
UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ – 

RESUMÉ V ČESKÉM JAZYCE 

Cílem této práce bylo sestavení co nejucelenějšího přehledu institutů insolvenčního práva 

souvisejících s uplatňováním pohledávek, stejně tak jako vymezení práv a povinností věřitelů 

s tímto tématem souvisejících, s užším zaměřením na rizikové či problematické skutečnosti 

objevující se v praxi. Veškerý text vychází z právní úpravy insolvenčního práva účinné v době 

její tvorby a kromě odborné literatury dále hojně využívá související judikaturu.  

Úvodní část práce představuje insolvenční právo v jeho historickém i současném kontextu. 

Uvádí soupis materiálních pramenů i jejich zběžnou charakteristiku potřebnou pro snadnější 

uchopení materie insolvenčního práva. Z tohoto důvodu první kapitoly dále vymezují základní 

principy a též pojmy insolvenčního práva, jimiž jsou insolvenční řízení, úpadek a 

blíže charakterizují jednotlivé způsoby řešení dlužníkova úpadku. 

Další část práce se zaměřuje na pohledávky samotné. Provádí právní rozbor pojmu pohledávky 

a následně rozbor jednotlivých typů pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení, přičemž 

pro úplnost materie přináší i soupis pohledávek, které jsou z uspokojování v insolvenčním řízení 

vyloučeny a na druhou stranu se zaobírá i pohledávkami, jež není vůbec nutné uplatňovat, neboť 

jsou do insolvenčního řízení přihlášeny ze zákona. Zákonné vymezení jednotlivých typů 

pohledávek je často doplňováno o judikaturu vyšších soudů ČR a v menší míře též o poznatky 

získané dosavadní praxí autora. 

Třetí část diplomové práce se zabývá uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení v tom 

pravém smyslu slova. Pracuje se zde s esenciálním pojmem uplatňování, tj. insolvenční 

přihláškou pohledávky. Tuto poměrně detailně charakterizuje co do jejích formálních i 

obsahových náležitostí a přináší tak určitý návod, jak pohledávky do insolvenčního řízení 

účinně přihlásit. Popisovány jsou zde rovněž jednotlivá dispoziční oprávnění věřitelů 

s přihláškou, včetně jejího zpětvzetí či změny subjektu věřitele. V tomto oddílu je nadto 

upozorněno na odpovědnostní aspekty přihlašování pohledávek včetně jejich důsledků 

přesahujících oblast insolvenčního práva. V neposlední řadě se dílčí podkapitoly této části práce 

věnují též dalším způsobům uplatňování pohledávek tak, aby byl přínos práce v tomto směru 

co nejkomplexnější.  



Práci uzavírá část zaměřená na postup v insolvenčním řízení následující po přihlášení 

pohledávky. Jsou zde vysvětleny pojmy jako přezkum pohledávek a jejich popírání, které brání 

jejich zjištění, s tím, že dané téma autor analyzuje dle jednotlivých subjektů nadaných 

popěrným právem.  

 


