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ÚVOD
Insolvence, úpadek a bankrot. V soudobé postmoderní společnosti slýcháme tyto pojmy
nejen v odborných právních kruzích, ovšem stále častěji též prostřednictvím obecných
sdělovacích prostředků atp. Vždy však vyvolávají určitý druh emocí, bohužel častěji spíše
negativního charakteru.
Snad nejsilněji se tyto emoce, blížící se panickému strachu, projevují u věřitelů
insolvenčních dlužníků. Jejich obavy lze s největší pravděpodobností spojit se stále
narůstajícím počtem insolvenčních řízení, jdoucím ruku v ruce se snižováním či v lepším
případě pouze stagnací míry uspokojení věřitelů jako celku.
Právě pro zmírnění hysterie věřitelů a negativních společenských důsledků úpadku
insolvenčních dlužníků se zejména v poslední dekádě mezi nenahraditelné právní odvětví
etablovalo insolvenční právo, které coby předmět zkoumání této práce shledávám
nenahraditelným i pro mne, kdy na druhé straně mince pro tento obor představují
nepostradatelnou záležitost pohledávky věřitelů insolvenčních dlužníků.
Tématika uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení by se mohla z důvodu nevelkého
rozsahu hlavy V. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, ve znění
pozdějších předpisů (insolvenčního zákona, dále jen IZ), nazvané „Věřitelé a uplatňování
pohledávek“ jevit jako poměrně neobsáhlá1. Dle mého názoru je ale opak pravdou,
neboť existence pohledávek je v insolvenčním řízením bezesporu podmínkou sine qua
non, přičemž jednotlivé související podmínky a navazující instituty jsou protkány celým
textem insolvenčního zákona či souvisejících předpisů.
Cílem této práce, či snad poněkud neskromnou ambicí, není pouze uvést přehled
zákonných ustanovení hlavy V. IZ, nýbrž materii uplatňování pohledávek v insolvenčním
řízení komplexně zanalyzovat prostřednictvím celkem čtyřech kapitol, reflektujících
zejména pohled věřitele.
Jednotlivé kapitoly budou systematicky řazeny podle časové posloupnosti tak, jak reálně
probíhá insolvenční řízení, přičemž téměř ve všech kapitolách bude z důvodu logických

1

Hlava V. IZ čítá celkem 40 paragrafů
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odlišností přihlédnuto k jednotlivým způsobům řešení úpadku. Pevně věřím, že zvolená
systematika bude pro čtenáře dostatečně přehledná, ačkoli se liší od systematiky IZ.
První kapitola uvede čtenáře do problematiky insolvenčního práva a insolvenčního řízení
samotného. Vylíčí historii i současnost insolvenčního práva, představí základní pojmy
tohoto dosud nesamostatného právního odvětví a z důvodu pro názornou ukázku toho,
že má insolvenční právo v právním řádu své nepopiratelné místo, též představí aktuální
statistické údaje s insolvenčním řízením související.
Za téma druhé kapitoly jsem zvolil přehled pohledávek uplatňovaných, ale taktéž
neuplatnitelných, v insolvenčním řízení. Navazující třetí kapitola pak pojednává
o rozličných formách uplatnění pohledávek a měla by být jakýmsi středobodem této
práce.
Poslední kapitola mírně odbočuje od názvu práce, nicméně logicky je s uplatňováním
pohledávek velice silně propojena. Tématiku přezkumu pohledávek a popěrného práva
tak dle mého názoru nelze, s apelem na snahu o úplné uchopení materie, vynechat.
V každém případě si uvědomuji, ač nerad, že materie insolvenčního práva je natolik
obsáhlá a k tomu s jinými obory silně provázaná, že v diplomové práci nelze pro její
omezený rozsah postihnout vše vyčerpávajícím způsobem. I přesto pevně věřím,
že budou následující statě zpracováním pro čtenáře práce dostatečným.
Na závěr úvodu lze snad jen doplnit, že tato práce reflektuje právní úpravu účinnou
k 1. červnu 2015 a zásadně se nezabývá, ani to není jejím cílem, insolvenčním řízením
se zahraničním prvkem či mezinárodním insolvenčním řízením.
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I.

O INSOLVEČNÍM PRÁVU OBECNĚ

Insolvenční právo zastává v systému právní vědy i v praxi značně specifickou pozici.
Ambicí této kapitoly je proto tuto specifičnost osvětlit a seznámit tak čtenáře s tímto
dynamickým právním oborem, k čemuž, pevně věřím, dopomůže i krátký a řekl bych
až téměř obligátní historický exkurz do problematiky. Po něm následující subkapitoly
čtenáře seznámí se základy insolvenčního práva a celou kapitolu uzavřou pro někoho
možná překvapující statistická data týkající se počtu insolvenčních řízení a míry
uspokojení věřitelů z insolvenčních řízení plynoucí.

1.1

Historie insolvenčního práva

Ačkoli insolvenční právo nelze zařadit do kategorie klasických právních odvětví,
jeho prvopočátky se datují až do dob starověkého Říma. První zmínka, která by se s
úspěchem dala považovat za aplikaci právních norem či postupů podobných institutům
soudobého insolvenčního práva, byla zaznamenána za období renesance v Itálii. Od té
doby zažilo insolvenční právo poměrně dynamický rozvoj, a to zejména v rozvinutých
státech Evropy, jakými jsou Velké Británie, Francie a Německo, ergo v zemích tradičně
silných ekonomik se silnou obchodní (obchodněprávní) tradicí.
Počátky českého insolvenčního práva zaznamenáváme ve 30. letech 17. století,
kdy jedním z podstatných vlivů vzniku insolvenčního práva na našem území byly události
po bitvě na Bílé hoře, které v hospodářské sféře vedly k tzv. měnové kaládě z roku 1623,
mající povahu jakéhosi státního bankrotu.2 Avšak první ucelenou úpravu úpadkového
práva na našem území představuje až konkursní řád Josefa II. vydaný v roce 1781,
který nahradil až konkursní řád z roku 1868. Od roku 1931 platil na našem území zákon
č. 64/1931 Sb., nazvaný „Řády konkursní a odpůrčí“, považovaný za jednu z nejlepších
úprav své doby3, pročež z něj posléze čerpali i tvůrci zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání (ZKV). Ten, ač posléze značně kritizován, nahradil právní úpravu
úpadkového práva socialistické éry, jež se sama o sobě znamenala pro české insolvenční

2
3

URFUS, V. Vznik a počátky konkursního práva. v Čechách. Rozpravy Československé akademie věd,
1960, roč. 70, č. 4, s. 8 – 9
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. vydání. Praha: Linde
Praha, 2008; s. 626
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právo období hlubokého úpadku, jehož úplný konec znamenalo až přijetí právní úpravy
popsané v následující podkapitole.

1.2

Materiální prameny současného českého insolvenčního práva

Ačkoli dosud není insolvenční právo právními teoretiky považováno za samostatný
právní (vědní) obor, nýbrž „pouze“ za součást civilního práva, zastává v právním řádu
České republiky od opětovného přechodu k tržnímu hospodářství stále důležitější roli.
Pojmu civilní právo bylo použito zcela záměrně, neboť moderní insolvenční právo svými
účinky zasahuje jak do oblasti občanského, tak snad dokonce silněji do práva obchodního,
resp. silně ovlivňuje právo obchodních korporací. V systému civilního práva se pak
insolvenční právo řadí do subsystému práva procesního, což je důsledkem skutečnosti,
že se účinky insolvenčního práva projevují až přímo v průběhu insolvenčního řízení.
Právní předpisy insolvenční práva v sobě ovšem zahrnují jak procesní, tak hmotněprávní
normy.
V českém právním řádu je insolvenční právo oblastí kodifikovanou. Z materiálních
právních pramenů insolvenčního práva nelze opomenout základy vyplývající z ústavního
pořádku ČR a nadto též úpravu podle evropského (unijního) práva.4 Jinak ovšem
insolvenční právo upravuje v zásadě jediný právní předpis se silou zákona, tj. zákon
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení, čili tzv. insolvenční zákon (dále již
uváděn pouze pod zkratkou IZ).
IZ je právním předpisem relativně novým, obsahujícím moderní právní úpravu
insolvenčního práva, které v ČR v souvislosti s nabytím účinnosti této normy dne 1. ledna
2008 zažilo doslova revoluci, spojenou s dlouho očekávanou derogací již značně
nevyhovujícího výše zmíněného ZKV. Zde nelze opomenout fakt, že IZ si na rozdíl
od ZKV již od počátku své účinnosti, neřkuli ještě před tím, vysloužil přívlastek
„prověřitelský“5.

4
5

In concreto nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. května 2000, o insolvenčních řízeních.
HOLEŠÍNSKÝ, P., POLITZER, T., STRNAD, M. Nové insolvenční právo v České republice (I. část).
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 11, s. 6.
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O nahrazení ZKV, díky kterému se České republika co do délky konkursního řízení
(až 9,2 let) dostala na první místo mezi evropskými státy6, se v právních kruzích hovořilo
již od roku 2001. Hlavním tvůrcům IZ, jmenujme zejména JUDr. Zdeňka Krčmáře,
prof. JUDr. Františka Zoulíka, CSc., doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D.7, a členy
tehdejšího zákonodárného sboru, se jej podařilo prosadit jeho schválením až dne
30. března 2006.
Insolvenční zákon i přes svou poměrně krátkou existenci prošel mnohými novelizacemi8.
Z těch zásadnějších nutno uvést novelu provedenou zákonem č. 294/2013 Sb. (změna IZ
provedená tímto zákonem dále označována jako „revizní novela“), sjednocující IZ mimo
jiné s novou úpravou civilního práva podle rekodifikace provedené zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, v platném znění a větším počtem doprovodných právních
předpisů. Novelizovaný insolvenční zákon je systematicky dělen na tři části a poslední
paragraf nese číslo 434.9
Do materie insolvenčního práva patří též další právní předpisy, s nimiž bude dále
pracováno:


zákon č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jež se
v rámci insolvenčního řízení použije přiměřeně v případech podle ust. § 7 IZ;



stejně tak v označeném ustanovení IZ odkazovaný zákon č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů;



zákon č. 314/2007 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále v textu jen jako ZIS);



důležitá vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou
se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona (dále jen jako JŘI);

6

7

8
9

Pro podrobnosti vizte HOLEČEK, J. Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v
kontextu úpravy komunitárního práva. Praha: Linde, 2009, s. 24,25 a 29.
KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s 15 a 16.
IZ pozměněn celkem 24 zákony a 3 nálezy Ústavního soudu.
Skutečné číslo se liší v souvislosti s vloženými ustanovením na jedné, a zrušenými na druhé straně.
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vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho
hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách
jejich nutných výdajů; atd.

1.3

Insolvenční právo a řízení – předmět, cíle a zásady

„Insolvenční právo je nesmyslné bez existence dluhu, dluh ale může existovat bez
insolvenčního práva.“10 Tento citát dle mého názoru vystihuje předmět insolvenčního
práva, jímž není nic jiného, než v rámci insolvenčního řízení vyřešit majetkové vztahy
mezi dlužníkem a jeho věřiteli, přičemž toto řešení nastupuje takříkajíc až v poslední
instanci – ultima ratio, kdy veškeré další legální prostředky vymáhání práv věřitelů typu
exekuce selhávají, či by (v případě hrozícího úpadku) nutně selhat musely. Touto situací
rozumíme úpadek dlužníka, o němž je blíže hovořeno v následující podkapitole.
Základním cílem insolvenčního řízení je po zjištěném úpadku poměrné uspokojení
pohledávek často velkého počtu věřitelů. Ti ovšem i přes zásadu rovnosti věřitelů, stejně
jako v běžných právních poměrech mimo insolvenční řízení, jež právní teorie pokládá
za řízení zvláštní, zaujímají různá postavení v závislosti na různorodých, právem
předpokládaných skutečnostech. Takovou skutečností budiž přímé postavení věřitele
plynoucí z jeho funkce či kontraktačního poměru k dlužníkovi, z nichž pro insolvenční
řízení jsou z mého pohledu nejzásadnějšími věřitelé v pracovním poměru založeném
pracovní smlouvou podle ust. § 33 a násl. zákona č. 282/2006 Sb., zákoníku práce,
v platném znění, stejně tak jako zástavní (či jinak zajištění) věřitelé, ve smyslu zástavní
smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 1312 OZ.
Účastníci musí mít stále na paměti, že insolvenční řízení je právním prostředkem
sloužícím pouze k řešení úpadku a za žádných okolností nesmí být použito k jiným
cílům11. Podle insolvenčního práva má být řešení takové, jenž přinese co nejvyšší
uspokojení dlužníkových věřitelů a zároveň zachová dostatečnou míru spravedlivosti.
Do praxe jsou v rámci insolvenčního řízení nejen tyto dva požadavky přenášeny
prostřednictvím jednotlivých zásad vyjádřených v demonstrativním výčtu ustanovením

10
11

ADLER, B. E. Foundations of Bankruptcy Law. New York: Foundation Press, 2005, s. 55.
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde, 2011, s. 592.
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§ 5 IZ. Vyloučeny z použití nejsou ani zásady civilního procesu jako takového, které mají
v insolvenčním řízení subsidiární charakter a mohou být aplikovány, pakliže neodporují
cíli a účelu insolvenčního zákona.12
Insolvenční zákon se tedy ve smyslu výše označeného ustanovení řídí zejména těmito
zásadami:


zásada poměrného uspokojení věřitelů



zásada par condictio creditorum – věřitelé mají podle zákona v insolvenčním
řízení rovné možnosti



zásada rychlosti a hospodárnosti řízení, zásada spravedlivosti



zásada ochrany práv věřitelů nabytých v dobré víře, zásada zdržení se jednání
vedoucího k uspokojení pohledávek mimo insolvenční řízení



zásada co největšího uspokojení věřitelů.

Pozastavme se u principu poměrného uspokojení věřitelů, který je v rámci insolvenčního
řízení pravděpodobně tím nejdůležitějším, nemajícím v jiném řízení prakticky obdoby.
Právě pro jeho existenci bývá insolvenční řízení nazýváno řízením kolektivním. Projevuje
se mimo jiné tím, že zejména nezajištění věřitelé, majíc na vědomí, že každý z nich bude
uspokojen stejným poměrem, tj. stejným procentem z výnosu insolvenčního řízení,
usilují, až na výjimky, o společnou spolupráci v kolektivních věřitelských orgánech.
Nasnadě je posléze argument, že z výše uvedeného paradigmatu poměrného uspokojení
věřitelů lze za předem daných podmínek vybočit do té míry, že uspokojen bude de facto
pouze jeden z věřitelů, mající proti dlužníkovi pohledávku přednostní či zajištěnou.

1.4

Pojem úpadku a způsoby jeho řešení

Esenciálním pojmem insolvenčního práva je bezesporu úpadek, coby podnět k vyvolání
insolvenčního řízení a jeho řešení zároveň coby předmět tohoto řízení.13 Následující
řádky tento pojem přesně definují a přinášejí též zevrubnou informaci o způsobech jeho
řešení

12
13

uskutečňovaných

v

průběhu

insolvenčního

řízení,

podléhajícího

níže

Základní interpretační vodítko vyjádřené v důvodové zprávě k IZ, in concreto k ust. § 1 písm. a) IZ.
ŠTAJGR, F. Konkursní právo. Praha: Všehrd, 1947, s. 32.
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specifikovaným zásadám, o kterých a priori platí jejich zvláštní, v jiném právním odvětví
nepoužitelná povaha.

1.4.1

Pojem úpadku

Legální zakotvení pojmu úpadek nalézáme v ust. § 3 IZ, z nějž se výkladově dozvídáme
o dvou ustálených formách úpadku, z nichž vychází jeho definice ve většině právních
řádů včetně našeho. Jde o platební neschopnost a o předlužení.14
Obě tyto formy spadají do oblasti hmotněprávní, zatímco úpadek je pojmem ryze
procesním, představující podmínku sine qua non, tj. takovou, bez níž lze insolvenční
řízení zahájit, existuje-li přesvědčení, že potenciální insolvenční dlužník v jedné z forem
úpadku ke dni podání návrhu, ať již tzv. dlužnického či věřitelského, skutečně nachází.
Z procesní povahy pojmu úpadek pak tedy přímo vyplývá povinnost jej, slovy
insolvenčního zákona, zjistit či osvědčit.
Insolvenční zákon vnesl počínaje nabytím své účinnosti do právního řádu mimo jiné
i nový institut zvaný hrozící úpadek. Legislativec se tak dle mého názoru sugestivně
pokouší navést dlužníka k tomu, aby v případě, kdy vzhledem ke všem okolnostem hrozí
přímé nebezpečí ocitnutí se v úpadku, začal svou situaci bezodkladně řešit, k čemuž
dopomáhají i další instituty typu moratorium.
Zjištění úpadku se značnou měrou liší od dokazování v civilním procesu. Strany
insolvenčního řízení, které však na jeho počátku nemají vždy pluralitu (týká se
dlužnického insolvenčního návrhu), mají v rámci podání insolvenčního návrhu povinnost
úpadek insolvenčního dlužníka prokazovat označením dlužníkových dluhů, nicméně
velmi důležitou roli, vykonává příslušný insolvenční soud, který je v této fázi řízení nadán
i mnohými procesními právy. Dle litery IZ soud před zjištěním úpadku podle svého
vlastního uvážení a v rámci úřední činnosti zajišťuje další, zejména listinné důkazy
vedoucí ke zjištění či vyvrácení, dlužníkova úpadku. Insolvenční řízení před úpadkem
tedy ovládají zásady zjišťovací a materiální pravdy. Soud je tedy na počátku řízení
do značné míry jeho pánem, jeho role je na rozdíl od sporného občanského soudního
řízení značně posilněna.
14

WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde, s. 595.
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Platební neschopnost: Právní teorie o platební neschopnosti hovoří v případech
uvedených podle ust. § 3 odst. 1 IZ, tj. pokud má dlužník více věřitelů a peněžité závazky
po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Jazykovým
výkladem textu zákona nelze dojít k jinému závěru, než že citované podmínky platební
neschopnosti musí být splněny kumulativně.
Dlužník může domněnku neschopnosti plnit své závazky vyvrátit tím, že osvědčí nebo
prokáže schopnost uhradit všechny splatné pohledávky v řízení již osvědčených věřitelů.
Schopnost dlužníka uhradit splatné závazky se přitom posuzuje nejen podle výše částek,
s nimiž dlužník aktuálně disponuje (hotovost nebo zůstatek na bankovním účtu dlužníka),
ale také podle jiného majetku dlužníka (movitých a nemovitých věcí, pohledávek a jiných
majetkových hodnot). Teprve tehdy, není-li dlužník schopen využít k úhradě
v insolvenčním řízení ani tento svůj jiný majetek (např. pro omezení dispozic s tímto
majetkem nebo pro jeho obtížnou zpeněžitelnost či dobytnost), nepřihlíží se k němu při
úvaze o tom, zda je dlužník v platební neschopnosti ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2
insolvenčního zákona.15
V souvislosti s mnohostí věřitelů insolvenční soudy v minulosti zaznamenaly případy,
kdy se věřitelé snažili tuto podmínku obejít využitím situace prostřednictvím podání
insolvenčního návrhu věřitelem, jenž nedávno před podáním insolvenčního návrhu
postoupil část své pohledávky jiné osobě a následně tuto osobu označil jako dalšího
věřitele (případně v opačném sousledu). V tomto případě je nutno pro účely
insolvenčního řízení hodnotit pohledávku obou věřitelů jako jedinou a při splnění všech
podmínek aplikovat ust. § 143 odst. 2 IZ.16
Předlužení: Pojem předlužení se týká úpadku právnických osob a osob fyzických
podnikajících. O předlužení jde tehdy, jestliže dlužníkovy splatné závazky vůči více
věřitelům jsou vyšší než dlužníkův majetek.17 Rozhodný je poměr hodnoty dlužníkova
majetku k veškerým jeho závazků, ať již splatným či nesplatným. Tyto skutečnosti lze
zjistit výlučně z účetnictví dlužníka. V tomto lze spatřovat důvod, proč o předlužení
15
16

17

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 113/2013 ze dne 12. prosince 2013.
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 1263/2013-A-31 ze dne 12. září 2013 ve věci MSPH 88
INS 13950/2013;
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde, s. 596.
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hovoříme výlučně v souvislosti s osobami uvedenými výše. Při stanovení hodnoty
dlužníkova majetku je též nutno přihlédnout k další správě a provozování podniku
dlužníka, lze-li důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku a provozu
podniku pokračovat.18 Zmíněnými informacemi v naprosté většině případů disponuje
pouze dlužník samotný, proto možnost podání insolvenčního návrhu pro předlužení
věřitelem sice teoreticky existuje, v praxi ovšem bývá vyloučena.

1.4.2

Způsoby řešení úpadku

Obecně je IZ určen k řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka formou soudního řízení,
a to některým ze stanovených způsobů. Z tohoto důvodu zákon v § 4 umožňuje,
aby úpadek či hrozící úpadek byl řešen v podstatě čtyřmi způsoby. Prvním způsobem
je konkurz, druhým způsobem je reorganizace, třetím způsobem oddlužení a konečně
existují další zvláštní způsoby řešení úpadku, které se ale podle zákona týkají pouze
určitých subjektů či určitých druhů případů.19
Shora uvedené způsoby řešení úpadku lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o řešení
úpadku sanačním způsobem, kam spadá oddlužení a reorganizace, a řešení úpadku
způsobem likvidačním, jímž se rozumí konkurs a zvláštní způsoby řešení úpadku.
Sanační způsoby řešení úpadku mají pro insolvenčního dlužníka vždy mírnější dopady,
neboť jejich cílem není insolvenčního dlužníka zlikvidovat do té míry, že z něj zbude
pouze „prázdná skořápka vlastnící pouze název“, nýbrž má dlužníkovi pomoci řešit jeho
situaci pomocí nástrojů insolvenčního zákona tak, aby byl jeho provoz zachován. Logicky
tedy dospíváme k ideji, že sanační způsoby řešení úpadku lze aplikovat vždy na fyzické
osoby, argumentem a contrario nelze vždy sanovat osoby právnické.
Ačkoli z výše uvedeného vyplývá, že se likvidační způsob řešení úpadku zaměřuje
na „likvidaci“ insolvenčního dlužníka, výsledkem konkursu fyzické osoby či fyzické
osoby podnikající nikdy nebude její fyzická likvidace. V tomto lze spatřovat jistou
terminologickou, či terminologicky-teoretickou nepřesnost má-li být termín konkursu
interpretován restriktivně. Naopak extenzivním výkladem dospějeme k terminologické
18
19

HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 7- 8.
POHL, T. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. Bulletin advokacie,
2007, roč. 15, č. 11, s. 21
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přesnosti, kdy provedením konkursu dochází k likvidaci, ergo odstranění dlužníkova
majetku jeho zpeněžením a provedením konkursního řízení zůstává z dlužníka osoba
vlastnící pouze věci osobní potřeby, popř. právnická osoba odsouzená k zániku.
Konkurs: Konkurs je netradičnějším, ale současně též často nejméně efektivním
způsobem řešení úpadku.20 Zákonodárce k němu ovšem dle systematiky insolvenčního
zákona přistupuje taktéž jako ke způsobu řešení úpadku obecné povahy. Nezřídka
se v textu zákona můžeme setkat s blanketními normami v částech týkajících se ostatních
způsobů řešení úpadku, které na obecnou úpravu konkursu odkazují.
Z uvedeného proto logicky vyplývá skutečnost, že konkursem lze řešit úpadek všech
subjektů, s výjimkou vyloučených subjektů katalogizovaných v ust. § 6 IZ.
Uspokojení pohledávek věřitelů probíhá výlučně formou zpeněžení majetkové podstaty.
Finálním výstupem konkursního řízení je rozvrhové usnesení a usnesení o zrušení
konkursu. To insolvenční soud vydá v případech uvedených v ust. § 308 IZ, přičemž
za podmínky podle ust. § 312 odst. 3, tj. je-li konkurs zrušen pro „absolutní nemajetnost“,
dochází k nejsilnějšímu projevu likvidační povahy konkursu. Za takové situace nabývá
zrušení konkursu povahy podkladu pro výmaz právnické osoby (není-li zřízena zákonem)
z obchodního rejstříku.
Reorganizace: Reorganizací rozumíme jeden ze způsobu řešení dlužníkova úpadku
sanačním způsobem, přípustný v případě celkového ročního úhrnu čistého obratu
dlužníka podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
za účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosahujícího částky alespoň
50 miliónů korun českých, popřípadě alternativně zaměstnává-li dlužník nejméně
50 zaměstnanců v pracovním poměru.
Účelem reorganizace je, na rozdíl od konkursu, zachování provozu dlužníkova podniku
pod současnou kontrolou jeho věřitelů, řídíce se opatřeními zahrnutými v reorganizačním
plánu stejnými věřiteli schvalovaným. Tímto způsobem lze následně reorganizaci provést
prostřednictvím opatření, jejichž výčet uvádí ust. § 341 IZ, kdy příkladmo uvádím
restrukturalizaci pohledávek, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně odkladu
20

Schelleová I. Základy insolvenčního práva. Ostrava: KEY Publishing, 2008
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jejich splatnosti a dále např. v zajištění financování provozu dlužníkova podniku nebo
jeho části.
Oddlužení: Oddlužení je způsobem řešení úpadku zavedeným s účinností IZ. Právní
úprava, v zásadě převzatá z německého práva, má za cíl vyřešit úpadek zejména fyzických
osob nemajících dluhy z podnikání a po poslední novelizaci též právnických osob, které
nejsou podnikateli. Nesporná výhoda oddlužení navazující na splnění zákonných
podmínek spočívá v osvobození dlužníka od placení zbytku neuspokojených dluhů
a nastolení dlužníkova nového ekonomického startu21, neboť při oddlužení jsou
konsolidovány dlužníkovy dluhy tak, aby byli nezajištění věřitelé uspokojeni částečně,
zajištění v zásadě zcela a od zbytku dluhů byl dlužník osvobozen.22
Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení je oprávněn podat výlučně
dlužník. Soud jeho návrhu vyhoví a oddlužení povolí při splnění požadavků podle
ust. § 389 a násl. IZ, mezi něž patří předpokládané uspokojení nezajištěných věřitelů
v poměru alespoň 30 % jejich pohledávek23, případně méně, dojde-li k dohodě s věřiteli.
Podle stávající právní úpravy probíhá oddlužení jednou ze dvou předpokládaných forem.
Tou první je zpeněžení majetkové podstaty, druhou pak plnění splátkového kalendáře
po dobu 5 let.
U oddlužení se nadto setkáváme se specialitou v podobě oddlužení manželů. Tento
institut bývá poměrně hojně využíván a nutno podotknout, že se jedná i o způsob řešení
úpadku věřiteli kladně přijímaný, zejména z důvodu jejich obvyklého vyššího uspokojení.
Při úpravě tohoto institutu se doporučuje vycházet z toho, že společně podaný insolvenční
návrh musí být řešen jako společný pro oba manžele i při rozpadu manželství po zahájení
insolvenčního řízení. Po dobu trvání účinků oddlužení mají manželé postavení
nerozlučných společníků, obdobně jako v jiných právních poměrech, a považují se tak

21

Důvodová zpráva k zákonu k návrhu zákona přijatého pod č. 294/2013 Sb. str. 34, dostupné též z:
<http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=16
78743>

22

HAVEL, B. Oddlužení - zbraň nebo hrozba? Právní rozhledy. 2007, č. 2, s. 51
Srov. ust. § 395 IZ a contrario: Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže
se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení
obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním
souhlasí.

23
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fiktivně za jednoho dlužníka. Podá-li insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení jen jeden z manželů, řeší se jen jeho závazky, a to i při osvobození.24
Zvláštní způsoby řešení úpadku: Mimo shora charakterizované základní způsoby řešení
úpadku předpokládá IZ i způsoby tzv. zvláštní. Do této skupiny spadá např. nepatrný
konkurs odkazovaný v ust. § 4 odst. 1 písm. d) ve spojení s ust. § 314 a násl. IZ.
Insolvenční soud určí způsob řešení úpadku nepatrným konkursem v případě, že prohlásí
úpadek dlužníka, který je fyzickou osobou nepodnikající, nebo u nějž nebyl zjištěn
celkový obrat podle zákona č. 513/1991 Sb., o účetnictví, za poslední účetní období
předcházející prohlášení konkursu přesahující 2.000.000 Kč a dlužník nemá více než
50 věřitelů. Stran posledních dvou zmíněných podmínek nepatrného konkursu považuji
za nutné uvést, že na základě užití spojky „a“ musí dojít ke splnění obou podmínek
kumulativně.
Za zvláštní způsoby úpadku dále IZ předpokládá též úpadek finančních institucí,
tedy kupříkladu bank, spořitelních a úvěrových družstev, pojišťoven, atd. V této oblasti
snad činím pro přehled zadost, když uvádím, že spojující prvky úpadku finančních
institucí spočívají v přednostním použití práva Evropských společenství a vyloučení
aplikace části druhé IZ upravujících moratorium, reorganizaci a oddlužení. Mimoto
přichází možnost řešit úpadek finančních institucí až po odejmutí licence k provozování
příslušné finanční činnosti25 orgánem státního dozoru, jímž právní předpisy ČR
s výjimkami určují Českou národní banku, která je taktéž subjektem oprávněným podat
insolvenční návrh.

1.5

Statistické údaje insolvenčních řízení a jejich analýza

Od počátku účinnosti IZ platí, že nápad insolvenčních návrhů rok od roku stoupá.
Rekordním byl v tomto ohledu rok 2013, kdy došlo k podání celkem 36.909
insolvenčních návrhů. Tabulka č. 1 níže však ukazuje poměrně razantní změnu v roce
2014, celkem 1.764 insolvenčních návrhů méně, a dle nejaktuálnějších informací

24

25

Důvodová zpráva k zákonu k návrhu zákona přijatého pod č. 294/2013 Sb. na str. 57, dostupné též z:
<http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=16
78743>
Srov. a contrario ust. § 6 odst. 2 písm. a) IZ.

17

pokračoval tento trend i v prvním čtvrtletí roku 2015, kdy bylo podáno celkem 8.466
insolvenčních návrhů.26

Pozn. Tabulka č. 1 získána z následujícího zdroje27

Za zajímavý považuji fakt, že mezi rokem 2013 a 2014 byl zaznamenán meziroční nárůst
počtu insolvenčních návrhů spotřebitelů, naopak se rapidně snížil nápad insolvenčních
návrhů právnických osob. Důvody pro to spatřuji v opakujících se insolvenčních návrzích
spotřebitelů, kteří opakovaně navrhují povolení oddlužení či se vůbec opakovaně, často
bez právní pomoci odborníka, pokouší úspěšně osvědčit svůj úpadek. S tím se
pravděpodobně taktéž pojí účinnost nové civilní úpravy, kdy předpokládám, že vzhledem
k podmínkám zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákona č. 314/2013
Sb., o veřejných rejstřících právnických osob, čekají tzv. mrtvé obchodní korporace
na okamžik, kdy rejstříkové soudy z důvodu nesplnění zákonných povinností
(např. zakládání požadovaných dokumentů do sbírky listin, aktualizace zakladatelských
listiny apod.) začnou ex actu protiprávně jednající právnické osoby rušit, aniž by jejich
společníci, akcionáři atp. museli vynakládat prostředky na jejich likvidaci či na soudními
poplatky zatížené insolvenční návrhy. Odborníci se domnívají, že tento trend bude trvat i
v následujících několika letech, k čemuž by mohla dopomoci i připravovaná novelizace
IZ. Z kuloárů totiž zaznívá, že by současný ministr spravedlnosti, JUDr. Robert, Pelikán
rád uzákonil možnost podání insolvenčních návrhů pouze ze strany dlužníků.

26

27

Analýza obchodní společnosti Creditreform. Vývoj insolvencí v České republice v roce 2014.
Dostupné z: <http://www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CRInternational/local_documents/cz/Presseartikel/Insolvence_2014.pdf>
Tamtéž.
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Pozn. Tabulka č. 2 získána z následujícího zdroje28

Z tabulky č. 2 lze vyčíst, že v komparaci s počtem počtu firem registrovaných v ČR lze
hovořit o značně vysokém, byť klesajícím poměru. Tento stav má bezesporu negativní
důsledky na hospodářství i právní prostředí České republiky z hlediska vymahatelnosti
práva.
To reflektují i statistické údaje získané Katedrou podnikové ekonomiky Vysoké školy
ekonomické v Praze v rámci projektu Výzkum insolvence vedeném prof. Ing. Evou
Kislingerovou, CSc. Záznamy skupiny oborníků ukazují, že míra uspokojení věřitelů
po provedeném insolvenčním řízení je až tristně nízká. Ve zkoumaném vzorku
insolvenčních řízení byla míra uspokojení věřitelů ve výši 5,65 % výše přihlášených
pohledávek u nezajištěných věřitelů a 38,01 % u věřitelů zajištěných29. Subjektivně
pojímám uvedená čísla jako poměrně alarmující. Nezbývá než doufat, že počet
insolvenčních řízení bude nadále klesat, či alespoň naopak poroste míra uspokojení
věřitelů.
28

Analýza obchodní společnosti Creditreform. Vývoj insolvencí v České republice v roce 2014.
Dostupné z: <http://www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CRInternational/local_documents/cz/Presseartikel/Insolvence_2014.pdf>

29

Statistické údaje projektů Výzkum insolvence dostupné z:
<http://www.vyzkuminsolvence.cz/databaze-vyzkumu/3-vlna/prvni-grafy-z-vysledku-treti-vlnystatistickych-setreni.html>
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II.

POHLEDÁVKY UPLATŇOVANÉ V INSOLVENČNÍM
ŘÍZENÍ

Ačkoli jedním z předpokladů demokratické právního státu je rovnost v právech30,
nelze tuto rovnost pojímat absolutně. I insolvenční právo takové absolutní pojetí svou
regulací ve smyslu IZ nabourává. I přes existenci zásady par conditio creditorum,
extenzivně vyložitelné jakožto rovnost věřitelů (restriktivní výklad této zásady presumuje
rovnost pouze uvnitř příslušné skupiny věřitelů) dochází k tomu, že insolvenční zákon
člení pohledávky dlužníkových věřitelů (coby procesních subjektů, které ve smyslu § 9
písm. c) IZ uplatňují svá práva vůči dlužníkovi) do několika skupin, u nichž formuluje
různě

předpoklady,

za

nichž

mohou

být

tyto

pohledávky

uspokojeny

v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka.31 Tak dochází k tomu, že věřitelé
zařazení do různých skupin mají oproti ostatním výhodnější nebo horší pozici. Podstatné
však je, že tato diferenciace není založena na nahodilých okolnostech, ale má své věcné
opodstatnění, spočívající v různosti povahy nebo vzniku jednotlivých pohledávek.32
IZ tak rozlišuje, buď výslovně či alespoň implicitně, hned několik typů pohledávek,
jejichž podrobnější analýze se věnuje následující kapitola.

2.1

Základní typy pohledávek

Část IZ věnující se uplatňování pohledávek a postavení věřitelů se se svými „pouhými“
40 paragrafy zdá být méně rozsáhlou, pro insolvenční řízení ovšem znamená naprostý
základ, bez nějž by ani nemohlo existovat.
Ještě před definováním jednotlivých typů pohledávek uplatňovaných, ale taktéž
i vyloučených z uspokojení v insolvenčním řízení, je nasnadě definovat pojem
pohledávky jako takový. Nový občanský zákoník, in concreto ust. § 1721 – 1723,
definuje pohledávku, jakožto právo věřitele na určité majetkové plnění dlužníka ze
závazku vniklého ze smlouvy, protiprávního činu, nebo z jiné právně způsobilé
30

Implementovaná např. do ust. čl. 1. ústavního zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod.

31

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 NSČR 16/2011-P8-23 ze dne 30. listopadu 2011,
ve věci sp. zn. KSPH 39 INS 4718/2009.
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde, 2011, s. 607.

32
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skutečnosti. Aby se však pohledávka, tedy lépe řečeno více pohledávek více věřitelů,
mohlo stát relevantní pro zahájení insolvenčního řízení, musí dlužníkovo prodlení
s plněním pohledávek trvat alespoň 30 dnů a pro osvědčení dlužníkova úpadku musí též
dojít ke kumulativnímu splnění dalších zákonných podmínek podle insolvenčního
zákona.

2.1.1

Peněžité a nepeněžité pohledávky

Rozdělení pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení na peněžité a nepeněžité lze
považovat za vůbec nejzákladnější, od něhož se dále odvíjejí další, níže charakterizované
typy pohledávek.
Přestože insolvenční řízení má vést k uspokojování věřitelů výlučně v peněžité formě,
zásadně formou zpeněžení majetkové podstaty insolvenčního dlužníka, popř. plněním
splátkového kalendáře, tato skutečnost nebrání věřitelům s nepeněžitými pohledávkami
v jejich uplatnění.
Vyřčenou tezi odůvodňuje text ust. § 175 IZ, dle něhož je pohledávku vždy nezbytně
nutné vyčíslit v penězích. Je-li přihlašována pohledávka nepeněžitá (např. pohledávka
na dodání zboží nebo provedení prací) nebo je-li pohledávka neurčité hodnoty
(např. nárok na náhradu škody, není-li o něm ještě pravomocně rozhodnuto), má přihláška
pohledávky obsahovat popis postupu, který byl použit pro její vyčíslení.33 Hodnota
takové nepeněžité pohledávky, stejně jako pohledávky neurčité hodnoty, se následně
určuje podle ust. § 175 IZ in fine na základě odhadu, a to zejména v souladu se zákonem
č. 151/19997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů34.
K výše uvedenému přidejme povinnost vyčíslení každé v insolvenčním řízení
uplatňované pohledávky v českých korunách, tedy oficiální měně České republiky podle
ust. § 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Uplatňuje-li tedy věřitel pohledávku v cizí měně, patří mezi jeho povinnosti její výši
konvertovat do české měny, a to podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou
národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou

33
34

HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 115
KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 235

21

dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Legislativec při regulaci této oblasti
prozřetelně myslel i na jistou specialitu, jež se týká situace, kdy Česká národní banka kurz
devizového trhu nevyhlašuje, pročež se následně použije střední kurz centrální banky
příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo
k euru.35
Povinnost přepočtu na českou měnu nemá opodstatnění pouze ve zjednodušení
pozdějšího uspokojení pohledávek z výnosů insolvenčního řízení, nýbrž s sebou nese
i důvod ryze procesní povahy. Ten vyplývá z textu ust. § 49 IZ in fine, podle nějž platí,
že při hlasování schůze věřitelů, tedy jednoho ze zákonem předpokládaných věřitelských
orgánů36, na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas.
Judikatura ani literatura neuvádí v souvislosti s výše popsanými povinnostmi věřitelů
(v dané situaci zejména zahraničních subjektů) větší výkladové či jiné teoretické
problémy. Nicméně svou povahou zvláštní situace, na rozmezí tématu této a následující
podkapitoly, nastává např. v případě uplatňování smluvních pokut sjednaných v denní
procentní sazbě či fixní částce. Každým dalším dnem po dobu, po kterou trvá prodlení,
dlužník opětovně porušuje svoji povinnost plnit řádně a včas, a proto za každý další den
prodlení vzniká věřiteli další právo na smluvní pokutu.37 K tomu Nejvyšší soud judikoval,
že: „U práva na zaplacení smluvní pokuty sjednané procentní sazbou ze stanovené částky
za každý den prodlení s placením peněžitého závazku proto počíná běžet promlčecí doba
ve smyslu ust. § 393 odst. 1 obch. zák. nejen prvním dnem prodlení, ale i každým dalším
dnem prodlení, za který vzniklo věřiteli další právo na smluvní pokutu.“38
Z citovaného judikátu následně vyplývá, že nárok na denní smluvní pokutu bude
posuzován vždy jednotlivě, s důsledkem větší časové náročnosti při přezkumu
pohledávky na straně insolvenčního správce a případě i dalších subjektů nadaných
popěrným právem (blíže kapitola IV.), stejně jako požadavek větší časové náročnosti
při přepočtu denních sazeb smluvní pokuty na české koruny v případě pohledávky
vyjádřené v cizí měně. Opíraje se zásadou rychlosti řízení, domnívám se, že nelze co do

35
36
37
38

Ust. § 175 IZ.
Srov. ust. § 46 ve spojení s ust. § 49 odst. 1 IZ.
KOVAŘÍK, Z. Smluvní pokuta, Právní rozhledy, ročník 1999, č. 9, strana 461.
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 847/2001 ze dne 29. října 2002.
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splatnosti denních smluvních pokutu učinit žádnou lepší změnu (vyjma vyloučení
denních pokut, jež by bylo zcela nespravedlivé). Ve vztahu k přepočtu na českou měnu
jsem ovšem přesvědčen, že by bylo jisté vylepšení de lege ferenda nasnadě, aniž by
docházelo k poškozování práv věřitelů či k větší újmě dlužníka.
Smluvní pokuta, jakožto institut utvrzení dluhu39, jež je na rozdíl např. od úroku
z prodlení nárokem samostatným, nesleduje tedy osud hlavní pohledávky. Osobně jsem
nadto přesvědčen, že zájem na zaplacení smluvní pokuty nebývá až na výjimky
(kdy věřitel často i úmyslně nadsazuje smluvní pokutu, která následně několikanásobně
převyšuje výši jistiny) tak silný zájem. Z důvodu usnadnění uplatnění pohledávky,
které při zastoupení věřitele advokátem může pro věřitele znamenat nemalý náklad,
nevidím překážku, proč by její přepočet nemohl podléhat kurzu devizového trhu
vyhlášeného Českou národní bankou ke dni zveřejnění rozhodnutí o úpadku dlužníka
v insolvenčním rejstříku. Přepočet by věřiteli za využití výpočetní techniky zabral čas
v řádech desítek vteřin, stejně jako kontrola přezkoumávajícímu subjektu. Nelze také
opomenout výhodu zmíněného návrhu spočívajícího v odstranění potenciálního
nebezpečí vzniku nepřesnosti v počtech, které aktuálně zapříčiňuje větší složitost početní
operace podle aktuálního právního stavu, čímž by se do budoucna mohlo docílit snížení
nákladů insolvenčního řízení (poštovné při obesílání věřitelů ze strany insolvenčního
správce) či incidenčním sporům.

2.1.2

Splatné a nesplatné pohledávky

Splatnost je jednou z velmi podstatných vlastností každé pohledávky. Pojmem splatnosti
se rozumí časové určení povinnosti dlužníka splnit závazek vůči věřiteli. Uplyne-li marně
doba splatnosti pohledávky, nebo vyzve-li věřitel dlužníka k plnění dluhu (neboť mezi
nimi nedošlo k dřívějšímu určení splatnosti) popř. nastanou jiné skutečnosti, mající
za následek splatnost pohledávky, a dlužník závazek vůči věřiteli dobrovolně neplní,
stává se dluh splatným (dospělým). Se splatností se pak pojí např. možnost účinného
uplatnění práva u soudu či jiného orgánu veřejné moci, právo nárokovat příslušné sankce

39

Srov. ust. § 2048 a násl. OZ
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z prodlení ve smyslu zvláštních právních předpisů40 a v neposlední řadě se též pojí
s účinkem započetí běhu promlčecí doby.41
V případě, že má věřitel splatnou pohledávku, není žádných pochyb o tom, že ji může
v insolvenčním řízení přihlásit. Když je však jeho pohledávka nesplatná, je nutné tuto
skutečnost posoudit v návaznosti na znění insolvenčního zákona, protože přihláška
pohledávky má obdobný charakter jako žaloba a žalovat na plnění z nesplatné pohledávky
by bylo soudem zamítnuto pro předčasnost.42 Insolvenční zákon nicméně v tomto ohledu
zaměňuje přísnost sobě vlastní za věřiteli vítanou benevolenci, když výslovně stanovuje,
že do insolvenčního řízení lze účinně přihlásit i pohledávku nesplatnou43.
V textu insolvenčního zákona je mimo jiné implementována zvláštní úprava v souvislosti
se splatností pohledávek, která se, bohužel pro věřitele, dotýká pouze případů, kdy je
úpadek dlužníka řešen konkursem a obdobně též v případě reorganizace. Podle ust. § 250
IZ se dosud nesplatné pohledávky proti dlužníku považují prohlášením konkursu
za splatné, aniž by došlo k jejich předchozímu uplatnění. Předmětné ustanovení má nadto
povahu dočasnosti. Pakliže insolvenční soud konkurs zruší, právní fikce tzv. předčasné
splatnosti bez dalšího zanikají, v případech neuplatněných pohledávek bez dalšího zaniká
i jejich splatnost v případě, že za doby trvání konkursu věřitel neučinil právní jednání,
na jehož základě by splatnost pohledávky vznikla i bez aplikace ust. § 250 IZ.44

2.1.3

Vykonatelné a nevykonatelné pohledávky

Veškeré předchozí typy pohledávek lze podřadit do jednoho ze dvou na dalších řádcích
specifikovaných typů, tedy do pohledávek vykonatelných či nevykonatelných. Ač by se
laickým pohledem mohlo jevit, že legislativec vykonatelné pohledávky obdařil značnými
výhodami, dovolím si s takovou ideou poměrně nesouhlasit. Velice zobecněně

40
41
42

43
44

Ust. § 1970 OZ ve spojení s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
Ust. § 619 OZ.
CELERÝN, J.. Je vykonatelnost pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení ještě vůbec
výhodou? Epravo.cz, 3. září 2013 [cit. 1. června 205]. Dostupné na
<http://www.epravo.cz/top/clanky/je-vykonatelnost-pohledavky-prihlasovane-do-insolvencnihorizeni-jeste-vubec-vyhodou-92355.html>
Vyplývá z ust. § 173 odst. 3 IZ.
KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013; S. 595.
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má vykonatelná pohledávka povahu standardní pohledávky, kterou musí věřitel
do insolvenčního řízení přihlásit, aby byl uspokojen45, přičemž není-li příslušná
vykonatelná pohledávka nadána přednostním právem, uspokojuje se ve standardním
pořadí a poměru jako ostatní nepřednostní pohledávky, je-li v řízení zjištěna.
Vykonatelnou pohledávkou se pro účely insolvenčního řízení rozumí taková pohledávka,
o které již bylo meritorně rozhodnuto v soudním, správním, ale např. i rozhodčím či jiném
řízení předcházejícím řízení insolvenční. Přihlášenou pohledávku nelze v insolvenčním
řízení považovat za vykonatelnou, pakliže věřitel nedodrží požadavek: (i) prokázání
předmětné pohledávky doložkou vykonatelnosti opatřeno veřejnou listinou, tj. jedním
z titulu vyjmenovaných v ust. § 274 OSŘ46 (z nichž jsou tradičně nejpočetněji zastoupeny
rozsudky soudů) a (ii) označení pohledávky za vykonatelnou v přihlášce, a to pod sankcí
nepřihlížení k vykonatelnosti v případě opomenutí.
Přihlašovaná pohledávka musí i při označení za vykonatelnou splňovat za všech okolností
splňovat požadavek důvodnosti a přezkoumatelnosti. Stran vylíčení skutečností vzniku
pohledávky v případě listin obsahujících odůvodnění postačí, je-li v textu přihlášky
na tuto listinu odkázáno. V takovém případě dochází též k naplnění požadavku
přezkoumatelnosti. Vyřčené lze pro kladení jinak vysokých nároků na formálnost
insolvenčního řízení kvitovat s povděkem, nicméně ani jeden ze zmíněných postulátů
nebude naplněn, má-li se pohledávka opírat o přiloženou veřejnou listinu postrádající
odůvodnění. Nastane-li taková situace, musí věřitel v přihlášce vylíčit veškeré skutečnosti
vzniku pohledávky, což v nejlepším možném případě učiní prostřednictvím přiložení
žaloby či jiného návrhu, jímž se zahajovalo předchozí řízení, popř. i listinných důkazů,
které byly přílohou takového návrhu.47 Typickým příkladem, kdy odkaz na exekuční titul
a jeho připojení k přihlášce nebude s pravděpodobností blížící se jistotě pro přezkum
insolvenčním správcem postačovat je přiložení platebního rozkazu či elektronického
platebního rozkazu. Uvedená rozhodnutí sice obsahují výrokovou část s určením uložené
povinnosti k peněžitému plnění, odůvodnění však zcela postrádají. Takto chybující věřitel
45

ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. K možnosti zpochybnění vykonatelných pohledávek v insolvenčním řízení.
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 17, s. 587-593

46

Usnesení VS v Praze ze dne 12. ledna 2010, sp. zn. 15 Cmo224/2009.
Při popisu celé situace vycházím z předpokladu, že příslušná pohledávka nebyla postoupena, kdy by
nutnou přílohou musela být i postupní smlouva a zároveň nepředpokládám další situaci komplikující
skutečnosti.
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proto vystavuje sám sebe riziku, že po přezkumu nedojde k požadovanému zařazení
pohledávky v seznamu pohledávek sestavovaným insolvenčním správcem.
Podle ust. § 201 odst. 1 IZ platí, že je nevykonatelná pohledávka zjištěna, jestliže ji
nepopřel insolvenční správce, a jestliže ji popřel, vzal své popření zpět, nebo rozhodnutím
soudu ve sporu o určení její pravosti, výše nebo pořadí. Zjištění vykonatelné pohledávky
nastává, nebyla-li včas podána žaloba podle ust. § 198 IZ, nebo byla-li taková žaloba
zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.48
V oblasti posuzování vykonatelnosti přihlášených pohledávek došlo v posledních letech
k zásadnímu posilnění pravomocí insolvenčního správce. Nejvyšší soud zjednodušeně
řečeno judikoval49 tak, že insolvenční správce je při přezkumném jednání oprávněn
dle vlastního uvážení označit pohledávku věřitele za nevykonatelnou, přičemž takovýto
postup postačí k naprostému převrácení procesního postavení věřitele, který je posléze
nucen sám podávat incidenční žalobu proti insolvenčnímu správci postupem podle ust.
§ 198 IZ50. Osobně se domnívám, že NS důsledky svého rozhodnutí řádně nedomyslel.
Nejenže vzniká reálné nebezpečí zneužívání této formy popírání pohledávek, ale v širší
dle mého názoru souvislosti dochází k narušení zákazu ne bis in idem, neboť je-li shora
uvedeným postupem původně vykonatelná pohledávka vedena jako nevykonatelná,
je v následujícím incidenčním sporu podrobena opětovnému nalézání právě, když popření
lze odůvodnit všemi myslitelnými způsoby a ne jako u popření vykonatelné pohledávky
s omezeními pouze co do důvodů, které nebyly dlužníkem uplatněny v řízení,
které předcházelo vydání rozhodnutí, o něž se vykonatelná pohledávka opírá.

2.1.4

Podmíněné pohledávky

Za podmíněné pohledávky právní teorie označuje ty, jež jsou v době podávání přihlášky
či v době jiného způsobu uplatnění pohledávky vzhledem ke všem okolnostem,
považovány za nejisté, neboť jejich existence či splatnost je vázána na vznik určité právní
48
49

50

ust. § 201 odst. 2 IZ
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 NSČR 25/2011-P2-17 ze dne 18. července 2013
ve věci sp. zn. KSOS 31 INS 654/2010;
CELERÝN, J.. Je vykonatelnost pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení ještě vůbec
výhodou? Epravo.cz, 3. září 2013 [cit. 1. června 205]. Dostupné na
<http://www.epravo.cz/top/clanky/je-vykonatelnost-pohledavky-prihlasovane-do-insolvencnihorizeni-jeste-vubec-vyhodou-92355.html>
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skutečnosti, ergo příslušné podmínky. Příkladmo se může jednat o podmínku
rozvazovací, s níž se v praxi setkáváme častěji, případně méně obvyklou a pro průběh
insolvenčního řízení též obtížněji řešitelnou podmínku odkládací. Oba dva druhy
podmínek mají svou zákonnou definici obsaženou v OZ. Podmínka je odkládací, závisíli na jejím splnění, zda právní následky jednání nastanou. Podmínka je rozvazovací,
závisí-li na jejím splnění, zda právní následky již nastalé pominou.
V praxi známe několik základních druhů takto podmíněných pohledávek, jejichž právní
rámec je v insolvenčním zákoně obsažen v textu ust. § 173 odst. 3, jehož text dotčený
revizní novelou fakticky staví pohledávky vázané na splnění rozvazovací podmínky
na roveň pohledávek nepodmíněných, a to až do chvíle, kdy je rozvazovací podmínka
splněna a dojde tak k zániku pohledávky.
Problematičtější postup nastává v případě pohledávek vázaných na odkládací podmínku,
neboť se fakticky jedná o pohledávky potenciálně vznikající v budoucnu. Jako praktický
příklad uveďme dlužníkova ručitele dosud neplnícího svůj ručitelský závazek. Ve smyslu
ust. § 183 odst. 3 je ponovu oprávněn přihlásit svou podmíněnou pohledávku
do insolvenčního řízení v rozsahu, v němž ručí, aniž by tak musel nejprve učinit hlavní
věřitel.
Identickým zástupcem podmíněných pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení
jsou mimo jiné tzv. pohledávky z pozastávek. Pozastávky, někdy též nazývané zádržným,
jsou zvláštním typem pohledávek, s nimiž se lze v praxi setkat při plnění smluv o dílo,
zejména těch, jejichž předmětem je provedení stavby. Principem pozastávky je právo
objednatele nevyplatit smluvně určenou část ceny díla až do splnění daných podmínek,
jež jsou svou povahou podmínkami odkládacími. Podstatným aspektem institutu
pozastávek je vůbec jejich právní konstrukce. Dle konstantní judikatury Nejvyššího
soudu51 není cílem pozastávky jen odložení splatnosti části ceny díla, nýbrž odložení
vzniku práva na zaplacení takové části ceny díla do doby splnění smluvních podmínek
zhotovitelem.
Do takového okamžiku se na takovou pohledávku hledí jako neexistentní a uplatnitelnou
v insolvenčním řízení pouze coby pohledávku podmíněnou.

51

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 2076/2007 ze dne 26. listopadu 2008;
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Ještě za účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se ohledně pozastávek
rozvířila v právních kruzích poměrně ostrá debata. Část odborné veřejnosti,
často právních zástupců věřitelů insolvenčních dlužníků, se snažila v průběhu
insolvenčního řízení u soudu protlačit konstrukci, že je-li zjištěn úpadek insolvenčního
dlužníka (objednatele díla) a má mu v budoucnu vzniknout povinnost vyplatit zhotoviteli
pohledávku z pozastávky, její splatnost měla nastat nabytím právní moci rozhodnutí
o úpadku.

2.1.5

Podřízené pohledávky

Za podřízenou pohledávku lze označit takovou, kterou je možno v rámci insolvenčního
řízení uspokojit až následně po uspokojení, tj. bezpodmínečně plném uhrazení, některých
či veškerých v řízení uplatňovaných a uspokojovaných pohledávek, včetně pohledávek
za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. Legální definici
a podmínky uspokojování podřízených pohledávek obsahuje ust. § 172 IZ, z jehož
interpretace dospíváme k názoru o existenci 3 podskupin podřízených pohledávek
ve smyslu odst. 2-4 předmětného ustanovení.
Na prvním místě sem spadají pohledávky v režimu smluv uzavřených s dlužníkem před
zahájením insolvenčního řízení vázaných na odkládací podmínku, které mají být dle
dohody kontrahentů uspokojeny až po uspokojení jiných dlužníkových pohledávek.
Druhá skupina podřízených pohledávek spadá do režimu podle ust. § 34 zákona
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Označená klauzule
zvláštního zákona pojednává o podřízených dluhopisech a pohledávkách s nimi
spojených, které budou dle dikce citovaného zákona uspokojeny až po uspokojení všech
ostatních pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.
Do pohledávek třetí, tedy poslední skupiny podřízených pohledávek, odbornou
literaturou skutečně nazývané posledními52, spadají pohledávky společníků nebo členů
dlužníka vyplývající z jejich účasti na společnosti nebo v družstvu. Předmětné
pohledávky nejenže se uspokojují až na samotný závěr, tedy po uhrazení veškerých
předešlých uspokojovaných pohledávek, dokonce i jejich uplatňování neprobíhá
52

MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000
a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s 298.
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standardní formou přihlášky, nýbrž pouhým oznámením insolvenčnímu správci,
který vede jejich evidenci.53
Závěrem této stati dodávám, že má-li věřitel za dlužníkem podřízenou pohledávku,
je v případě jejího přihlašování do insolvenčního povinen tuto skutečnost v přihlášce
pohledávky uvést, a to pod sankcí nepřihlédnutí k takové přihlášce pohledávky a následné
nemožnosti dovolání se jí při vydání uspokojení v rámci insolvenčního řízení. 54

2.2

Pohledávky zajištěných věřitelů a pohledávky s přednostním
právem na uspokojení

S naprostou jistotou lze konstatovat, že ne všechny pohledávky uplatňované
a uspokojované v insolvenčním řízení jsou nadány stejnou kvalitou, která určuje, jak bude
s příslušnou pohledávkou v řízení nakládáno.
Tento aspekt s sebou nese poměrně zásadní okolnosti spojené s rychlejším uspokojením
často též v míře dalece přesahující uspokojení nepřednostních pohledávek.

2.2.1

Pohledávky zajištěných věřitelů

Významná skupina věřitelů tvořená zajištěnými věřiteli, v ZKV známá pod označením
„oddělení věřitelé“55, má v rámci insolvenčního řízení zcela výsostné postavení, fakticky
narušující zásadu par conditio creditorum. Zajištění věřitelé jsou totiž z důvodu „kvality“
jimi uplatňované pohledávky nadáni v rámci insolvenčního řízení výhodnějšími právy,
jejichž důsledkem zpravidla bývá značně vyšší míra uspokojení oproti věřitelům
nezajištěným.56
Podle legální definice vtělené do textu ust. § 2 písm. g) je zajištěným věřitelem ten, jehož
pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty57, a to jen:


53
54
55

56
57

zástavním právem,

Podrobnosti vizte v kapitole o pohledávkách považovaných za přihlášené.
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2013 str. 175.
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde, 2011, s. 607.
Srov. údaje podkapitoly 1.5.
Náležitosti majetkové podstaty ve smyslu ust. § 205 a násl. IZ.
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zadržovacím právem,



omezením převodu nemovitosti,



zajišťovacím převodem práva,



postoupením pohledávky k zajištění,



anebo obdobním právem podle zahraniční úpravy.

Považuji za nutné zmínit, že citované ustanovení bylo doplněno o slovo jen nedávnou
novelou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., a to z důvodu utvrzení taxativní povahy
výčtu zajišťovacích institutů. Zákonodárce tak fakticky z práva uspokojení
v insovelnčním řízení vyloučil aplikaci již klasických civilních institutů jako uznání dluhu
(v OZ systematicky lépe zařazených do skupiny jednání utvrzovací povahy) apod.,
ale taktéž méně obvyklou dohodu o srážkách ze mzdy podle ust. § 2045 OZ, ačkoli
představuje zajištění podle hmotného práva.58
Stran uplatnění nemají pohledávky zajištěných věřitelů žádných zvláštní režim a uplatňují
se standardně formou přihlášky59. Na druhou stranu mají zajištění věřitelé některé
speciální povinnosti. Předně musí zajištění své přihlašované pohledávky v přihlášce
označit, resp. se jej tímto dovolat, a podložit jej nejen slovním vyjádřením příslušné
specifikace zajištění co do druhu zajištění a doby vzniku zajištění, ale taktéž i připojením
listinných podkladů zajištění se týkajících, pod sankcí nepřihlížení k zajištění.
Pohledávky zajištěných věřitelů jsou v rámci insolvenčního řízení v zásadě uspokojovány
analogicky s obecnou právní úpravou příslušného zajištění, přičemž podrobnosti stanoví
ust. § 167 IZ. Pořadí uspokojení ze zajištění je určeno dobou vzniku zajištění, k čemuž
ovšem právní úprava přidává možnost takové pořadí autonomně upravit dohodou
zajištěných věřitelů. Poslední teze má nicméně účinky až v souvislosti s reformou IZ
provedenou zákonem č. 294/2013 Sb., ergo revizní novelou.
Dále lze zmínit, že byť se jejich pohledávky standardně přihlašují, její uspokojení
ze zajištění uplatňují vůči osob insolvenčního správce. Nadto může být držitel
pohledávky uspokojen kdykoli v průběhu insolvenčního řízení a nebude-li insolvenční
58

59

Důvodová zpráva k zákonu k návrhu zákona přijatého pod č. 294/2013 Sb. str. 34, dostupné též z:
<http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=16
78743>
Vyplývá ust. § 173 odst. 2 IZ.
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správce na výzvu zajištěného věřitele brát zřetel, může se zajištěný věřitel domáhat
nápravy u insolvenčního soudu.60 Tématika uspokojování zajištěných věřitelů je ale
značně obsáhlejší a vybočující z tématu této práce, proto se jí již dále nebudu zabývat.

2.2.2

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim
postavené na roveň

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám
za majetkovou podstatou, jejichž taxativní výčet uvádí ust. §§ 168 a 169 IZ jsou často
označovány jakožto pohledávky „přednostní“.
Dle zákonného vymezení se pohledávkami za majetkovou podstatou rozumí v zásadě
pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria61,
a to nejčastěji v příčinné souvislosti se správou a udržováním majetkové podstaty
dlužníka či v souvislosti s provozem dlužníkova podniku.62
Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň mají pro účely
insolvenčního řízení v zásadě obdobnou povahu. Na rozdíl od „zapodstatových“
pohledávek ovšem není u pohledávek podle ust. § 169 rozhodný okamžik jejich vzniku.
Za pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou se tedy považují i ty,
které vznikly ještě před zahájením insolvenčního řízení.63 V této skupině mají silné
zastoupení pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců. Snad i proto jsou
v ust. § 169 IZ, jež právě pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou upravuje, uvedeny hned na prvním místě, v písm. a). Zde si dovolím učinit jistý
subjektivní posudek, neboť provedu-li komparaci všech druhů pohledávek, nemohu než
nároky dlužníkových zaměstnanců shledat vedle pohledávek zajištěných věřitelů za svou
povahou nejpřednostnější. Na rozdíl od jiných skupin věřitelů jsou subjekty v pracovním
poměru k insolvenčnímu dlužníkovi skupinou dlužníkovým úpadkem často nejcitelněji

60
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KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
Blíže k pojmu moratorium kupř. WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované
vydání, doplněné o předpisy evropského práva. Praha: Linde, 2011str. 603
KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2010,str. 434.
KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 432.
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zasaženou. Tato skutečnost vyplývá z jejich právního postavení v duchu zákoníku práce.
Ust. § 1 písm. a) zákoníku práce praví, že tento zákon upravuje právní vztahy vznikající
pří výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Pojem závislé práce pak
definuje ust. § 2 zákoníku práce, jíž je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Pomineme-li gramatický a čistě pragmatický
výklad tohoto ustanovení a rozvedeme-li výraz závislosti, zjišťujeme, že závislost lze
pojímat i co do závislosti ekonomické a v zásadě i životní.
Ve spojitosti s přednostními pohledávkami, zejména „zapodstatovými“, se do popředí
dostává zásada rychlosti insolvenčního řízení, neboť v zásadě platí, že čím déle je
insolvenční řízení vedeno, tím více co do počtu a tím vyšší co do plnění vznikají
pohledávky za majetkovou podstatou. Vlivem vzniku dalších takových pohledávek
se následně úměrně snižuje šance věřitelů s nepřednostními pohledávkami na uspokojení.
Pohledávky za majetkovou podstatou nejsou uplatňovány přihláškou, nýbrž jiným
procesním úkonem adresovaným osobě s dispozičním oprávněním. Na rozdíl od jiných
„standardních“ druhů pohledávek nejsou tyto pohledávky uspokojovány poměrně
z výnosu zpeněžení majetkové podstaty, ale uspokojují se v plné výši kdykoli
po rozhodnutí o úpadku. Tato skutečnost sama o sobě ještě neznamená, že příslušná
pohledávka bude v plné výši skutečně uspokojena, neboť insolvenční dlužník již nemusí
disponovat dostatečným majetkem a nezřídka dochází k tomu, že i tyto pohledávky
zůstávají zcela neuspokojeny za situace, kdy je dlužník zcela nemajetný. V této
souvislosti poukazuji na speciální odpovědnost insolvenčního správce za škodu
způsobenou věřiteli v průběhu řízení, jíž se lze zprostit prokázáním péče řádného
hospodáře, v tomto konkrétním případě spočívající v doložení stavu, že v době právního
jednání způsobilého založit odpovědnosti za škodu (uzavření distribuční smlouvy energií
apod.) si insolvenční správce, vzhledem ke všem okolnostem, nemohl být vědom,
že majetková podstata nebude k uspokojení „zapodstatové“ pohledávky postačovat64.
Ačkoli by se mohlo oku laika zdát, že jsou věřitelé analyzovaných typů pohledávek dle
platného práva nositeli pouze výhod, opak je pravdou. Věřitelé „zapodstatových“
pohledávek a pohledávek jim postavených na roveň totiž nemají hlasovací práva

64

Ust. odst. § 37 odst. 3 IZ.
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ve věřitelských orgánech65, což s sebou nese podstatné konsekvence, např. co se
odvolávání či volby insolvenčního správce týče.
De lege ferenda jsem přesvědčen o tom, že by právě zaměstnanci měli být uspokojováni
tak říkajíc v první linii. Podřízenost zaměstnanců, tedy značně silnější postavení
zaměstnavatele prakticky nedovolí zaměstnancům vyjednat si takové podmínky, jaké
mohou mít ostatní skupiny věřitelů. Věřitel se silnějším postavením, zejména půjde-li
o banky či jiné úvěry poskytující korporace či nekorporátní subjekty, jsou schopny
si v rámci negociace sjednat s insolvenčním dlužníkem např. podmínku, že je dlužník
bude informovat o svém ekonomickém stavu. Taková možnost se zaměstnancům ovšem
prakticky nenaskýtá a o dlužníkovu úpadku se dozvídají často až tehdy, jsou-li jim
pozastaveny výplaty mezd. I vzhledem ke skutečnosti, že jsou takové osoby vázány
na takový příjem, může pro ně mít zaměstnavatelův úpadek fatální důsledky,
prostřednictvím něhož mohou jednotliví zaměstnanci sami do úpadku spadnout.

2.3

Pohledávky považované za přihlášené ze zákona

Následující subkapitola uvádí přehled a charakteristiku pohledávek, jež jsou svou
povahou oproti ostatním druhům pohledávek označovány za zvláštní, a to i přesto, že IZ
jejich existenci a priori předpokládá v textu ust. § 165 odst. 2 s tím, že na rozdíl od jiných
typů pohledávek („zapodstatové“ pohledávky, pohledávky v režimu ust. § 172 odst. 4 IZ
apod.) se na následující typy pohledávek hledí, jako by byly přihlášeny.

a)

Pohledávky v režimu ust. § 202 IZ

I přes výslovné vyloučení nákladů účastníků řízení vzniklých účastí v insolvenčním řízení
ze způsobů řešení úpadku podle ust. § 170 písm. a) IZ lze podle ust. § 202 IZ uspokojit
pohledávky z titulu náhrady nákladů řízení přiznaných ve sporu o pravost, výši či pořadí.
Svou povahou je klauzule o nákladech incidenčních sporů lex specialis k ust. § 142 OSŘ.
Že se tyto pohledávky považují za přihlášené, stanoví výslovně ust. § 202 odst. 1 věta
druhá.

65

Ust. § 51 odst. 4 IZ.
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b)

Pohledávky v režimu ust. § 275 IZ

Insolvenční zákon pamatuje na velké množství pohledávek, proto snad nebude
ani překvapením, že mezi takové „pamatované pohledávky“ patří i pohledávky plynoucí
z vypořádání mezi manžely, byť je tento typ pohledávek omezen pouze na případ řešení
úpadku dlužníka konkursem. Právě prohlášením konkursu zaniká ve smyslu ust. § 268
odst. 1 IZ společné jmění dlužníka a jeho manžela/manželky (dále jen „SJM“), s čímž je
spojena nutnost vypořádání SJM a ex lege tak manželovi či manželce dlužníka vzniká
vůči dlužníkovi pohledávka, kterou litera zákona považuje v insolvenčním řízení
za přihlášenou. Příslušná pohledávka tak nemusí být žádným zákonem předpokládaným
způsobem uplatňována, nicméně v tomto případě zákonodárce pohledávku manžela
dlužníka neupřednostnil před jinými a tato bude uspokojována standardním pořadem
nezajištěných pohledávek. Tím docházíme k závěru, že je nutné SJM vypořádat
způsobem předpokládaným v části druhé NOZ. To ovšem platí, pokud manželé nevyužijí
některou z možností daných insolvenčním zákonem samotným, tj. s využití aplikace
ust. § 270 – 272 IZ, které lze pouze doporučit, nicméně z hlediska tohoto svou povahou
citlivého tématu se osobně domnívám, že ne často využitelného institutu. Závěrem této
stati bych rád doplnil, že byť příslušná ustanovení IZ o vypořádání SJM doznala
na základě revizní novely určitých změn, ustálení právní úpravy režimu pohledávek podle
této části diplomové práce lze očekávat až s postupem času vyvstávající judikaturou
vyšších soudů ČR.

c)

Pohledávky v režimu ust. § 373 IZ

Ač se tato práce ponejvíce zaměřuje na způsoby řešení úpadku třemi základními způsoby
(konkurs, reorganizace, oddlužení), následující řádky z tohoto úzu vybočují,
když popisují pohledávky v režimu ust. § 373 IZ, jež jsou pohledávkami zahrnutými
v části insolvenčního zákona týkající se úpadku finančních institucí.
Stejně jako je terminologií IZ zvláštní uvedený způsob řešení úpadku, zvláštní povahu
mají rovněž pohledávky uvedené v citovaném ustanovení. V daném případě
se pohledávky všech věřitelů, které vyplývají přímo z účetnictví dlužníka, považují bez
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dalšího za přihlášené v insolvenčním řízení, a to od okamžiku, kdy byl prohlášen na
majetek dlužníka konkurs.66
Předně nutno podotknout, že úprava zmíněného režimu nevychází z per autorů IZ,
nýbrž jde o projev implementace práva Evropského společenství, in concreto směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/24/EC ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci
a likvidaci úvěrových institucí.

d)

Pohledávky v režimu zákona č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,
dále jen ZPOV), upravuje podmínky pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
jinak známého také jako tzv. povinné ručení, a dále též reguluje případy, kdy vlastník,
resp. provozovatel vozidla nesjedná pojistnou smlouvu (za což ještě do nedávné doby
náležela sankce v podobě denních pokut67) a s takto nepojištěným vozidlem způsobí
dopravní nehodu, při níž dojde ke vzniku škody na majetku či zdraví třetích osob.
Ve smyslu ust. § 24 ZPOV má Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP)68 povinnost
poškozenému vyplatit uplatněnou a zjištěnou škodu, čímž dle dikce ustanovení odst. 4
vzniká regresní nárok za vlastníkem a/nebo provozovatelem škodícího nepojištěného
vozidla.
Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 ZPOV se pohledávka ČKP z výše uvedeného titulu považuje
za pohledávku, na kterou se hledí jako na přihlášenou, a proto se na ni vztahuje speciální
režim § 165 odst. 2 IZ, podle něhož se uspokojují způsobem uvedeným v § 165 odst. 1
IZ i věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky. Této pohledávce přitom nepřiznává
zákon povahu pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na
roveň (§ 168 a 169 IZ), jež se dle § 203 IZ v insolvenčním řízení přihláškou neuplatňují.
Předmětná pohledávka se považuje v insolvenčním řízení za přihlášenou bez ohledu na to,
kdy vznikla, a uspokojuje se v insolvenčním řízení jako ostatní nepřednostní pohledávky
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KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
Derogované ust. § 24c ZPOV, podle ust čl. I. zákona č. 354/2014 Sb.
ČKP je právnickou osobou zřízenou ZPOV, rozumí se jí profesní organizace sdružující pojišťovny,
které jsou v určitém státě oprávněny provozovat pojištění odpovědnosti – ust. § 2 písm. i) ZPOV.
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téhož pořadí (§ 165 odst. 1 IZ), i kdyby vznikla až po rozhodnutí o úpadku. Jako s
přihlášenou pohledávkou je nutno s ní nakládat, ovšem jen za předpokladu, pokud byla
v insolvenčním řízení věřitelem uplatněna, případně pokud věřitelův požadavek
na její úhradu dlužníkem vyšel v řízení jinak najevo. Pohledávka musí být uplatněna
způsobem umožňujícím zaujmout kvalifikované stanovisko k její pravosti a výši, neboť
teprve tehdy je dán procesní podklad k tomu, aby mohla být přezkoumána“69

2.4

Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení

Tato podkapitola pojednává o taxativním výčtu pohledávek ve smyslu ust. § 170 IZ písm.
a) až f)70, jejichž uspokojení je dikcí zákona vyloučeno všemi způsoby řešení úpadku.
Text zákona vylučuje z uspokojení zejména úroky a jim na roveň postavené pohledávky
a smluvní sankce. K tomu však text zákona nadto přidává pohledávky věřitelů
z darovacích smluv a mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka. Právě v případě
posledně jmenovaného druhu pohledávek lze spatřit jistou ingerenci státu do věřitelských
práv, neboť text zákona mimosmluvní sankce vylučuje s výjimkou penále za nezaplacení
daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení,
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění,
pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku.
Mimo zákonem taxativně vyjmenované pohledávky se však v insolvenčním řízení
neuspokojují pohledávky, které by svou povahou uspokojovány být mohly, nicméně
nastala skutečnost, která takové uspokojování vylučuje. Takový režim se týká
pohledávek, ke kterým se nepřihlíží podle ust. § 185 IZ a které má soud povinnost bez
dalšího odmítnout v usnesení, proti němuž je přípustné odvolání71.
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 79/2010-P23-7 ze dne 29. března 2010 ve věci
KSBR 26 INS 2308/2009.
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Dle označeného ustanovení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku úroky, úroky z prodlení
a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud
přirostly až v době po tomto rozhodnutí; úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek
věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku; pohledávky věřitelů z darovacích smluv;
mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a
jiných obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla
před rozhodnutím o úpadku; smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí
o úpadku; náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.
Např. popřené pohledávky, které nebyly zjištěny ani v incidenčním sporu.

71

36

Mezi neuspokojované pohledávky se taktéž bezesporu řadí pohledávky, jež byly
kupříkladu zmíněny dlužníkem v jeho insolvenčním návrhu, ovšem daný věřitel svou
pohledávku neuplatnil, ačkoli tak mohl bez dalšího učinit. Uvedená teze neplatí pouze
o pohledávkách uplatňovaných přihláškou, neboť se vztahuje i na pohledávky
za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené.
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III.

UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM
ŘÍZENÍ

Uplatněním pohledávky se v rámci insolvenčního řízení rozumí procesní úkon věřitele,
který někteří odborníci označují za pomyslnou vstupenku do řízení72, jímž takový věřitel
dává insolvenčnímu soudu najevo svůj zájem o uspokojení své pohledávky v rámci řízení,
přičemž pro relevanci takového úkonu je nutné splnit zákonné požadavky na příslušný
úkon kladené, vždy s rozlišením dle typu uplatňované pohledávky. Takový úkon se pak
liší svou formou, adresátem, lhůtou pro jeho podání atp. Následující kapitola by měla
přinést zevrubný přehled možností uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení s důrazem
na některé problematické instituty, opíraje se o bohatou judikaturu vyšších soudů ČR.

3.1

Pohledávky uplatňované přihláškou

Přihláška je základním způsobem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, a to pro
všechny způsoby řešení úpadku, není-li zákonem stanoveno jinak, jak vyplývá výkladem
a contrario z ust. § 165 odst. 2 IZ. Toto ustanovení má povahu blanketní normy, dle níž
může zákon stanovit (a fakticky tak činí), že se v insolvenčním řízení uspokojují i věřitelé,
kteří při splnění stanovených podmínek přihlášku pohledávky nepodávají.
Následující podkapitola se zaměřuje na rozbor jednotlivých obligatorních náležitostí
přihlášky, přičemž nedocenitelnou nápomocí je v této oblasti velmi bohatá judikatura
vyšších soudů ČR, k níž bude přihlíženo zejména v subkapitole týkající se příslušných
forem odpovědnosti za uplatnění pohledávky v neadekvátní výši či bez právního titulu
apod.

3.1.1

Náležitosti přihlášky

Do problematiky náležitostí insolvenční přihlášky pohledávky velice silně vstupuje
ingerence státu spojená s požadavkem na pečlivost věřitelů. Ač Ústavní soud ČR svými
rozhodnutími73 brojí proti silnému formalismu v právu, insolvenční řízení je právě
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SIGMUND, A. Pohledávky věřitelů. Bulletin advokacie, 2012, ročník 20, č. 9, s. 21
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Např. nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 189/05.
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takovým formalismem do značné míry stiženo, přičemž dle mého názoru se snad
nejsilněji projevuje v oblasti přihlašování pohledávek, jak ukazuje následující text.

a)

Obecné formální a obsahové náležitosti přihlášky

Podle současné právní teorie není insolvenční přihláška pohledávky ničím jiným,
než procesním úkonem věřitele uplatňujícího svá práva. Přihláškou pohledávky
v insolvenčním řízení rozumíme podání mající charakter žaloby a její zákonné náležitosti
jsou s náležitostmi žaloby srovnatelné74. Oproti žalobě však petit, tedy uvedení toho,
čeho se věřitel domáhá, lze dovodit přímo z ustanovení insolvenčního zákona.75 Z tohoto
prizmatu lze konstatovat, že obsahové náležitosti přihlášky jsou v zásadě upraveny
obdobně jako v ust. § 79 OSŘ.
Co do vnější podoby je rozdíl mezi žalobou a přihláškou pohledávky seznatelný již na
první pohled. Zatímco formální podoba žaloby zůstává stále značně volnou,
formu přihlášky striktně určují přímo právní předpisy. Postup pro podání přihlášky
a stejně tak náležitosti přihlášky upravuje insolvenční zákon v §174 a násl.76 ve spojení
s katalogem náležitostí přihlášky obsažených v ust. § 21 JŘI.
Za elementární povinnost věřitele uplatňujícího pohledávku v insolvenčním řízení
považujeme podat přihlášku výlučně na formuláři vydaném Ministerstvem spravedlnosti
ČR77, uveřejněném na internetových stránkách www.insolvencnizakon.cz, a to dvojmo.
Podle judikatury procesní úkon – podání, které je dle svého obsahu přihláškou
pohledávky, avšak není podáno na předepsaném formuláři, je podáním vadným ve smyslu
ust. § 188 odst. 1 IZ, nikoliv procesně neúčinným. K odstranění této vadnosti přihlášky
je určen postup dle ust. § 188 odst. 2 IZ; insolvenční správce výslovně uvede, v čem její
vadnost spočívá, tedy zde v nedodržení předepsané formy, vyzve věřitele, aby vytčený
nedostatek v zákonné lhůtě odstranil, a současně ho poučí o tom, jak postupovat, a jaký
následek je s případným nesplněním této výzvy spojen.78 Odstraní-li přihlašovatel
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Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1151/2000 ze dne 30. ledna 2003.
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2013 s. 113 a 114.
MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000
a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014 s.28-30.
Ust. § 176 IZ.
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 180/2008-P-51-14 ze dne 8. října 2008 ve věci KSCB
27 INS 1466/2008;
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příslušné vady podání předložením řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři
nejpozději do uplynutí lhůty určené věřiteli insolvenčním správcem ve výzvě k odstranění
vad přihlášky79, nastávají zákonem předvídané účinky ke dni, kdy bylo podání vůči soudu
učiněno. Důležitým aspektem zmíněným ve výše označeném judikátu, je tedy skutečnost,
že i původně vadným způsobem učiněné podání má zákonem předvídané účinky
v případě, že na základě výzvy insolvenčního správce dojde k odstranění vad podání, a za
užití analogie s ust. § 43 odst. 2 OSŘ.
Co do dalších náležitostí přihlášky považuji za vhodné nedržet se striktně zákonných
ustanovení, nýbrž v následující stati vycházet z grafické podoby současného vzoru
insolvenční přihlášky pohledávky80 tak, jak následují jednotlivé náležitosti chronologicky
po sobě s uvedením podrobností a následků různých objevujících se pochybení věřitelů,
přičemž si dovolím reflektovat i své osobní zkušenosti.


Označení formuláře: V tomto zvláštním případu uplatnění práva, které přihláška
představuje, musí být výslovně obsaženo označení „Přihláška pohledávky“.81



Označení soudu, jemuž je insolvenční přihláška adresována: Insolvenční přihláška
pohledávky se doručuje soudu, u něhož má být insolvenční řízení vedeno, jedná-li se
o přihlášku, jež je součástí insolvenčního návrhu, či je u tohoto soudu řízení již
vedeno v případě přihlášky podávané v období od zveřejnění usnesení o zahájení
řízení, fakultativně od zveřejnění výzvy k podávání přihlášek, až do uplynutí lhůty
pro podávání přihlášek určené v rozhodnutí o úpadku. Má-li být přihláška
pohledávky podána spolu s insolvenčním návrhem, příslušným soudem pro doručení
takového úkonu je ve smyslu zákona příslušný krajský soud, v jehož obvodu
se nachází obecný soud insolvenčního dlužníka či fakultativně též jiný soud podle
ust. § 7b odst. 2 a 3 IZ.
Pochybí-li přihlašovatel v adresátovi, což se při podávání přihlášky elektronickou
cestou může z nepozornosti stát a občasně se tak i děje, má soud, jemuž byla přihláška
nesprávně doručena, povinnost postoupit ji příslušnému soudu.

79
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 17/2012 ze dne 29. února 2012.
Ke dni zpracování této práce aktuální verze 3-e, dostupná z internetových stránek české justice pod
odkazem: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2013 s. 113 a 114.
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Z pohledu probíraného tématu se může drobným nedostatkem justičního systému
České republiky jevit rozdrobenost některých krajských soudů na další pobočky.82
Vyřčená okolnost nepůsobí potíže z hlediska adresování při vyplňování přihlášky,
nesrovnalost však může nastat zejména při doručování prostřednictvím datové
schránky, neboť pobočky krajských soudů ke dnešnímu dni nemají vlastní datové
schránky a doručování tak může být problematické. Z vlastní zkušenosti mohu uvést
případ, kdy inkriminovaný krajský soud (opakovaně) nedoručil podanou přihlášku
pohledávky své pobočce, kterak tak učinil až na základě urgence. K pochybení došlo
z důvodu fyzického předávání vytištěných přihlášek mezi soudy, kdy nutně dochází
k dílčím ztrátám.


Označení účastníků: Přihláška pohledávky musí bez dalšího obsahovat identifikaci
účastníků a zejména dostatečně specifikovanou identifikaci pohledávky tak,
aby došlo k naplnění požadavku individualizace pohledávky. Přihlašovatel
je povinen označit dlužníka – fyzickou osobu jménem, příjmením, adresou trvalého
pobytu popř. sídla, identifikačním číslem osoby, datem narození či rodným číslem.
Obdobně s výše uvedeným a s logickými rozdíly musí věřitel označit dlužníka –
právnickou osobu, stejně jako sebe samotného. Zahraniční osoba se nad výše
uvedené označuje též státní příslušností.
Důsledkem nesprávného označení účastníků bude výzva soudu, aby předmětné
pochybení ve psaní přihlašovatel v uložené soudcovské procesní lhůtě napravil.
Následkem marného uplynutí lhůty bude nutné považovat přihlášku za vadnou pro
nesplnění základních požadavků a jako taková by měla být odmítnuta ve smyslu ust.
§ 185 IZ.



Důvod vzniku: V této části formuláře přihlášky nalézáme požadavek, aby věřitel
uvedl důvod vzniku pohledávky, směřujíc ke splnění povinnosti tvrzení, která
je naplněna jen pokud věřitel uvedl skutečnosti, jež nezaměnitelným způsobem
identifikují skutek (skutkový děj), na jehož základě svůj nárok přihlašuje83
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Srov. přílohy 5 a 6 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění.

83

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 410/2010-P29-16 ze dne 12. října 2010 ve věci MSPH
99 INS 2579/2009.
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Z tohoto pravidla však podle judikatury existuje výjimka spočívající v pouhém
odkázání na k přihlášce připojenou listinu. Dle mých praktických zkušeností se tak
často děje v případě vykonatelných pohledávek, kdy věřitel přihlašuje pohledávku
s odkazem na rozsudek či jiné rozhodnutí orgánu veřejné moci. Lze tak ovšem učinit
pouze v případě, jestliže z odkazované listiny skutkový základ přihlašované
pohledávky nepochybně přímo vyplývá. Insolvenční správce se posléze v rámci
materiálního přezkumu přihlašované pohledávky zcela určitě nespokojí s pouhým
odkazem na, byť vykonatelný a třeba i v originálu přiložený, platební rozkaz či jiné
rozhodnutí, jež pouze autoritativním způsobem deklaruje povinnost dlužníka
k zaplacení peněžitého plnění. Taková přihláška pohledávky bude následně nutně
považována za nepřezkoumatelnou a bude následovat postup podle ust. § 188 odst.
2 IZ. I podle judikatury v případě, kdy věřitel odkáže pouze platební rozkaz,
jenž neobsahuje odůvodnění, je vhodné doložit i žalobu, na základě které byl
vydán84.


Další skutečnosti: Formulář přihlášky reflektuje několik okolností s přihlašovanou
pohledávkou spojených, kdy se jedná kupř. o stanovení pořadí pohledávky (zajištěná
či podřízená) či jejich okolností jiné povahy (vykonatelnost apod.). Vždy zásadně
platí povinnost věřitele takové okolnosti pohledávky v přihlášce uvést,
tedy příslušným způsobem označit, neboť v opačném případě k nim nebude v rámci
přezkoumávání pohledávky přihlédnuto85.



Vyčíslení pohledávky: Požadavek na uvedení výše přihlašované pohledávky lze
shledat naprosto nezbytným. Jak již bylo uvedeno výše86, pohledávka musí být
uvedena v penězích, a to v české měně. Identické platí též pro vyčíslení příslušenství,
není-li vyloučeno z uspokojení v insolvenčním řízení. Právě na vyčíslení
příslušenství klade praxe speciální požadavek spočívající v doložení výpočtu
příslušenství, neboť není-li zřejmé, jak bylo vypočteno, není to důvodem pro popření
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 701/2009-P10-9 ze dne 2. prosince 2009 ve věci KSPL
54 INS 3007/2009, nebo usnesení Vrchního soudu v Praze č.j1 VSPH 379/2009-P12-11 ze dne 24.
listopadu 2009 ve věci KSUL 45 INS 797/2009.
Ust. § 174 odst. 3 in fine.
Vizte subkapitola 2.1.1. – Peněžité a nepeněžité pohledávky.
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celé přihlášky, ale je důvodem pro popření jen v této části.87 Za příslušenství nelze
považovat smluvní pokuty, jež mají povahu samostatného nároku a věřitel by
takovou skutečnost měl v přihlášce reflektovat (v přihlášce vyplňované elektronicky
pouze přidáním dalšího nároku, při vyplňování ručně dalším vloženým listem),
i přesto zařazení smluvní pokuty mezi příslušenství pohledávky v praxi nezakládá
vadu či nepřezkoumatelnost přihlášky,88


Podpis a doručování přihlášky: Insolvenční přihlášku lze při dodržení zákonných
podmínek do dispozice soudu doručovat mimo klasickou a postupem času postupně
upadající cestou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též elektronicky.
Elektronickou cestou doručování insolvenční přihlášky pohledávky se rozumí
doručování elektronickou poštou a zejména, dle litery zákona preferovanou89, cestou
datovou schránkou. Specialitou oproti standardnímu doručování soudních podání
(opomeneme-li podání vytvářená a doručovaná přes webové rozhraní na adrese
www.justice.cz) existuje v případě doručování insolvenčních přihlášek pohledávek
možnost tuto doručovat službou servisu Ministerstva spravedlnosti ČR. Stran
podpisu platí základní teze, že náležitosti ve smyslu § 174 odst. 2 IZ a § 42 odst. 4
OSŘ má jen taková přihláška, u níž je zřejmé, kdo ji podepsal. Nezpochybnitelná
identifikace podepsané osoby je důležitá i z hlediska ručení za splnění povinností
podle § 178, 179 a 181 IZ.90
Ve smyslu platných právních předpisů neexistují na podepisování konkrétnější
požadavky typu ověření podpisu apod. Složitější situace však nastává
při podepisování jednotlivých forem doručování elektronickou cestou. Vzhledem
k faktu, že přihláška pohledávky i její lhůta mají procesněprávní povahu má
při odeslání datovou schránkou účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný
bez dalšího, zaručeného elektronického podpisu nebude třeba a lhůta při využití
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 1395/2011-P12-12 ze dne 21 prosince 2011 ve věci
KSUL 77 INS 6367/2011.
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 57/2010-P14-9 ze dne 31. března 2010 ve věci
KSBR 31 INS 6214/2009.
Srov. ust § 45 odst. 2 OSŘ.
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 303/2008-P1 ze dne 7.ledna 2009 ve věci KSUL 45
INS 3033/2008.
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datové bude zachována, je-li odeslána poslední den lhůty stanovené soudem pro
podání přihlášek do insolvenčního řízení.91

b)

Přílohy insolvenční přihlášky pohledávky

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, stejně jako fakticky žádné právní jednání
uplatňující pohledávku, není úplná, pokud k ní není připojena příloha, povětšinou ale
větší množství příloh. V této oblasti osobně se zájmem sleduji do jisté míry opadající
přísnost insolvenčního zákona. Nejedná-li se o níže specifikované speciální případy,
lze po věřiteli vyžadovat pouze kopie listinných příloh, vždy ovšem s požadavkem jejich
vyhotovení dvojmo, stejně jako v případě přihlášky samotné.
Absence přílohy k přihlášce automaticky neznamená pozdější popření pohledávky či její
okamžité odmítnutí pro nesplnění zákonných požadavků. Insolvenční správce zjistí-li
chybějící přílohu přihlášky, bez které nelze pohledávku řádně přezkoumat, vyzve věřitele
k nápravě svým podáním majícím požadavky dle vyhlášky č. 311/2007 Sb. K popření
pohledávky může dojít až poté, co věřitel vady ani po výzvě neodstraní. Opačný postup
je posuzován jako nedůsledná činnost správce.92
Přestože celé insolvenční řízení je řízením značně veřejným ve všech ohledech, tato
vlastnost se vyhýbá přílohám přihlášek pohledávek. JŘI určuje v ust. § 9 insolvenčním
soudům povinnost přílohy zásadně nezveřejňovat. Přílohy totiž velice často obsahují
citlivé údaje jak o věřitelích, tak o dlužnících, a nelze opomenout smluvní povinnost
mlčenlivosti mezi kontrahenty – dlužníkem a věřitelem. Prohlášením úpadku dlužníka
smluvní povinnost nezaniká, je proto velice potřebné výše uvedené chránit.
Listiny, které věřitel k přihlášce pohledávky nepřipojil, může v incidenčním sporu
uplatnit do skončení přípravného nebo prvního jednání, případně do lhůty, kterou mu
uloží ke splnění této povinnosti insolvenční soud.93
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Usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 3 VSPH 605/2010 ze dne 30. května 2011.
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSHP 29/2012 ze dne 15.března 2012.
§ 118b OSŘ. Dle § 7 IZ a § 161 IZ se pro incidenční spory použijí ustanovení OSŘ, nestanoví-li
insolvenční zákon jinak.
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3.1.2

Lhůta pro podávání přihlášky pohledávky

V insolvenčním právu se setkáváme s větším počtem lhůt různého charakteru.
Ty jsou projevem jednak koncentrace řízení a jednak projevem zásady rychlosti
a hospodárnosti řízení a v neposlední řadě též klasickým právním principem vigilantibus
iura script sunt.
Věřitelé uplatňují své pohledávky v různých časových okruzích. V případě věřitelského
insolvenčního návrhu musí navrhovatel přihlášku obligatorně připojit již k návrhu94.
Další věřitelé přihlašují své pohledávky zejména po zveřejnění výzvy k uplatnění
pohledávek v insolvenčním rejstříku95, ačkoli mají oprávnění pohledávky uplatňovat
i dříve, tj. již od zahájení insolvenčního řízení96, a to i přesto, že insolvenční soud výzvu
k podávání přihlášek97 dosud nezveřejnil.
Nejpozději lze pohledávku přihlásit do uplynutí lhůty k podávání přihlášek pohledávek
určené výrokovou částí rozhodnutí o úpadku. Mezi obligatorní náležitostí rozhodnutí
o úpadku totiž patří výzva, aby dosud nepřihlášení věřitelé své pohledávky přihlásili ve
lhůtě dvou měsíců, a stejně tak i poučení o následcích zmeškání této lhůty98. Novela IZ
provedená zákonem č. 294/2013 Sb. tak odstranila původní diskreční oprávnění
insolvenčního soudu, který mohl předmětnou lhůtu určit v rozmezí třiceti dnů až dvou
měsíců. V současné době se dvouměsíční lhůta zkracuje na třicet dnů pouze, je-li
s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení.99
K zachování lhůty k podání přihlášek stanovené insolvenčním soudem v rozhodnutí
o úpadku postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má
povinnost písemnost doručit.100 To ovšem platí pouze za předpokladu, kdy je přihláška
94
95

96
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99
100

Ust. § 105 IZ.
Speciální úpravu dotčenou nařízením 1346/200/ES mají pouze známí věřitelé ve smyslu ust. § 430 IZ,
kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie
výjimkou Dánska. Těm jsou v příslušných ustanoveních zmíněné písemnosti doručovány přímo, nikoli
vyhláškou.
Okamžikem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku – vizte ust.
§ 101 IZ.
Ust. § 110 odst. 1 IZ, náležitosti výzvy stanoví prováděcí předpis, tj. § 8 vyhlášky Ministerstva
spravedlnosti č. 311/2007 Sb.
Ust. § 136 odst. 1 písm. d) IZ
Ust. § 136 odst. 3 IZ.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 NSČR 4/2008-P11 ze dne 4. září 2009 ve věci sp.
zn. KSBR 38 INS 735/2008.
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adresována příslušnému insolvenčnímu soudu. Pochybí-li věřitel a přihlášku adresuje
soudu jinému, je lhůta zachována v případě, že soud přihlášku příslušnému soudu
postoupí, resp. podle ust. § 173 odst. 4 IZ ji nejpozději poslední den lhůty předá orgánu,
který má povinnost ji doručit.101 Pokud je přihláška podána telegraficky poslední den
lhůty, dochází k jejímu zachování, jestliže je do tří dnů doplněna předložením originálů
nebo písemným podáním shodného znění (§ 42 odst. 3 OSŘ).
Z popsaných tezí vyplývá, že předmětná lhůta má procesní povahu, a neboť se jedná
o lhůtu zákonnou, její nedodržení tak nelze prominout102 a k opožděně podané přihlášce
insolvenční soud bez dalšího nepřihlíží a v souladu s ust. § 185 IZ ji odmítne.
Z opatrnosti pouze doplním, že vylíčené skutečnosti neplatí pro věřitele uplatňující
pohledávky jinými způsoby než přihláškou (podrobnosti k jednotlivým typům
pohledávek v textu).

3.1.3

Dispoziční oprávnění věřitele s přihlášenou pohledávkou

Analogicky s žalobou či dalším jiným soudním či mimosoudním návrhem
má i v insolvenčním řízení přihlašovatel s přihláškou určitá dispoziční oprávnění,
vyplývající ze zásad civilního procesu. Jedině věřitel je pánem své pohledávky a v rámci
zásady spravedlivého procesu mu tak nelze jeho dispoziční oprávnění uzmout,
neboť až do 30. března 2011 bylo možné měnit nejen výši, ale i důvod vzniku
přihlašované pohledávky nebo její pořadí.103 Pro upřesnění platí, že dispoziční úkony
věřitelů jsou adresovány vždy insolvenčnímu soudu a nikoli insolvenčnímu správci.
O zákonné úpravě dispozičních oprávnění věřitelů bohužel platí, že je značně roztříštěná,
proto pevně věřím, že následující řádky přispějí k jejímu lepšímu uchopení.
Změna výše přihlášené pohledávky: I přes výše uvedenou tezi, dle níž je věřitel pánem
své pohledávky, tedy de facto svého majetku, neexistuje v insolvenčním řízení, na rozdíl
od klasického civilního procesu, možnost měnit výši pohledávky kdykoli v jeho průběhu.
Věřitel je v dispozici s výší přihlášené pohledávek omezen ve smyslu ust. § 192 odst. 4
101
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Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3582/2010 (R 97/2011) ze dne 20. ledna
2011.
WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy
evropského práva. Praha: Linde, 2011, s.188 – 189.
SIGMUND, A. Pohledávky věřitelů. Bulletin advokacie, 2012, ročník 20, č. 9, s. 21.
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IZ, podle něhož oprávnění změny výše pohledávky existuje až do skončení přezkumného
jednání, dokud není věřitelova pohledávka zjištěna či účinně popřena104. Věřitelé sami
často chybují, neboť mají pocit, že veškeré uplatňování pohledávek se děje
prostřednictvím přihlášek, pročež se v praxi nezřídka objevují případy, kdy navýšení
hodnoty přihlášené pohledávky (o snížení hodnoty nelze v tomto případě uvažovat, neboť
by šlo o částečné zpětvzetí) věřitel užije formulář přihlášky. V případě, kdy je takováto
druhá přihláška podávána v rámci lhůty k podávání přihlášek dle výzvy implementované
do rozhodnutí o úpadku podle ust. § 136 IZ, má tato skutečnost obvykle za následek pouze
to, že věřitel bude mít v insolvenčním řízení přihlášené dvě pohledávky. To ovšem pouze
tehdy, pokud v pořadí druhá přihláška co do výše pohledávky obsahovala pouze údaj,
o který se měla původní přihláška navýšit. Pokud by věřitel do druhé přihlášky vyplnil
výši součtu původní pohledávky a navyšované částky s tím, že by skutkový základ
pohledávky zůstal pokaždé neměnný a první přihlášku pohledávky by věřitel nevzal zpět,
s největší pravděpodobností by v průběhu přezkumného řízení došlo k popření později
podané přihlášky ve výši první přihlášky. Následkem toho by se k druhé podané přihlášce,
tedy i ke zvýšení hodnoty přihlašované pohledávky, nemuselo vůbec přihlížet, pokud by
popření přesahovalo 50 % její výše.
Neméně častým jevem, objevujícím se v souvislosti se změnou výše pohledávek je také
pochybení věřitelů, kdy se mylně domnívají, že původní přihlášku pouze navyšují,
nicméně doplňují skutkový stav pohledávky, který je diametrálně odlišný a vůbec
nesouvisející s původní přihlašovanou pohledávkou. V takovém případě se nejedná
o dispoziční jednání věřitele se změnou výše pohledávky, ale o přihlášku další
pohledávky, je-li jednání činěno prostřednictvím přihlášky jako v případě výše. Učiní-li
věřitel takové jednání prostřednictvím písemné formy, tj. formy jinak správné pro změnu
výše přihlášené pohledávky, bude nutně takové jednání považováno pouze za „quasi
přihlášku“ a nebude k němu přihlíženo pro nedostatek formy, pokud věřitel tuto vadu
nezhojí. Jako konkrétní příklad lze uvést dodatečné uplatňování příslušenství pohledávky
vzniklého do rozhodnutí o úpadku. Podle ustálené judikatury105 není dodatečné uplatnění

104

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 125/2008-P13 (R 23/2010) ze dne 24. října 2008
ve věci KSOS 22 INS 1796/2008.

105

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 275/2008-B-42 ze dne 13. února 2009 ve věci KSPA 15
INS 1646/2008;
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příslušenství změnou výše přihlášené pohledávky, ale přihláškou pohledávky nové, jež je
dle ust. § 173 odst. 1 IZ včasná, jen je-li podána ve lhůtě pro podávání přihlášek stanovení
v rozhodnutí o úpadku a ve formě stanovené zákonem.
Zpětvzetí přihlášené pohledávky: Tak jako je žalobce ve sporném řízení oprávněn
disponovat s žalobou, a to zčásti nebo zcela, i věřitel, který podal přihlášku pohledávky,
může kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět, a to rovněž
zcela či částečně.106
Zpětvzetí přihlášky je jednostranný úkon věřitele, který není možno následně vzít dalším
úkonem zpět. Přihlášku pohledávky lze vzít zpět bez uvedení jakéhokoliv důvodu,
neboť insolvenční soud pohnutky věřitele nezkoumá.107
Podle ust. § 184 IZ, jde-li o úplné zpětvzetí, insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky
na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu
správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na
vstup do řízení místo věřitele. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení
končí.
Podle novelizovaného znění § 184 ve znění zákona č. 294/2013 Sb. účinného od 1. ledna
2014 již nepožadování odůvodnění zpětvzetí přihlášky neplatí absolutně. Věřitel
při zpětvzetí pohledávky z důvodu uspokojení své pohledávky ze strany osob, o nichž
může požadovat plnění, uvede pod sankcí vzniku odpovědnosti za škodu důvod zpětvzetí.
Soud takovou osobu následně o zpětvzetí vyrozumí a poskytne jí lhůtu k podání návrhu
na vstup do řízení místo věřitele. Zákonodárce tímto krokem usnadnil situaci věřitelům
s podmíněnými pohledávkami. Podmíněný věřitel (zejména z titulu ručení či solidárního
dlužnického vztahu) dle platného práva již nemusí podávat přihlášku pohledávky.
V rozsahu poskytnutého plnění hlavnímu věřiteli se pak takovým podmíněným věřitelům

106

107

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 255/2009-P113-13 ze dne 19. srpna 2009 ve věci
KSOS 38 INS 4953/2008.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 223/2009-P9-9 ze dne 13. srpna 2009 ve věci KSOS
39 INS 4959/2008.
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nabízí prosazení jejich práv v insolvenčním řízení prostřednictvím vstupu do práv
věřitele, jemuž plnili.108
Změna subjektu věřitele: Za trvání insolvenčního řízení mohou teoreticky nastat
situace, kdy na základě právní události či jiné právní skutečnosti dojde ke změně v osobě
věřitele (příkladmo postoupení pohledávky ve smyslu ust. § 1879 a násl. OZ). Na tuto
situaci současná právní úprava pamatuje v ust. § 18 IZ.
Vstup nabyvatele pohledávky do řízení namísto věřitele původní podléhá podání návrhu
ze strany původního věřitele ve spojení s nabyvatelovým souhlasem, přičemž pokud
v dané situaci nejde o přechod či převod práva vyplývající přímo z právního předpisu, je
nutné podložit příslušnou právní skutečnost veřejnou listinou či listinou opatřenou
ověřenými podpisy podepisujících osob anebo učiněním souhlasného prohlášení do
protokolu před insolvenčním soudem.
Soud o návrhu na vstup nabyvatele do insolvenčního řízení rozhodne do 3 dnů ode dne
doručení shora popsaného návrhu, a nestane-li se tak v předmětné lhůtě, vzniká právní
fikce kladného rozhodnutí. Vzhledem k okolnostem konkrétní situace však soud návrhu
vyhovět nemusí a tedy jej zamítne. Proti usnesení, kterým insolvenční soud zamítl návrh
věřitele na záměnu účastníků podle § 18 odst. 1 IZ, není odvolání přípustné.109
Pro úplnost nutno zmínit případ, kdy insolvenční soud vyhoví návrhu na vstup nabyvatele
pohledávky věřitele, který zároveň podával insolvenční návrh. Důsledkem rozhodnutí
o procesním nástupnictví tak bude i změna v osobě insolvenčního navrhovatele.110 Tento
předpoklad platí, pouze pokud přihlášená pohledávka přešla z původního věřitele
na nabyvatele zcela a účast původního věřitele v řízení skončila.

108

Důvodová zpráva k zákonu k návrhu zákona přijatého pod č. 294/2013 Sb. str. 94, dostupné též z:
<http://www.krustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=16
78743>
109
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1VSPH 467/2009 ze dne 24. září 2009 ve věci KSPL 29 INS
2123/2008.
110
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH517/2009-A ze dne 29. ledna 2010 ve věci 45 INS
5103/2009.
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3.1.4

Odpovědnost věřitele za obsah přihlášky

Věřitel přihlašující pohledávku do insolvenčního řízení není nadán pouze právy, nýbrž
podléhá také různým povinnostem, včetně odpovědnosti obecně vyjádřené v ust. § 176
IZ, podle něhož osobně odpovídá za správnost údajů uvedených v přihlášce za podmínek
a pod sankcí uvedenou dále v textu IZ111.
Podle příslušných ustanovení IZ má věřitel objektivní odpovědnost v souvislosti s výší
přihlašované pohledávky za její tzv. nadhodnocení. Legislativec v tomto ohledu
implementoval do právního předpisu poměrně jednoduché, leč zároveň razantní pravidlo
v následujícím znění: „Bude-li skutečná výše přihlášené pohledávky zjištěna tak, že činí
méně než 50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu,
v jakém byla zjištěna.“112 Dodejme, že po novelizaci provedené zákonem č. 294/2013 Sb.
došlo ke zmírnění vyřčeného pravidla a tato sankce neplatí v případě závislosti rozhodnutí
soudu na znaleckém posudku nebo úvaze soudu.
Popsané následky nadhodnocení pohledávky se v insolvenčním řízení uplatní bez
dalšího113, taková pohledávka bude v souladu s ust. § 185 IZ odmítnuta, čímž bude věřitel
zbaven možnosti na její uspokojení. Podle výkladové literatury je jistou výhodou, že se
popsané opatření neaplikuje na celou přihlášku, nýbrž se musí vztahovat pouze ke každé
jednotlivé přihlášené pohledávce.114 Věřitel, jsa si nejist výší své přihlášené pohledávky,
by měl dbát na to, aby ji v takovém případě pokud možno rozdělil do několika dílčích.
Stejně tak lze takovému věřiteli pouze doporučit, aby v případě vlastní nejistoty
nevykonával svá věřitelská práva, tj. zejména nehlasoval ve věřitelských orgánech apod.
(k tomu podrobněji níže). Pokud totiž nastane popsaný předpoklad, mimo sankci
„faktickou“ lze věřiteli uložit též sankci peněžní. V souladu s právními předpisy má
insolvenční správce oprávnění, aby v takovém případě navrhl insolvenčnímu soudu
uložení povinnosti věřitele uhradit ve prospěch majetkové podstaty v budoucím

111

Týká se ust. § 178 – 182 IZ.
Ve smyslu ust. § 179 odst. 1 IZ se vyslovené pravidlo s modifikací užije i na pohledávky zajištěných
věřitelů co do práva na uspokojení této pohledávky ze zajištění.
113
snad z nepozornosti soudy někdy pochybí, srov. kupř. Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS
8 INS 3848/2013-P1-3 ze dne 17. února 2014.
114
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 892/2010-P14-7 ze dne 15. října 2010 ve věci KSUL
69 INS 2401/2010.
112
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rozhodnutí blíže určenou částku s omezením nejvýše do částky, o kterou přihlášená
pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna. Návrhem insolvenčního správce je
ve smyslu ust. § 178 IZ zahájen incidenční spor, v němž o určení uložení uhrazovací
povinnosti soud rozhoduje se zřetelem ke všem okolnostem. Obdobnou regulaci
nalézáme též v ust. § 179 IZ, jenž se týká hodnoty zajištění přihlášené pohledávky.
Nepřihlížení k pohledávce je upraveno identicky, rozdíl oproti již zmíněným faktům
ovšem spočívá též v posuzování pořadí, které věřitel uvedl, jehož prostřednictvím si mohl
zjednat výhodu svého postavení v pořadí zajištěných věřitelů. Mimoto úhrada sankce
neputuje do majetkové podstaty, ale ve prospěch zajištěných věřitelů.
Věřitel se může tzv. vyvinit, a tedy se vyhnout oběma možným sankcím v zásadě dvěma
způsoby. Po novele zákonem č. 294/2013 Sb. se k popření části pohledávky nepřihlíží a
za přihlášenou se nepovažuje ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět.115 Druhá
možnost spočívá v již nastíněném nevykonávání věřitelských práv116, stejně jako
v zachování dobré víry, v jejímž rámci věřitel přihlášku podával, neboť podle ust. § 180
„pasivním“ věřitelům uhrazovací povinnost uložit nelze.
Fakticky se úprava odpovědnosti za správné údaje v přihlášce nedotýká pouze věřitelů
samotných, nýbrž formou ručení uhrazovací povinnosti věřitele popsané výše dopadá i
na osoby, které přihlášku pohledávky podepsaly. U právnických osob tak logicky půjde
nejčastěji o statutární orgány či jiné osoby vystupující jménem věřitele či za věřitele bez
potřeby plné moci. Naopak osoby jednající na základě plné moci (typicky advokát či
zaměstnanec apod.) za splnění uhrazovací povinnosti neručí, když je zákon z tohoto
vylučuje a aplikuje ručení pouze na zmocnitele. Za plnou moc ve smyslu tohoto
ustanovení bude třeba považovat i tzv. pověření k zastupování nebo obdobné doklady
udělované orgány veřejné správy (správci daně, zdravotní pojišťovny, apod.) svým
zaměstnancům k jednání před soudy. Negativním projevem tohoto rozšiřujícího výkladu
však může být koncentrace velké míry odpovědnosti u omezeného počtu osob, které v
rámci těchto institucí „pověření k zastupování“ vydávají.117

115

Ust. § 178 ost. 2 in fine ve spojení s ust. § 179 odst. 2 in fine.

116

KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2010, s. 398.

117

KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 233.
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Cílem analýze podrobené právní úpravy není nic jiného, než eliminovat počet pohledávek
přihlášených především se záměrem ovládnout při schůzi věřitelů hlasovací práva
a zajistit sobě nebo spřízněným osobám postavení ve věřitelském výboru118.
Zákonodárce, vycházeje ze špatných zkušeností se ZKV, aplikuje popsané sankce
preventivní a reparační povahy za účelem realizace principů, na nichž insolvenční právo
stojí119. Insolvenční soud má oprávnění sankcionovat přihlašovatele ve smyslu výše
uvedeného i v případě přihlášení neexistující pohledávky. Judikatura shledala, že není
žádný důvod, aby takováto pohledávka nebyla podrobena stejnému režimu jako jiné, do
insolvenčního řízení nedůvodně přihlašované pohledávky, včetně uplatnění následků
v podobě sankcí, jež s sebou snaha takového přihlašovatele prosadit se v insolvenčním
řízení jako věřitele pohledávky nese.120
Aby materie odpovědnosti věřitelů byla takřka úplná, nelze v této části práce opomenout
přesah insolvenčního práva i do dalších právních odvětví, zde konkrétně do oblasti práva
trestního. Na popisovanou materii dopadá skutková podstata trestného činu poškození
věřitele podle ust. § 222 odst. 2 písm. b) TZ. Takového trestného činu se dopustí pachatel,
který, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby, tím, že k majetku dlužníka
uplatní neexistující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí než jaké
má a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou121. Předpokládá se určitá aktivní
činnost pachatele vůči dlužníkovi, kdy ovšem zpravidla půjde o škodu na majetku
dotčeného věřitele spočívající v tom, že neobdržel plnění k uspokojení své pohledávky,
tj. nedošlo k důvodně očekávanému přírůstku na majetku věřitele, kterého by bylo možno
dosáhnout, kdyby si pachatel nepočítal, jak je popsáno v hypotéze právní normy.122
Doplním pouze, že takovému pachateli lze uložit trest odnětí svobody až na dvě léta nebo
vyšší, v případě naplnění jedné z kvalifikovaných skutkových podstat podle ust. § 222
odst. 3 TZ.

118

KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 230.
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Vizte zásady insolvenčního práva uvedené v ust. § 5 IZ.
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2951/2010 ze dne 31. července 2012.
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Škodou nikoli malou se ve smyslu ust. § 138 odst. 1 TZ rozumí škoda nejméně 25.000 Kč.

122

Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vydání, Praha: C.H. Beck, 2009, str. 2006.
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3.2

Uplatňování pohledávek jinými způsoby

Dle sdělení uvedených výše je základním způsobem uplatňování pohledávek
v insolvenčním řízení přihláška, přesto pro některé výše uvedené typy pohledávek není
přihláška přípustná a insolvenční zákon určuje pro uplatnění jinou formu. Z litery zákona
jsou takovými pohledávkami zejména pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky
postavené jim na roveň, jejich katalog obsahují ust. §§ 168 a 169 IZ. Tyto pohledávky
se uplatňují písemnou formou vůči osobě s dispozičními oprávněními123.
Základní výklad pojmu osoba s dispozičními oprávněními nalézáme přímo v textu
insolvenčního zákona.124 Věřitel uplatňující svou pohledávku proti osobě s dispozičními
oprávněními se musí jednat zvlášť pečlivě, neboť v jednotlivých fázích insolvenčního
řízení a v závislosti na způsobu řešení úpadku IZ určuje takovou osobou pokaždé někoho
jiného, ačkoli se bude vždy jednat o dlužníka, nebo insolvenčního správce.125
V této části práce nelze nezmínit skutečnost, že od nabytí účinnosti insolvenčního zákona
až do nabytí účinnosti revizní novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb. s účinností
k 1. lednu 2014 absentovalo vymezení osoby s dispozičními oprávněními v době
od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Zákonodárce
pravděpodobně zprvu předpokládal současné vydání obou rozhodnutí (jak tomu v zásadě
i zpravidla bývá), nicméně za situace, kdy se tak nestalo, panovala mezi věřiteli značná
nejistota, neboť touto legislativní chybou dotčení věřitelé nevěděli, u koho svou
pohledávku řádně uplatnit.
Uplatnění pohledávky proti osobě s dispozičním oprávněním požaduje zákon v písemné
formě126 prostřednictvím vyrozumění o uplatnění pohledávky s náležitostmi blíže
specifikovanými v ust. § 21a vyhlášky č. 311/2007 Sb. I uplatnění pohledávky mimo
režim přihlášky je svým způsobem podání podobné žalobě, ačkoli postrádá některé
důležité atributy (zejména petit) a na rozdíl od přihlášky absentuje omezení podání
uplatnění pohledávky mimo přihlášku jakoukoli lhůtou, resp. s omezením do skončení
123

Vyplývá z ust. § 203 IZ.

124

Podle ust. § 2 písm. f) IZ jím je osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat
s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá.

125

Podrobnosti uvádí ust. § 229 IZ.

126

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 NSČR 16/2011-P8-23 ze dne 30. listopadu 2011,
ve věci sp. zn. KSPH 39 INS 4718/2009.
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insolvenčního řízení, a s tím implicitně související povinnost insolvenčního správce
uspokojit takto uplatněnou pohledávku kdykoli po rozhodnutí o úpadku, a to bez souhlasu
insolvenčního soudu a věřitelů.
Neuspokojí-li insolvenční správce příslušnou pohledávku buďto vůbec či alespoň
částečně, pamatuje IZ na tuto situaci vznikem práva věřitele domáhat se uspokojení
pohledávky žalobou podanou proti insolvenčnímu správci. Zákon výslovně stanoví, že
takové řízení není incidenčním sporem, nýbrž obecnou žalobou na plnění ve smyslu ust.
§ 80 OSŘ. Místní příslušnost soudu je určena obecným soudem insolvenčního správce,
v jehož obvodu má sídlo127, věcná příslušnost pak podle ust. § 9 odst. 1 a odst. 3 písm. r)
OSŘ. Petit žaloby cílí na určení povinnosti insolvenčního správce uspokojit věřitelovu
pohledávku, kdy v případě věřitelova úspěchu rozhodnutí tohoto soudu postrádá
ve výrokové části pariční lhůtu, jelikož platí, že soud, který o žalobě rozhodoval, nebude
určovat lhůtu, ve které má žalovaný insolvenční správce předmětnou pohledávku
uhradit128.
Zvláštní úpravě z hlediska uplatňování podléhají též pohledávky v režimu ust. § 172 odst.
4 IZ, tj. pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti
ve společnosti nebo v družstvu. Předmětné pohledávky se pouze oznamují insolvenčnímu
správci, který vede jejich evidenci. Neboť jde ovšem o pohledávky podřízené, na rozdíl
od přednostních pohledávek se tyto uspokojují až na konci insolvenčního řízení,
po uhrazení všech pohledávek v něm uspokojovaných.

127
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Dle § 85 odst. 4 OSŘ.
KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013, s. 259.
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IV.

Přezkum pohledávek a popěrné právo

Samotným procesním úkonem uplatnění pohledávky per se ve smyslu výše
specifikovaných zákonných podmínek uplatňování pohledávky často zdaleka nekončí.
Procesní postupy popsané v následujících podkapitolách jsou toho jasným důkazem.
Pakliže v předchozím průběhu insolvenčního řízení zastával nejdůležitější roli
insolvenční soud, v době po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek se o další hladký
průběh insolvenčního řízení stará především insolvenční správce. Mezi jeho první úkoly
po jmenování do funkce a obdržení přihlášek od insolvenčního soudu v příslušném řízení
patří přezkum pohledávek, který provádí testem všech formálních i materiálních
(obsahových) požadavků na přihlášku. Smyslem přezkumu je nejen ochrana práv
dlužníka, neboť o jeho právní povinnosti se tu jedná, ale i ochrana zájmů věřitelů.129
Insolvenční správce přezkoumá přihlášku vždy nejprve z hlediska formálního, tj. zda je
úplná, zda je předložena na formuláři, zda jsou k ní připojeny veškeré přílohy a vyplněny
veškeré položky nezbytné pro řádné uplatnění pohledávky a následně z hlediska
materiálního (obsahového).
Podstatným aspektem přezkumu pohledávek je tzv. přezkoumatelnost. Aby šlo
o přihlášku přezkoumatelnou, musí splňovat veškeré další náležitosti popsané již
v předchozí kapitole o přihláškách pojednávající s tím, že dospěje-li insolvenční správce
k názoru, že je daná přihláška nepřezkoumatelná pro její vady či neúplnost (např.
absentující přílohy), má povinnost postupovat podle ust. § 188 odst. 2 IZ a vyzvat
přihlašovatele v zákonem stanovené 15denní lhůtě k nápravě. Nedílnou součástí takové
výzvy musí být poučení, jak nápravu provést, stejně jako poučení o následcích nesplnění
požadavků ve výzvě uvedených, tj. že se k přihlášce nebude dále přihlížet a jako taková
bude postupem podle ust. § 185 IZ insolvenčním soudem odmítnuta.
V rámci materiálního přezkumu podrobuje insolvenční správce přihlášenou pohledávku
testu pravosti, výše a pořadí. Pakliže dojde k názoru, že určitá pohledávka materiálním
přezkumem pro své nedostatky neprochází, učiní popěrný úkon, který zaeviduje, včetně
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ŘEHÁČEK, O., VRBA, M. K možnosti zpochybnění vykonatelných pohledávek v insolvenčním řízení.
Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 17, s. 587-593.
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odůvodnění a dalších podrobností, do jím sestaveného seznamu přihlášených
pohledávek130.
Hlavní fáze přezkumu přihlášených pohledávek ovšem probíhá zejména v rámci
obligatorního přezkumného jednání. Zvláštnost přezkumného jednání spočívá kupř.
v nezbytnosti ústního jednání u insolvenčního soudu (které se v insolvenčním řízení jinak
realizuje pouze sporadicky), ke kterému jsou zásadně předvoláváni insolvenční dlužník
i insolvenční správce a věřitelé jsou o jeho konání s dostatečným předstihem
vyrozumívání a poučeni o právu, nikoli povinnosti, své účasti. Povinnou účast na
přezkumném jednání měl až do účinnosti revizní novely insolvenční správce, nicméně
podle novelizovaného znění ust. § 410 odst. 1 IZ platí, že se insolvenční správce může
při přezkumném jednání nechat zastoupit jinou osobou, pakliže insolvenční soud
nepožaduje jeho osobní účast.
V průběhu přezkumného jednání by pak mělo docházet ke konfrontaci všech subjektů
insolvenčního řízení, kdy do jeho skončení lze uplatnit popěrné právo. Zde nalézá seznam
přihlášených pohledávek svůj pravý význam, neboť nahlédnutím do seznamu a dalších
podkladů získávají ostatní účastníci řízení povědomí o veškerých přihlášených
pohledávkách, na jehož základě jsou následně s to potenciálně využít svého popěrného
práva.
Účastníci insolvenčního řízení nadaní popěrným právem jej realizují prostřednictvím tzv.
popěrných úkonů, tj. svou povahou procesních úkonů131, jimiž se rozumí projev vůle
účastníka adresovaný insolvenčnímu soudu, směřující k realizaci procesních práv
účastníka.132 Popěrný úkon má ovšem v celé množině procesních úkonů zvláštní
postavení, neboť jeho prostřednictvím často dochází ke skončení účasti jiného účastníka
v insolvenčním řízení a potenciálně k fatálním důsledkům pro některého z přihlášených
věřitelů.
Jako ostatně téměř všechny procesní úkony v rámci formalistického insolvenčního řízení,
i popěrný úkon příslušného účastníka lze učinit výlučně předepsanými formami, mezi něž
130
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Blíže k seznamu pohledávek vizte ust. § 11 odst. 1 JŘI.
PACHL, L.: Insolvenční zákon s judikaturou, 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s 230.
DRÁPAL, L., BUREŠ, J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za. Komentář. 1. Vydání. Praha :
C.H. Beck, 2009 s. 260.
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zásadně patří formulář popření pohledávky aj. (blíže následující subkapitoly). Současná
právní úprava činí mezi formálními a obsahovými náležitostmi popěrných úkonů
jednotlivých účastníků zásadní rozdíly blíže rozvedené v následujících podkapitolách.
Logickou návaznost na přezkum a popírání pohledávek mají incidenční spory133. I přesto
jsem se v rámci této práce rozhodl materii incidenčních sporů vynechat, neboť jsem toho
názoru, že by si zasloužily samostatné pojednání.

4.1

Důvody popírání pohledávek

Celé insolvenční právo je v rámci právní úpravy svých dílčích institutů poměrně bohaté
na možnosti, jichž lze při uplatňování toho kterého institutu využít. Tato okolnost se
nevyhýbá ani popěrnému právu. Nejenže jsou jím nadány všechny subjekty
insolvenčního řízení s výjimkou insolvenčního soudu, ale každá pohledávka může být
popřena různými způsoby či z různých důvodů, jež analyzuje právě následující
subkapitola, a to včetně uvedení základních konsekvencí s příslušným způsobem popření
spojených. Zákon tak zcela jednoznačně vymezuje účinky, které se s jednotlivými
způsoby popření pohledávky pojí, a kde je zcela nezbytné v zájmu právní jistoty účastníků
řízení tyto účinky definovat.134
Popření pravosti přihlášené pohledávky: Popírání pravosti pohledávky má v praxi
co do kvantity takových popěrných úkonů velmi silné zastoupení. Pravost pohledávky
lze totiž popřít prakticky kdykoli, pakliže insolvenční zákon tuto možnost subjektu
s popěrným právem výslovně neodpírá. Popře-li pohledávku subjekt nadaný popěrným
právem z důvodu pravosti, pak platí, že není-li ve lhůtách popsaných níže incidenční spor,
bude celá pohledávka bez dalšího odmítnuta.
Popření výše přihlášené pohledávky: Popírá-li osoba s popěrným právem pohledávku
co do její výše, považuje tuto výši za nesprávnou, tj. ve skutečnosti nižší, a to z důvodu,
který je popírající osoba povinna uvést, stejně jako správnou výši pohledávky.
Takto se poměrně striktně o popření výše pohledávky vyjadřuje IZ ve svém ust. § 194.

133
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zákonná úprava a definice podle ust. § 159 a násl IZ.
KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2010, s. 472 – 473.
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IZ pouze v ust. § 196 odst. 1 doplňuje, že popření výše pohledávky nemá vliv na její
pořadí.
Popření pořadí přihlášené pohledávky: Tento způsob popření reflektuje nerovnost
jednotlivých uplatňovaných pohledávek. O takové popření jde tehdy, je-li namítáno, že
pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce, nebo je-li
popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění.135 Stejně jako v případě popření
výše pohledávky dle § 194 musí popírající subjekt se samotným popřením spojit také
jednoznačné stanovisko k otázce skutečného pořadí přihlášené pohledávky.136

4.2

Popření přihlášené pohledávky dle subjektů

V souladu s ust. § 192 IZ jsou popěrným právem nadáni insolvenční správce, věřitel
i dlužník. Popěrné úkony těchto subjektů nicméně nemají stejné účinky, jejichž rozbor
představují následující odstavce.

4.2.1

Popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem a jeho
účinky

Insolvenční správce z titulu své funkce využívá popěrného práva nejčastěji, vždy by
ovšem měl mít na paměti princip zákazu nespravedlivého poškození či nedovoleného
znevýhodnění některého z účastníků.
Veškeré popěrné úkony insolvenčního správce (i jiných subjektů) jsou evidovány
v protokolu z přezkumného jednání a seznamu pohledávek. Zde tedy insolvenční správce
vyznačuje, jakým způsobem je daná pohledávka popírána a zda se jedná o pohledávku
vykonatelnou či nevykonatelnou, neboť toto rozlišení s sebou přináší značné rozdíly
v dalším postupu.
Popírá-li insolvenční správce pohledávku nevykonatelnou, plynou pro něj z jeho
popěrného úkonu zákonem předpokládané povinnosti. Předně se věřitel popřené
nevykonatelné pohledávky musí o popření dozvědět. Toto sdělení a poučení, jak má
135
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Ust. § 195 IZ.
KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2013.
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v insolvenčním řízení postupovat přihlášený věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka
byla při přezkumném jednání účinně popřena co do pravosti, výše nebo pořadí,
se takovému věřiteli v případě, že je při přezkumném jednání přítomen, má dostat již při
tomto jednání.137
Neboť ale platná právní úprava věřitele účastí na přezkumném jednání nepovinuje,
nalézáme v textu IZ i úpravu situace, kdy na přezkumném jednání právě věřitel popřené
nevykonatelné pohledávky absentuje. Ve smyslu ust. § 197 odst. 2 má insolvenční
správce povinnost takového věřitele o popření vyrozumět, kdy stejně tak vyrozumí
i věřitele, jenž se přezkumného jednání sice účastnil, výše předpokládaného poučení
o níže specifikovaných následcích se mu však nedostalo.138 I pro vyrozumění o popření
pohledávky se použije přísná forma určená jak přímo IZ, tak JŘI.
Insolvenční správce může písemné vyrozumění věřiteli doručit osobně, prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, případně může požádat o zajištění doručení soud, neníli sám při doručení úspěšný.139
Nedílnou součástí vyrozumění musí být mimo jiné obligatorně i poučení o právu podání
tzv. určovací žaloby, a to ve lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání, resp. do 15 dnů
od doručení vyrozumění. Uvedená třicetidenní lhůta nemůže být za žádných okolností
věřiteli, jenž se přezkumného jednání nezúčastnil, zkrácena. V případě lhůty plynoucí
z vyrozumění platí, že započne běžet až okamžikem, kdy věřiteli dojde úplné vyrozumění,
tedy takové, které obsahuje právními předpisy vyžadované náležitosti.140
Lhůta pro podání určovací žaloby je propadná a hmotněprávní povahy, úkon tedy musí
soudu skutečně dojít nejpozději její poslední den141. Zmeškání lhůty k podání žaloby o
určení pravosti pohledávky popřené insolvenčním správcem je důvodem k vydání

137

138
139

140

141
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rozhodnutí o odmítnutí přihlášky ve smyslu ustanovení § 185 IZ142, pohledávka popřená
co do výše, se považuje za zjištěnou ve výši, ve které nebyla popřena.143
Mimo poučení o lhůtě má insolvenční správce též povinnost věřitele poučit o subjektech,
proti kterým se určovací žaloba podává. Zásadně bude takovým subjektem sám
insolvenční správce, nicméně shodne-li s ním v popření též dlužník, jsou v následné
určovací žalobě pasivně legitimováni oba dva a poučení adresované věřiteli musí
následně obsahovat i tuto informaci.144
Převrácený postup nastává v případě, kdy insolvenční správce popírá vykonatelnou
pohledávku. Sám má následně povinnost zahájit žalobou incidenční spor, a to ve lhůtě
do 30 dnů od přezkumného jednání. Podotýkám, že i tato lhůta má hmotněprávní
charakter a soud vezme žalobu na zřetel pouze v případě, dojde-li mu nejpozději poslední
den lhůty. Nestane-li se tak, účinky popření vůbec nenastanou a pohledávka bude zjištěna
ve své přihlášené podobě.145 Na rozdíl od věřitele146, jenž je oprávněn v určovací žalobě
uplatňovat širší katalog důvodů proti popření, má insolvenční správce co do odůvodnění
popření pouze omezené možnosti. Litera zákona totiž uvádí, že lze uplatnit jen
skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání
rozhodnutí, o něž se vykonatelná pohledávka opírá.147
V obou shora popsaných situacích má insolvenční správce s popřením pohledávky
dispoziční oprávnění a může jej tedy vzít zpět a odklidit tak důsledky popření. Lze tak
nicméně zásadně učinit pouze do okamžiku, kdy nastane následek, že se k popřené
pohledávce nepřihlíží. Pokud např. správcovo zpětvzetí popření pohledávky bylo soudu
doručeno až poté, co lhůta k podání určovací žaloby věřiteli marně uplynula, soud posoudí

142

143
144

145
146

147
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tento správcův úkon jako právně bezúčinný a věřitelovu přihlášku odmítne dle § 185
IZ.148
Pro úplnost materie popírání pohledávek insolvenčním správcem nelze opomenout
teoretickou možnost situace, kdy v průběhu řízení vyjde najevo, že popřená vykonatelná
pohledávka je nevykonatelná. Tato skutečnost nebude důvodem k zamítnutí žaloby,
nicméně dojde k převrácení důkazního břemene při zachování pozic stran, obdobně jako
v ustanovení § 198 odst. 3 IZ.149

4.2.2

Popření přihlášené pohledávky insolvenčním dlužníkem a jeho
účinky

I insolvenční dlužník samotný má podle ust. § 192 odst. 1 právo přihlášenou pohledávku
popřít, a to stejně jako insolvenční správce do skončení přezkumného jednání.150 Platí, že
popěrný úkon lze učinit kdykoli během tohoto jednání, ať se soud pohledávkou v pořadu
jednání dosud nezabýval, nebo se tak již stalo. Popření pohledávky dlužníkem musí
naplňovat požadavek srozumitelnosti, musí být odůvodněné a přezkoumatelné.
Důsledkem popření pohledávky insolvenčním dlužníkem společným pro všechny
způsoby řešení úpadku je skutečnost, že upravený seznam přihlášených pohledávek
s uvedenou popřenou pohledávku není v rozsahu dlužníkova popření exekučním titulem.
V případě přihlášené vykonatelné pohledávky (není-li v důsledku incidenčního sporu
či jinak odmítnuta) zůstává taková pohledávka popěrným úkonem dlužníka prakticky
nedotčena. Naopak v případě nevykonatelné pohledávky může mít pro věřitele popření
takové pohledávky dlužníkem fatální důsledky, které se fakticky projeví až po skončení
insolvenčního řízení. V potaz je třeba brát různé okolnosti, ať již jde o potenciální
promlčení pohledávky či s jejím pozdějším uplatněním vznikající další náklady
prostřednictvím soudních a jiných obdobných poplatky či ostatních představitelných
nákladů (odměna advokáta apod.).
148
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 410/2009-P22 ze dne 8. prosince 2009 ve věci KSUL
44 INS 4109/2008.
MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000
a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 305.
KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář.
Praha: C.H. Beck, 2010.
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Dále se dopady popření pohledávky osobou dlužníka odlišují podle způsobu řešení
úpadku. V případě oddlužení má podle ust. § 410 odst. 2 popření nezajištěné pohledávky
ze strany dlužníka stejné účinky jako popření ze strany insolvenčního správce.
Insolvenční správce a dlužník mají při popření pohledávky v režimu oddlužení v rozsahu
shodného popření v incidenčním sporu postavení nerozlučných společníků, dané
specifiky insolvenčního zákona.151 Tato skutečnost se projevuje i v oblasti následného
incidenčního sporu. Podle ust. § 410 odst. 2 in fine podává věřitel žalobu proti osobě
dlužníka.
Z § 13 prováděcí vyhlášky č. 311/2007 Sb., ve spojení s § 410 IZ platí, že žalován má být
vždy ten, kdo pohledávku popřel, a v příslušném vyrozumění o popření pohledávky by
tedy ve smyslu výše uvedeného měl insolvenční správce věřitele poučit, vůči komu má
žalobu podat a jaké důsledky se s nepodáním žaloby ve stanovené lhůtě pojí. Pakliže
ovšem nastane procesní nedostatek spočívající v nedostatečném poučení ze strany
insolvenčního správce neuvedením všech osob, proti kterým má být podána žaloba, lze
tento následek zhojit pouze doručením řádné vyrozumění o popření, v němž obsáhne
poučení o důsledcích popření pohledávky dlužníkem a o nutnosti podat incidenční žalobu
směřující proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku s tím, že teprve od doručení tohoto
vyrozumění počne věřiteli běžet patnáctidenní lhůta pro podání této žaloby. 152
Předchozí případ zahrnoval popření pouze pohledávky nezajištěného věřitele. V případě
zajištění vylíčené poučovací požadavky odpadají, neboť určovací žalobou podává
insolvenční dlužník. Každopádně může důvod svého popření pravosti nebo výše
pohledávky opřít pouze o skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu
rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.153
Účinky popření pohledávky dlužníkem při reorganizaci je možno pouze zopakovat, neboť
jsou taktéž rovny účinkům popření insolvenčním správcem s téměř identickými následky
a postupy uvedenými výše u oddlužení s tím, že se aplikuje ust. § 336 IZ, nicméně
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1VSPH 226/2010-P4-9 ze dne 26. dubna 2010 ve věci KSPH 37
INS 4678/2009.
Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 VSPH 544/2009-P6 ze dne 25. února 2010 ve věci KSUL 45
INS 875/2008.
Ust. § 410 odst. 3 IZ.
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s rozdílem, že účinky popření nastávají zveřejněním usnesení o povolení reorganizace
a popření dlužníka se může vztahovat i na pohledávky zajištěných věřitelů.
Pozdější smysl postrádá popření přihlášené pohledávky dlužníkem učiněné v rámci
oddlužení, kdy za splnění dalších podmínek pohledávka zaniká. Stejně tak i v případě
konkursu právnické osoby, jež je likvidačním způsobem řešení úpadku, nemá dlužníkovo
popření dalších důsledků, pakliže nelze danou pohledávku uplatnit kupř. z titulu náhrady
škody způsobené porušením péče řádného hospodáře na jednateli společnosti s ručením
omezeným atp.

4.2.3

Popření přihlášené pohledávky jiným věřitelem a jeho účinky

Přestože se následující informace může jevit poněkud překvapující, faktem je, že IZ
ve své nereformované podobě až do roku 2010 popěrné právo věřitele vůbec neobsahoval.
V inkriminovaném roce, konkrétně dne 1. července, totiž Ústavní soud ČR svým
rozhodnutím ve věci Pl. ÚS 14/10 s účinností od 31. března 2011 zrušil ustanovení § 192
odst. 1 věty první IZ, kterým se upravuje právo popírat pohledávky. V předmětné právní
věci konkursu obchodní společnosti Crystalex Bohemia stěžovatelé v řízení před
Ústavním soudem namítali zejména to, že dle IZ, na rozdíl od předchozího ZKV, nemají
věřitelé právo popírat pohledávky jiných věřitelů. Pokud v této situaci správce nepopře
pohledávku a soud mu v rámci dohlédací činnosti neuloží tak učinit, nemají věřitelé
účinnou obranu proti přihlášení nedůvodné pohledávky jiným věřitelem, v čemž
stěžovatelé spatřovali porušení práva na spravedlivý proces se všemi myslitelnými
faktickými důsledky. 154
V den účinnosti zrušení předmětného ustanovení naopak nabyl účinnosti zákon
č. 69/2011 Sb., obsahující právě novelizaci zrušeného ustanovení, který není dnes
přezdíván jinak, než „Lex Crystalex Bohemia“.
Po provedené novele tak současný IZ přiznává věřitelům popěrné právo dokonce
explicitně, a to co do důvodů dále rozvedených blíže specifikovaných výše. Přihlášení
věřitelé činí popěrné úkony písemnou formou prostřednictvím formuláře. Stejně jako
přihláška pohledávky a fakticky každý procesní úkon, i popěrný úkon věřitele musí

154

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/10 ze dne 1. července 2010.
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při zachování své relevance a pro vyvolání svých účinků dodržet základní požadavky
stanovené na procesní úkony v OSŘ. Právní úprava nadto věřitele omezuje co do doby
učinění popěrného úkonu tak, že tento musí být doručen insolvenčnímu soudu nejpozději
3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce.
Popírá-li věřitel pravost pohledávky, je třeba rozlišit situaci, kdy věřitel popírá
vykonatelnou a kdy nevykonatelnou pohledávku. Směřuje-li popěrný úkon věřitele proti
nevykonatelné pohledávce, pak neexistují žádná omezení. Pokud ovšem věřitel popírá
pohledávku vykonatelnou, lze jako důvod popření uplatnit pouze skutečnosti,
které nebyly uplatněny dlužníkem s tím, že vyloučen je důvod jiného právního posouzení.
Neodmítne-li následně insolvenční soud věřitelovo popření, nastávají ve smyslu ust.
§ 200 odst. 5 IZ jeho účinky, kdy se popření pohledávky považuje za žalobu, kterou tento
věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku
přihlásil.
Samotné popření jednoho z věřitelů může mít v případě jeho úspěchu značné pozitivní
účinky i pro ostatní přihlášené věřitele. Pakliže insolvenční soud popřenou pohledávku
ve výsledku odmítne, lze za předpokladu její vysoké hodnoty hovořit o znatelném zvýšení
uspokojení věřitelů. Odborná literatura ovšem tuto skutečnost považuje za tzv.
externalitu.155
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RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 56.
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ZÁVĚR
Cílem této práce vytyčeným v jejím samotném úvodu bylo předložení komplexního,
nikoli naprosto detailního postupu souvisejícího s uplatňováním pohledávek
v insolvenčním řízení tak, aby mohla být svým způsobem i jistým návodem, jak být
v pozici věřitele co nejefektivnější, tedy jak dosáhnout co nejvyššího uspokojení
uplatněné pohledávky.
Bohužel, ani zcela dokonalá úprava insolvenčního práva nemůže nikdy nezajistit 100%
uspokojení všech věřitelů insolvenčních dlužníků. Na druhou stranu lze poměr
uspokojení z dnes velmi tristních čísel stále zvyšovat. Nezbytnou nutností je ovšem
důslednost věřitelů v duchu klasické právní zásady vigilantibus iura script sunt a jejich
vzájemná kooperace. Věřitelé by si měli uvědomit, že insolvenční právo není právem
přirozeným, ale zcela uměle vytvořeným a de facto jistou benevolencí státu, jak alespoň
zčásti podpořit vymahatelnost práv. Sami věřitelé jsou pak ovšem povinni naučit
se pracovat s možnostmi, jež jim právní řád dává, a vyvinout dostatečnou i včasnou snahu
podat insolvenční návrh dříve, než k jejich uspokojení zůstane z dlužníka jen „prázdná
schránka“, neboť platí, že kde nic není, ani exekutor a smrt nebere.
Pevně věřím, že takový pozitivní vývoj u věřitelů, který zcela převrátí statistické údaje
taktéž zmíněné v této práci, v brzké době nastane. Stejně tak si můžeme přát,
že se obdobnou cestou vylepšování a modernizace právních předpisů insolvenčního práva
vydá i zákonodárce, neboť jak vyplývá z některých poznatků v této práci uvedených, stále
je co zlepšovat.

Konec dílo krášlí – Publius Ovidius Naso
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zákon č. 182/2006, Sb., o konkursu a vyrovnání („insolvenční zákon“),
ve znění pozdějších předpisů.

JŘI

vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se
provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších
předpisů.

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

NOZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

OIS

vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho
hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o
náhradách jejich nutných výdajů.

TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

ZPOV

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů;

ÚS

Ústavní soud České republiky

NS

Nejvyšší soud České republiky

VS

Vrchní soud

VSOL Vrchní soud v Olomouci

VSPH

Vrchní soud v Praze

MSPH Městský soud v Praze

KSPH Krajský soud v Praze

KSBR Krajský soud v Brně

KSPL

Krajský soud v Plzni

KSOS Krajský soud v Ostravě

KSUL

Krajský soud v Ústí nad Labem

KSHK Krajský soud v Hradci Králové

KSCB Krajský

soud

v

Českých KSPA Krajský soud v Hradci Králové –

Budějovicích

pobočka Pardubice

KSHK Krajský soud v Ostravě – KSLB Krajský soud v Ústí nad Labem –
pobočka Olomouc

pobočka Liberec
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 79/2010-P23-7 ze dne 29. března 2010
ve věci KSBR 26 INS 2308/2009;
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 57/2010-P14-9 ze dne 31. března 2010
ve věci KSBR 31 INS 6214/2009;
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 125/2008-P13 (R 23/2010) ze dne
24. října 2008 ve věci KSOS 22 INS 1796/2008;
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 255/2009-P113-13 ze dne 19. srpna
2009 ve věci KSOS 38 INS 4953/2008;
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 2 VSOL 223/2009-P9-9 ze dne 13. srpna 2009
ve věci KSOS 39 INS 4959/2008;
Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 8 INS 3848/2013-P1-3 ze dne 17. února
2014.

Seznam použitých právních předpisů:
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů;
Zákon č. 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 260/2010 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2010 ve věci návrhu
na zrušení části ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
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Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí
některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.;
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových
výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných
výdajů.
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. května 2000, o insolvenčních řízeních.
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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.
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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.
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ENGLISH ABSTRACT
The aim of this thesis is to provide a comprehensive summary of institutes of an
insolvency law related to the application of claims as well as defining the rights and
obligations of creditors related to this topic with a closer focus on risk and problematic
facts appearing in practice. All the text is based on the insolvency law effective at the
time of its creation and besides the academic literature also often uses related practice of
the courts.
The introductory part presents an insolvency law in its historical and also contemporary
context. It is listing the material sources and their brief characteristics needed to simplify
the understanding of the substance of an insolvency law. For the same reason the initial
chapters deal with the basic principles and terminology of an insolvency law, namely an
insolvency proceeding, a bankruptcy and closely characterize particular ways of solving
a debtor’s bankruptcy.
Another part of this thesis focuses on the actual debts. The legal analysis of the term debt
and its types that are applied during insolvency proceedings is being carried out and it
involves also the list of debts excluded. On the other hand this part includes the theory of
debts with no need to be applied, since those are registered into insolvency proceedings
by law. The legal background of this theory is often complemented with the practice of
the courts of the Czech Republic and to a certain extent also with the author’s findings
based on his own experience.
The third part is devoted to the application of debts during the insolvency proceedings.
The term insolvency application of the debt is described in detail as to its formal and
content requirements and the instructions for how to effectively apply the debt are
mentioned. This part of thesis also brings the description of the creditors’ rights of
disposal with the application including its withdrawal and the right to change the entity
of creditor. This chapter also points out the liability aspects related to the applications
inclusive of the consequences beyond the frames of insolvency law.
Finally the thesis is concluded by the guidance through the insolvency proceeding
following the application of the debt. The terms such as the examination of the debts and
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its denial are being explained and analysed according to the particular subject bearing the
rights of denial.
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