůtu k podání návrhu na oddluţení nebo bude návrh na povolení oddluţení podán 

neoprávněnou osobou, tedy osobou odlišnou od dluţníka, soud návrh na povolení 

oddluţení odmítne.
49

 

                                                

47 Viz § 389 Insolvenčního zákona 

48 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 693 

49 Viz § 390 Insolvenčního zákona 
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Předpokládá se zájem dluţníka o své oddluţení, proto se mu ukládá, aby návrh 

na povolení oddluţení byl součástí jeho insolvenčního návrhu a pro případy 

věřitelského insolvenčního návrhu mu je stanovena 30 denní lhůta.
50

 

Mezi náleţitosti návrhu na povolení oddluţení patří označení dluţníka (případně 

osob oprávněných za něho jednat), údaje o očekávaných příjmech dluţníka 

v následujících 5 letech, údaje o příjmech dluţníka za poslední tři roky, návrh způsobu 

oddluţení nebo sdělení, ţe dluţník nevznáší tento návrh. Dluţník můţe dále navrhnout, 

v případě ţe navrhuje oddluţení plněním splátkového kalendáře a ne zpeněţením 

majetkové podstaty a při splnění dalších zákonných podmínek, aby mu byly stanoveny 

niţší splátky. Stejně jako pro návrh na zahájení insolvenčního řízení platí, ţe návrh na 

povolení oddluţení lze podat pouze na předepsaném formuláři.
51

 

Insolvenční návrh a návrh na povolení oddluţení jsou však dva rozdílné návrhy, 

které jsou posuzovány samostatně, přestoţe mohou být podány současně v jedné listině. 

Je proto nezbytné, aby podání obsahovalo všechny potřebné náleţitosti insolvenčního 

návrhu. Soud přistoupí k přezkoumání návrhu na povolení oddluţení teprve tehdy, 

pokud dojde k závěru, ţe dluţníkův úpadek byl osvědčen.
52

 

                                                

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

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

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-

7201-707-2., s. 598 

51 Viz § 391 insolvenčního zákona 

52 HIMMATOVÁ, Hana. Odmítnutí insolvenčního návrhu – jak tomu zabránit? Bulletin advokacie. 2012, 

č. 9. [online] [cit. 2016-02-16] Dostupné také z: http://www.epravo.cz/top/clanky/odmitnuti-

insolvencniho-navrhu-jak-tomu-zabranit-87971.html  
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2.5 Insolvenční návrh a návrh na povolení reorganizace 

Reorganizace, jakoţto další ze způsobů řešení dluţníkova úpadku či jeho 

hrozícího úpadku, je přípustná pro dluţníky, kteří jsou podnikateli, a reorganizace se 

pak týká jejich podniku.
53

 Smyslem reorganizace je pak zejména zachovat provozování 

podniku dluţníka a zároveň zajistit dosaţení co moţná největší míry uspokojení 

věřitelů. Na rozdíl od oddluţení je reorganizace charakterizována velkou volností ve 

vztahu k dluţníkovi, ale i věřitelům. Při reorganizaci se postupuje dle soudem 

schváleného reorganizačního plánu, který můţe zahrnovat všechny zákonné způsoby, 

které přinesou větší uspokojení pro věřitele, neţ by tomu bylo v případě řešení 

dluţníkova úpadku konkursem.
54

 

Reorganizace je vhodná zejména pro podnikatele, jejichţ obrat činí nejméně 

50.000.000 Kč, případně jestliţe mají aspoň 50 zaměstnanců. Návrh na povolení 

reorganizace můţe podat nejen dluţník, ale i přihlášený věřitel. Soud bude vţdy 

posuzovat dobrou víru navrhovatele, ţe dluţník můţe splnit všechny podmínky, které 

předpokládá reorganizační plán.
55

 Dluţnický návrh by měl být ideálně spojen s vlastním 

insolvenčním návrhem. Pokud insolvenční návrh podává dluţník nebo věřitel, pak je 

moţné navrhnout reorganizaci do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se koná po 

rozhodnutí o úpadku. Nebude-li tato lhůta dodrţena, soud návrh odmítne. Návrh na 

povolení reorganizace musí obsahovat vedle obecných náleţitostí obsahovat téţ 

náleţitosti a přílohy vymezené v § 319 insolvenčního zákona. 

Návrh na povolení reorganizace obdobně jako návrh na povolení oddluţení je 

samostatným návrhem vedle návrhu, kterým se insolvenční řízení zahajuje. Musí proto 

                                                

53 Viz § 316 insolvenčního zákona 

54 KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon a předpisy 

související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3., s. 712-713 

55 Viz § 317 insolvenčního zákona 



19 

 

obsahovat všechny předepsané náleţitosti. V případě, ţe tomu tak není, soud vyzve 

navrhovatele k doplnění či opravě jeho návrhu. Pokud nedojde k nápravě ve stanovené 

lhůtě, návrh na povolení reorganizace bude odmítnut.
56

 

3 Zneuţití insolvenčního návrhu 

Zneuţití insolvenčních návrhů úzce souvisí s principem zákazu zneuţití práva 

(latinsky abusus iuris), který se v právním řádu České republiky nachází na několika 

místech. Předně jej nalezneme i v Listině základních práv a svobod
57

 

v článku 11 odst. 3. V tomto ustanovení je ale zakotven princip zákazu zneuţití práva 

pouze v souvislosti s výkonem vlastnického práva.  

Obecný princip zákazu zneuţití práva, který se nevztahuje jen na výkon 

vlastnického práva, je zakotven v mnoha jiných právních řádech v rámci úpravy 

soukromého práva pro případy, kdy osoba vykonává své subjektivní právo jen zdánlivě. 

Nejinak je tomu i v českém soukromém právu. Tato zásada je upravena v § 8 

občanského zákoníku následovně: „Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.“
58

 

Pokud někdo tedy zneuţívá své právo, nejde ve skutečnosti o výkon jeho práva, nýbrţ o 

protiprávní čin, který nemůţe poţívat právní ochrany. Problematickým se můţe zdát 

                                                

56 Viz § 320 insolvenčního zákona 

57 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

58 Viz § 8 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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výklad slova „zjevné“, avšak tento termín musíme chápat jako kvantitativní prvek 

zneuţití, kterým se dává najevo, ţe nejde o zanedbatelné či bezvýznamné jednání.
59

 

V procesním právu je princip zákazu zneuţití práva zakotven v § 2 občanského 

soudního řádu
60

. Soudy mají v řízení dbát o to, aby nedocházelo ke zneuţívání práv. 

Z tohoto ustanovení tedy plyne, ţe dohlíţet na zneuţívání práv by měl v soudním řízení 

především soud. Měl by především chránit účastníka poctivého před konáním účastníka 

nepoctivého. V praxi se však často poctivému účastníkovi nedostává ochrany 

automaticky, a proto se jí musí sám dovolávat u příslušného soudu. Mezi prvky, které 

můţou být při ochraně poctivého účastníka vyuţity, patří mimo jiné pořádkové pokuty, 

separace nákladů řízení, které vznikly zaviněným jednáním účastníka, či moţnost vydat 

v některých případech kontumační rozhodnutí.
61

 

S principem zákazu zneuţití práva úzce souvisí téţ šikanózní výkon práva. 

Pokud osoba vykonává své právo takovým způsobem, při kterém nesleduje své 

oprávněné zájmy, ale jejím hlavním motivem je poškození druhé strany, jedná se 

šikanózní výkon práva, jemuţ soud nepřizná ochranu.
62

 

                                                

59 ŠVESTKA, Jiří, Jan DVOŘÁK a Josef FIALA. Občanský zákoník: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2014, 6 sv. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), Svazek I. ISBN 978-80-7478-369-2., s. 42- 43  

60 Viz § 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

61 JIRSA, Jaromír. Lze se účinně bránit zneuţívání práva v civilním řízení? In: pravniprostor.cz [online]. 

[cit. 2016-02-19]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/lze-se-ucinne-branit-

zneuzivani-prava-v-civilnim-rizeni 

62 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-80-7478-326-5., s. 124 
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3.1 Princip zákazu nespravedlivého poškození a nedovoleného 

zvýhodnění v insolvenčním řízení 

Insolvenční zákon obsahuje demonstrativní výčet zásad, které jsou stěţejní pro 

insolvenční řízení. Jednou z nich je zásada, dle které „insolvenční řízení musí být 

vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení 

věřitelů.“
63

 

Tato zásada navazuje na úvodní ustanovení insolvenčního zákona, dle kterého 

by řešením dluţníkova úpadku či hrozícího úpadku mělo dojít k uspořádání 

majetkových vztahů dluţníka a k co moţná nejvyššímu a poměrnému uspokojení 

dluţníkových věřitelů.
64

 Pojetí zásady pak koresponduje s původní celkovou koncepcí 

insolvenčního zákona, dle které by insolvenční řízení mělo být rychlé, hospodárné a 

mělo by dojít k co moţná nejvyššímu uspokojení věřitelů.
65

 

3.2 Motivace pro nelegitimní zahájení insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení má za úkol řešit dluţníkův úpadek či jeho hrozící úpadek tak, 

aby došlo k uspořádání majetkových vztahů osob, které jsou dluţníkovým úpadkem či 

                                                

63
 Viz § 5 písm. a) insolvenčního zákona 

64 Viz § 1 písm. a) insolvenčního zákona 

65 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8., s. 37 
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hrozícím úpadkem dotčeny, a aby došlo k co moţná nejvyššímu a zásadně poměrnému 

uspokojení dluţníkových věřitelů.
66

 V některých případech však zahájení insolvenčního 

řízení je motivováno jinými, nepoctivými cíli. V těchto situacích dochází právě ke 

zneuţití právní úpravy, protoţe zahájení insolvenčního řízení s sebou přináší závaţné 

důsledky, a to právní i neprávní. 

Vzhledem k veřejnosti a transparentnosti insolvenčního řízení dochází po podání 

insolvenčního návrhu k tomu, ţe insolvenční soud zveřejní formou vyhlášky informaci 

o zahájení insolvenčního řízení ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku.
67

 Přestoţe 

samotná informace o zahájení insolvenčního řízení dluţníka nemusí mít ţádný dopad na 

veřejnost, někdy tomu bude přesně naopak. Můţe proto dojít k újmě na pověsti 

domnělého úpadce, či na vyvolání nedůvěry mezi jeho obchodními partnery. Klienti či 

odběratelé jeho sluţeb mohou znejistit ohledně dodrţování všech smluvních podmínek. 

Efekt můţe mít tento stav téţ na zaměstnance, kteří z obav před nejistou budoucností 

mohou přejít ke konkurenci. Dalším důsledkem můţe být zvýšená administrativní zátěţ. 

Velmi významným zásahem v případě podnikatelů je omezení dispozičního oprávnění 

k majetku. Dle § 111 insolvenčního zákona totiţ dluţník nesmí nakládat s majetkovou 

podstatou, ani s majetkem, který by mohl do majetkové podstaty patřit, pokud by došlo 

k podstatné změně v skladbě, vyuţití, určení či k nezanedbatelnému zmenšení majetku. 

Výjimku z tohoto zákazu tvoří pouze nutné úkony, ke kterým dochází při provozování 

podniku v rámci obvyklého hospodaření.
68

 

Nelegitimně zahájená insolvenční řízení se typicky objevují v sektorech, kde 

vztahy mezi účastníky jsou dlouhodobého charakteru a riziko vzniku sporů mezi 

jednotlivými aktéry je tak vyšší. Typickým odvětvím pro zneuţívání insolvenčních 

návrhů se stalo stavebnictví. Nezřídka bývají oběťmi takto zahájených řízení známé 

                                                

66 Viz § 1 písm. a) insolvenčního zákona 

67 Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti 

(§ 419 a násl. insolvenčního zákona). Česká republika. Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo 

spravedlnosti České republiky. [online]. [cit. 2016-02-19]. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

68 SPRINZ, Petr: Nelegitimní zahájení insolvenčního řízení: problémy, moţnost obrany a legislativní 

reakce. Obchodní právo. 2013, č. 3., s. 90-93  
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společnosti, které jsou více vystaveny ohroţením jejich reputace. Zneuţití insolvenčních 

řízení má často téţ vyvinout tlak na dluţníka, aby byl donucen k řešení 

mimoinsolvenčních sporů, nebo je jejich cílem zmaření určité transakce, neboť po 

zahájení insolvenčního řízení je domnělý dluţník velmi omezen ve svém dalším 

obchodním působení.
69

 

3.3 Šikanózní insolvenční návrh 

Pojem šikanózní insolvenční návrh není přímo v insolvenčním zákoně definován 

a jeho vymezení není proto úplně jednotné. Jedná se však o takový návrh, kdy věřitel 

zneuţívá účinků zahájení insolvenčního řízení, aby přiměl dluţníka k určitému 

právnímu jednání. Šikanózní insolvenční návrhy jsou velkým nebezpečím pro 

podnikatelskou sféru v České republice a jejich počet není rozhodně malý.
70

 

V průběhu let se vykrystalizovala typická podoba šikanózních insolvenčních 

návrhů. Často bývá takové řízení zahájeno u místně nepříslušného soudu. 

Navrhovatelem bývá pak právnická osoba (typicky akciová společnost či společnost 

s ručením omezeným), jejímţ jednatelem a společníkem je člověk mající trvalé bydliště 

na adrese obecního úřadu a nezřídka je proti němu vedeno exekuční řízení. Insolvenční 

návrh bývá zpravidla z formálního hlediska bezvadný, ale pohledávka, na jejímţ 

                                                

69 SEDLÁČEK, Dušan. Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled. In: 

vyzkuminsolvence.cz  [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/2015-cnb/prezentace/1-sedlacek-konference-vse-sedlacek-

sikanozni-insolvencni-navrhy-final-v2.pdf 

70  HUML, Ondřej. Šikanózní insolvenční návrhy - jak se lze proti nim bránit? In: DHK-sešit 14–15 

[online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://www.dhplegal.com/files/fb1205e418d6708d3c51f2562a00bdd9.pdf 
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základě je insolvenční návrh podán, je obvykle doloţena neurčitými dokumenty a 

dluţník ji ve svých účetních podkladech neeviduje a ani ji neuznává. Typickým 

znakem, který se objevuje v průběhu takto vyvolaných insolvenčních řízeních, je snaha 

insolvenčního navrhovatele řízení co moţná nejvíce prodluţovat, a to zejména tím, ţe 

proti všem procesním rozhodnutím podává opravné prostředky.
71

 

Klasickým příkladem podání šikanózního insolvenčního návrhu je případ 

společnosti Tesco Stores ČR a.s. Dne 6.10.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení proti 

této společnosti u Městského soudu v Praze, aniţ by se nacházela ve špatné finanční 

situaci či dokonce v úpadku.
72

 

Insolvenčním navrhovatelem byla společnost Iva Roztoky, s.r.o. Daný 

insolvenční návrh nesplňoval jednu ze základních podmínek insolvenčního řízení, kdyţ 

v něm nebyla dostatečně osvědčena existence mnohosti věřitelů, coţ je jedna z 

podmínek pro vyhovění insolvenčnímu návrhu. Nakonec byl tento insolvenční návrh 

hned následujícího dne odmítnut. I přes poměrně krátké trvání mělo insolvenční řízení 

na společnost Tesco Stores ČR a.s. velmi negativní dopady. Společnost Tesco Stores 

ČR a.s. proto podala k Městskému soudu v Praze ţalobu na náhradu škody a přiznání 

přiměřeného zadostiučinění kvůli poškození dobrého jména společnosti. V té době se 

jednalo v podstatě o jediné moţné prostředky, jakými se mohl poškozený subjekt bránit. 

Městský soud v Praze těmto ţalobám vyhověl, kdyţ ţalobci přiznal náhradu škody ve 

výši 200.000,- Kč. Navíc společnosti Iva Roztoky s.r.o. byla uloţena povinnost 

uveřejnit omluvu v tisku. Přestoţe společnosti Tesco ČR a.s. vznikla zejména újma na 

jejím dobrém jméně, dostalo se jí tímto rozhodnutím alespoň částečné satisfakce.
73

 

                                                

71 SEDLÁČEK, Dušan. Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled. In: 

vyzkuminsolvence.cz [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/2015-cnb/prezentace/1-sedlacek-konference-vse-sedlacek-

sikanozni-insolvencni-navrhy-final-v2.pdf 

72 Insolvenční řízení bylo vedeno pod spisovou značkou MSPH 88 INS 6796/2009 

73 ŠVÉDA, Martin a Helena HODAČOVÁ. Přichází konec moţnosti šikany v insolvenčním řízení? In: 

epravo.cz [online]. [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prichazi-konec-

moznosti-sikany-v-insolvencnim-rizeni-84832.html 
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4 Nástroje proti nelegitimním insolvenčním návrhům 

V původním znění insolvenčního zákona bylo obsaţeno několik institutů, které 

měly odrazovat potencionální šikanózní navrhovatele od podávání nelegitimních 

insolvenčních návrhů. Protoţe právní úprava byla nedostatečná, zákonodárce reagoval 

přijetím jiţ zmiňované tzv. protišikanózní novely, která mimo jiné zakotvila odmítnutí 

insolvenčního návrhu pro jeho bezdůvodnost.  

Mezi další instituty, které výslovně upravuje insolvenční zákon, můţeme zařadit 

ustanovení zakotvující náhradu škody nebo jiné újmy při neúspěšném návrhu či vydání 

předběţných opatření. 

Prostředky, které sice nejsou výslovně upraveny v insolvenčním zákoně, ale 

dluţník jich můţe bezesporu účinně při své obraně vyuţít, jsou komunikace s hlavními 

aktéry insolvenčního řízení, či následná ţaloba na ochranu dobré pověsti dle 

občanského zákoníku nebo dle tiskového zákona. V některých situacích můţe dokonce 

dojít i na vyuţití trestněprávních prostředků.  

4.1 Komunikace s hlavními aktéry 

Po zahájení insolvenčního řízení bude pro dluţníka klíčové, jak dokáţe 

komunikovat se soudem případně se svými věřiteli. Dluţník by měl zejména co moţná 

nejrychleji sdělit soudu, proč je insolvenční návrh podaný proti němu nedůvodný či 

šikanózní. Měl by být ve svém zdůvodnění velmi podrobný a detailní, protoţe 

insolvenční soud má k dispozici v prvotní fázi insolvenčního řízení pouze příslušný 

insolvenční návrh. Dluţníkovo vyjádření by mělo být také dostatečně odborné, aby 
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mohlo přesvědčit soud, ţe insolvenční návrh není oprávněný. Svá tvrzení by měl 

dluţník téţ opřít o relevantní důkazy.
74

 

V případě, ţe navrhující věřitel bude svými dalšími vyjádřeními dluţníkovi 

oponovat, je nezbytné, aby dluţník ve svém úmyslu bránit se nepolevil. V dané chvíli 

ještě neproběhlo ani soudní jednání, tudíţ vedle insolvenčního návrhu pak budou 

zohledňována pouze vyjádření účastníků.
75

 

Významným krokem můţe být téţ vyrozumění obchodních partnerů, případně i 

širší veřejnosti, o nastalé situaci. Dluţník můţe kupříkladu vydat veřejné prohlášení, 

které v případě velkých korporací můţe vzbudit téţ zájem médií. Domnělý dluţník se 

tímto způsobem můţe vyjádřit k zahájenému insolvenčnímu řízení a pokusit se 

přesvědčit veřejnost o tom, ţe v daném případě se jedná o šikanu. Další moţností je pak 

obrátit se přímo na insolvenčního navrhovatele a dát mu jasně najevo, ţe bude 

poţadována náhrada škody či jiné újmy. Přestoţe samotné zastavení řízení nezbaví 

navrhovatele jeho odpovědnosti, alespoň by tím mohlo dojít ke sníţení negativních 

důsledků a zabránění prohloubení vzniklé škody nebo jiné újmy.
76

 

                                                

74 SPRINZ, Petr: Nelegitimní zahájení insolvenčního řízení: problémy, moţnost obrany a legislativní 

reakce. Obchodní právo. 2013, č. 3., s. 93 

75 HAVEL, Bohumil. Obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům. In: ihned.cz [online]. [cit. 2016-
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76 SPRINZ, Petr: Nelegitimní zahájení insolvenčního řízení: problémy, moţnost obrany a legislativní 

reakce. Obchodní právo. 2013, č. 3., s. 93-94  
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4.2 Předběţná opatření 

Předběţné opatření je dle občanského soudního řádu moţno nařídit v těch 

případech, pokud je potřeba, aby poměry účastníků byly dočasně upraveny, nebo je-li 

obava, ţe výkon soudního rozhodnutí bude ohroţen.
77

 V insolvenčním řízení můţe být 

předběţné opatření nařízeno i bez návrhu, není-li stanoveno jinak.
78

 V souvislosti 

s nelegitimně zahájeným insolvenčním řízením je moţné jich v některých případech 

také vyuţít k obraně. 

4.2.1 Omezení některých účinků spojených se zahájením 

insolvenčního řízení 

Předběţné opatření, na jehoţ základě je moţné omezit některé účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení, je upraveno v § 82 insolvenčního zákona. Původní 

znění tohoto ustanovení nabylo významných změn na základě tzv. protišikanózní 

novely, kdy bylo podstatně rozšířeno. Od nabytí účinnosti novely můţe insolvenční 

soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných 

zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběţném opatření některý účinků spojený 

se zahájením insolvenčního řízení, pokud to neodporuje zájmu věřitelů.
79

 Účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení jsou upraveny v § 109 a násl., přičemţ soud 

                                                

77 Viz § 74 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

78 Viz § 82 insolvenčního zákona 

79 Viz § 82 odst. 2 insolvenčního zákona 
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můţe omezit pouze ty účinky, které spadají pod § 109 odst. 1 písm. b) a c). Soud tedy 

svým předběţným opatřením můţe povolit provedení exekuce majetku dluţníku v těch 

případech, kdy insolvenční návrh byl podán jen proto, aby zabránil probíhající 

exekuci.
80

 

Omezení některých účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení se tedy 

vyuţívá zejména v případech, kdy nebyl podán šikanózní insolvenční návrh věřitelem, 

ale dluţník se pomocí insolvenčního řízení snaţí vyhnout např. exekučnímu řízení.
81

 

V souvislosti s omezením některých účinků spojených se zahájením 

insolvenčního řízení je třeba poukázat na ustanovení § 111 insolvenčního zákona, které 

upravuje omezení dluţníka při nakládání s majetkem, který náleţí či můţe náleţet do 

majetkové podstaty. Dluţník s tímto majetkem nemůţe od okamţiku, kdy započaly 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládat. Zmíněné ustanovení však 

začíná slovy „nerozhodne-li insolvenční soud jinak“ a lze tedy urgovat soud, aby 

omezení dluţníka při nakládání s majetkem nevzniklo.
82

 

V souvislosti s předběţnými opatřeními, na jejichţ základě dochází k omezení 

některých účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, se Nejvyšší soud ČR 

zabýval otázkou, kdy nastávají účinky takového rozhodnutí. V dané věci bylo 

zveřejněno usnesení insolvenčního soudu o předběţném opatření v insolvenčním 

rejstříku dne 13.11.2014 v 8:05 hodin, nařízená draţba pak proběhla 27.11.2014. 

Dovolatel namítal, ţe usnesení o předběţném opatření nenabylo ještě právní moci, a 

proto nemohla být ani provedena draţba. Nejvyšší soud ČR však dospěl k názoru, ţe 

účinky rozhodnutí o předběţném opatření nastaly jiţ okamţikem jeho zveřejnění 

v insolvenčním rejstříku. Doručení tohoto usnesení zvláštním způsobem účastníku 

                                                

80  KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon a předpisy 

související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3., s. 186 

81 KUBIZŇÁK, Jan. Šikanózní (dluţnický) insolvenční návrh. In: pravniprostor.cz [online]. [cit. 2016-

12-21]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/sikanozni-dluznicky-insolvencni-

navrh 

82 SPRINZ, Petr: Nelegitimní zahájení insolvenčního řízení: problémy, moţnost obrany a legislativní 

reakce. Obchodní právo. 2013, č. 3., s. 93-97 
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řízení má význam pro počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku. Bylo tak 

moţné provést draţbu a udělit příklep ještě předtím, neţ předmětné předběţné opatření 

nabylo právní moci.
83

 

4.2.2 Jistota k zajištění náhrady škody 

Tzv. protišikanózní novela zanesla do § 82 insolvenčního zákona téţ moţnost 

soudu uloţit insolvenčnímu navrhovateli, aby sloţil jistotu k zajištění náhrady škody 

nebo jiné újmy, která by dluţníkovi vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního 

řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Smyslem tohoto ustanovení je posílení 

odpovědnosti insolvenčních navrhovatelů za výsledek insolvenčního řízení a nelze jej 

pouţít v případě pracovněprávních nároků.  

Předběţné opatření, kterým bude uloţena povinnosti sloţit jistotu k zajištění 

náhrady škody, můţe být vydáno jen na základě návrhu dluţníka. Zákon navíc 

explicitně stanovuje podmínky, za jakých tak musí být učiněno. Dluţník musí zejména 

návrh na vydání předběţného opatření podat při prvním úkonu, který mu 

v insolvenčním řízení přísluší. Dá se předpokládat, ţe takovým úkonem bude vyjádření 

dluţníka k insolvenčnímu návrhu. Dluţník musí navíc doloţit, ţe mu vznik takové 

škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Při svém tvrzení by se neměl omezit na pouhou 

moţnost vzniku škody související s poškozením jeho pověsti či dobrého jména, ale 

jednoznačně vymezit vyčíslitelnou škodu.  

                                                

83 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.8.2015, sp. zn. 29 Cdo 2233/2015. Dostupné online na:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/69B2A30F91C7C1CAC1257EF8003657D

7?openDocument&Highlight=0, 
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Zákon také v souvislosti s moţností uloţení jistoty k zajištění náhrady škody 

výslovně stanovuje, ţe pokud z dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze 

očekávat, ţe dluţníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud nařízení předběţného 

opatření zamítne.
84

 

Vrchní soud v Praze se také zabýval otázkou sloţení jistoty k zajištění případné 

náhrady škody, kdyţ potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým byl zamítnut 

návrh dluţníka na vydání takového předběţného opatření. Odvolací soud shodně jako 

prvoinstanční soud odůvodnil své stanovisko tím, ţe se jedná o pracovněprávní 

pohledávku. Jiţ ze samotné dikce zákony vyplývá, ţe není moţné předběţným 

opatřením uloţit povinnost sloţit jistotu k zajištění náhrady, pokud je pohledávka 

pracovněprávního charakteru. V daném případě dluţník argumentoval tím, ţe 

pohledávka, na jejímţ základě byl podán insolvenční návrh, zanikla započtením. 

Odvolací soud však tento argument odmítl s tím, ţe to nemůţe změnit nic na 

pracovněprávní povaze pohledávky.
85

 

4.2.3 Předběţné opatření k náhradě škody nebo jiné újmy při 

neúspěšném návrhu 

Do insolvenčního zákona bylo vloţeno na základě tzv. protišikanózní novely 

také ustanovení, které zakotvuje moţnost domáhat se vydání předběţného opatření, 

kterým by insolvenční soud uloţil povinnost sloţit přiměřenou částku k náhradě škody 
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nebo jiné újmy. Zákon výslovně stanovuje, ţe vznik dané škody či jiné újmy musí být 

zřejmý. Návrh oprávněné osoby je nutno podat do třiceti dnů od vydání rozhodnutí o 

zastavení insolvenčního řízení, zamítnutí nebo odmítnutí insolvenčního návrhu.
86

 

Smyslem této nové úpravy bylo rozšířit moţnost následné nápravy škody nebo 

jiné újmy, která byla vyvolána nedůvodným insolvenčním návrhem, a svou povahou se 

blíţí nástrojům zakotveným v § 100 insolvenčního zákona.
87

 

4.3 Náhrada škody nebo jiné újmy při neúspěšném návrhu 

Od počátku své účinnosti insolvenční zákon obsahoval ustanovení, kterým měly 

být eliminovány šikanózní návrhy. Dle § 147 insolvenčního zákona mohl dluţník či 

dluţníkův věřitel uplatňovat vůči insolvenčnímu navrhovateli právo na náhradu škody 

či jiné újmy, která mu vznikla zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými 

v jeho průběhu v případech, kdy řízení o insolvenčním návrhu věřitele bylo zastaveno 

nebo insolvenční návrh byl odmítnut vinou insolvenčního navrhovatele. 

Protišikanózní novela pak přinesla zpřesnění právní úpravy a rozšíření aktivně 

legitimovaných osob. Nově se můţe náhrady škody či jiné újmy domáhat kaţdá 

osoba
88

, nikoliv pouze dluţník či jeho věřitel. Aby mohla oprávněná osoba své právo 

uplatnit, postačí procesní úspěch dluţníka spočívající v zastavení insolvenčního řízení či 

odmítnutí insolvenčního návrhu. To však neplatí v případě, kdy dluţník po podání 

                                                

86 Viz § 147 odst. 6 insolvenčního zákona 
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insolvenčního návrhu splní své závazky, které osvědčují jeho úpadek, nebo se s věřiteli 

dohodl na jiném způsobu plnění těchto závazků. V ustanovení je téţ koncipována 

vyvratitelná právní domněnka, dle níţ se má v pochybnostech za to, ţe insolvenční 

navrhovatel odmítnutí insolvenčního návrhu nebo zastavení insolvenčního řízení 

zavinil.
89

 

Dané ustanovení téţ zakotvuje solidární ručení statutárních orgánů právnické 

osoby, která byla v daném případě insolvenčním navrhovatelem. Jedná se o objektivní 

odpovědnost, které se statutární orgány mohou zprostit pouze v případě, kdyţ bude 

prokázáno, ţe bez zbytečného odkladu po podání insolvenčního návrhu informovali 

insolvenční soud, ţe insolvenční návrh nebyl podán důvodně, případně o tom, ţe nebyl 

splněn některý z dalších předpokladů stanovených zákonem pro vydání rozhodnutí o 

úpadku. Nicméně vyuţití tohoto ustanovení bude problematickým v případech, kdy 

insolvenční návrh bude podán prostřednictvím nastraţené osoby – „bílého koně“. 

K uplatnění práva na náhradu škody či jiné újmy byla původně stanovena tří měsíční 

prekluzivní lhůta. Vzhledem k tomu, ţe se v praxi délka této lhůty ukázala býti 

nedostatečnou, došlo k jejímu prodlouţení na šest měsíců. Je na místě téţ podotknout, 

ţe se nejedná o incidenční spor, tudíţ o něm nebudou rozhodovat insolvenční soudy, 

nýbrţ soudy obecné.
90

 

Otázkou náhrady škody nebo jiné újmy při neúspěšném návrhu se zabýval téţ 

Nejvyšší soud ČR. V případě řešeném pod sp. zn. 29 NSCR 15/2010 řešil mimo jiné 

moţnost zproštění se odpovědnosti insolvenčního navrhovatele z důvodu zamítnutí jeho 

insolvenčního návrhu pro nedoloţení své splatné pohledávky vůči dluţníkovi. Nejvyšší 

soud ČR pak dospěl k závěru, ţe insolvenční navrhovatel se své odpovědnosti zprostí, 

                                                

89  KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon a předpisy 

související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3., s. 368-371 

90  KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon a předpisy 

související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3., s. 367-370 
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pouze pokud prokáţe, ţe jeho splatná pohledávka vůči dluţníkovi v době podání 

insolvenčního návrhu po právu existovala.
91

 

4.4 Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost 

Úprava odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost byla jako 

reakce na poznatky z praxe včleněna do insolvenčního zákona tzv. protišikanózní 

novelou. Koncepce tohoto institutu vychází z právní úpravy úpadkového práva první 

republiky, konkrétně z § 69 zákona č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády 

konkursní, vyrovnávací a podpůrčí. Za první republiky byl tento institut vyuţíván 

v případech zřejmé neodůvodněnosti, a to především kdyţ na majetek dluţníka 

neproběhlo jiţ předtím jiné konkursní řízení.
92

 

Dnešní pojetí je tedy lehce odlišné oproti svému prvorepublikovému předchůdci, 

kdyţ insolvenční zákon stanovuje, ţe insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční 

soud odmítne také tehdy, je-li zjevně bezdůvodný, a to nejpozději do sedmi dnů poté, co 

byl insolvenční návrh podán.
93

 Insolvenční zákon pak obsahuje demonstrativní výčet 

případů, ve kterých lze pokládat insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný. Jedná se 

                                                

91 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.7.2012, sp zn. 29 NSCR 15/2010. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/82515DA89F0A041BC1257A4E006723A

5?openDocument&Highlight=0, 

92  KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon a předpisy 

související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3., s. 307 

93 Viz § 128a odst. 1 insolvenčního zákona 
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zejména o situaci, kdy insolvenční navrhovatel dokládá své oprávnění podat insolvenční 

návrh pohledávkou, ke které se při rozhodování o úpadku nepřihlíţí.
94

 

V těchto případech se bude jednat o pohledávku, na jejímţ základě byl jiţ 

insolvenční návrh podán a v posledních šesti měsících bylo řízení zastaveno z důvodu 

zpětvzetí. Dále je tím myšlena pohledávka, kterou insolvenční navrhovatel nabyl od 

jiného věřitele v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu. Dalším 

případem bude téţ podání insolvenčního návrhu na základě pohledávky, která ještě není 

splatná.
95

 

Zjevná bezdůvodnost téţ míří na případy, kdy insolvenční návrh je podán 

opakovaně jinou osobou, neţli samotným dluţníkem.
96

 Ustanovení sice nestanovuje 

přesný časový odstup, který musí být mezi jednotlivými návrhy dodrţen, avšak 

insolvenční navrhovatel by musel pro úspěšný insolvenční návrh doloţit, ţe splnil 

povinnosti uloţené mu případně předchozím rozhodnutím o insolvenčním návrhu.  

Ustanovení obsahuje téţ obecnou formulaci, ţe za zjevně bezdůvodný 

insolvenční návrh je povaţován téţ takový, kterým insolvenční navrhovatel sleduje 

zneuţití svých práv na úkor dluţníka
97

, coţ můţeme vnímat jako promítnutí zásady 

ochrany před nespravedlivým poškozováním, která je zakotvena v § 5 písm. a) 

insolvenčního zákona a také v § 2 občanského soudního řádu, který rovněţ hovoří o 

ochraně před zneuţíváním práv účastníky v civilním soudním řízení. Dá se 

předpokládat, ţe tato obecná formulace bude aplikována v situacích, kdy obsah 

                                                

94 Viz § 128a odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona 

95 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 

a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014, 864 s. Glosátor. ISBN 978-

80-87576-80-9., s. 220 

96 Viz § 128a odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona 

97 Viz § 128a odst. 2 písm. c) insolvenčního zákona 
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insolvenčního návrhu bude jasně vypovídat o snaze navrhovatele zneuţít insolvenčního 

návrhu.
98

 

Insolvenční soudy mohou v případech odmítnutí insolvenčních návrhů pro 

zjevnou bezdůvodnost rozhodnout o uloţení pořádkové pokuty insolvenčnímu 

navrhovateli aţ do výše 50.000 Kč.
99

 

V souvislosti s odmítnutím insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost se 

zabýval Nejvyšší soud ČR otázkou spornosti šikanózní povahy insolvenčního návrhu. 

V předmětném řízení byl podán insolvenční návrh na dluţníka, avšak návrh byl 

v prvním stupni usnesením odmítnut krajským soudem. Odvolací soud rozhodnutí 

soudu prvního soudu změnil a rozhodl tak o neodmítnutí daného insolvenčního návrhu. 

Své rozhodnutí pak odvolací soud odůvodnil zejména tím, ţe insolvenční navrhovatel 

dostatečným způsobem vylíčil okolnosti nezbytné pro podání insolvenčního návrhu. 

Insolvenční návrh totiţ obsahoval přesné informace o pohledávce navrhovatele, včetně 

její výše, data splatnosti a důvodu. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o postoupenou 

pohledávku na základě smlouvy, byla dle odvolacího soudu dostatečně označena i 

osoba postupitele. Odvolací soud označil předmětný insolvenční návrh za 

projednatelný, neboť insolvenční navrhovatel doloţil také údaje o existenci dalších 

věřitelů dluţníka a dluţníkova platební neschopnost tím pádem byla dostatečně 

osvědčena. Dluţník podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání, ve kterém mimo 

jiné namítal nesprávné právní posouzení věci a dále označil insolvenční návrh jako 

šikanózní, tedy zjevně bezdůvodný dle §128a insolvenčního zákona. Dluţník pak 

argumentoval tím, ţe pohledávka původně vznikla jinému subjektu, který ji vůči 

dluţníkovi neúspěšně uplatňoval a aţ poté byla postoupena na insolvenčního 

navrhovatele. Dle dluţníka pak nabyli své pohledávky účelově, kdyţ jedna původní 

pohledávka byla rozdělena, aby byla formálně naplněna podmínka mnohosti věřitelů. 

Postoupení těchto pohledávek navíc proběhlo zhruba tři čtvrtě roku před podáním 

                                                

98  KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN, Alexandr DADAM a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon a předpisy 
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99 Viz § 128a odst. 3 insolvenčního zákona 
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insolvenčního návrhu, kritická šestiměsíční lhůta obsaţená v § 143 odst. 2 

insolvenčního zákona, byla překročena pouze o několik měsíců. Nejvyšší soud ČR 

dovolání dluţníka zamítl s odůvodněním, ţe v daném případě nejde o pohledávky, ke 

kterým by se při posouzení plurality věřitelů nepřihlíţelo. Dle názoru dovolacího soudu 

není moţné daný insolvenční návrh označit za zjevně bezdůvodný, protoţe nelze 

uzavřít, ţe daným insolvenčním návrhem dochází ke zjevnému zneuţití práv 

insolvenčním navrhovatelem. Nejvyšší soud ČR tak dal jasně najevo, ţe pokud se vede 

spor o šikanózní povahu insolvenčního návrhu a je nutné tvrzení o šikaně osvědčit či 

prokázat, není přesto dán důvod pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou 

bezdůvodnost. Po věcném projednání insolvenčního návrhu je však moţné insolvenční 

návrh zamítnout, pokud by byla šikanózní povaha návrhu osvědčena nebo prokázána.
100

 

4.5 Vyškrtnutí dluţníka ze seznamu dluţníků 

Insolvenční zákon ještě před přijetím protišikanózní novely obsahoval 

ustanovení, které umoţňovalo vyškrtnutí dluţníka ze seznamu dluţníků, a to 

automaticky po pěti letech od nabytí právní moci rozhodnutí, na jehoţ základě bylo 

insolvenční řízení skončeno.
101

 Od nabytí účinnosti zmiňované novely insolvenční soud 

téţ soud znepřístupní údaje o dluţníkovi v insolvenčním rejstříku na návrh dluţníka. 

Soud tak učiní do patnácti dnů od doručení návrhu na výmaz, jenţ dluţník můţe podat 

                                                

100 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2013, sp. zn. 29 NSCR 116/2013. Dostupné online na:  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D57D60AFAAB2281AC1257C580031F6

22?openDocument&Highlight=0, 

101 § 425 odst. 1 insolvenčního zákona ve znění účinném do 1.11.2012 
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po uplynutí tří měsíců po právní moci rozhodnutí, kterým byl insolvenční návrh 

odmítnut, zamítnut nebo kterým bylo insolvenční řízení zastaveno.
102

 

Úmysl zákonodárce byl bezesporu správný, avšak samotné vyškrtnutí dluţníka 

z insolvenčního rejstříku není komplexním řešením situace. I po výmazu ze seznamu 

dluţníků budou totiţ údaje týkající se dluţníka vedeny v jiných registrech, např. 

v obchodním rejstříku. V insolvenčním zákoně totiţ chybí navazující úprava, která by 

měla vliv i na jiné rejstříky. Sice tedy jiţ nebude moţné dohledat dané insolvenční 

řízení, ale v elektronických databázích bude stále informace o tom, ţe vůči subjektu 

bylo vedeno insolvenční řízení.
103

 

4.6 Ţaloba na ochranu dobré pověsti 

Šikanózní insolvenční návrh můţe vedle škody způsobit téţ nemajetkovou újmu, 

zejména poškodit pověst podnikatele, jeho obchodní jméno, důvěru obchodních 

partnerů, zaměstnanců, ale i veřejnosti. Dobrá pověst je pro podnikatele velmi 

významná, neboť dokresluje jeho celkový charakter a jeho jedinečnost, a zahrnuje 

v sobě samostatně vyčíslitelné nehmotné hodnoty, které jsou s daným subjektem 

spojovány. Vybudování dobré pověsti je dlouhodobý a pracný proces, jehoţ 

pošramocení můţe mít závaţné důsledky. V obchodních vztazích k pojmu dobrá pověst 

                                                

102 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 
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patří mimo jiné poctivost, důvěryhodnost, spolehlivost, váţnost, slušnost, profesionalita, 

důvěra v dodrţení závazků a serióznost jednání.
104

 

Občanský zákoník pak stanovuje, ţe právnická osoba, která utrpěla újmu 

neoprávněným zásahem do svého práva k názvu, se můţe domáhat upuštění od 

neoprávněného zásahu či odstranění jeho následků. Stejná ochrana pak náleţí i 

právnické osobě proti zásahům do své pověsti nebo soukromí.
105

 Pro nemajetkovou 

újmu pak platí, ţe se odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které se poskytuje 

v penězích, není-li zajištěno jinak.
106

 

4.6.1 Ochrana dobré pověsti dle tiskového zákona a zákona o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání 

Dle tiskového zákona je moţné, aby se poškozený, proti němuţ byl podán 

neoprávněně insolvenční návrh a taková informace byla uveřejněna v periodickém 

tisku, domáhal na vydavateli uveřejnění odpovědi, kterou je vydavatel povinen 

bezplatně uveřejnit. Jedná se totiţ o informaci, která se dotýká dobré pověsti dané 

osoby. Obdobně se můţe podnikatel domáhat uveřejnění odpovědi na základě zákona o 

                                                

104  DOLEČEK, Marek. Obrana při nespravedlivém podání insolvenčního návrhu. In. 
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105 Viz § 135 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

106 Viz § 2951 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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provozování rozhlasového a televizního vysílání, jestliţe informace byla zveřejněna 

v rozhlasovém či televizním vysílání.
107

 

4.7 Insolvenční řízení a trestní právo 

Při zneuţívání insolvenčního práva můţe mimo soukromoprávních postihů dojít 

v určitých případech na prostředky trestněprávní. Trestní zákoník obsahuje několik 

samostatných trestných činů souvisejících s úpadkem. V rámci trestního práva platí 

zásada subsidiarity trestněprávní represe, a tak k těmto prostředkům by mělo dojít aţ 

v nejzávaţnějších a výjimečných případech, kdy jiné neţ trestní prostředky nepostačují 

k ochraně ohroţených či porušených práv.
108

 

V trestním zákoníku v hlavě páté jsou pak obsaţeny trestné činy jako porušení 

povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, zvýhodnění věřitele, 

poškození věřitele či způsobení úpadku.
109

 

                                                

107  DOLEČEK, Marek. Obrana při nespravedlivém podání insolvenčního návrhu. In: 
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109 Viz § 222, § 223, § 224, § 225, § 226 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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4.7.1 Šikanózní insolvenční návrh jako vydírání či pomluva 

V souvislosti s šikanózními insolvenčními návrhy a trestněprávní postih jejich 

navrhovatelů je nezbytné upozornit na významné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 8 

Tdo 1352/2014-38 ze dne 26.2.2015. V dané věci Senát trestního kolegia Nejvyššího 

soudu ČR odmítl dovolání, kterým se obviněný domáhal zrušení rozhodnutí, na jejichţ 

základě byl uznán vinným přečinem vydírání dle § 175 odst. 1 trestního zákoníku a 

přečinem pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 trestního zákoníku a odsouzen k souhrnnému 

trestu odnětí svobody v délce 34 měsíců, s podmíněným odkladem výkonu trestu na 

zkušební dobu v délce 5 let. Obviněnému byla téţ uloţena povinnost nahradit 

poškozenému nemajetkovou újmu ve výši 100.000 Kč. Soudem bylo zjištěno, ţe 

obviněný zaslal poškozenému výzvu, ve které ţádal zaplacení pohledávek v celkové 

výši 6.737.120 Kč s výhruţkou, ţe pokud tak poškozený neučiní, bude na něho podán 

insolvenční návrh. Z e-mailové korespondence mezi obviněným a poškozeným dále 

vyplynulo, ţe obviněný mimo jiné vyhroţoval poškozenému fyzickým napadením. 

Přestoţe si byl obviněný plně vědom toho, ţe jím poţadované nároky jsou zcela 

neopodstatněné a smyšlené, podal ke Krajskému soudu v Brně návrh na zahájení 

insolvenčního řízení, které nakonec skončilo odmítnutím pro zjevnou bezdůvodnost 

v souladu s § 128a insolvenčního zákona.
110

 

Nejvyšší soud ČR při posuzování trestního činu vydírání dospěl k závěru, ţe 

obviněný zneuţil insolvenčního návrhu, aby si vynutil plnění od poškozeného. 

Obviněný navíc předstíral úpadek poškozeného a insolvenční návrh podal vědomě 

s cílem uškodit poškozenému a podáním předmětného insolvenčního návrhu pouze 

předstíral, ţe poškozený byl v úpadku. Pouţití právního prostředku, nelze povaţovat za 

povolený způsob jeho pouţití, jestliţe je uţit k jiným neţ zákonem vymezeným účelům. 

Zejména pak v takovém případě, kdy jej pachatel zneuţívá pro své vlastní zájmy 

                                                

110 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014. Dostupné online na: 
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s cílem, aby jiného donutil něco konat, i kdyţ to je proti vůli poškozeného. Obdobně je 

třeba pohlíţet i vědomé podání insolvenčního návrhu, pokud je tak činěno v rozporu se 

zásadami insolvenčního řízení a jeho cílem je nikoliv řešení dluţníkova úpadku, ale na 

základě smyšlených skutečností donutit jinou osobu k tomu, aby něco konala, 

opominula či strpěla, přestoţe taková osoba v úpadku není. Při hodnocení trestného činu 

pomluvy Nejvyšší soud ČR vycházel zejména z toho, ţe skutečnosti, které obviněný ve 

svém insolvenčním návrhu uvedl, byly zcela smyšlené a nepravdivé. Obviněný navíc 

podal insolvenční návrh s úmyslem poškodit dobrou pověst a jméno poškozeného, který 

působil jako advokát. Došlo tím mimo jiné k ohroţení zdrojů příjmů obţivy 

poškozeného, ztíţení výkonu jeho povolání a váţně byla ohroţena pověst schopného a 

odpovědného advokáta, čímţ mu byla způsobena váţná újma. Nejvyšší soud ČR pak 

své odůvodnění uzavřel, kdyţ výše zmíněné chování obviněného označil za velmi 

závaţné a škodlivé, protoţe obviněný zneuţil zákonného prostředku a soudního řízení 

k tomu, aby se pokusil získat neoprávněné obohacení. Navíc tím váţně poškodil dobré 

jméno a čest druhé osoby. Takové chování jiţ stojí mimo rámec občanskoprávních i 

obchodněprávních vztahů a jedná se o kriminální čin.
111

 

5 Zneuţívání insolvenčních návrhů dluţníkem 

Vedle zneuţití insolvenčních návrhů věřitelem v praxi dochází téţ ke zneuţívání 

samotným dluţníkem. Jak jiţ bylo naznačeno výše v kapitole 4.2.1, někteří dluţníci 

pomocí insolvenčních návrhů poškozují své věřitele a snaţí se uniknout řešení svých 

závazků spíše neţ řešit svůj skutečný úpadek. Současná úprava totiţ dluţníkovi dává 

                                                

111 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.2.2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014. Dostupné online na: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/D830A3C6397A0B25C1257E5E0030CE

A3?openDocument&Highlight=0, 
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prostor pro manipulaci s řízením a naopak věřitelům nedává prakticky ţádnou moţnost, 

jak se proti chování dluţníka bránit. Dluţníci pak zneuţívají ochrany, kterou jim 

poskytuje ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, dle kterého nelze 

provést výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví 

dluţníka.
112

 

Dluţník pak tedy provedení draţby blokuje podáním insolvenčního návrhu, 

jehoţ cílem je pouze donutit exekutora, aby zrušil plánovanou draţbu nemovité věci, 

kterou vlastní dluţník. Soudy pak musejí dluţníka vyzývat k doplnění insolvenčního 

návrhu, načeţ po uplynutí lhůty zpravidla dochází k odmítnutí insolvenčního návrhu. 

Na první pohled je zřejmé, ţe daný insolvenční návrh je zjevně bezdůvodný, avšak na 

rozdíl od věřitelského insolvenčního návrhu, dluţníkův návrh nelze odmítnout pro 

zjevnou bezdůvodnost dle § 128a insolvenčního zákona. Na dluţníka se pak nevztahují 

ani ţádná časová omezení pro opětovné podání insolvenčního návrhu. Dluţník pak má 

tedy moţnost znovu podat insolvenční návrh tak, aby opětovně znemoţnil provedení 

draţby.
113

 

Zákonodárce však zareagoval na tento stav při zavedení protišikanózní novely. 

Na základě předběţného opatření je moţné omezit některý z účinků spojených se 

zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c).
114

 

Problematikou předběţných opatření, jimiţ je moţné omezit některý z účinků 

spojených se zahájením insolvenčního řízení se zabývaly téţ soudy. Například Vrchní 

soud v Olomouci nařídil předběţné opatření, kterým umoţnil provedení nařízené 

exekuce. Změnil tak rozhodnutí soudu prvního stupně, jímţ byl zamítnut návrh na 

vydání předběţného opatření.  

                                                

112 ČERNÁ, Karolína. Návrh na povolení oddluţení - způsob řešení úpadku nebo šikana věřitelů? In: 

epravo.cz  [online]. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-na-povoleni-

oddluzeni-zpusob-reseni-upadku-nebo-sikana-veritelu-89787.html 

113 KUBIZŇÁK, Jan. Šikanózní (dluţnický) insolvenční návrh. In: pravniprostor.cz [online]. [cit. 2016-

12-21]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/sikanozni-dluznicky-insolvencni-

navrh 

114 Viz § 82 insolvenčního zákona 
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V dané věci byl podán první insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddluţení dne 7.8.2012. Na majetek dluţníka byla však jiţ v té době nařízena exekuce 

prodejem nemovitého majetku v elektronické draţbě, která měla proběhnout dne 

8.8.2012. Insolvenční návrh byl tedy podán bezprostředně před uskutečněním draţby. 

Dluţníkovi byla poté v průběhu insolvenčního řízení uloţena povinnost zaplatit zálohu 

na náklady insolvenčního řízení. Dluţník se proti tomuto rozhodnutí odvolal, nicméně 

odvolací soud názor prvního soudu o uloţení povinnosti sloţit zálohu potvrdil. Po 

nabytí právní moci rozhodnutí o uloţení této povinnosti, vzal dluţník svůj insolvenční 

návrh zpět. Soudu bylo zpětvzetí dluţníka doručeno dne 13.2.2013. Dne 22.3.2013 byl 

dluţníkem podán další insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddluţení. 

Exekutor po zjištění zahájení nového insolvenčního řízení v podstatě bezprostředně po 

skončení řízení předchozího podal k soudu prvního stupně návrh na předběţné opatření, 

jímţ by mu bylo umoţněno provedení exekuce. Soud prvního stupně ale jeho návrh 

zamítl s odůvodněním, ţe pro vyhovění návrhu nebyly shledány důvody hodné 

zvláštního zřetele. Exekutor se proti tomuto rozhodnutí odvolal. Odvolací soud pak 

dospěl k závěru, ţe vzhledem k časové posloupnosti jednotlivých úkonů dluţníka byl 

insolvenční návrh podán zjevně proto, aby zabránil probíhající exekuci. Dle názoru 

odvolacího soudu se dalo rovněţ předpokládat, ţe návrh bude v krátké době vzat zpět. 

Dluţníkovi totiţ bylo jiţ v době podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddluţení známo, ţe s ohledem na povahu závazků není moţné jeho úpadek 

řešit oddluţením, ale pouze konkursem. Odvolací soud tak nakonec změnil rozhodnutí 

soudu prvního stupně a provedení exekuce umoţnil.
115

 

Obdobný případ byl řešen Vrchním soudem v Olomouci, kdy dluţnice podávala 

insolvenční návrhy vţdy několik hodin předtím, neţ mělo dojít k provedení draţby 

nemovité věci dluţnice, aby zabránila probíhající exekuci. Z její strany došlo k podání 

dokonce pěti insolvenčních návrhů, přičemţ první čtyři insolvenční návrhy byly 

odmítnuty. Vrchní soud v Olomouci v daném případě potvrdil rozhodnutí soudu 

                                                

115 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.7.2013, sp. zn. 3 VSOL 355/2013, KSOS 25 INS 

8199/2013. Dostupné online na:  https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=8050246 
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prvního stupně a umoţnil soudnímu exekutorovi provést jiţ nařízenou exekuci 

prodejem nemovitosti.
116

 

 

6 Srovnání s anglickou právní úpravou 

Při porovnávání české a anglické právní úpravy je třeba si předně uvědomit, ţe 

angloamerický typ právní kultury je v určitých aspektech značně odlišný od 

kontinentálního, do kterého spadá mimo jiné i právní úprava České republiky. 

Angloamerické právní prostředí je vedle psaného práva zaloţeno zejména na soudních 

precedentech a mezi právní prameny v Anglii můţeme zařadit téţ právní obyčeje a 

odbornou právnickou literaturu. Soudy v angloamerické právní kultuře právo nejen 

nalézají, ale také ho i tvoří (zejména soudy vyšších instancí). Aktuálně však můţeme 

pozorovat sbliţování těchto právních kultur, kdy do angloamerického pojetí pronikají 

prvky kontinentálního práva a naopak.
117

 

                                                

116 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.6.2015, sp. zn. 3 VSOL 602/2015, KSOS 37 INS 

6797/2015. Dostupné online na: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=18634086 

117 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-454-1., s. 106-108 



45 

 

6.1 Anglické insolvenční právo 

Insolvenční právo v Anglii, Walesu a Skotsku je upraveno ve dvou stěţejních 

právních předpisech. Prvním z nich je Insolvency Act 1986
118

, který obsahuje 

hmotněprávní ustanovení. Procesní úpravu pak nalezneme v druhém předpisu, a to v  

Insolvency Rules 1986
119

. Pokud bychom srovnávali strukturu jednotlivých zákonů se 

strukturou českého insolvenčního zákona, dospěli bychom k závěru, ţe anglické právní 

předpisy striktně rozlišují mezi úpadkem fyzických osob a osob právnických, přičemţ 

pro ně nenalezneme ţádnou obecnou část. 

Anglické pojetí insolvenčního práva je poněkud širší, kdyţ si právní úprava 

klade za cíl nejen rozdělení majetku dluţníka nacházejícího se v úpadku mezi jeho 

věřitele a vyvaţování nároků jednotlivých skupin věřitelů. Tamní právní úprava totiţ 

zahrnuje také správu obchodních korporací v obdobích hrozícího úpadku a snaţí se 

usnadnit zlepšení ekonomické situace pro obchodní korporace, které se nacházejí ve 

finančních problémech. Jejím smyslem je téţ ochrana veřejnosti a zaměstnanců 

dluţníka a také poskytuje právní rámec pro zrušení obchodních korporací. Výše 

uvedené právní předpisy obsahují téţ sankce pro statutární orgány obchodních 

korporací při zanedbání jejich povinností.
120

 

Vývoj anglické právní úpravy je v některých ohledech téţ odlišný. Prvotní 

zmínky o insolvenčním právu v Anglii pochází ze středověku a týkají se pouze 

jednotlivce. Úpadek byl v těchto dobách v Anglii povaţován za trestný čin a byl 

provázen represivními kroky. V některých případech hrozil i trest smrti, například 

pokud spolu s úpadkem bylo dotyčnému prokázáno i spáchání podvodu. První právní 

předpis týkající se insolvenčního práva byl přijat v roce 1542 a upravoval zabavení 

                                                

118
 Insolvency Act 1986. Dostupné online na: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents 

119 Insolvency Rules 1986. Dostupné online na: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1986/1925/contents 

120 FINCH, Vanessa. Corporate Insolvency Law Perspectives and Principles. 2nd ed. Leiden: Cambridge 

University Press, 2009. ISBN 9780511539916., s. 27 
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majetku dluţníka, jeho prodej a následné přerozdělení výtěţku mezi dluţníkovy 

věřitele. Úprava však nezohledňovala rozdíl mezi obchodníky a ostatními dluţníky. 

Změnu tohoto stavu pak přinesl zákon z roku 1570, který umoţnil vyhlášení úpadku 

pouze pro obchodníky. Postupem času sílily hlasy po zrušení trestněprávní 

odpovědnosti za přivodění úpadku. Pro obchodníky došlo k jejímu částečnému omezení 

v roce 1705. K významným změnám pak došlo v průběhu devatenáctého století, kdy 

nejprve byl přijat zákon, který umoţňoval vyhlášení úpadku téţ pro nepodnikající 

osoby, a několik let poté byl zrušen trestněprávní postih za přivodění si úpadku. Právní 

úprava byla od počátku zaměřena čistě na jednotlivce, v druhé polovině devatenáctého 

století však velmi výrazně vzrostl počet obchodních korporací, a proto začaly být 

jednotlivé právní normy pouţívány také na obchodní korporace. Nebyl však přijat 

ţádný předpis, který by obsahoval jasnou a přehlednou úpravu. V Anglii tudíţ byla 

v sedmdesátých letech minulého století ustanovena zvláštní komise v čele se sirem 

Kennethem Corkem, která měla za úkol pomoci připravit nové právní předpisy v oblasti 

insolvenčního práva. Její práce vyústila v přijetí dodnes účinných dvou právních 

předpisů, a to Insolvency Act 1986 a Insolvency Rules 1986.
121

 

6.2 Vymezení pojmu úpadek v anglické právní úpravě 

Pojem úpadek v anglické právní úpravě se odvíjí od situace, kdy dluţník není 

schopen plnit své závazky, přičemţ se posuzují dvě moţnosti. V první z nich se vychází 

z tzv. cash flow testu
122

, dle kterého se dluţník nachází v úpadku, jestliţe je soudu 

dostatečně prokázáno, ţe není schopen plnit své splatné závazky. Druhý případ, kdy je 

                                                

121 FINCH, Vanessa. Corporate Insolvency Law Perspectives and Principles. 2nd ed. Leiden: Cambridge 

University Press, 2009. ISBN 9780511539916., s. 10-19 

122 Viz Section 123(1) of the Insolvency Act 1986 
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úpadek dluţníka prokázán na základě cash flow testu, nastává v situaci, pokud 

pohledávka věřitele v minimální výši £750 nebyla uhrazena do tří týdnů po odeslání 

písemné výzvy k jejímu uhrazení. Cash flow test pak vymezuje ještě třetí způsob 

prokázání úpadku dluţníka v případech, kdy soud nařídil exekuci na majetek dluţníka, 

ale pohledávka věřitele nebyla i přesto uhrazena. 

Druhým způsobem určení úpadku dluţníka je pak na základě tzv. balance sheet 

testu
123

, dle kterého je dluţníkův úpadek prokázán, jestliţe není schopen plnit své 

závazky a soudu bylo dostatečně osvědčeno, ţe závazky dluţníka převyšují hodnotu 

jeho majetku.
124

 Je očividné, ţe oba testy jsou pro stanovení úpadku dluţníka 

v modifikované podobě obsaţeny téţ v českém insolvenčním zákoně.
125

 

6.3 Způsoby řešení úpadku v anglické právní úpravě 

Anglické insolvenční právo nabízí pět moţností, jak se vypořádat s finančními 

problémy. Čtyři způsoby jsou obsaţeny přímo v Insolvency Act 1986, poslední pátý 

způsob je obsaţen v právním předpise Companies Act 2006
126

. Mezi jednotlivé způsoby 

pak řadíme nucenou správu obchodní korporace (administrative recievership), správu 

obchodní korporace (administration), likvidaci obchodní korporace (liquidation nebo téţ 

                                                

123 Viz Section 123(2) of the Insolvency Act 1986 

124 A Brief Guide to Corporate Insolvency in England and Wales. In: ashurst.com [online]. [cit. 2016-02-

19]. Dostupné z: https://www.ashurst.com/publication-

techguide.aspx?id_Content=6902&expandTypeList=true&id_queryResource=267 

125 Viz § 3 insolvenčního zákona 

126 Companies Act 2006. Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents 
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winding up), restrukturalizaci dluhu se souhlasem věřitelů (company voluntary 

arrangement) a v neposlední řadě téţ dohodu o vyrovnání (scheme of arrangement).
127

 

6.3.1 Nucená správa (administrative recievership) 

Nucená správa obchodní korporace
128

 se vyuţívá v situaci, kdy má věřitel svou 

pohledávku zajištěnou majetkem této korporace tzv. plovoucím zástavním právem. 

V takovém případě pak můţe věřitel jmenovat správce, který bude mít za úkol prodej 

majetku dluţníka a z výtěţku uspokojit věřitele.
129

 

Vyuţití tohoto způsobu řešení finančních problémů bylo však velmi omezeno po 

přijetí právního předpisu Enterprise Act 2002 a ve většině případů jej nahradila správa 

obchodní korporace (administration), při které není zohledňován zájem pouze jednoho 

věřitele, ale i dalších věřitelů, přestoţe nejmenovali daného správce.
130

 

                                                

127 Při překládání pojmů byla vyuţita následující publikace: CHROMÁ, Marta, Jana DVOŘÁKOVÁ a 

Sean W DAVIDSON. New introduction to legal English. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2011. ISBN 978-

80-246-2007-7., s. 121 

128 Viz Part III of the Insolvency Act 1986 

129 A Brief Guide to Corporate Insolvency in England and Wales. In: ashurst.com [online]. [cit. 2016-02-

19]. Dostupné z: https://www.ashurst.com/publication-

techguide.aspx?id_Content=6902&expandTypeList=true&id_queryResource=267 

130 FINCH, Vanessa. Corporate Insolvency Law Perspectives and Principles. 2nd ed. Leiden: Cambridge 

University Press, 2009. ISBN 9780511539916., s. 20-21 
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6.3.2 Správa (administration) 

Cílem správy
131

 je zejména pomoci obchodním korporacím vypořádat se 

s finančními problémy tak, aby mohli dále pokračovat ve své činnosti. Její právní 

úprava je nejblíţe podobná pojetí reorganizace v českém insolvenčním právu. Při správě 

je jmenován jeden či více správců, jehoţ primárním úkolem je ozdravení korporace a 

zajištění jejího dalšího fungování. Pokud tento cíl není moţné splnit, musí se správce 

snaţit dosáhnout většího uspokojení pro věřitele, neţ ke kterému by došlo, pokud by 

korporace prošla likvidací. Jestliţe není moţné splnit ani druhý cíl, pak přichází na řadu 

třetí, jehoţ smyslem je uspokojení zajištěných věřitelů nebo věřitelů s přednostními 

pohledávkami.
132

 

Správce musí zpravidla do osmi týdnů od svého jmenování vypracovat návrh, 

v němţ bude popsáno, jak bude správa probíhat a který z cílů bude sledován. Tento 

návrh je pak předloţen věřitelům ke schválení. Správa pak ze zákona skončí po jednom 

roce, pokud není tato doba prodlouţena rozhodnutím soudu nebo na základě dohody 

věřitelů. Přestoţe smyslem úpravy správy je zachování činnosti obchodní korporace do 

budoucna, ve většině případů dochází k prodeji majetku této korporace a jejímu 

následnému zániku.
133

  

                                                

131 Viz Part II of the Insolvency Act 1986 

132  An introduction to english insolvency law. In: slaughterandmay.com [online]. [cit. 2016-02-20]. 

Dostupné z: https://www.slaughterandmay.com/media/251437/an-introduction-to-english-insolvency-

law.pdf 

133 A Brief Guide to Corporate Insolvency in England and Wales In: ashurst.com [online]. [cit. 2016-02-

19]. Dostupné z: https://www.ashurst.com/publication-

techguide.aspx?id_Content=6902&expandTypeList=true&id_queryResource=267 
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6.3.3 Restrukturalizace dluhu se souhlasem věřitelů (company 

voluntary arrangement) 

Restrukturalizace dluhu se souhlasem věřitelů
134

 je proces, který umoţňuje 

obchodní korporaci uzavřít dohodu se svými věřiteli o vypořádání dluhu. Uzavřením 

této dohody se zpravidla obchodní korporace snaţí vyvarovat situaci, kdy by musela 

pouţít jiný ze způsobů řešení finančních problémů, nebo bývá uzavírána jako 

doplňkový prostředek vedle pouţití jiného způsobu řešení tíţivé finanční situace, 

nejčastěji vedle správy či likvidace. Obchodní korporace při uzavírání této dohody 

nemusí být tedy nutně v úpadku.
135

 

Dohoda musí být schválena alespoň tří čtvrtinovou většinou, kdy hlasování se 

účastní společníci obchodní korporace a její věřitelé. Dohoda je po schválení závazná 

pro korporaci a pro všechny její nezajištěné věřitele a věřitele s nepřednostními 

pohledávkami. Zajištění věřitelé a věřitelé s přednostními pohledávkami jsou dohodou 

vázáni, pouze pokud s ní souhlasili. Statutárním orgánům korporace nadále náleţí jejich 

práva a povinnosti, avšak nad jejich výkonem dohlíţí ustanovený správce. 

Na rozdíl od jiných způsobů řešení finančních problémů společností, je v tomto 

případě zapojení soudu menší. Vzhledem k zachování funkčnosti statutárních orgánů 

nedochází k narušení funkčnosti obchodní korporace. Jedná se o poměrně flexibilní 

nástroj, který není tolik svázán formalizovanými postupy. Finanční náklady při pouţití 

tohoto institutu bývají zpravidla také niţší.
136

 

                                                

134 Viz Part I of the Insolvency Act 1986 

135  An introduction to english insolvency law. In: slaughterandmay.com [online]. [cit. 2016-02-20]. 

Dostupné z: https://www.slaughterandmay.com/media/251437/an-introduction-to-english-insolvency-

law.pdf 

136  Insolvency and enforcement procedures in England & Wales. In: united-

kingdom.taylorwessing.com [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://united-

kingdom.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Insolvency_Procedures_in_the_UK_01.
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6.3.4  Dohoda o vyrovnání (scheme of arrangement) 

Dohoda o vyrovnání
137

 je na rozdíl od ostatních nástrojů upravena v zákoně 

Companies Act 2006. Jedná se o soudem schválenou dohodu mezi obchodní korporací a 

jejími věřiteli, případně pouze některou skupinou věřitelů. Jejím účelem je 

restrukturalizovat dluh dané korporace. Věřitelé při schvalování této dohody jsou 

rozděleni do skupin dle typu pohledávek a následné schvalování dohody probíhá 

s kaţdou skupinou zvlášť. Uzavřená dohoda je pak závazná vţdy pro celou skupinu 

věřitelů včetně těch, kteří s dohodou nesouhlasili, ale byli přehlasováni. Na rozdíl od 

restrukturalizace dluhu se souhlasem věřitelů je v tomto případě zapojení soudu větší, 

kdyţ soud nejprve dává souhlas vůbec k tomu, aby dohoda mohla být projednávána, a 

poté ještě schvaluje její samotné znění. Nedodrţení této dohody bývá soudem 

sankcionováno. Daný způsob řešení finančních problémů je velmi flexibilní, avšak 

vzhledem k nutnosti alespoň dvou soudních jednání, bývá proces časově náročnější a 

finančně nákladnější. 
138

 

                                                

137 Viz Part 26 of the Companies Act 

138  Insolvency and enforcement procedures in England & Wales. In: united-

kingdom.taylorwessing.com [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://united-

kingdom.taylorwessing.com/uploads/tx_siruplawyermanagement/Insolvency_Procedures_in_the_UK_01.
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6.3.5  Likvidace (liquidation) 

Likvidace
139

 obchodní korporace je v anglickém právu chápána jako proces, při 

kterém se počítá s tím, ţe obchodní korporace jiţ nebude dále existovat. Upravena je 

také v zákoně Insolvency Act 1986, přestoţe jejím důvodem vţdy nemusí být nutně 

finanční problémy.
140

 Rozlišována je pak likvidace dobrovolná a nedobrovolná. 

Dobrovolnou likvidaci je dále moţné dělit dle toho, kdo jmenuje likvidátora.
141

 

V prvém případě likvidátora jmenují společníci obchodní korporace a její jednatelé 

vydávají prohlášení, ţe daná korporace je solventní. Pokud by likvidátor zjistil, ţe tomu 

tak není, hrozí jednatelům trest odnětí svobody ve výši aţ dvou let a pokuta. O druhý 

případ se jedná, pokud jednatelé zmiňované prohlášení nevydají. Likvidátora si pak 

mohou stanovit přímo samotní věřitelé. Z pohledu českého práva je velmi významná 

úprava nedobrovolné likvidace, neboť se nejvíce přibliţuje českému pojetí konkursu. O 

nedobrovolné likvidaci rozhoduje soud na základě návrhu, který bývá nejčastěji 

podáván věřitelem obchodní korporace. Hlavním důvodem pro podání návrhu je 

skutečnost, ţe obchodní korporace není schopna dostát svým závazkům. Návrh však 

můţe podat téţ samotný dluţník. Soudem je pak jmenován likvidátor, avšak věřitelé a 

společníci mohou zvolit jako likvidátora jimi navrţenou osobu. Konečné slovo při 

výběru likvidátora ale mají vţdy věřitelé dluţníka.
142

 

                                                

139 Viz Part IV, Part V of the Insolvency Act 1986 

140 DIGNAM, Alan a John LOWRY. Company law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 

9780199643226., s. 452 

141  Member’s voluntary liquidation (vyvolaná společníky), Creditor’s voluntary liquidation (vyvolaná 

věřiteli) 

142 A Brief Guide to Corporate Insolvency in England and Wales. In: ashurst.com [online]. [cit. 2016-02-

19]. Dostupné z: https://www.ashurst.com/publication-

techguide.aspx?id_Content=6902&expandTypeList=true&id_queryResource=267 
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V případě dobrovolné i nedobrovolné likvidace má jmenovaný likvidátor za úkol 

prodat majetek obchodní korporace a po odečtení nákladů rozvrhnout výtěţek mezi 

věřitele. Pokud je ale majetek zajištěn zástavním právem, rozhoduje o tom způsobu 

s jeho naloţením zajištěný věřitel. Jestliţe se bude jednat o likvidaci obchodní 

korporace na základě jejího úpadku, bude likvidátor téţ vyšetřovat jednání statutárních 

orgánů obchodní korporace a obchodní transakce, které byly uzavřeny před podáním 

návrhu. Při nedobrovolné likvidaci obchodní korporace je téţ statutárním orgánům 

zakázáno nakládat s jejím majetkem.
143

 

V případě nedobrovolné likvidace platí, ţe kontrola ze strany soudu je vyšší neţ 

při likvidaci dobrovolné. V obou případech je však moţné, aby věřitelé či případně 

společníci dané obchodní korporace urgovali soud za účelem kontroly postupu 

zvoleného likvidátora.
144

 

6.4 Zneuţívání insolvenčního práva v anglické právní úpravě 

Zneuţívání insolvenčního řízení není problémem pouze v České republice, ale 

vyskytuje se také v Anglii. V anglické právní úpravě se zejména objevují návrhy na 

zahájení nedobrovolné likvidace obchodní korporace, coţ je obdoba konkursu v české 

právní úpravě. Zneuţitím návrhů na nedobrovolnou likvidaci se anglické soudy 

zabývaly jiţ v druhé polovině devatenáctého století. Prvním významným rozhodnutím 

                                                

143  Insolvency and enforcement procedures in England & Wales. In: united-

kingdom.taylorwessing.com [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: http://united-
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144 FINCH, Vanessa. Corporate Insolvency Law Perspectives and Principles. 2nd ed. Leiden: Cambridge 

University Press, 2009. ISBN 9780511539916., s. 23 
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v této problematice je rozhodnutí v případu Cadiz Waterworks Company v Barnett 

z roku 1874. V daném případě se věřitel snaţil podáním neoprávněného návrhu vytvořit 

tlak na obchodní korporaci za účelem vymoţení své pohledávky. Soud pak jeho návrh 

jednoznačně odmítl, neboť úmyslem věřitele nebylo provést likvidaci obchodní 

korporace, ale pouze donutit ji k uhrazení pohledávek.
145

 

Obdobně soud postupoval i v roce 1894 v případu Re a Company, ve kterém byl 

podán návrh na nedobrovolnou likvidaci společníkem obchodní korporace. Soud však 

jeho návrh odmítl s odůvodněním, ţe nelze podat takový návrh pouze za účelem 

vytvoření nátlaku na obchodní korporaci a dosaţení jiných cílů, neţ jakým je likvidace 

obchodní korporace.
146

 

Další významné rozhodnutí bylo vyneseno v případu Mann v Goldstein z roku 

1968. V dané věci podal pan Mann návrh na nedobrovolnou likvidaci obchodní 

korporace – kadeřnického salónu, jehoţ společníkem byl pan Goldstein. Pan Mann svůj 

návrh opřel o pohledávku ve výši £ 1.869 za dodávku paruk, proti které však pan 

Goldstein namítal, ţe ji uhradil v týdenních splátkách v průběhu předchozích dvou let. 

Soud pak svým rozhodnutím dospěl k závěru, ţe nelze podat návrh na zahájení 

nedobrovolné likvidace obchodní korporace na základě pohledávky, o které není jasné, 

jestli existuje či nikoliv. Taková pohledávka by navíc měla být vymáhána běţnými 

soudy mimo řízení o nedobrovolné likvidaci.
147

 

V roce 1986 byly soudem učiněny velmi významné závěry v případu Cornhill 

Insurance Plc v Improvement Services Ltd. V tomto případě se Improvement Services 

Ltd domáhala uhrazení pojistné pohledávky, která této obchodní korporaci vzniknula po 

poţáru jedné z jejích budov na základě pojistné smlouvy uzavřené s pojišťovací 

                                                

145  KIRBY, Alison. Insolvency: When a winding up petition can be an abuse of process. In: 

howespercival.com [online]. [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: https://www.howespercival.com/resources-

and-events/articles/article/insolvency-when-a-winding-up-petition-can-be-an-abuse-of-process 

146  KIRBY, Alison. Insolvency: When a winding up petition can be an abuse of process. In: 

howespercival.com [online]. [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: https://www.howespercival.com/resources-

and-events/articles/article/insolvency-when-a-winding-up-petition-can-be-an-abuse-of-process 

147 SEALY, L a Sarah WORTHINGTON. Sealy and Worthington's cases and materials in company law. 

Tenth edition. Oxford United Kingdom: Oxford University Press, 2013. ISBN 0199676445., s. 815-816 
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společností Cornhill Insurance Plc. Pojišťovací společnost většinu pohledávky zaplatila 

na základě uzavřené dohody mezi oběma aktéry daného případu, nicméně zbývající část 

opakované výzvy odmítala uhradit. Právní zástupci společnosti Improvement Services 

Ltd však marně vyzývali pojišťovací společnost k uhrazení zbývající sumy a následně 

podali návrh na zahájení nedobrovolné likvidace, který pojišťovací společnost 

povaţovala za neopodstatněný a ţádala odmítnutí daného návrhu. Cornhill Insurence 

Plc se také hájila tím, ţe se rozhodně nenachází ve finančních problémech, coţ i před 

soudem jednoznačně doloţila, a poukazovala na závěry učiněné v případu Mann 

v Goldstein ohledně neprokázané existence pohledávky.
148

 

Soud pak dospěl k závěru, ţe na rozdíl od případu Mann v Goldstein zde nebyl 

spor o existenci dané pohledávky, neboť pojišťovací společnost dluţnou částku uznala a 

uzavřela o dohodu o tom, ţe ji uhradí. Přestoţe pojišťovací společnost disponovala 

dostatečnými finančními prostředky, odmítala následně uhradit dluţnou částku. 

Zneuţila tím svého silného postavení a Improvement Services Ltd, jakoţto věřitel 

pojišťovací společnosti, měl v daném případě právo pohrozit i následně podat návrh na 

zahájení nedobrovolné likvidace. Pojišťovací společnost po vydání tohoto rozhodnutí 

pohledávku bezprostředně uhradila.
149

 

                                                

148 GOODE, Royston Miles. Principles of corporate insolvency law. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 
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6.5 Obrana proti neoprávněně podanému insolvenčnímu návrhu 

v anglické právní úpravě 

Oproti české právní úpravě nabízí právní úprava v Insolvency Rules 1986 

obchodní korporaci, která je ohroţena podáním návrhu na nedobrovolnou likvidaci
150

, 

předloţit soudu ţádost, na jejímţ základě bude zakázáno jinému subjektu podat návrh 

na zahájení nedobrovolné likvidace. Druhou moţností obrany je pak poţadovat zákaz 

zveřejnění informace o zahájení nedobrovolné likvidace.
151

 

6.5.1 Zákaz podání návrhu na zahájení nedobrovolné likvidace 

Pouţití soudního zákazu podání návrhu na zahájení nedobrovolné likvidace pak 

přichází v úvahu v situaci, kdy ještě takový návrh nebyl podán, ale z chování druhého 

subjektu je patrné, ţe k tomu s největší pravděpodobností v blízké době dojde. 

V takovém případě je moţné po soudu poţadovat, aby druhému subjektu zakázal podat 

návrh na zahájení nedobrovolné likvidace. Nicméně soud takovému poţadavku vyhoví 

pouze v případě, pokud jsou zde na první pohled zřejmé pochybnosti o pravosti 

pohledávky, na jejímţ základě byl podán návrh na nedobrovolnou likvidaci.
152

 

                                                

150 Připomeňme, ţe nedobrovolná likvidace odpovídá pojetí konkursu české právní úpravě 

151 Injunction to prevent presentation or advertisement of winding up petition, Rule 4.6A (a) and (b) of the 
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152 RIGBY, Claire a Marie-Louise KING. Winding up petitions: the sharpest debt recovery tool in the 
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K návrhu je potřeba připojit zpravidla prohlášení člena či členů statutárního 

orgánu nebo zaměstnanců dané obchodní korporace ohledně pravosti pohledávky. Dále 

je nezbytné jasně vymezit, z jakého důvodu je pohledávka rozporována a tato tvrzení 

doloţit. Případně je téţ vhodné připojit dokumenty dokládající, ţe daná obchodní 

korporace se nenachází ve finančních problémech.
153

 

Významné závěry v souvislosti se zákazem podání návrhu na zahájení 

nedobrovolné likvidace byly vyneseny v případu Tallington Lakes Limited v South 

Kesteven District Concil z roku 2012, ve kterém soud posuzoval hranici unesení 

důkazního břemene. V této věci byl totiţ soudem prvního stupně zamítnut poţadavek na 

vyslovení zákazu podání návrhu na nedobrovolnou likvidaci, protoţe ţadatel 

nedostatečně prokázal, ţe věřitel svou pohledávku neuplatnil v souladu s právním 

řádem. Odvolací soud však stanovisko niţšího soudu změnil, kdyţ ve svém rozhodnutí 

dospěl k závěru, ţe při odůvodnění této ţádosti není nezbytné, aby byla vyţadována 

stejně striktní důkazní povinnost jako při posuzování nároku v klasickém sporném 

řízení.
154

 

Dalším zajímavým rozhodnutím, které se vztahuje k této problematice, bylo 

vyneseno ve věci Seawind tankers corporation v Bayoil SA z roku 1998. V daném 

případě bylo posuzováno, jestli poţadavek na vyslovení zákazu podání návrhu na 

nedobrovolnou likvidaci můţe být podloţen na základě protipohledávky ţadatele vůči 

věřiteli. V tomto případě dospěl soud k závěru, ţe k podání návrhu je dostačující, pokud 

má ţadatel vůči věřiteli skutečnou pohledávku, jeţ dosahuje stejné nebo vyšší hodnoty 
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neţ pohledávka samotného věřitele. Soud však takovému návrhu vyhoví, pokud 

navrhovatel jiţ dříve vůči svému věřiteli namítal existenci této protipohledávky. 
155

 

6.5.2 Zákaz zveřejnění informace o zahájení nedobrovolné likvidace 

Obdobně jako po podání insolvenčního návrhu v české právní úpravě dochází 

v té anglické ke zveřejnění informace o podání návrhu na nedobrovolnou likvidaci. 

Návrh na zveřejnění takové informace se podává na předepsaném formuláři a musí být 

zveřejněn ve věstníku (Gazette)
156

. Ve věstníku se pak zobrazují základní informace 

ohledně řízení a dluţníka. Na rozdíl od české právní úpravy však není ohraničena doba 

zveřejnění o zahájení insolvenčního řízení dvěma hodinami od momentu, kdy soud 

obdrţí insolvenční návrh.
157

 V anglické právní úpravě je stanoveno, ţe návrh se musí ve 

věstníku objevit nejpozději sedm dní před soudním jednáním v dané věci. Dalším 

významným rozdílem mezi právními úpravami pak je skutečnost, ţe v anglické právní 

úpravě podává návrh na zveřejnění informace ve věstníku samotný věřitel.
158

 

Soudní zákaz zveřejnění informace ve věstníku o zahájení nedobrovolné 

likvidace pak představuje způsob, jak se bránit proti nelegitimně podanému návrhu na 

nedobrovolnou likvidaci. Soud rozhoduje o tomto zákazu na základě návrhu a vyhoví 

mu v případech, kdy je očividné, ţe došlo ke zneuţití práva. Jedná se mimo jiné o 

                                                

155 Re: A Company (5606 of 2001) 1. In: cms-lawnow.com [online]. United Kingdom: CMS Legal [cit. 
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158 Viz Rule 4.11 of the Insolvency Rules 1986  
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situace, kdy pravost pohledávky je sporná, navrhovatel má vůči věřiteli, který podal 

návrh na nedobrovolnou likvidaci, protipohledávku stejné hodnoty či dokonce hodnoty 

vyšší. Dále bude vyhověno návrhu téţ v případě, pokud věřitel sleduje jiné zájmy, neţ 

kterými je nedobrovolná likvidace společnosti, nebo pokud by měl věřitel vyuţít v dané 

situaci jiný prostředek pro vymoţení své pohledávky, neţ jakým je podání návrhu na 

nedobrovolnou likvidaci. Navrhovatel zákazu zveřejnění informace musí své poţadavky 

vyjádřit písemnou formou a musí je dostatečně podloţit důkazy.
159

 

V anglické judikatuře najdeme několik významných soudních rozhodnutí 

vztahujících se k dané problematice. Tak na příklad ve věci Applied Data Base Ltd 

v Secretary of State for Trade & Industry z roku 1995 dospěl soud k závěru, ţe 

poţadavku na vyslovení soudního zákazu zveřejnění informace ve věstníku by mělo být 

vyhověno jen ve výjimečných případech. Applied Data Base Ltd totiţ odůvodnila svůj 

návrh na vyslovení zákazu zveřejnění informace pouze tím, ţe proces nedobrovolné 

likvidace by mohl odradit potenciální společníky, anebo naopak přesvědčit její stávající 

společníky k tomu, aby uplatnily svá majetková práva vůči této obchodní korporaci. 

Soud tomuto návrhu nevyhověl a ve svém odůvodnění uvedl, ţe v tomto případě je 

naopak ve veřejném zájmu, aby informace ve věstníku byla zveřejněna. Skutečnost, ţe 

budoucnost dané obchodní korporace můţe být ohroţena, je důleţitou také pro ostatní 

subjekty.
160

 

Anglická judikatura dospěla také k závěru, ţe soud vyhoví poţadavku na 

vyslovení zákazu zveřejnění informace ve věstníku pouze v případě, pokud je postup 

věřitele nezákonný a jedná se o jednoznačné zneuţití práva. Ve věci Re a Company 

z roku 2010 se navrhovatel domáhal vyslovení zákazu zveřejnění informace ve 

věstníku, kdyţ svůj návrh odůvodnil pouhým konstatováním, ţe na něj věřitel tímto 
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jednáním pouze vytváří tlak. Soud však jeho návrhu nevyhověl a ve svém rozhodnutí 

uvedl, ţe pokud věřitel podal svůj návrh na nedobrovolnou likvidaci po právu a tento 

návrh splňuje všechny zákonné poţadavky, pak ţadatel musí prokázat, ţe došlo k 

jednoznačnému zneuţití práva. Co se týče spornosti pravosti či výše pohledávky, 

anglické soudy dovodily, ţe musí být tato spornost dostatečně prokázána. To stejné platí 

o případných protipohledávkách, které musí ţadatel téţ jednoznačně určit a jejich výše 

musí být stejná nebo vyšší neţ pohledávka věřitele, který podal návrh na zahájení 

nedobrovolné likvidace.
161

 

Závěr 

Podání insolvenčního návrhu je nezbytným krokem pro zahájení insolvenčního 

řízení. Při shrnutí poznatků této práce dospíváme k názoru, ţe pro vyvolání 

předpokládaných účinků, musí insolvenční návrh obsahovat všechny zákonné 

poţadavky. Podat jej pak můţe věřitel nebo samotný dluţník. Nutným a zároveň 

mnohdy velmi obtíţným úkolem, je osvědčení úpadku dluţníka.  

Smyslem insolvenčního řízení je zjištění úpadku dluţníka a posléze jeho řešení 

jedním ze způsobů, které předpokládá insolvenční zákon. Insolvenční řízení bývá 

ovšem mnohdy zahájeno z jiných důvodů s cílem zneuţít právní úpravy. Nezřídka se 

tak děje za účelem poškození domnělého úpadce, neboť insolvenční zákon spojuje se 

zahájením insolvenčního řízení závaţné důsledky. Věřitelé se podáním šikanózního 

insolvenčního návrhu snaţí zbavit svých konkurentů a případně je poškodit na jejich 
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dobré pověsti. Zákonodárce reagoval na danou situaci přijetím tzv. protišikanózní 

novely, která sice přinesla určité zlepšení tohoto negativního stavu, avšak problém plně 

nevyřešila. Stále je poměrně snadné podat bezdůvodný insolvenční návrh, neboť účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení nastupují takřka bezprostředně. Soudy sice 

mohou poměrně rychle takový insolvenční návrh odmítnout, avšak v mnoha případech 

můţe i v těchto krátkých časových intervalech subjektu označenému neprávem za 

dluţníka vzniknout škoda či jiná újma.  

Zajímavý posun přineslo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, v němţ bylo 

kvalifikováno chování obviněného, který podal šikanózní insolvenční návrh, jako 

trestný čin vydírání a pomluvy. Přestoţe v rámci trestního práva se uplatňuje princip 

subsidiarity trestní represe, Nejvyšší soud ČR v daném případě rozhodl, ţe v určitých 

případech bude po podání šikanózního insolvenčního návrhu trestně stíhat osobu, která 

jej podala. Dle Nejvyššího soudu ČR se jedná totiţ o velmi závaţné jednání, které 

dostatečně naplňuje znaky kriminálního činu.  

Jiným problémem je pak zneuţívání insolvenčního návrhu přímo dluţníky, kteří 

se zpravidla jeho podáním snaţí zamezit výkonu rozhodnutí či exekuci. Přestoţe 

protišikanózní novela přinesla moţnost poţadovat po soudu vydání předběţného 

opatření, na jehoţ základě by bylo moţné exekuci či výkon rozhodnutí provést, stále 

dochází k podávání nelegitimních insolvenčních návrhů dluţníky, a to zpravidla těsně 

před provedením výkonu rozhodnutí či exekuce. 

Poslední část této práce je pak věnována srovnání české právní úpravy 

s anglickou. Zásadní je rozdíl jiţ v samotných způsobech řešení úpadku dluţníka 

v Anglii, neboť tamní právní úprava nabízí více způsobů. Se zneuţíváním insolvenčního 

práva se nesetkáváme pouze v České republice, ale musí se s ním vypořádat téţ 

v Anglii. V tamním právním prostředí hrají významnou roli soudní rozhodnutí a soudci 

mohou pruţněji reagovat na konkrétní případy. Anglické soudy se pak vyjadřovaly 

mimo jiné k otázce, jestli je moţné zahájit insolvenční řízení proti osobě jen za tím 

účelem, aby došlo k uhrazení dluţné pohledávky. Přestoţe tamní judikatura vytváření 

takového nátlaku na dluţníka odmítá, mohli jsme se setkat i s rozhodnutím, ve kterém 

soud zahájení insolvenčního řízení umoţnil. V daném případě totiţ subjekt, který se sice 

nenacházel ve finančních problémech, avšak přesto proti němu bylo zahájeno 
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insolvenční řízení, pouze odmítal uhradit dluh, k čemuţ se předtím zavázal. Zahájením 

insolvenčního řízení byl pak tento subjekt donucen dluh uhradit. Tento případ pak jasně 

ilustruje, jak mohou anglické soudy flexibilněji rozhodovat v konkrétních případech 

zejména s důrazem na spravedlnost. 

Co se týče obrany proti nedobrovolně zahájeným insolvenčním řízením, nabízí 

anglická právní úprava dva odlišné instituty od úpravy české. Prvním z nich je moţnost 

poţadovat po soudu, aby zakázal podat návrh na zahájení insolvenčního řízení subjektu, 

který se tak chystá učinit. V tomto případě se tedy nabízí obrana ještě před samotným 

zahájením insolvenčního řízení, coţ můţe být prostředek velmi uţitečný a účinný. 

Druhou moţností je pak soudní zákaz zveřejnění informace o zahájení insolvenčního 

řízení ve veřejném rejstříku, neboť tuto informaci je v Anglii povinen zveřejnit sám 

věřitel. O podání insolvenčního návrhu se pak veřejnost nedozví, coţ můţe mít zásadní 

vliv při ochraně dobré pověsti daného subjektu. 

V této diplomové práci byla postupně rozebrána charakteristika insolvenčního 

návrhu včetně odlišností, kdy je insolvenční návrh podáván dluţníkem nebo věřitelem. 

Následně byla objasněna problematika zneuţívání insolvenčních návrhů a došlo k 

vylíčení důvodů, proč k takovému nezákonnému jednání dochází. Nastíněny byly téţ 

moţnosti obrany pro případy, kdy dojde k nelegitimnímu zahájení insolvenčního řízení. 

Poslední část této práce byla věnována základním rozdílům mezi českou a anglickou 

právní úpravou. Ke splnění cílů této diplomové práce byl vyuţit značný počet soudních 

rozhodnutí, odborná literatura a názory odborné veřejnosti. 
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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je objasnění termínu insolvenční návrh a dále 

problematiky zneuţívání insolvenčních návrhů, a to včetně nastínění motivace subjektů 

podávajících šikanózní insolvenční návrhy. Insolvenční návrh hraje v rámci 

insolvenčního řízení velmi významnou roli, protoţe okamţikem doručení insolvenčního 

návrhu příslušnému insolvenčnímu soudu dochází k zahájení insolvenčního řízení. 

Postupně byla pozornost v této práci zaměřena na jednotlivé náleţitosti, které musí 

insolvenční návrh obsahovat, aby mohl vyvolat poţadované účinky. Rozebrány byly 

také odlišnosti pro situace, kdy insolvenční návrh podává dluţníkův věřitel a také pro 

případy, kdy je insolvenční návrh podáván samotným dluţníkem. 

Významná část této práce se věnuje problematice zneuţívání insolvenčního 

návrhu. Postupně v ní byly zpracovány poznatky o zneuţití práva v soukromém právu 

v obecné rovině, dále motivace subjektů usilujících o nelegitimní zahájení 

insolvenčního řízení, a také znaky šikanózních insolvenčních návrhů. V navazující 

pasáţi byly nastíněny moţnosti obrany subjektu, proti němuţ byl neoprávněný 

insolvenční návrh podán. Některé z prostředků případné obrany jsou obsaţeny přímo 

v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jiné 

naopak vyplývají z jiných právních předpisů.  

Poukázáno bylo téţ na moţné trestněprávní dopady zneuţití insolvenčního 

návrhu, a to zejména v souvislosti s aktuálním rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, dle 

kterého můţe být šikanózní insolvenční návrh v některých případech posuzován jako 

trestný čin vydírání nebo pomluvy. Pozornost byla zaměřena téţ na situace, při kterých 

dluţník zneuţívá důsledků spojených se zahájením insolvenčního řízení, a podává proto 

sám insolvenční návrh. V poslední kapitole pak byla porovnána česká právní úprava 

s právní úpravou anglickou, v rámci které byly popsány základní rozdíly problematiky 

insolvenčního návrhu a jeho zneuţití vyplývající mimo jiné jiţ ze samotného pojetí 

práva v tamní právní kultuře.  
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Abstract 

The goal of this thesis is to explain the conception of the insolvency petition and 

to solve issues arising from the misuse of the insolvency petition including the 

motivation to file such an unlawful claim.  

Under the Czech law, the Insolvency petition is an important part of the 

insolvency proceedings that are initiated at the moment when an insolvency court 

receives the insolvency petition. Particular legal requirements of the insolvency petition, 

which would be able to initiate demanded consequences, were analysed step by step in 

this thesis too. Differences between the situations when the insolvency proceedings 

were initiated by the creditor or by the debtor were also specified. 

Significant part of this thesis deals with matters relating to the misuse of the 

insolvency petition. The overview of the principle of misuse of law in civil law was 

given at the beginning of this part. One of the objects of this chapter was also to 

determine the motivation to submit an unlawful insolvency petition as well as the 

characteristics of this illegal claim. Subsequently, the possibilities of defense against the 

unlawful insolvency petition were stated. Some of these defence mechanisms are 

explicitly mentioned in the Act No. 182/2006 Coll., on Insolvency and methods of its 

Resolution (Insolvency Act), the rest of them arise from other statutes.  

The abuse of insolvency proceedings may even result in criminal proceedings, as 

has been stated in the recent judgement of the Supreme Court of the Czech Republic. 

The conclusion of this decision is that the abuse of insolvency petition may be 

considered as blackmailing or defamation in some cases. This thesis also covers the 

topic of misuse of insolvency petition not only by the creditor but by the debtor too. The 

comparison of the legal approach in the Czech Republic and England is given in the 

final chapter, in which the basic differences of issues concerning the insolvency petition 

and its misuse were analysed with respect to the common law tradition. 
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