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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce si klade za cíl především vymezit a definovat pojem 

insolvenčního řízení a majetkové podstaty dle insolvenčního zákona. Uvádí insolvenční 

řízení do kontextu procesního práva, popisuje jeho četná specifika a zákonitosti, 

pojednává o subjektech insolvenčního řízení a jejich zájmech, a popisuje v obecné 

rovině jeho průběh od počátku řízení až do jeho skončení.  Tato práce dále definuje 

institut majetkové podstaty v kontextu insolvenčního řízení, uvádí pravidla pro její 

vytváření a spravování a zákonitosti jejího vývoje během insolvenčního řízení a 

pravidla zpeněžení majetkové podstaty. V rámci pojednání o majetkové podstatě jsou 

vysvětleny i důležité instituty insolvenčního práva jako dispoziční oprávnění 

s majetkovou podstatou v insolvenčním řízení a neplatnost a neúčinnost právních 

jednání. Práce pojednává o způsobu, jakým majetková podstata slouží k uspokojení 

pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení v závislosti na zvoleném způsobu řešení 

úpadku dlužníka s důrazem na konkurs. Součástí této práce je i porovnání české a 

německé právní úpravy institutu majetkové podstaty.  

 

  



 
 

ABSTRAKT 

This thesis has a purpose to especially to define the Institute of the insolvency 

proceeding and the Institute of assets according to the Insolvency Code. This thesis sets 

the insolvency proceeding into the context of the procedural law, describes its numerous 

specfics and rules, deals with the subjects of the insolvency proceeding and their 

interests and describes in general the course of the insolvency proceeding from the 

begining to its end. This thesis defines the Institute of assets in context of the insolvency 

proceeding and describes the rules of its creation, administration and development 

during the proceeding and the rules of the redeem of the assets. As the part of the 

treatise about the assets are explained the important institutes of the insolvency law such 

as the authority to dispose with the assets and the invalidity and unenforceability of the 

legal acts. The thesis deals with the way how does the assets serve to repay the claims 

of the creditors in the insolvency proceeding depending on the chosen art of the 

bankruptcy solution with the accent on the traditional bankruptcy. The part of this thesis 

is the comparation of the Czech and the German regulation of the Institute of assets. 
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1. Úvod 

 

Insolvenční řízení je odpovědí státní moci na otázku, jakým způsobem se má řešit 

mezní situace v životě jednotlivce a kritická situace v existenci právnické osoby – 

úpadek. Majetková podstata je v insolvenčním řízení bodem, ve kterém se střetávají 

zájmy více různých subjektů, které na řízení participují. Zájem dlužníka (jehož majetek 

zpravidla majetkovou podstatu tvoří) na tom, aby mu po skončení řízení z majetkové 

podstaty zůstalo pokud možno co nejvíce, může dlužníka vést k jednání, kterými se 

pokouší zakrýt skutečný rozsah majetkové podstaty. Zájem věřitelů, kteří jsou ze 

zpeněžení majetkové podstaty uspokojováni, je naprosto opačný, totiž aby majetková 

podstata byla zjištěna v co možná největším objemu a jejich pohledávky tak díky tomu 

byly uspokojeny z co největší části. Dalším zainteresovaným subjektem je insolvenční 

správce, který by měl být nestranným třetím ve sporech věřitelů s dlužníkem, a který má 

v kompetenci právě zjišťování majetkové podstaty, a to jak zahrnování jednotlivých 

statků do majetkové podstaty, tak jejich eventuelní vylučování z majetkové podstaty. 

Přesto má i insolvenční správce na majetkové podstatě majetkový zájmem, kterým je 

odměna insolvenčního správce za zpeněžení jednotlivých statků náležejících do 

majetkové podstaty.  

Tématem této práce je pojem majetková podstata v insolvenčním řízení. Jejím cílem 

tedy bude oba tyto pojmy - insolvenční řízení a majetková podstata – vymezit, definovat 

a analyzovat, a to z pohledu základního předpisu insolvenčního práva v České 

republice, zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Na základě takto získaných 

poznatků a komparace vybraných institutů české a německé právní úpravy, která časově 

předcházela přijetí právní úpravy české, se pokusím úpravu majetkové podstaty dle 

insolvenčního zákona zhodnotit a vyvodit závěry de lege ferenda o budoucím směřování 

úpravy insolvenčního řízení a institutu majetkové podstaty. 

 

V první části této práce budou představeny prameny insolvenčního práva v České 

republice a ve Spolkové republice Německo. Prameny práva jsou základním zdrojem 

informací o právní úpravě, a to zdrojem bezpodmínečně nutným pro jakýkoliv další 

výklad či analýzu. Jejich přehled a uvedení systematiky a vztahů mezi jednotlivými 

právními předpisy je základním předpokladem pro pochopení fungování jakéhokoliv 

právního institutu. Jelikož součástí této práce bude i představení právní úpravy institutu 



 
 

majetkové podstaty dle práva německého a srovnání české a německé právní úpravy, 

budou v rámci první části vedle pramenů českých uvedeny i prameny práva německé. 

Druhá část této práce se bude zabývat insolvenčním řízením samotným jako jedním 

z druhů soudních řízení, jeho charakteristikou, vymezením důležitých pojmů a 

specifických rysů insolvenčního řízení, dále pak jeho účastníky a obecným popisem 

průběhu  insolvenčního řízení. Cílem první části tedy bude poskytnout obecnější náhled 

a rámec pro další části, které se budou zabývat přímo institutem majetkové podstaty tak, 

jak jej upravuje insolvenční zákon a vykládá odborná literatura a judikatura českých 

soudů.  

Tématem třetí části bude institut majetkové podstaty. Cílem bude majetkovou podstatu 

definovat, určit její rozsah a strukturu, popsat dynamiku majetkové podstaty v rámci 

procesu zjišťování majetkové podstaty, zejména možnosti rozšíření a zúžení majetkové 

podstaty. V této části se již budu zabývat i právem německým, a to srovnáním českého a 

německého pojetí majetkové podstaty s důrazem na rozdíly mezi oběma právními řády; 

proto budou na potřebných místech uvedeny i kapitoly týkající se německého práva. 

Čtvrtá část se zabývá dispozicí s majetkovou podstatou a jejím osudem v závislosti na 

způsobu řešení úpadku dlužníka. O dispozici s majetkovou podstatou a jejím osudu při 

reorganizaci a oddlužení je pojednáno pouze v obecné rovině a zvláštními způsoby 

řešení dlužníkova úpadku se v této práci nezabývám vůbec, jelikož v porovnání 

s oddlužením, reorganizací a zejména s konkursem je četnost jejich praktického využití 

velmi zanedbatelná. Důraz je tedy kladen především na úpravu konkursu, a to proto, že 

úpravu konkursu považuji za základ i pro úpravu ostatních způsobů řešení úpadku, a 

dále proto, že konkurs stále zůstává nejčastějším způsobem řešení úpadku dlužníka 

v insolvenčním řízení. Z těchto důvodů bude cílem této části i poskytnout přehled o 

průběhu konkursu až do jeho skončení. I v této části bude z důvodů uvedených výše na 

zvolených místech uvedena vedle české i německá právní úprava a její srovnání 

s úpravou českou.  

Při psaní této práce budu postupovat metodou analyticko-deskriptivní, kdy budu čerpat 

informace analytickou metodou z dostupných zdrojů, zejména z právních předpisů, 

odborné literatury a soudních rozhodnutí, a analyticky z těchto informací vyvodím 

závěry a zhodnotím nabyté poznatky. Při srovnávání české a německé právní úpravy 

bude použita metoda komparativní. 

 

 



 
 

2. Prameny insolvenčního práva 

2.1. Prameny insolvenčního práva v ČR 

V České republice je základním předpisem insolvenčního práva (a zároveň i základním 

předpisem pro právní úpravu majetkové podstaty) zákon č. 182/2006 Sb. – Insolvenční 

zákon, který s účinností od 1.1.2008 nahradil zákon č. 328/1991 Sb. o konkurzu a 

vyrovnání. Insolvenční zákon byl – stejně jako další významné předpisy v českém 

právním řádu – mnohokrát novelizován, aby reagoval na celospolečenské změny či na 

aktuální hospodářskou situaci (například v souvislosti se světovou hospodářskou krizí), 

v neposlední řadě i v návaznosti na reformu občanského práva po přijetí nového 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. vstoupil v účinnost k 1.1.2014). Asi 

nejvýznamnější novelou byla novela provedená zákonem č. 293/2013 Sb. Insolvenční 

zákon, ačkoliv jde o komplexní předpis, není ale předpisem výlučným.  

 

2.1.1. Vztah insolvenčního zákona a o.s.ř. a z.ř.s.  

Sám insolvenční zákon výslovně upravuje svůj vztah k dalším dvěma významným 

procesním předpisům, kterými jsou zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon 

č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Vztahem insolvenčního zákona k těmto 

dvěma předpisům se zabývá § 7 IZ, který zní:“Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-

li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se 

pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského 

soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o 

zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se 

však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.“ Také toto 

ustanovení se dočkalo změn, nejvýraznější byla pak provedena novelou č. 294/2013 Sb. 

s účinností od 1.1.2014, kdy se do § 7 IZ dostal jednak odkaz na nový procesní předpis, 

Zákon o zvláštních řízeních soudních, a k tomu došlo k diferenciaci ustanovení 

Občanského soudního řádu, takže § 7 IZ již neodkazuje na celý o.s.ř., nýbrž jen na 

některá jeho ustanovení. Je rozlišováno mezi ustanoveními o.s.ř. o sporném řízení a 

ustanoveními o řízení vykonávacím a exekučním.
1
 Insolvenční zákon stojí k oběma 

uvedeným předpisům v postavení lex specialis, tj. pokud obsahuje insolvenční zákon 

vlastní úpravu, má tato přednost před úpravou v o.s.ř. či z.ř.s. Do vztahů těchto 

                                                           
1
 Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 32 



 
 

procesních předpisů také výrazně promlouvají četná specifika insolvenčního řízení 

zformulovaná do zásad insolvenčního řízení. Vztahy mezi insolvenčním zákonem, 

občanským soudním řádem a zákonem o zvláštních řízeních soudních jdou popsat dle 

komentářové literatury
2
 následovně: 

1) pokud insolvenční zákon obsahuje vlastní zvláštní právní úpravu, použije se tato 

úprava jako lex specialis, 

2) tam, kde zvláštní právní úprava v IZ není, se použijí přímo ustanovení o.s.ř. o 

sporném řízení či dalších procesních předpisů, přičemž ale jejich aplikace nesmí být 

v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, 

3) vedlo-li by přímé použití ustanovení o.s.ř. o sporném řízení či ustanovení ZŘS 

k rozporu se zásadami insolvenčního řízení, použije se tato úprava vyložená konformně 

s těmito zásadami, aby k rozporu nedocházelo, a zároveň je kladen důraz na co nejmenší 

odchylku od použité úpravy v o.s.ř. či z.ř.s., aby nedošlo k narušení jistoty v postavení 

účastníka pramenící z textu zákona 

4) ustanovení o.s.ř. o výkonu rozhodnutí a exekuci jsou použitelná v insolvenčním 

řízení pouze v případě, že na ně insolvenční zákon výslovně odkazuje; nejde tedy o 

vztah lex generalis a lex specialis, ale „pouze o výjimečné aplikování jiného právního 

předpisu“
3
. 

 

2.1.2. Struktura insolvenčního zákona 

Insolvenční zákon samotný je rozdělen na tři části, které se dále dělí na Hlavy a 

případně na Díly a Oddíly. 

První část insolvenčního zákona je nazvána Obecná část a dělí se na Hlavy I-VII. Jak již 

napovídá její název, obecná část insolvenčního zákona obsahuje právní úpravu 

společnou pro insolvenční řízení bez ohledu na to, jakým způsobem bude nakonec 

dlužníkův úpadek řešen.  

Hlava I – základní ustanovení; vymezuje základní pojmy, upravuje působnost 

insolvenčního zákona a jeho vztah k dalším procesním předpisům a příslušnost soudu 

Hlava II – Procesní subjekty ; upravuje jednotlivé procesní subjekty, které se 

insolvenčního řízení účastní 
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Hlava III – Ustanovení o insolvenčním řízení ; navazuje na hlavu první a upravuje 

obecná procesní pravidla pro insolvenční řízení jako např. doručování, dokazování, 

opravné prostředky atd. 

Hlava IV – Projednání úpadku a rozhodnutí o něm; v této hlavě je upraven průběh 

insolvenčního řízení od jeho zahájení až do rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova 

úpadku. Obsahuje úpravu insolvenčního návrhu, účinků spojených se zahájením 

insolvenčního řízení, moratoria, rozhodování o insolvenčním návrhu, stanovení způsobu 

řešení dlužníkova úpadku a obecnou úpravu incidenčních sporů 

Hlava V – Věřitelé a uplatňování pohledávek; zde je upraveno postavení věřitelů 

v závislosti na povaze jejich pohledávky a proces uplatňování a přihlašování a 

přezkoumávání pohledávek v insolvenčním řízení 

Hlava VI – Majetková podstata; tato část insolvenčního zákona tvoří jádro právní 

úpravy majetkové podstaty, je zde upraven pojem, rozsah a obsah majetkové podstaty, 

pravidla pro její zjišťování, soupis majetkové podstaty, pravidla pro vylučování a vynětí 

majetku z majetkové podstaty a pravidla pro nakládání s majetkovou podstatou a její 

správu 

Hlava VII – Neplatnost a neúčinnost právních úkonů; v poslední části Obecné části jsou 

upravena zvláštní pravidla insolvenčního řízení pro neplatnost a neúčinnost úkonů 

dlužníka, které by působily k tíži majetkové podstaty 

Část druhá insolvenčního zákona je nazvána „Způsoby řešení úpadku“ a rozdělena na 

Hlavy I-V. Upravuje postupně jednotlivé způsoby řešení dlužníkova úpadku: v Hlavě I 

je upraven konkurs, v Hlavě II Reorganizace, Hlava III upravuje zvláštní ustanovení o 

vyloučení účinků insolvenčního zákona, v Hlavě IV jsou obsažena zvláštní pravidla pro 

řešení úpadku finančních institucí a v Hlavě V je právní úprava oddlužení.  

Konečně část třetí insolvenčního zákona nazvaná „Společná ustanovení“ obsahuje 

v Hlavě I úpravu insolvenčního rejstříku, v Hlavě II vztah ke státům EU a v Hlavě III 

jsou obsažena ustanovení závěrečná (zmocňovací, přechodná, zrušovací a ustanovení o 

účinnosti zákona). 

 

2.1.3. Další právní předpisy 

Z prováděcích předpisů k insolvenčnímu zákonu je třeba zmínit vyhlášky ministerstva 

spravedlnosti vydané na základě zmocňovacího ustanovení § 431 IZ: podle § 431 písm. 

a) a e) IZ vydanou vyhlášku č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení, a 



 
 

na základě § 431 písm. c) a d) IZ vydanou vyhlášku 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. 

 

Dalším významným pramenem insolvenčního práva zákon č. 312/2006 Sb. o 

insolvenčních správcích. Tento předpis upravuje institut insolvenčního správce zejména 

z hlediska podmínek, které musí osoba splňovat, aby mohla být zapsána na seznam 

insolvenčních správců, a dále technických podmínek výkonu činnosti insolvenčního 

správce, jako například otázku registrace a fungování provozoven insolvenčního 

správce. Také je v tomto zákoně obsažena úprava Seznamu insolvenčních správců a 

zvláštních odborných zkoušek insolvenčních správců.  

Také k tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy, kterými jsou vyhláška 

ministerstva spravedlnosti č. 312/2007 Sb. o obsahu a dalších náležitostech zkoušek 

insolvenčních správců, č. 314/2007 Sb. o minimálním limitu pojistného plnění a 

minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců a č. 355/2013 Sb. o 

úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které 

je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně. 

Pro úpravu fungování insolvenčního soudu a jeho postavení je vedle ustanovení v o.s.ř. 

zcela zásadním předpisem zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. 

 

2.2. Německé prameny práva 

Jelikož se v této práci budu zabývat i německou právní úpravou a jejím porovnáním 

s úpravou v České republice, chtěl bych na tomto místě rovnou uvést i prameny 

německého insolvenčního práva. 

Spolková republika Německo je federativním státem, rozlišují se tedy dvě úrovně 

zákonodárství – spolkové (federální), spadající do pravomoci Spolkového sněmu a 

Spolkové rady, a zemskou, zajišťovanou legislativními orgány jednotlivých spolkových 

zemí. Z hlediska insolvenčního práva je dominantní úprava spolková, protože 

insolvenční právo jako odvětví občanského práva procesního spadá dle čl. 74 odst. 1 

bod 1 Spolkového zákona do oblasti konkurenčního zákonodárství, pro kterou platí 

pravidlo čl. 72 odst.1:“V oblasti konkurujícího si zákonodárství jsou příslušné spolkové 



 
 

země, do té doby a potud Spolek prostřednictvím zákona neuplatnil svou zákonodárnou 

příslušnost.
4
“ Proto se budu dále zabývat pouze právní úpravou na spolkové úrovni. 

 

2.2.1. Insolvenční řád a stručná historie okolností jeho vzniku 

Současná německá právní úprava insolvenčního práva bývá nazývána „das neue 

Insolvenzrecht“, tedy nové insolvenční právo. Základní předpis německého 

insolvenčního práva na zákonné úrovni, Insolvenzordnung BGBl. I S. 2866, vstoupil 

v účinnost 1.1.1999, je „výsledkem zákonodárného procesu, který ve svých počátcích 

sahá do roku 1978. Tehdy Spolkové ministerstvo spravedlnosti ustanovilo komisi pro 

insolvenční právo.“
5
 Konečný vládní návrh zákona byl ale ve Spolkovém sněmu 

schválen až 21.4.1994. Poté došlo k uplatnění zvláštnosti německého legislativního 

procesu, totiž svolání společného výboru Spolkového sněmu a Spolkové rady. Tento 

proces je výsledkem federativního uspořádání SRN a jeho účelem je umožnit oběma 

legislativním orgánům v případě jejich neshody dosažení kompromisu. Článek 77 odst. 

2 Základního zákona stanoví, že Spolková rada může do tří týdnů poté, co jí byl 

předložen Spolkovým sněmem schválený návrh zákona, požadovat svolání společného 

výboru. Navrhne-li tento výbor změnu návrhu, musí být tento nový návrh znovu 

odsouhlasen Spolkovým sněmem. Nedochází zde tedy k vyslovení námitky Spolkovou 

radou, Spolkový sněm ji tedy nemusí přehlasovat, a ve druhém hlasování ve Spolkovém 

sněmu postačí prostá většina jeho členů. Tohoto mechanismu bylo použito i v případě 

schvalování insolvenčního řádu. Výsledkem byl zákon č. BGBl. I S. 2866, který 

vstoupil v účinnost k 1.1.1999. Není však jediným předpisem, který tvoří nové 

insolvenční právo. 

 

2.2.2. Další zákonné předpisy a jejich vztah k Insolvenčnímu řádu 

Stejně jako například německý občanský zákoník, i insolvenční řád vstoupil v účinnost 

společně se svým uvozujícím zákonem, zákonem č. BGBl. I S. 2911 – 

Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO). První část uvozujícího zákona tvoří 

samostatně stojící zákon č. BGBl. I S. 2911- Gesetz über Anfechtung von 

Rechtshandlungen eines Schuldners außerhalb des Insolvenzverfahrens 

(Anfechtungsgesetz - AnfG) – Zákon o namítání neplatnosti právních jednání dlužníka 
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mimo insolvenční řízení. Do druhé a třetí části EGInsO německý zákonodárce umístil 

ustanovení „technické“ povahy. Část druhá EGInsO obsahuje ustanovení zrušovací a 

změny ostatních zákonů, a v části třetí jsou ustanovení přechodná a závěrečná, která se 

věnují mimo jiné i mezinárodnímu insolvenčnímu právu, konkrétně provádějí nařízení 

ES č. 1346/2000 o insolvenčním řízení a nařízení EU č. 648/2012. V EGInsO nejsou 

obsažena přechodná a závěrečná ustanovení pouze k insolvenčnímu zákonu, jsou do něj 

doplňována i přechodná a závěrečná ustanovení všech jeho novelizací, ale i 

souvisejících předpisů. Naproti tomu vlastní Insolvenzordnung díky tomu ustanovení 

závěrečná, přechodná a zrušovací neobsahuje vůbec.  

Jelikož insolvenční právo i v německém právním řádu spadá systematicky do 

občanského práva procesního, vztahuje se i na insolvenční řízení zákon č. BGBl. I S. 

3202 - Zivilprozessordnung (ZPO, Občanský soudní řád). Dle § 4 InsO se má pro 

insolvenční řízení používat ustanovení ZPO přiměřeně, pokud InsO nestanoví jinak. 

Normy jsou tedy ve vztahu lex generalis (ZPO jakožto základní procesně-právní norma) 

a lex specialis (InsO).  

Dalším zákonem, který je z hlediska úpravy insolvenčního řízení důležitý, je zákon č. 

BGBl. I S. 1077 z 9.5.1975 – Gerichtsverfassungsgesetz (GVG; Ústavní zákon o 

soudech), který se zabývá organizací soudní soustavy, upravuje složení a postavení 

soudů, postavení soudců, správu soudů, věcnou, funkční a místní příslušnost soudů atd., 

jedná se tedy protějšek českého Zákona o soudech a soudcích.  

Zákon č. BGBl. I S. 2582 – Gesetz über die Insolvenzstatistik , Insolvenzstatistikgesetz 

(InsStatG; zákon o insolvenční statistice) ze 7.12.2011 upravuje vedení statistiky o 

insolvenčních řízeních Spolkovým statistickým úřadem
6
. 

A konečně obsahují úpravu relevantní pro insolvenční právo i některé zákony z jiných 

oblastí práva, mezi nejvýznamnější patří: 

- Zákon č. BGBl I S. 594 Sozialgesetzbuch (SGB; Sociální zákoník) ze 24.3.1997, který 

v §165 a násl. upravuje tzv. Insolvenzgeld, což je sociální příspěvek určený 

zaměstnancům dlužníka, 

- Zákon č. BGBl. I S. 3322 – Strafgesetzbuch (StGB, Trestní zákoník), který ve zvláštní 

části v §283, 283a a 283b upravuje trestné činy spojené s insolvenčním řízením. 
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2.2.3. Podzákonné právní předpisy 

Z podzákonných právních předpisů je třeba zmínit tři nařízení Spolkového ministerstva 

spravedlnosti. Tyto předpisy nemohou být vydávány praeter legem, obdobně jako 

v českém právním řádu potřebují ministerstva zmocnění zákonem, aby mohla nařízení 

vydávat.
7
  

Prvním z nich je nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti č. BGBl. I S. 677 ze 

12.2.2002 – Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im 

Internet, vydané na základě zmocnění § 9 odst. 2 InsO, na jehož základě jsou na 

internetu veřejně dostupné informace a vyhlášená rozhodnutí v insolvenčních řízeních
8
, 

jedná se tedy o německý ekvivalent českého insolvenčního rejstříku.  

Dále pak Nařízení Spolkového ministerstva spravedlnosti č. BGBl. I S. 2205 o 

odměnách v insolvenčním řízení – Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV) 

z 19.8.1998, upravující odměny různých subjektů (např. insolvenčního správce, členů 

věřitelských orgánů apod.), jde o protějšek naší české vyhlášky č. 317/2007 Sb. o 

odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 

náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. 

Pro řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob („Verbraucherinsolvenz“) zmocňuje 

§ 305 odst. 5 InsO Spolkové ministerstvo spravedlnosti k zavedení formulářů pro 

podávání insolvenčního návrhu dlužníkem. Na základě tohoto zákonného zmocnění 

vydalo ministerstvo dne 17.2.2002 Nařízení č. BGBl. I S. 703 – Verordnung zur 

Einführung von Formularen für das Verbraucherinsolvenzverfahren und das 

Restschuldefreiung (Verbraucherinsolvenzformularverordnung, VbrInsFV), Nařízení o 

zavedení formulářů pro insolvenční řízení spotřebitelů a oddlužení, které zavádí 

jednotný elektronicky zpracovatelný formulář, jehož přílohou jsou mimo jiné i seznam 

dlužníkova majetku a tzv. Abtretungserklärung, úkon dlužníka, kterým dopředu převádí 

budoucí pohledávky ze své výdělečné činnosti pro účely oddlužení na soudem 
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jmenovanou osobu (Treuhändler), která je odpovědná za řádné rozdělování těchto 

prostředků mezi přihlášené věřitele.  

 

2.2.4. Úloha judikatury v německém právním řádu 

Německý právní řád se řadí mezi právní řády kontinentálního právního systému, ve 

kterém soudní rozhodnutí nemají obecně závazné účinky, nejsou tedy klasickým 

pramenem práva. Nicméně stejně jako v České republice, i ve Spolkové republice je 

judikatura nejvyšších soudů (zejména Spolkového soudního dvora) a Spolkového 

ústavního soudu bedlivě sledována, protože sjednocuje judikaturu soudů nižších 

instancí a je důležitým nástrojem pro interpretaci pramenů práva. 

 

2.3. Srovnání struktury pramenů práva v ČR a SRN 

Na první pohled je zřejmé, že struktura pramenů insolvenčního práva v České republice 

a ve Spolkové republice Německo je velmi podobná, vždy proti sobě stojí dva 

„protějšky“: Insolvenční zákon a Insolvenzordnung, Občanský soudní řád a 

Zivilprozessordnung, Zákon o soudech a soudcích a Gerichtverfassunggesetz, obě 

„odměnové“ vyhlášky, úprava insolvenčních rejstříků a další předpisy, například 

trestněprávní normy (insolvenční trestné činy). Zásadní odlišností jsou česká úprava 

Zákona o insolvenčních správcích, kterou německý právní řád neupravuje ve zvláštním 

zákoně, a legislativní technika německého zákonodárce, která využívá institutu 

uvozovacích zákonů k významným předpisům (InsO, ZPO, GVG, ...); uvozovací 

zákony v českém právním řádu jsou spíše raritou. I přesto, že struktura pramenů práva 

je v obou právních řádech relativně podobná, ve vlastní právní úpravě insolvenčního 

práva a v úpravě institutu majetkové podstaty se ale dají najít i řešení velmi rozdílná, o 

čemž bude psáno v dalších částech této práce. 

 

2.4. Evropské právo 

Neopominutelným pramenem práva je také v insolvenčním právu právo evropské. 

Nařízení Rady č. ES 1346/2000 o insolvenčním řízení z 29.5.2000 platí ve všech 

členských státech Evropské s výjimkou Dánska. Evropské insolvenční nařízení ale není 

univerzálním evropským insolvenčním zákonem: „V souladu se zásadou 

proporcionality se toto nařízení omezuje na ustanovení, která upravují příslušnost pro 

zahájení úpadkových řízení a rozhodnutí, která jsou učiněna přímo na základě 



 
 

úpadkových řízení a s takovými řízeními úzce souvisí. Kromě toho obsahuje toto 

nařízení ustanovení, která se týkají uznávání takových rozhodnutí a rozhodného práva, 

které tyto zásady rovněž splňují.“
9
 Obsahuje převážně kolizní úpravu, a vztahuje se 

pouze na ta insolvenční řízení, která mají přesah i do jiného členského státu EU. Čl. 1 

odst. 2 Nařízení dále vyjímá ze své působnosti insolvenční řízení ve věci pojišťoven, 

bank a finančních institucí. Významně se ale jeho ustanovení promítají do práva 

členských států, ve Spolkové republice konkrétně do EG InsO. Nutno dodat, že toto 

nařízení bylo zrušeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 

20.5.2015, které vstoupí v účinnost ke 26.6.2017 (s výjimkou tří článků, jejichž 

účinnost je určena odlišně samotným nařízením). Na toto nové nařízení ale zatím 

v aktuálně platné a účinné právní úpravě ani český, ani německý zákonodárce 

nereagoval, dá se však očekávat, že budou odpovídající ustanovení v EG InsO 

novelizována, a v rámci českého zákonodárství se již rozběhl proces směřující k další 

rozsáhlejší novele Insolvenčního zákona.  
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3. Insolvenční řízení 

3.1. Charakteristika insolvenčního řízení a jeho předmět 

 

3.1.1. Zařazení do systému procesního práva 

Systém procesního práva v České republice vychází z rozdělení původně jednotného 

soudního procesu, ze kterého se postupně oddělily jednotlivé druhy soudnictví, takže 

dnes již rozlišujeme 4 základní druhy: soudnictví civilní, trestní, správní a ústavní.
10

 

V rámci těchto jednotlivých odvětví dochází k dalšímu vnitřnímu dělení, a právě vnitřní 

diferenciace civilního procesu je tím místem v systému českého procesního práva, do 

kterého se řadí řízení insolvenční. V rámci civilního procesu rozlišujeme dva základní 

typy řízení, a to řízení nalézací (sporné a nesporné), ve kterém „soud zjišťuje, co je 

právem, anebo právo (ve smyslu právního vztahu a jeho komponent) vytváří.“
11

, a řízení 

vykonávací (exekuční), ve kterém „dochází k realizaci toho, co bylo shledáno právem 

v případě, že nedošlo k dobrovolnému plnění. Prostřednictvím vykonávacího řízení 

dochází k donucení, tedy k výkonu práva i proti vůli toho, kdo měl právní povinnost 

k plnění.“
12

 Vedle těchto dvou typů řízení rozlišuje náš právní řád ještě řízení 

zajišťovací, řízení rozhodčí a právě řízení insolvenční.
13

 

 

 

3.1.2. Úpadek - účel (předmět) insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení je definováno insolvenčním zákonem jako soudní řízení, jehož 

předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.
14

 Úzké 

sepjetí insolvenčního řízení právě s úpadkem dlužníka, tedy závažnou negativní životní 

situací v případě fyzické osoby i právnické osoby, která je spojena se závažnými 

ekonomickými problémy, které ohrožují existenci právnické osoby samotné, klade 

zvýšené nároky jak na zákonodárce při tvorbě právních norem, tak na soudy případně 

další subjekty, které na řízení participují, při plnění jim zákonem stanovených 

povinností. Typickým znakem insolvenčního řízení je, že obsahuje jak prvky řízení 

nalézacího, tak prvky řízení vykonávacího, jeho cílem je „dosáhnout majetkového 
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 § 2 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenčního zákona (IZ) 



 
 

uspořádání mezi větším počtem subjektů“
15

, což vyžaduje přizpůsobení procesních 

zásad i hmotně-právních principů a jejich podřízení právě tomuto účelu.
16

 Právě proto je 

třeba důsledně trvat na tom, aby insolvenční řízení bylo využíváno jen a pouze ke 

svému stanovenému účelu, a bránit zneužívání institutu insolvenčního řízení jako 

prostředku k dosahování cílů od tohoto určení odlišných. Tento kategorický požadavek 

zdůrazňuje judikatura, pro ilustraci uvádím Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

26.2.2015, sp. zn. 8 Tdo 1352/2014-38, ve kterém Nejvyšší soud judikoval: "Podání 

návrhu na zahájení insolvenčního řízení, jímž pachatel chtěl donutit poškozeného k 

plnění, které neměl povinnost poskytnout, pokud k němu došlo na základě vědomě 

nepravdivých skutečností bez faktické existence okolností splňujících podmínky úpadku 

je nedovoleným prostředkem a lze jej kvalifikovat jako pohrůžku jiné těžké újmy. Návrh 

na zahájení insolvenčního řízení není dovoleným prostředkem, je-li ho v rozporu se 

zásadami insolvenčního zneužito k jiným než v zákoně uvedeným účelům. 

Děje se tak zejména tehdy, když slouží k prosazení vlastních zájmů osoby podávající 

takový návrh, vedený především snahou uškodit osobě, na jejíž majetek je insolvenční 

návrh podáván, a donutit ji, aby něco konala, opominula nebo trpěla, aniž by 

navrhovatel měl skutečné poznatky o tom, že dotčená osoba (fyzická nebo právnická) je 

v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona.", a dále přímo z judikatury insolvenčních 

soudů například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 2 VSPH 459/2010-A-17 ve 

věci KSPL 54 INS 2086/2010: „Účelem insolvenčního řízení však – a opakovaně to 

budiž zdůrazněno – není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních ekonomických 

subjektů. Jinými slovy, insolvenční řízení není povoláno k tomu, aby suplovalo řízení o 

návrhu na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku či řízení o vydání písemného souhlasu 

správce daně s takovým výmazem. Pokud likvidátorka není schopna zálohu zaplatit, 

insolvenční soud řízení zastaví a likvidátorka mimo rámec insolvenčního řízení dokončí 

likvidaci.“ I odborná literatura považuje možné zneužití insolvenčního řízení k jiným 

než stanoveným účelům za velmi nežádoucí: „V nalézacím řízení soud vydává 

autoritativní rozhodnutí, které zpravidla lze vykonat prostřednictvím řízení 

vykonávacího. Vlastní výkon práva není předmětem nalézacího řízení. Proto musí být od 

sebe procesně odděleno stanovení toho, co je právem (nalézací řízení), od jeho přímého 

výkonu či donucení k němu (vykonávací řízení); koncepčně jde vlastně o jeden z 
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požadavků čl. 36 odst. 1 Listiny (popř. tzv. práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 6 

Evropské úmluvy). Výjimku z toho tvoří řízení insolvenční, při němž dochází k přímému 

výkonu práva, aniž by bylo nutné, aby předtím proběhl proces končící pravomocným 

odsuzujícím rozsudkem. Právě proto, že insolvenční řízení v tomto smyslu představuje 

výjimku ze zásady, nesmí být jeho použití rozšiřováno mimo případy úpadku, zejména 

na obecné vymáhaní pohledávek.“
17

 

Insolvenční řízení je řízením, jehož zahájení je spjato s dispoziční zásadou v tom 

smyslu, že jej lze zahájit jen insolvenčním návrhem
18

, soud tedy nemůže zahájit 

insolvenční řízení z moci úřední. Zvláštností  insolvenčního řízení je, že ačkoliv jde o 

řízení zahajované pouze návrh účastníka, uplatňuje se během něj silně zásada 

vyšetřovací, tj. odpovědnost soudu za objasnění skutkového stavu potřebnému 

k požadovanému rozhodnutí.
19

 Insolvenční řízení tedy stojí zcela samostatně v rámci 

dělení civilního procesu, není ani řízením nalézacím, ani vykonávacím, nelze o něm 

jednoznačně prohlásit, zda se jedná o řízení sporné či nesporné, má „zcela specifickou, 

zvláštní povahu, která dle fází řízení či individuálního průběhu může vykazovat jak 

prvky sporné, tak nesporné agendy.“
20

 

 

Pro účel charakteristiky insolvenčního řízení, stejně tak i pro účely dalších kapitol této 

práce, považuji za nutné nejprve definovat pojem úpadku. Rozlišujeme dvě základní 

formy úpadku, a to úpadek pro platební neschopnost, a úpadek pro předlužení. Zásadní 

rozdíl mezi těmito dvěma formami úpadku spočívá v okruhu možných subjektů, které 

mohou podmínky úpadku v jeho dvou obdobách naplnit. Pro úpadek pro platební 

neschopnost není tento okruh subjektů nijak omezen, lze jej tedy považovat za obecnou 

formu úpadku dostupnou pro kohokoliv. Úpadek pro předlužení je pak zvláštní formou 

úpadku určená toliko pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Též je na místě 

uvést, že některé subjekty jsou z působnosti insolvenčního zákona vyňaty. Jejich výčet 

je obsažen v § 6 odst. 1 a odst. 2 IZ. Ustanovení § 6 odst. 1 IZ je taxativním výčtem 
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subjektů, proti kterým nelze užít insolvenčního zákona v žádném případě
21

, zatímco § 6 

odst. 2 IZ uvádí znaky subjektů, proti kterým nelze insolvenčního zákona užít za určité 

situace nebo při splnění určitých podmínek.
22

 V případě, že proti těmto subjektům bude 

podán insolvenční návrh, bude pro nedostatek pasivní legitimace na straně „dlužníka“ 

zamítnut, soud tedy rozhodne meritorním rozhodnutím.
23

  

 

3.1.2.1. Úpadek pro platební neschopnost 

Legální definice úpadku pro platební neschopnost je obsažena § 3 odst. 1 IZ: 

„Dlužník je v úpadku, jestliže má:  

a) více věřitelů 

b) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti 

c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“)“ 

Toto ustanovení dle důvodové zprávy k IZ přináší tři základní znaky platební 

neschopnosti. V odstavci 1 písm. a) mnohost věřitelů dlužníka, v odstavci 1 písm. b) 

požadavek, aby měl dlužník peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti, a 

v odst. 1 písm. c) neschopnost dlužníka tyto závazky plnit.  

Mnohost věřitelů dlužníka se zdá být jednoduchým kategorickým požadavkem, ale 

vzhledem k významu tohoto znaku pro podstatu insolvenčního řízení zasluhuje větší 

pozornost. Předně je nutno uvést, že právě mnohost věřitelů dlužníka je zásadním 

rozdílem mezi insolvenčním řízením a řízením exekučním.
24

 Zároveň s tímto 

ustanovením úzce souvisí i § 143 odst. 2 IZ
25

, jehož účel je zabránění umělého 
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vytváření mnohosti věřitelů a tím možného obcházení zákonné úpravy § 3 odst. 1 písm. 

b)., jak vyplývá i z důvodové zprávy k IZ: „Smyslem věty druhé tohoto ustanovení je 

(na základě zkušeností nabytých při aplikaci stávající úpravy) předejít šikanózním 

postupům věřitelů. K pluralitě věřitelů se proto nepřihlíží, jestliže způsob a doba vzniku 

pohledávky druhého věřitele naznačují, že byla vytvořena „uměle“.“  

Časový požadavek § 3 odst. 1 písm. b) IZ, aby měl dlužník peněžité závazky po dobu 

delší než 30 dnů po splatnosti navazuje na starší právní úpravu v zákoně o konkurzu a 

vyrovnání, která neuváděla konkrétní časový údaj, nýbrž pouze „po delší dobu“.
26

 Lhůta 

30 dnů nebyla vybrána náhodně, je provázána s ustanovením § 369a odst. 2 zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
27

 které bylo po rekodifikaci soukromého práva a 

přijetí nového občanského zákoníku převzato do § 1963 odst. 1 ObčZ. Stanovení 

konkrétní časové lhůty je posílením právní jistoty oproti staré právní úpravě, zároveň i 

zdůrazňuje požadavek, aby platební neschopnost dlužníka byl stav trvalejšího 

charakteru. 

Konečně k neschopnosti dlužníka své závazky plnit je třeba v první řad uvést, že se 

musí jednat o objektivní neschopnost dlužníka dostát svým závazkům, nikoliv o jeho 

pouhou neochotu k jejich hrazení. Aby ulehčil důkazní situaci insolvenčnímu 

navrhovateli (zejména v případě věřitelských insolvenčních návrhů), zavedl 

zákonodárce 4 vyvratitelné právní domněnky, „při jejich naplnění se má za to, že 

dlužník není objektivně schopen plnit své závazky.“
28

 Tyto vyvratitelné právní 

domněnky jsou stanoveny v § 3 odst. 2 písm. a) – d) IZ: 

(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil 

insolvenční soud. 

Při jejich splnění se, ačkoliv to není ve znění insolvenčního zákona výslovně stanoveno, 

přenáší břemeno důkazní a břemeno tvrzení z věřitele, který je insolvenčním 

navrhovatelem, na dlužníka. Důvodová zpráva k § 3 IZ k absenci výslovné úpravy 
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uvádí: „Ačkoliv návrh v daném kontextu výslovně neuvádí, že břemeno tvrzení a důkazní 

břemeno k vyvrácení popsané domněnky nese dlužník (podobná formulace by 

nežádoucím způsobem, v rozporu s legislativními zvyklostmi a bez skutečné potřeby 

takového kroku činila součástí zákona teoretické pojmy), to, že toto břemeno spočívá 

právě na dlužníku, plyne z faktu, že dlužník, který oponuje věřitelskému návrhu, je 

jedinou osobou, v jejímž zájmu je vyvrácení takto koncipované domněnky. Uvedená 

formulace odpovídá tomu, jak s vyvratitelnými domněnkami nakládá občanský soudní 

řád coby norma, která je ve smyslu § 7 odst. 1 návrhu přiměřeně použitelná pro 

insolvenční řízení a incidenční spory (srov. § 133 a § 133a o. s. ř.).“
29

. Zároveň ale díky 

§ 86 IZ existuje i povinnost insolvenčního soudu pro osvědčení dlužníkova úpadku 

provést potřebné důkazy i bez návrhu, soud tedy může v této fázi insolvenčního řízení 

provádět i jiné důkazy než ty, které byly navrhovány účastníky řízení,
30

 čímž se 

insolvenční řízení v této své fázi řadí k řízením uvedeným v § 120 odst. 2 o.s.ř.
31

 Tento 

fakt je dle mého názoru důsledkem toho, že existence úpadku dlužníka je mimořádně 

závažnou okolností, která musí být zjištěna pokud možno co nejdůsledněji a nelze se 

tedy spolehnout pouze na podání účastníků řízení, jakkoliv je „pro závažné důsledky, 

které již samo zahájení insolvenčního řízení má, namístě, aby viditelnou procesní 

aktivitu vyvíjeli právě účastníci řízení.“
32

 

 

3.1.2.2. Úpadek pro předlužení 

Úpadek pro předlužení je definován v § 3 odst. 3 IZ takto: „Dlužník, který je právnickou 

osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O 

předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje 

hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další 

správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke 

všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v 

provozu podniku pokračovat.“ Prvním základním znakem předlužení je mnohost 

věřitelů dlužníka, tedy stejný znak se stejným obsahem jako v případě platební 

neschopnosti. Rozdíl mezi platební neschopností a předlužením je dán druhým 

pojmovým znakem předlužení, totiž požadavkem, aby souhrn závazků dlužníka 
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převyšoval hodnotu jeho majetku. A právě tento druhý znak předlužení je důvodem 

toho, že předlužení je formou úpadku, která nedopadá na všechny subjekty, nýbrž jde o 

formu úpadku „vyhrazenou“ pouze právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 

osobám, tedy subjektům, které mají povinnost vést účetnictví, „bez něhož tato forma 

úpadku není prakticky zjistitelná.“
33

 Tento fakt má přesah i do subjektů, které mohou 

podat insolvenční návrh pro úpadek dlužníka formou předlužení. Ačkoliv výslovně není 

stanoveno žádné omezení, pro věřitele je možnost podat takový insolvenční návrh 

prakticky vyloučena, protože „Podmínkou pro závěr o předlužení dlužníka je aktuální a 

úplná znalost jeho ekonomické situace, která se váže na znalost údajů zpracovaných 

v jeho účetnictví. Taková znalost většinou přesahuje možnosti věřitele.“
34

 A konečně je 

nutno uvést, že pro určení, zda je dlužník předlužen, je dle § 3  odst. 3 IZ nutno 

porovnávat souhrn všech dlužníkových závazků (nikoliv tedy pouze jeho splatných 

závazků) s hodnotou jeho majetku, přičemž při určování hodnoty dlužníkova majetku 

požaduje zákon i zohlednění jiných faktorů, než je „pouhá“ účetní hodnota dlužníkova 

majetku, totiž možnosti další správy dlužníkova majetku a možnost pokračování 

v provozování dlužníkova podniku.
35

 Z uvedeného vyplývá, že na první pohled 

jednoduché určení, zda je dlužník předlužen či nikoliv, v praxi často jednoduché není. 

Tento fakt působí znační komplikace zejména ve spojení s institutem povinnosti 

dlužníka podat sám na sebe insolvenční návrh upraveném v § 98 IZ:  

(1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je 

povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při 

náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má i tehdy, byl-li 

pravomocně zastaven výkon rozhodnutí prodejem jeho podniku nebo exekuce podle 

zvláštního právního předpisu (*pozn. autora: o.s.ř.) proto, že cena majetku náležejícího 

k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku; to neplatí, má-li dlužník 

ještě jiný podnik. 

(2) Povinnost podle odstavce 1 mají i zákonní zástupci dlužníka a jeho statutární orgán 

a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a 
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jsou-li oprávněny jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. 

Insolvenční návrh podávají jménem dlužníka. 

(3) Povinnost podat insolvenční návrh podle odstavců 1 a 2 není splněna, bylo-li řízení 

o insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno nebo byl-li jeho insolvenční návrh 

odmítnut. 

Úprava § 98 úzce souvisí s právní úpravou úpadku pro předlužení, povinnost podat 

insolvenční návrh je stanovena právě právnickým osobám a podnikajícím fyzickým 

osobám, tedy stejnému okruhu subjektů, pro které je určena i forma úpadku předlužení. 

Subjekt vedoucí účetnictví by se měl o úpadku pro předlužení dozvědět nejpozději při 

sestavování účetní závěrky
36

, ale právě definice předlužení a výše uvedená pravidla pro 

určování jeho existence dlužníkovi komplikují nejen otázku případného splnění 

povinnosti podat insolvenční návrh podle § 98 odst. 1 IZ včas, ale mohou vést k tomu, 

že „dlužník, který jinak vykazuje znaky fungujícího podnikatelského subjektu, bude díky 

§ 3 odst. 3 IZ považován za subjekt v úpadkové situaci.“
37

 To se týká zejména podniků 

s převažující sezónní činností či podnikatelů, kteří ve vyšší míře pořizují prostředky pro 

svou podnikatelskou činnost na leasing.
38

 Během hospodářské krize od roku 2008 

dokonce zákonodárce na návrh vlády ČR v rámci balíku protikrizových opatření 

novelou zák. č. 217/2009 Sb. změnil znění § 98 odst. 1 IZ tak, že povinnost podat na 

sebe insolvenční návrh podnikatelský subjekt neměl, pokud zjistil úpadek pouze formou 

předlužení. Tento stav trval do 31.12.2012, od té doby je opět „podnikatelský subjekt 

povinen podat na sebe insolvenční návrh při zjištění jakékoli formy úpadku.“
39

  

 

3.1.2.3. Hrozící úpadek 

Hrozící úpadek, který je některými autory
40

 označován za třetí formu úpadku, je 

upraven v § 3 odst. 4 IZ.
41

 Pojmovým znakem hrozícího úpadku je předpoklad, že 

dlužník v budoucnu nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

peněžitých závazků. Stejně jako v případě platební neschopnosti tedy není operováno 
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s dlužníkovými nepeněžitými závazky a stejně jako v případě platební neschopnosti je 

hrozící úpadek přístupný jak právnickým, tak fyzickým osobám. Insolvenční návrh pro 

hrozící úpadek může – na rozdíl od insolvenčního návrhu pro platební neschopnost či 

předlužení – dle § 97 odst. 5 podat pouze sám dlužník. Věřitelům je tato možnost 

odepřena, jelikož dle důvodové zprávy je toliko dlužník schopen svou situaci 

v souvislosti s hrozícím úpadkem odpovědně posoudit, a pro věřitelské návrhy pro 

hrozící úpadek existuje obava, „že věřitelé budou podávat insolvenční návrhy v širší 

míře coby způsob nátlaku vůči svým dlužníkům, sledujíce účely, jež jsou s principy 

insolvenčního řízení v rozporu.“
42

 Podání insolvenčního návrhu z důvodu hrozícího 

úpadku je tedy možnost daná dlužníkovi, aby mohl řešit své ekonomické problémy ještě 

předtím, než u něj budou naplněny znaky úpadku, a pokud možno tyto odvrátit a 

„pokusit se je vyřešit pod ochranou insolvenčního soudu“
43

, např. prohlášením 

moratoria; taktéž může být dlužník ke včasnému podání insolvenčního návrhu pro 

hrozící úpadek motivován snahou o sanační řešení svého eventuálního úpadku, které je 

pro dlužníka na rozdíl od řešení likvidačního, menším zásahem do sféry dlužníkových 

práv a ekonomické aktivity. 

 

3.1.3. Způsob řešení dlužníkova úpadku obecně 

Způsob řešení dlužníkova úpadku je dle výše uvedené legální definice insolvenčního 

řešení vedle dlužníkova úpadku druhým předmětem insolvenčního řízení. O způsobu 

řešení dlužníkova úpadku rozhoduje insolvenční soud ve druhé fázi insolvenčního 

řízení, tedy poté, co v první fázi insolvenčního řízení dlužníkův úpadek zjistil. V 

českém právním řádu, obdobně jako v právních řádech dalších rozvinutých států, 

rozlišujeme mezi likvidačními a sanačními řešeními dlužníkova úpadku.  

Likvidačním řešením úpadku je dle § 4 odst. 1) písm. a) IZ konkurs. Jedná se o 

univerzální řešení úpadku, je možno jej uplatnit jak pro dlužníky-fyzické osoby, tak 

právnické osoby. Hrozící úpadek nelze primárně řešit konkursem, ten je na hrozící 

úpadek uplatnitelný až po neúspěchu sanačního řešení.
44

 Vede ke zpeněžení veškerého 

majetku dlužníka, přičemž výnos se rozdělí mezi přihlášené věřitele poměrně, a 

k ukončení dlužníkovy ekonomické aktivity, jde-li o právnickou osobu, následuje její 
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výmaz z obchodního rejstříku. Nepatrný konkurs (§ 314 a 315 IZ) je obdobou konkursu, 

u které je kladen důraz na rychlost řízení a použije se pro řešení úpadku fyzických osob 

a právnických osob, jejichž obrat podle zákona o účetnictví nepřesáhl 2 000 000 Kč a 

které mají méně než 50 věřitelů.  

Sanačními způsoby řešení dlužníkova úpadku jsou reorganizace (§ 4 odst. 1 písm. b) IZ) 

a oddlužení (§ 4 odst. 1 písm. c) IZ). Na rozdíl od konkursu počítá reorganizace 

s překlenutím krizové situace dlužníka a zachování jeho ekonomických aktivit, „a to na 

základě generálního narovnání mezi dlužníkem a jeho věřiteli schváleného insolvenčním 

soudem.“
45

 Reorganizace je určena právnickým osobám a u podnikajících fyzických 

osob se týká jejich obchodního závodu. Oddlužení je sanační způsob řešení úpadku 

fyzických osob, které nemají závazky z podnikání, na fyzické osoby-podnikatele se 

vztahuje jen za předpokladu, že věřitelé jejich podnikatelských závazků se způsobem 

řešení dlužníkova úpadku oddlužením vysloví souhlas. Oddlužení může proběhnout 

dvojí formou, prostřednictvím zpeněžení majetkové podstaty, anebo prostřednictvím 

plnění splátkového kalendáře. V tom spočívá rozdíl mezi oddlužením a reorganizací, v 

rámci reorganizačního plánu mohou strany řešit dlužníkův úpadek mnoha různými nijak 

neomezenými cestami, kdežto pro oddlužení zákon předpokládá toliko tyto uvedené dvě 

možnosti.  

O roli majetkové podstaty v insolvenčním řízení v závislosti na zvoleném způsobu 

řešení dlužníkova úpadku bude pojednáno později. 

 

3.1.4. Zásady insolvenčního řízení 

Zásady insolvenčního řízení jsou upraveny v § 5 IZ: Insolvenční řízení spočívá zejména 

na těchto zásadách: 

 a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě 

poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co 

nejvyššího uspokojení věřitelů; 

b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají 

v insolvenčním řízení rovné možnosti; 

c) nestanoví-li tento zákon jinak, nelze práva věřitele nabytá v dobré víře před 

zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem 

insolvenčního správce; 
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d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek 

mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.  

 

Jak vyplývá již ze samotné dikce uvedeného ustanovení, není tento výčet vyčerpávající. 

Vedle těchto zásad se „uplatní i další procesní zásady, ať jde o zásady civilního 

procesu, nebo zásady týkající se soudnictví.“
46

 Jsou to ale právě tyto v § 5 IZ uvedené 

zásady, které reflektují specifickou povahu a účel insolvenčního řízení, a proto tvoří 

jakýsi interpretační rámec pro aplikaci ostatních zásad a principů. „Odlišnost 

insolvenčního řízení je usměrňována zásadami insolvenčního řízení. Na jejich základě 

je možno v kterémkoliv okamžiku insolvenčního řízení posoudit, zda prováděný úkon 

svým obsahem a povahou odpovídá cílům a smyslu insolvenčního řízení.“
47

 Z obecných 

zásad se některé promítají přímo do v § 5 IZ uvedených zásad insolvenčního řízení, 

např. zásada rovnosti účastníků civilního soudního řízení a zásada rychlosti a 

hospodárnosti vedení řízení jsou obsaženy v úpravě § 5 písm. a) v zásadě 

„spravedlivého, rychlého, hospodárného a efektivního vedení řízení“
48

, jiné se uplatní 

ve své nezměněné podobě či v podobě modifikované tak, aby jejich aplikace odpovídala 

specifikům a účelu insolvenčního řízení. Mezi nejdůležitější zásady soudnictví patří 

princip zákonného soudce, který se v rámci insolvenčního řízení vztahuje i na jiný 

subjekt než je soud, totiž na insolvenčního správce
49

. Z procesních zásad je třeba zmínit 

zásadu dispoziční (insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh dle § 97 odst. 1 IZ), 

zásadu oficiality (ta se uplatní omezeně, např. při dohlédací činnosti insolvenčního 

soudu
50

), zásada písemnosti i zásada ústnosti (koná-li insolvenční soud jednání), zásada 

přímosti, zásada jednotnosti řízení, zásady dokazování (vyhledávací zásada, princip 

volného hodnocení důkazů,...), zásada veřejnosti a další. Z hlediska aplikace procesních 

zásad jsou velmi specifickou oblastí incidenční spory, kterými se budu zabývat jiné 

části této práce. 
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Jelikož se zásady insolvenčního řízení výrazně promítají do dalších institutů 

insolvenčního řízení, zaslouží si podrobnější rozbor. Jednotlivé zásady insolvenčního 

řízení obsažené v § 5 IZ nejsou insolvenčním zákonem výslovně pojmenovávány. 

První z nich je zásada spravedlivého, rychlého, hospodárného a efektivního vedení 

řízení
51

, která je upravena v § 5 písm. a) IZ a o které již byla řeč výše. Tato zásada 

ukládá povinnost všem subjektům, které na insolvenčním řízení participují, aby co 

nejrychleji došlo k co nejvyššímu uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů. Aby 

v řízení nedocházelo ke zbytečným průtahům, je kladen vysoký důraz právě na rychlost 

řízení. Ten se projevuje zejména v tom, že mnoho úkonů mohou účastníci řízení učinit 

pouze v určité etapě insolvenčního řízení, a vysokým počtem lhůt, které jsou pro 

jednotlivé úkony procesních subjektů v právní úpravě stanoveny – 81 lhůt v délce od 2 

hodin (§101 IZ) do 10 let (§ 37 a 312 IZ).
52

  

Druhou zásadou je zásada pro insolvenční právo velmi typická, princip par condicion 

creditorum, obsažená v § 5 písm. b) IZ. Ta navazuje na zásadu první, je projevem 

diferenciace pohledávek, které věřitelé v insolvenčním řízení mohou uplatňovat. Ty 

mohou být děleny na základě různých faktorů, zajištěné či nezajištěné pohledávky dle 

(ne)existence zajištění, dle podřízenosti na nepodřízené a podřízené, dle doby svého 

vzniku na pohledávky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení (tzv. insolvenční 

pohledávky, které je nutno uplatnit přihláškou), a pohledávky vzniklé až po zahájení 

insolvenčního řízení. Věřitelé těchto pohledávek mají postavení odlišné dle povahy své 

pohledávky, a zásada specifické rovnosti věřitelů upravuje právě rovnost v rámci těchto 

skupin věřitelů.
53

 Důsledkem této zásady tedy je, že „porušení principu rovnosti věřitelů 

pohledávek se stejným charakterem je možné pouze na základě výjimek uvedených 

v právní úpravě.“
54

 

Další zásadou insolvenčního řízení je v § 5 písm. c) upravená zásada ochrany práv 

nabytých v dobré víře. Chrání pouze taková práva věřitele, která nabyl ještě před 

zahájením insolvenčního řízení a zároveň je nabyl v dobré víře. Zásada ochrany práv 

nabytých v dobré víře zakazuje insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci omezit 

tato práva věřitele, pokud je k omezení věřitelova práva zákon výslovně neopravňuje 
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(příkladem takového oprávnění může být možnost insolvenčního správce podat odpůrčí 

žalobu nebo žalobu na neplatnost právního jednání dlužníka, kterým věřitel tato práva 

nabyl).   

Poslední zásada insolvenčního řízení upravená v § 5 IZ je v písm. d) zakazuje věřitelům 

činit úkony směřující k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, pokud 

jim tuto možnost sám zákon nepovoluje. Tato zásada se výrazně projevuje v účincích 

spojených se zahájením insolvenčního řízení podle § 109 IZ. Po zahájení insolvenčního 

řízení nejsou věřitelé aktivně legitimováni k vymáhání svých pohledávek žalobou (§ 

109 odst. 1 písm. a)), nesmí – pokud jim to zákon neumožní – posílit své postavení 

zřízením práva na uspokojení ze zajištění, které by se týkalo majetku ve vlastnictví 

dlužníka či majetku náležejícího do majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. b)), 

nemohou provádět exekuci vůči majetku dlužníka nebo majetku, který náleží do 

majetkové podstaty (§ 109 odst. 1 písm. c)), a ani nemohou uplatnit smluvně sjednanou 

dohodu o srážkách ze mzdy s dlužníkem (§ 109 odst. 1 písm. d)). Naopak realizaci 

zajištění na majetku třetí osoby či uplatnění věřitelovy přihlášené pohledávky u ručitele 

není porušením tohoto zákazu.
55

 

 

3.1.5. Pravidla pro vedení insolvenčního řízení 

Z výše popsaných zásad insolvenčního řízení a ze specifického účelu tohoto řízení 

logicky vyplývá, že pro vedení insolvenčního řízení nepostačí beze zbytku obecná 

právní úprava v o.s.ř., která se uplatňuje přiměřeně, nýbrž je třeba některé otázky 

upravit odchylně tak, aby se účel insolvenčního řízení a jeho zásady mohly efektivně 

prosadit. Z tohoto důvodu obsahuje insolvenční zákon v první části hlavě III. (§ 71-98 

IZ) zvláštní úpravu jinak obecných institutů občanského práva procesního: doručování, 

pořádkové pokuty, předběžných opatření, prominutí zmeškání lhůty, spojení věcí, 

jednání, dokazování, rozhodnutí a opravných prostředků.  

Nejvýznamnější
56

 rozdíl oproti obecné úpravě je v pravidlech pro doručování, která jsou 

obsažena v § 71-80 IZ. Nejčastějším (a tedy v insolvenčním řízení obecným) způsobem 

doručení je dle § 71 upravené doručení vyhláškou, tj. zveřejněním doručované 

písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a současně její zveřejnění 
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v insolvenčním rejstříku, přičemž se za okamžik doručení považuje dle § 71 odst. 2 IZ 

den, hodina a minuta zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku. Vedle obecného 

způsobu doručení vyhláškou se v insolvenčním řízení uplatní i jiné způsoby, které jsou 

označovány jako zvláštní způsoby doručení, jako je slovy důvodové zprávy k § 71 IZ 

„tradiční“ doručení či doručení do vlastních rukou, ale to pouze v těch případech, kdy 

tak stanoví zákon či insolvenční soud. 

Z ostatních odchylek lze uvést např. úpravu jednání v § 85, podle kterého koná 

insolvenční soud jednání jen v případech stanovených zákonem (příkladem 

obligatorního jednání je přezkumné jednání), nebo považuje-li to za nutné; pro 

dokazování platí, že pro osvědčení dlužníkova úpadku insolvenční soud může a musí 

provádět i nenavržené důkazy. Insolvenční soud rozhoduje dle § 88 odst. 1 IZ 

usnesením, s výjimkou rozhodnutí v incidenčních sporech, a jeho rozhodnutí jsou 

účinná okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Z opravných prostředků je dle § 

96 odst. 1 IZ v insolvenčním řízení zcela nepřípustná obnova insolvenčního řízení, a 

nepřípustné je též odvolání proti rozhodnutí soudu při dohlédací činnosti (až na několik 

výjimek stanovených insolvenčním zákonem). 

 

3.2. Subjekty insolvenčního řízení a jejich funkce 

Zvláštnosti insolvenčního řízení se projevují i v subjektech, které se na něm podílejí. 

Taxativní výčet subjektů insolvenčního řízení obsahuje § 9 IZ. Zákon systematicky 

rozděluje subjekty insolvenčního řízení na insolvenční soud, účastníky řízení (jimiž jsou 

dlužník a věřitelé), insolvenčního správce, věřitelské orgány, a další procesní subjekty 

(sem spadá státní zastupitelství, vstoupilo-li do řízení, a likvidátor dlužníka).  

 

3.2.1. Insolvenční soud 

Insolvenční soud je definován v § 2 písm. b) IZ jako soud, před kterým probíhá 

insolvenční řízení, včetně soudů, které rozhodují o opravných prostředcích 

v insolvenčním řízení. Věcná a místní příslušnost byla donedávna upravena v § 9 odst. 3 

písm. s) o.s.ř.,  avšak novelou insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb. byla úprava věcné 

a místní příslušnosti soudu pro insolvenční řízení nově přemístěna přímo do 

insolvenčního zákona. Důvodem pro tento postup je dle důvodové zprávy k novele 

snaha vyčlenit zvláštní druhy soudních řízení z o.s.ř. v souvislosti s přijetím zákona o 

zvláštních řízeních soudních: „Přitom i návrh zákona o zvláštních řízeních soudních 



 
 

zavádí trend, podle kterého se pro každé zvláštní řízení řeší otázky místní věcné 

příslušnosti soudu odděleně (samostatně). Vzhledem k výše řečenému se jeví logickým 

nekontaminovat nadále text občanského soudního řádu coby normy použitelné pro 

insolvenční řízení a incidenční spory jen subsidiárně, výslovnou úpravou 

„insolvenčních“ otázek, neboť ta podle své povahy zjevně náleží úpravě zvláštní 

(insolvenčnímu zákonu).“ Dle § 7a IZ jsou v insolvenčním řízení věcně příslušné 

krajské soudy, a toto ustanovení zároveň zakotvuje jejich věcnou příslušnost nejen pro 

incidenční spory, ale i pro další spory, které s insolvenčním řízením úzce souvisí
57

, 

výslovná úprava v insolvenčním zákoně má v tomto případě za cíl zpřehlednit pravidla 

příslušnosti, a zároveň zajistit, aby v těchto sporech s úzkou vazbou na specifika 

insolvenčního řízení rozhodoval soud na insolvenční problematiku specializovaný.
58

 

Místně příslušný je v insolvenčním řízení dle § 7b odst. 1) IZ krajský soud, v jehož 

obvodu je okresní soud, který je obecným soudem dlužníka dle pravidel o.s.ř. Funkce 

insolvenčního soudu jsou dle § 10 IZ rozhodování tam, kde to zákon předpokládá, a tzv. 

dohlédací činnost, při které insolvenční soud zajišťuje plynulost insolvenčního řízení a 

dohlíží nad činností ostatních procesních subjektů, včetně možných rozhodnutí 

z dohlédací činnosti pramenících. Specifikem rozhodnutí insolvenčního soudu při 

dohlédací činnosti je, že ačkoliv je rozhodnuto usnesením, není možné se proti 

takovému rozhodnutí odvolat, tato otázka (ne)přípustnosti odvolání může být někdy 

pochybná.
59

 Insolvenční soud dozírá nejen na insolvenčního správce, ale má i četné 

kompetence ve vztahu k věřitelským orgánům. Svolává schůzi věřitelů, může jmenovat 

prozatímní věřitelský výbor (§ 61 IZ), za určitých okolností může i vykonávat 

působnost věřitelského výboru sám (viz níže), a disponuje i kompetencí na návrh 

insolvenčního správce či věřitele zrušit usnesení schůze věřitelů v případě, kdyby bylo 

v rozporu se společným zájmem věřitelů (§ 54 IZ); proti rozhodnutí insolvenčního 

soudu o zrušení usnesení schůze věřitelů i proti zamítnutí takového návrhu je ale 

odvolání přípustné, musí být ale podáno před skončením schůze věřitelů (§ 55 odst. 1 

IZ).  
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3.2.2. Účastníci řízení 

Účastníky insolvenčního řízení jsou podle § 14 odst. 1 IZ dlužník a věřitelé, kteří 

uplatňují své právo vůči dlužníku, vedlejší účastenství je v insolvenčním řízení 

vyloučeno (§ 14 odst. 2), s výjimkou pro incidenční spory, pro které – ačkoliv jsou 

projednávány v rámci insolvenčního řízení - je vzhledem ke specifiku mechanismu 

jejich vzniku upraveno účastenství samostatně
60

 v § 16 IZ a toto ustanovení ve svém 

odst. 2) vedlejší účastenství výslovně připouští. Oba pojmy – dlužník a věřitel – tedy 

nabývají specifického procesního významu, který je odlišný od jejich významu 

hmotněprávního.  

 

3.2.3. Dlužník 

Dlužníkem ve smyslu § 14 odst. 1 IZ je tedy osoba, proti které je směřuje insolvenční 

návrh,
61

 může to tedy být jakákoliv osoba, která nespadá pod výjimky z působnosti 

insolvenčního zákona dle § 6 IZ.  

 

3.2.4. Věřitelé 

Pod pojem věřitel, který vůči dlužníku uplatňuje své právo, spadají jak věřitelé 

pohledávek uplatněných přihláškou, tak i věřitelé, kteří svá práva uplatňují jiným 

dovoleným způsobem. Zásadní rozdíl mezi nimi je, že přihlášení věřitelé zůstávají 

účastníky insolvenčního řízení po celou dobu jeho trvání, zatímco věřitelé jiných 

pohledávek jsou účastníky pouze té části řízení, v níž jde o jejich pohledávky.
62

 Právě 

na straně věřitelů jako procesního subjektu insolvenčního řízení je charakteristická 

jejich mnohost. Mnohost věřitelů je přímo vyžadována definicí úpadku v jakékoliv jeho 

podobě (k mnohosti věřitelů jako znaku úpadku viz výše), a vzhledem k tomu, že 

dlužník v úpadkové situaci je subjektem, který se ekonomicky hroutí, je přirozené, že 

právě na straně jeho věřitelů bude stát široký okruh osob, které s ním vstupovaly do 

ekonomických vztahů, a vůči kterým dlužník není schopen dostát svým závazkům. 

Tento okruh věřitelů se může během řízení i obměňovat, dojde-li například k účinnému 

popření pohledávky věřitele či naopak uspokojení jeho pohledávky v průběhu 

insolvenčního řízení (pouze výjimečně v situacích, kdy to zákon výslovně připouští). 

Situaci na straně věřitelů dále značně komplikuje i to, že zájmy jednotlivých věřitelů či 
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skupin věřitelů budou často odlišné či dokonce protichůdné. Mnohost věřitelů a 

protichůdnost a různorodost jejich zájmů jsou důvody, které vedly ke vzniku 

věřitelských orgánů jako zvláštních procesních subjektů: „Kromě toho je tento okruh i 

proměnlivý, protože k uplatňování nároků dochází prakticky v průběhu celého řízení a 

někteří věřitelé odpadají buď proto, že jejich pohledávka byla úspěšně popřena, anebo 

naopak uspokojena v průběhu řízení, pokud je to přípustné. Tyto dvě okolnosti vedou k 

tomu, že by jen obtížně bylo možné v průběhu řízení jednat s jednotlivými věřiteli 

individuálně, zvláště když vezmeme v úvahu roztříštěnost jejich zájmů.“
63

  

Věřitele v insolvenčním řízení můžeme dělit podle typu pohledávek za dlužníkem, které 

v insolvenčním řízení uplatňují. Typ pohledávky také určuje, kdy a jakým způsobem 

musí věřitel svou pohledávku uplatnit, a kdy, z jakého zdroje a jakým způsobem bude 

věřitel uspokojován. Insolvenční zákon rozeznává tyto typy věřitelů: 

 

1) Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují přihláškou 

- dle § 165 odst. 1 IZ se věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, 

uspokojují v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním 

reorganizačního plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon 

jinak. 

- tato skupina je dle mého názoru základní a nejtypičtější
64

 skupinou věřitelů 

v insolvenčním řízení, jejíž postavení a způsob uplatnění pohledávek a jejich uspokojení 

nejlépe odráží principy insolvenčního řízení 

- obdobné postavení jako tato skupina věřitelů mají i věřitelé pohledávek podle § 165 

odst. 2, jejichž pohledávka bude ze zákona považována za přihlášenou; jde např. o  

pohledávky dle § 121 odst. 2 IZ, 172 odst. 4 IZ, § 237 odst. 4 IZ,§ 275 IZ či § 373 odst. 

1 IZ
65

 

 

2) Věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na 

roveň: 
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- pohledávky za majetkovou podstatou se dělí na dvě skupiny, a to na ty vzniklé po 

zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, a na ty vzniklé po 

rozhodnuté o úpadku 

- Pohledávkami za majetkovou podstatnou vzniklé po zahájení insolvenčního řízení 

nebo po vyhlášení moratoria jsou dle § 168 IZ: 

a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li 

předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem, 

b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem 

a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci 

nebo insolvenčnímu správci, 

c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, 

d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s 

rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, 

e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, 

f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování. 

- Pohledávkami za majetkovou podstatou vzniklými po rozhodnutí o úpadku jsou dle § 

168 odst. 2 IZ: 

a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, 

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

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

postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o 

úpadku, 

d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za 

účelem ocenění majetkové podstaty, 

e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a 

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním 

řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, 

f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s 

výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, 

g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, 

jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění 

poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro 

pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, 



 
 

h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle 

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

odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení 

insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to 

neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, 

i) úroky podle § 171 odst. 4, 

j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost, 

k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon. 

- dle § 168 odst. 3 IZ se pohledávky za majetkovou podstatou uspokojují (není-li 

zákonem stanoveno jinak) kdykoliv po rozhodnutí o úpadku 

- pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou dle § 169 

odst. 1 IZ: 

a) pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně 

některých z nich nestanoví jinak, 

b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, 

c) pohledávky státu - Úřadu práce České republiky za náhradu mzdy vyplacené 

zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů, 

d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, 

e) pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, 

f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, 

mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, 

g) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením 

insolvenčního řízení ze smluv podle § 122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve 

lhůtě 1 roku od zániku moratoria, 

h) další pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon. 

- dle § 169 odst. 2 IZ se tyto pohledávky uspokojují (není-li zákonem stanoveno jinak) 

v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku 

 

3) Zajištění věřitelé: 

- zajištěným věřitelem se dle § 2 písm. g) IZ rozumí věřitel, jehož pohledávka je 

zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním 

právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným 

právem podle zahraniční právní úpravy 



 
 

- i zajištění věřitelé musí dle § 166 IZ své pohledávky uplatnit přihláškou, v níž 

se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit 

listiny, které se ho týkají 

- pravidla pro uspokojování zajištěných věřitelů jsou upravena v § 167 IZ a § 

293 a 298 IZ 

 

3.2.5. Věřitelské orgány 

Věřitelské orgány jsou zvláštními procesními subjekty typickými pro insolvenční řízení. 

Jsou v insolvenčním zákoně upraveny v § 46-68 postupně schůze věřitelů, věřitelský 

výbor, a zástupce věřitelů.  

Schůze věřitelů je nejvyšším věřitelským orgánem
66

 nadaným kreační pravomocí vůči 

věřitelskému výboru, jehož členové (případně i jejich náhradníci) jsou voleni schůzí 

věřitelů dle § 56 odst. 1 a 2; z další působnosti věřitelských orgánů vykonává schůze 

věřitelů to, co si vyhradí
67

, přičemž si dle § 46 odst. 2 IZ může vyhradit cokoliv, co 

spadá do působnosti věřitelských orgánů. Schůzi věřitelů řídí a svolává insolvenční 

soud, a to z vlastní iniciativy, nebo na návrh některého z oprávněných subjektů 

(insolvenční správce, věřitelský výbor, min. 2 věřitelé, jejichž pohledávky činí alespoň 

1/10 přihlášených pohledávek). Kromě všech přihlášených věřitelů má dle § 47 odst. 2 

IZ právo účasti na schůzi věřitelů ještě insolvenční správce, dlužník, případně státní 

zastupitelství vstoupilo-li do řízení. Předmět jednání schůze věřitelů musí být uveden 

v oznámení o jejím svolání, dle § 48 odst. 2 IZ schůze věřitelů projednává pouze takto 

stanovený předmět jednání, pouze v případě, že jsou přítomni všichni věřitelé, si může 

schůze věřitelů odhlasovat i další program. Specifická je první schůze věřitelů, jejímž 

předmětem je ze zákona vždy volba věřitelského výboru, a způsob řešení dlužníkova 

úpadku, nerozhodl-li o něm již před schůzí věřitelů insolvenční soud.  

Věřitelský výbor má dle počtu věřitelů 3-7 členů a musejí v něm být zastoupeni jak 

zajištění, tak nezajištění věřitelé. Věřitelský výbor musí být ustanoven obligatorně, 

jestliže počet věřitelů je vyšší než 50 (§ 56 odst. 1), při nižším počtu věřitelů mohou 

věřitelé ustanovit zástupce věřitelů, který vykonává působnost věřitelského výboru. 

Insolvenční soud může do doby, než věřitelská schůze ustanoví věřitelský výbor, 

ustanovit prozatímní věřitelský výbor dle § 61 IZ. Pro členy věřitelského výboru a jejich 
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náhradníky (případně i pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka) platí pravidla o 

nepodjatosti podle § 59 odst. 2 IZ. Zákon přímo zakazuje výkon těchto funkcí osobám, 

které mají k dlužníkovi vztah osoby blízké dle občanského zákoníku, vedoucím 

zaměstnancům dlužníka dle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníkům 

dlužníka, a osobám tvořícím s dlužníkem koncern. Tento výčet je považován za 

demonstrativní, judikatura pak dovodila, že tato pravidla o nepodjatosti mají být 

vykládána a aplikována podobně jako s pravidla pro nepodjatost soudce: „V souvislosti 

s argumentací odvolatele, jenž v odvolání zdůrazňoval svoji snahu konsolidovat 

majetkové poměry dlužníka, je třeba uvést, že ustálená soudní judikatura vychází při 

posuzování důvodnosti vznesené námitky pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho 

poměr k účastníkům občanského soudního řízení a jejich zástupcům z toho, že takový 

poměr může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, vztahem 

přátelským či zjevně nepřátelským, popřípadě vztahem vzájemné závislosti. Podle 

názoru odvolacího soudu je při posuzování pochybnosti o nepodjatosti insolvenčního 

věřitele ve vztahu k dlužníkovi v insolvenčním řízení třeba uplatnit stejná kritéria.“
68

 

Dále judikatura dovodila další různé důvody podjatosti věřitele nad rámec zákonného 

výčtu, například nestandardní vztahy dlužníka a věřitele (zejména je-li zde možnost 

žaloby insolvenčního správce na neúčinnost některých úkonů, na jejichž základě 

dlužník plnil takovému věřiteli)
69

, či předchozí jednání věřitele, který mel detailní 

informace o ekonomické situaci dlužníka a pokoušel se předem vylepšit své postavení 

v pro očekávané insolvenční řízení
70

.Členům věřitelského či prozatímního věřitelského 

výboru náleží náhrada jejich nutných výdajů spojených s výkonem funkce, a případně i 

odměna za výkon funkce dle prováděcího předpisu k insolvenčnímu zákonu, vyhlášce č. 

313/2007 Sb. V dnešní době bylo, vzhledem ke složitosti insolvenčních řízení a 

vysokému počtu věřitelů, kteří se jich účastní, upuštěno od původní koncepce, kdy 

obecnou působnost věřitelských orgánů vykonávala schůze věřitelů
71

; v současné době 

vykonává obecnou působnost věřitelských orgánů věřitelský výbor, případně zástupce 

věřitelů. Výčet jeho kompetencí je obsažen v § 58 odst. 2 IZ: 

Věřitelský výbor zejména 

a) dohlíží na činnost insolvenčního správce, 

b) poskytuje insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti, 
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c) uděluje insolvenčnímu správci nebo dlužníku s dispozičními oprávněními souhlas k 

uzavírání smluv o úvěrovém financování, 

d) schvaluje průběžně výši a správnost hotových výdajů insolvenčního správce a 

nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty, 

e) může nahlížet do dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního 

právního předpisu13) , 

f) může rozhodnout o ověření řádné účetní závěrky nebo mimořádné účetní závěrky 

auditorem, 

g) může nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako insolvenční 

správce, 

h) plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu insolvenčním soudem, 

i) je oprávněn podávat insolvenčnímu soudu návrhy týkající se průběhu insolvenčního 

řízení, včetně návrhů na uložení procesních sankcí. 

Jedná se ale o výčet demonstrativní a věřitelským orgánům mohou být zákonem 

stanovena i jiná práva či povinnosti, například možnost rozhodnout o změně 

insolvenčního správce dle § 28 IZ. Velmi důležitým ustanovením z hlediska působnosti 

a kompetencí věřitelských orgánů je § 58 odst. 1, který zakotvuje povinnost 

věřitelského výboru v součinnosti s insolvenčním správcem přispívat k naplnění účelu 

insolvenčního řízení, a chránit společný zájem věřitelů.  Ze znění § 60 odst. 1 IZ 

vyplývá, že je myšlen společný zájem všech věřitelů jako celku, nikoliv zájmy 

jednotlivých věřitelů či skupin věřitelů, nebo dokonce členů věřitelského výboru. Tímto 

ustanovením také zákon s výkonem funkce člena věřitelského výboru nespojuje pouze 

oprávnění, ale i povinnosti (vykonávat funkci s odbornou péčí) a případnou 

odpovědnost za škodu či jinou újmu, kterou by neodborným výkonem svých povinností 

způsobili. Nutno uvést, že se jedná o odpovědnost objektivní, zprostit se jí tedy může 

věřitel jen tak, že prokáže, že vznik škody nezavinil.
72

 Tento fakt je dle mého názoru 

jedním z důvodů, proč někteří věřitelé nechtějí být jmenováni jako členové věřitelského 

výboru vůbec, nebo v průběhu insolvenčního řízení na svou funkci ve výboru v souladu 

s § 65 odst. 1 IZ rezignují. S tím souvisí i možná opatření, která mají zajistit výkon 

funkce věřitelských orgánů v případě, že by se počet členů věřitelského výboru snížil. 

Schůze věřitelů může stanovit členům věřitelského výboru náhradníky, kteří v momentě 

ukončení členství člena věřitelského výboru nastoupí na jeho místo a další věřitelskou 
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schůzí bude zvolen nový náhradník. V krajním případě může působnost věřitelského 

výboru vykonávat i insolvenční soud dle § 66 IZ.  

Kompetence věřitelských orgánů by jistě zasloužily podrobnější rozbor, proto se budu 

těmi, které souvisejí s majetkovou podstatou, zabývat více později v kapitole 

pojednávající o dispozici s majetkovou podstatou. 

 

3.2.6. Insolvenční správce 

Pro insolvenční řízení typickým zvláštním subjektem je insolvenční správce (případně 

předběžný insolvenční správce). Insolvenční správce je pro insolvenční řízení velmi 

důležitý, jak dokládá i odborná literatura: „Insolvenční správce je natolik klíčovou 

postavou řízení, že od rozhodnutí o úpadku nemůže toto řízení probíhat bez něj a 

jakmile svou funkci nemůže vykonávat, musí být nahrazen jiným správcem.“
73

 Jde tedy o 

ústřední postavu insolvenčního řízení, jejíž regulace se nachází nejen v insolvenčním 

zákoně (zejména v § 21-45 IZ), ale vyžádala si přijetí i samostatného zákona o 

insolvenčních správcích a je obsažena i v několika prováděcích předpisech, z nichž 

nejdůležitější z hlediska majetkové podstaty je 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. 

 

3.2.6.1. Předpoklady pro výkon funkce a jmenování do funkce 

Pro výkon funkce insolvenčního správce musí osoba (fyzická osoba či právnická osoba 

ve formě veřejné obchodní společnosti) splňovat podmínky stanovené § 6 zákona č. 

312/2006 Sb. o insolvenčních správcích: plná způsobilost k právnímu jednání, 

kvalifikační předpoklady (vysokoškolské magisterské vzdělání, složení odborné 

zkoušky, výkon alespoň tříleté odborné praxe v oboru souvisejícím s výkonem funkce 

insolvenčního správce), bezúhonnost, musí mít uzavřenou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem jeho funkce, 

a musí zaplatit správní poplatek. Poté může být zapsána na seznam insolvenčních 

správců vedený ministerstvem spravedlnosti.  

Pro jmenování insolvenčním správcem v konkrétním insolvenčním řízení musí vedle 

těchto podmínek insolvenční správce splňovat podmínky nezávislosti na účastnících 

insolvenčního řízení a nepodjatosti. Stejně jako v případě členů věřitelských orgánů, i 
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v případě posuzování podjatosti insolvenčního správce judikatura dovozuje, že se 

použijí obdobná pravidla, jako při posuzování eventuelního vyloučení soudce při 

posuzování námitky podjatosti soudce: „Důvody, pro něž je insolvenční správce 

vyloučen z insolvenčního řízení pro pochybnost o své nepodjatosti, odpovídají důvodům, 

pro něž jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni soudci: ve smyslu § 14 odst. 1 

občanského soudního řádu se poměrem k věci rozumí především přímý právní zájem 

soudce na projednávané věci i to, že soudce má předem o věci poznatky, které by měl 

získat až za řízení a které mohou ovlivnit jeho nestrannost; jeho poměr k účastníkům a 

jejich zástupcům může být založen buď příbuzenským či jemu obdobným vztahem, 

vztahem přátelským či zjevně nepřátelským, popřípadě vztahem vzájemné závislosti.“
74

 

Především má tedy sám insolvenční správce povinnost upozornit insolvenční soud na 

možný střet zájmů či důvod, pro který lze pochybovat o jeho nepodjatosti. Jako řešení 

takové situace může následovat vyloučení insolvenčního správce z celého řízení, nebo 

jen ve vztahu k některým úkonům vůči některým subjektům a jmenování odděleného 

insolvenčního správce jen pro tyto dotčené úkony. Podjatost insolvenčního správce není 

třeba prokazovat, postačí, když budou dány důvody pochybovat o jeho nepodjatosti.
75

 

Insolvenčního správce ustanovuje do funkce insolvenční soud nejpozději v rozhodnutí o 

úpadku (před rozhodnutím o úpadku může insolvenční soud ustanovit předběžného 

insolvenčního správce, což bývá „obvykle spojeno s rozhodnutím o předběžném 

opatření dle § 82 a § 112 IZ“
76

), a to tzv. rotačním způsobem. Současná úprava těchto 

pravidel je obsažena v § 25 odst. 1-6 IZ, a byla součástí velké novely insolvenčního 

zákona č. 294/2013 Sb. Cílem úpravy tohoto ustanovení bylo dle důvodové zprávy 

k novele zvýšení transparentnosti procesu výběru insolvenčního správce: „Klíčovým 

problémem současné regulace výběru osoby insolvenčního správce předsedou 

příslušného insolvenčního soudu na základě kritérií nastavených v § 25 insolvenčního 

zákona je nedostatek uniformity v postupech předsedů jednotlivých insolvenčních 

soudů, což zbytečně vyvolává pochybnosti o transparentnosti takto nastaveného 

procesu.“  
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3.2.6.2. Změna v osobě insolvenčního správce 

Změna v osobě insolvenčního správce je během řízení možná, může k ní dojít vícero 

způsoby a mohou ji iniciovat různé procesní subjekty (schůze věřitelů, insolvenční 

soud, sám insolvenční správce,...), avšak vždy podléhá omezením stanoveným 

ustanoveními, která kladou požadavky na kvalifikaci a nezávislost insolvenčního 

správce (§ 21 – 24 a § 25 odst. 3 IZ). Změnit osobu insolvenčního správce může schůze 

věřitelů, která nejblíže následuje po konání přezkumného jednání, přičemž konečné 

slovo má insolvenční soud, který musí usnesení schůze věřitelů podrobit přezkoumání 

z hlediska výše uvedených ustanovení § 21-24 a § 25 odst. 3 IZ, pouze tehdy, když by 

dle názoru insolvenčního soudu schůzí věřitelů ustanovený nový insolvenční správce 

nesplňoval tyto podmínky, smí insolvenční soud rozhodnutí schůze věřitelů nepotvrdit, 

ve funkci pak nadále zůstane původní insolvenční správce. Pro schválení usnesení o 

změně v osobě insolvenčního správce je potřeba dle § 29 odst. 1 nadpoloviční většina 

všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná 

podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. Toto kvorum je dalším 

nástrojem pro zajištění nezávislosti insolvenčního správce, věta „kteří mají právo 

hlasovat“ byla do tohoto ustanovení vložena 294/2013 Sb. Touto změnou se předchází 

například situacím, kdy o změně v osobě insolvenčního správce mohli hlasovat i 

věřitelé, jejichž pohledávky původní insolvenční správce na přezkumném jednání 

popřel, a kteří tím pádem logicky měli eminentní zájem na jeho odvolání a případném 

jmenování jiného insolvenčního správce, který by vzal popření zpět a jejich pohledávky 

uznal. Taktéž insolvenční soud může insolvenčního správce odvolat dle § 31 odst. 1 IZ, 

jsou-li pro to důležité důvody nemající původ v porušení povinností insolvenčního 

správce (např. zdravotní důvody, ztráta způsobilosti vykonávat funkci insolvenčního 

správce, pochybnosti o jeho nepodjatosti dle § 24 IZ a další). Dále může insolvenční 

soud dle § 32 IZ zprostit funkce insolvenčního správce, který neplní řádně své 

povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své funkce s náležitou odbornou péčí, nebo 

který závažně porušil důležitou povinnost stanovenou mu zákonem nebo soudem.  

 

3.2.6.3. Postavení insolvenčního správce a jeho kompetence 

Jaké je postavení, kompetence a povinnosti insolvenčního správce je téma, které by 

samo vydalo na další diplomovou práci. Proto se v tomto obecnějším pojednání o 

subjektech insolvenčního řízení pokusím uvést pouze stručné shrnutí, podrobnější 



 
 

rozbor těch aspektů, které souvisejí s majetkovou podstatou, bude součástí příslušných 

kapitol, které se budou zabývat přímo majetkovou podstatou.  

Podle judikatury k zákonu o konkursu a vyrovnání lze insolvenčního správce „označit 

z hlediska jeho postavení za veřejného činitele sui generis (nález Ústavního soudu Pl. 

ÚS 36/01 ze dne 25.6.2002)“
77

, avšak stejný pramen uvádí i důvody, proč insolvenčního 

správce za veřejného činitele považovat nemůžeme: takový status by mu musel zákon 

výslovně přiznat, což nečiní, stát nenese odpovědnost za jednání insolvenčního správce, 

což by v případě veřejného činitele musel, insolvenční správce nepodléhá zvýšené 

ochraně jako jiní veřejní činitelé, a mnohé další. Ústavní soud ve uvedeném nálezu Pl. 

ÚS 36/01 uvádí: “Vycházeje z hledisek vymezujících pojem veřejnoprávního orgánu: 

Jsou jimi veřejný účel, způsob ustanovení a pravomoc. Veřejný účel instituce správce 

konkurzní podstaty nutno spatřovat v akceptaci omezeného veřejného zásahu do řešení 

majetkových vztahů, jež se dostaly do krizové situace. Způsob jeho ustanovení je dán 

rozhodnutím státního orgánu (soudu). Jeho oprávnění, jež jsou zakotvena v řadě 

ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání (§14, 17 až 20, 24, 26 až 29), vzhledem k 

jejich heteronomní povaze (když správce nelze považovat za zástupce konkursních 

věřitelů, ani za zástupce úpadce) pak představují výkon pravomoci (na rozdíl od 

heteronomní povahy veřejnoprávních aktů, akty soukromoprávní – právní úkony – mají 

povahu autonomní).“
78

 Právní názor Ústavního soudu pohlížet na insolvenčního správce 

jako na veřejného činitele je doplněn a dále rozvinut v nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 

14/10 v bodě 18.:“Ústavní soud se nejprve zabýval postavením insolvenčního správce 

při uznávání pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení a zhodnotil jej jako postavení 

orgánu veřejné moci, nikoli jako zástupce věřitelů.“ a v bodě 20: „Uznání pohledávky 

věřitele insolvenčním správcem je upraveno v § 188 a násl. insolvenčního zákona. 

Insolvenční správce tím, že přihlášenou pohledávku uzná (nepopře), určuje závazně 

právo věřitele na jeho poměrné uspokojení v rámci insolvenčního řízení (včetně dalších 

důsledků spojených s výsledkem přezkumu, tj. hlasování a účast ve věřitelských 

orgánech, příp. sankce a další procesní práva a povinnosti), a současně tím závazně 

určuje právo všech ostatních věřitelů na jejich poměrné uspokojení (důsledkem uznání 

pohledávky věřitele je rovněž stanovení výše (poměrného) uspokojení ostatních 

přihlášených věřitelů, jejichž pohledávky si vzájemně konkurují). Uznání (nepopření) 
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pohledávky insolvenčním správcem má tedy za následek zjištění přihlášené pohledávky, 

a to v insolvenčním řízení s konečnou platností."
79

  

Jiný názor považuje insolvenčního správce za „podnikatele v soukromoprávních 

vztazích, který se řídí insolvenčním zákonem, podobně jako např. likvidátor.“
80

 Přímo 

z textu zákona vyplývá, že insolvenční správce má v insolvenčním řízení dle § 9 písm. 

d) postavení procesního subjektu. Nelze ho považovat za zástupce kteréhokoliv jiného 

procesního subjektu, vystupuje jako samostatný zvláštní procesní subjekt. Je zcela 

nezávislý na dlužníku i na věřitelích, zákon klade vysoký důraz na jeho nestrannost a 

nezávislost na účastnících řízení (viz výše), podléhá pouze dohledu insolvenčního 

soudu, který jej zároveň ustanovuje do funkce i odvolává. Insolvenční zákon neobsahuje 

žádný taxativní ani demonstrativní výčet kompetencí a povinností insolvenčního 

správce, ty jsou mu ukládány řadou různých ustanovení napříč celým předpisem. 

Obecně lze říct, že je lze rozdělit na tři skupiny dle toho, zda je může vykonávat správce 

zcela sám, nebo zda v součinnosti/se souhlasem věřitelského výboru, a konečně se 

souhlasem insolvenčního soudu. K oprávněním a povinnostem insolvenčního správce je 

nutno dodat, že „Avšak souhrn všech těchto konkrétních povinností a oprávnění 

(insolvenčního správce pozn. autora) nedává úplný obraz o jeho postavení; na 

insolvenčním správci a jeho postupu totiž do značné míry závisí, jak bude řízení 

probíhat, jak dlouho bude řízení trvat a jak bude z hlediska uspokojení věřitelů úspěšné. 

Činnost správce připomíná v mnohém činnost likvidátora, ale jejich postavení je zcela 

odlišné: likvidátor nahrazuje statutární orgán a jeho činnost se opírá o hmotné právo, 

kdežto insolvenční správce je procesním subjektem, jehož činnost je upravena právem 

procesním. Likvidátorem a správcem nemůže nikdy být jedna a tatáž osoba.“
81

 Na rozdíl 

od likvidátora tedy insolvenční správce není orgánem dlužníka ani jej nenahrazuje, a 

náplní jeho činnosti může být v rámci řešení dlužníkova úpadku reorganizací i 

pokračování v podnikání dlužníka a oživení jeho ekonomické činnosti. Důvodová 

zpráva se vyjadřuje k postavení, v jakém insolvenční správce, na kterého přešlo 

oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, činí své úkony, tak, že „v souladu 

s dosavadní výkladovou praxí je mu v obecné poloze přičítáno postavení 

komisionáře.“
82

 Na postavení insolvenčního správce vrhá jasnější světlo úprava jednání 
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insolvenčního správce v § 40 odst. 1-3 IZ: insolvenční správce jedná svým jménem na 

účet dlužníka, pokud na něho přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, 

přičemž dle odstavce 2 jsou tímto jednáním myšleny především úkony, kterými 

insolvenční správce zpeněžuje majetkovou podstatu nebo s ní jinak nakládá, a jeho 

úkony v incidenčních sporech. Jednáním za dlužníka tedy nejsou úkony, kterými 

insolvenční správce vykonává jiná svá oprávnění, i když tato mohou souviset 

s majetkovou podstatou či vztahy dlužníka a věřitelů, jako je například popření či 

uznání přihlášené pohledávky věřitele či některé úkony nutné k zjištění majetkové 

podstaty (např. vyžádání si součinnosti od povinných subjektů dle § 43 IZ). 

Významnost a zvláštní postavení insolvenčního správce lze dovodit i z judikatury: 

„Nelze přisvědčit námitce insolvenčního správce, že insolvenční správce nerozhoduje o 

právech a povinnostech dlužníka a je jen administrátorem insolvenční kauzy a navíc 

podléhá dohledu insolvenčního soudu. Insolvenční správce má ze zákona rozsáhlá 

oprávnění ve vztahu k dlužníkovu majetku. Insolvenční správce má přístup k dlužníkovu 

účetnictví, pořizuje seznam jeho majetku. Orgány veřejné správy jsou povinny 

poskytovat insolvenčnímu správci součinnost a poskytovat mu na jeho žádost údaje o 

majetku dlužníka ... významná role insolvenčního správce spočívá rovněž v tom, že má 

právo popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek (§ 192 odst. 1 IZ)... 

Prohlášením konkurzu pak přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat 

s majetkovou podstatou (§ 246 odst. 1 IZ)...“
83

. Lze tedy uzavřít, že insolvenčního 

správce lze považovat za zvláštní procesní subjekt typický pro insolvenční řízení, 

v němž hraje zcela zásadní nezastupitelnou roli, a který – ačkoliv není při výkonu své 

funkce výslovně zákonem označen za veřejného činitele ani nepatří mezi orgány veřejné 

moci - zcela nepochybně disponuje oprávněními, která vyvěrají z výkonu státní moci, a 

při výkonu takových oprávnění (jako je např. právo uznat přihlášenou pohledávku 

věřitele) mu vůči adresátům těchto úkonů přisoudit postavení orgánu veřejné moci lze. 

Z těchto důvodů jsou kladeny vysoké požadavky na jeho odbornost a na jeho 

nestrannost a nezávislost, proto jej nelze považovat ani za zástupce dlužníka či věřitelů, 

a vzhledem k významu a rozsahu jeho kompetencí ani za pouhého administrátora 

daného insolvenčního řízení.  

Oprávnění a povinnosti insolvenčního správce jsou, jak bylo řečeno výše, 

vyjmenovávány napříč celým insolvenčním zákonem. Obecná úprava § 36 odst. 1 
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upravuje principy, jimiž se insolvenční správce při výkonu své funkce, a tedy při 

výkonu svých jednotlivých zákonem stanovených oprávnění a plnění povinností, musí 

řídit: musí postupovat s odbornou péčí a vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze 

spravedlivě požadovat, k dosažení maximálního možného uspokojení věřitelů. Toto je 

nutno vykládat ve smyslu společného zájmu všech věřitelů jako celku, nikoliv zájmu jen 

některých či některých věřitelských skupin, a zároveň je nutné uvést, že dosažení 

maximálního možného uspokojení dlužníkových věřitelů je jedním ze základních cílů 

samotného insolvenčního řízení, k jehož naplnění mají povinnost přispívat všechny 

procesní subjekty, nejen insolvenční správce či věřitelské orgány, ale i insolvenční soud 

a sám dlužník. Proto ustanovení § 36 odst. 1 věta první IZ v žádném případě nečiní 

z insolvenčního správce subjekt „na straně“ věřitelů, „insolvenční správce při výkonu 

své činnosti nereprezentuje v řízení zájmy vlastní ani zájmy věřitelů dlužníka, přestože 

jedním z hlavních cílů jeho činnosti je maximalizace uspokojení věřitelů dlužníka. 

Přestože § 36 odst. 1 poslední věta klade důraz na společný zájem věřitelů, musí 

insolvenční správce zohlednit i zájem samotného dlužníka na řádném průběhu 

insolvenčního řízení. Zájmem dlužníka je pak chápán důraz na rychlost a efektivnost 

průběhu řízení s omezením dlužníkových práv jen v nutné míře.“
84

 Insolvenční správce 

je tedy při výkonu své funkce povinen brát ohled na jak na zájmy dlužníka, tak na 

zájmy věřitelů. Z hlediska vztahů s věřiteli je důležitá kooperace správce a věřitelských 

orgánů, kterým je insolvenční správce povinen poskytovat součinnost nutnou k řádnému 

výkonu jejich funkce dle § 36 odst. 2 věta první, a také předkládá věřitelskému výboru a 

insolvenčnímu soudu pravidelnou zprávu o stavu insolvenčního řízení dle § 36 odst. 2 

věta třetí.  

Insolvenčnímu správci náleží dle § 38 odst. 1 za výkon jeho funkce odměna a náhrada 

hotových výdajů a je-li správce plátcem DPH, tak mu náleží i částka odpovídající této 

dani, kterou musel správce z odměny a náhrady hotových výdajů zaplatit. Dle § 38 odst. 

2 IZ se tyto nároky insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, případě – 

pokud tato nedostačuje – ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, a v krajním případě 

je musí hradit stát. K upřesnění těchto ustanovení byl vydán i samostatný prováděcí 

předpis, 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. Jelikož se jedná o „výdaj“ z majetkové podstaty, bude o odměně 
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insolvenčního správce a náhradě jeho hotových výdajů řeč ještě později v jiné části této 

práce. 

 

3.2.6.4. Odpovědnost insolvenčního správce za škodu 

Odpovědnost insolvenčního správce za škodu upravuje § 37 odst. 1-4 IZ a je podobná 

jako odpovědnost členů věřitelských orgánů. Stejně jako oni odpovídá insolvenční 

správce za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobil při výkonu své funkce dlužníku, 

věřitelům, nebo jiným osobám, porušením povinností stanovených mu zákonem nebo 

soudem, či zanedbáním odborné péče, a odpovídá i za škodu nebo jinou újmu, která 

byla způsobena osobami, které použil při plnění svých úkolů. Zákon dále zvlášť 

upravuje odpovědnost insolvenčního správce za škodu nebo jinou újmu pro případ, že 

vznikla tím, že nebyla věřiteli pohledávky za majetkovou podstatou – či jak odvozuje 

komentářová literatura i pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou
85

- uspokojena jeho pohledávka vzniklá na základě právního úkonu 

insolvenčního správce. Stejně jako v případě členů věřitelského výboru, i odpovědnost 

insolvenčního správce je objektivní. Tento princip odpovědnosti tedy klade na 

insolvenčního správce zvýšené nároky: „Insolvenční správce má povinnost v kterékoliv 

fázi řízení obhájit své hospodaření s majetkovou podstatou.“
86

, a v případě hrozby 

vzniku škody nebo jiné újmy musí o této možnosti včas informovat insolvenční soud a 

věřitelské orgány a pokud tato vznikne, musí uvést, jaká opatření učinil k odvrácení 

hrozby či důvody, proč tato opatření nepřijal; v případě soudního sporu o náhradu škody 

nebo jiné újmy vzniklé věřiteli pohledávky za majetkovou podstatou dle § 37 odst. 3 IZ 

je na insolvenčního správce - ačkoliv je ve sporu žalovaným - přeneseno břemeno 

tvrzení i důkazní
87

 a musí tvrdit a prokázat nemožnost zabránění vzniku škody nebo 

nemožnost rozpoznat, že majetková podstata nebude k úhradě předmětné pohledávky za 

majetkovou podstatou postačovat. Dále zákon upravuje i promlčecí dobu pro právo na 

náhradu škody nebo jiné újmy proti insolvenčnímu správci, a to subjektivní lhůtu 2 roky 

a objektivní lhůtu 3 roky, pro škodu způsobenou úmyslným trestným činem, pro který 

byl insolvenční správce pravomocně odsouzen, je promlčecí doba 10 let od skončení 

insolvenčního řízení. 
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Závěrem pojednání o insolvenčním správci zbývá uvést, že výše popsaná pravidla, která 

platí pro ustanovení/zproštění insolvenčního správce funkce a pro jeho odměňování, 

platí i pro „další správce“ dle insolvenčního zákona: hostujícího insolvenčního správce, 

přiměřeně pro předběžného insolvenčního správce dle § 27 odst. 3 IZ, a dle § 35 odst. 2 

obdobně pro zvláštního insolvenčního správce (§ 35 odst. 1), zástupce insolvenčního 

správce a odděleného insolvenčního správce (§34 odst. 1-2).  

 

3.2.7. Další procesní subjekty 

Kromě výše uvedených procesních subjektů zná insolvenční zákon ještě „další procesní 

subjekty“, kterými jsou státní zastupitelství a likvidátor dlužníka. Vstup státního 

zastupitelství do insolvenčního řízení či do incidenčního sporu nebo moratoria vychází z 

§ 35 o.s.ř. Insolvenční zákon dává v § 69 státnímu zastupitelství právo podat opravný 

prostředek tam, kde je to proti rozhodnutí insolvenčního soudu přípustné. Toto 

oprávnění státního zastupitelství bylo posíleno novelou insolvenčního zákona č. 

294/2013 Sb. tak, aby „nebyla vázána na okolnost, že odvolání mohou podat všichni 

účastníci řízení. Návrh změny nově přiznává státnímu zastupitelství, které vstoupilo do 

insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu, možnost podat opravný prostředek ve 

všech případech, v nichž je (objektivně vzato) přípustný.“
88

 

Druhým z „dalších procesních subjektů“ je likvidátor dlužníka. Týká se to tedy pouze 

těch dlužníků, kteří vstoupili před zahájením insolvenčního řízení do likvidace. Dle § 70 

odst. 1 věta první vykonává v insolvenčním řízení svou působnost v rozsahu, ve kterém 

nepřešla na insolvenčního správce, a věta druhá zařazuje do jeho působnosti součinnost 

s insolvenčním správcem, která je uložená zákonem dlužníkovi. Tuto svou působnost 

vykonává likvidátor od podání insolvenčního návrhu v případě dlužnického návrhu a 

v případě návrhu věřitelského od rozhodnutí o úpadku (§ 70 odst. 2). Náplň činnosti 

likvidátora v insolvenčním řízení je dána především faktem, že u právnických osob 

v likvidaci prakticky nepřichází v úvahu jiné řešení jejich úpadku než konkurs nebo 

nepatrný konkurs; reorganizace je pro právnickou osobu v likvidaci vyloučena § 316 

odst. 3 IZ, a oddlužení je určeno pouze pro fyzické osoby a právnické osoby-

nepodnikatele. Proto bude spolupráce s insolvenčním správcem základní povinností 

likvidátora dlužníka v insolvenčním řízení a bude představovat především součinnost 
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v oblasti majetkové podstaty.
89

 Likvidátorovi náleží náhrada nutných výdajů a 

přiměřená odměna za jeho činnost, kterou určí insolvenční soud na návrh insolvenčního 

správce v souladu s prováděcím předpisem, a to nařízením vlády č. 315/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 

určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravující některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob.  
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3.3. Fáze a průběh insolvenčního řízení 

Jak již bylo řečeno výše, insolvenční řízení je velmi specifické řízení, které v sobě 

kombinuje prvky nalézacího a vykonávacího řízení, a ve kterém je mimo jiné kladen i 

zvýšený důraz na rychlost řízení; řada úkonů má zákonem přesně stanoveno, v jaké fázi 

řízení je lze učinit. Z hlediska těchto fází lze hovořit o 3 základních fázích:
90

  

1) první fáze - od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku; v této fázi 

insolvenční soud rozhoduje o insolvenčním návrhu; zde může insolvenční řízení skončit 

zamítnutím insolvenčního návrhu (např. pro neosvědčení úpadku dlužníka) 

2) druhá fáze - mezi rozhodnutím o úpadku a rozhodnutím o způsobu jeho řešení; v této 

fázi rozhoduje insolvenční soud o tom, jakým způsobem bude úpadek dlužníka řešen 

3) třetí fáze – začíná rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka a končí v závislosti 

na tom, který způsob řešení úpadku dlužníka byl zvolen: u konkursu splněním 

rozvrhového usnesení, u reorganizace splněním reorganizačního plánu a u oddlužení 

splněním oddlužení  

V některých případech může soud současně s rozhodnutím o úpadku dlužníka 

rozhodnout i o způsobu jeho řešení, například podal-li insolvenční návrh dlužník a spolu 

s ním podal i návrh na povolení oddlužení a splňuje zákonem stanovené podmínky, 

nebo je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci, u které nepřipadá v úvahu jiné řešení 

úpadku než-li konkurs či nepatrný konkurs; reorganizace je u takového dlužníka 

vyloučena § 316 odst. 3.  

 

3.3.1. Zahájení insolvenčního řízení a jeho účinky 

Jak bylo řečeno výše, insolvenční řízení je možno zahájit pouze na návrh, který může 

být dlužnický či věřitelský. Zahájení insolvenčního řízení má zcela specifický způsob 

zveřejnění upravený v § 101 IZ, a to vyhláškou insolvenčního soudu v insolvenčním 

rejstříku, kterou musí soud vydat a zveřejnit do 2 hodin od doručení insolvenčního 

návrhu (s ohledem na pracovní dobu). Kromě toho oznámí insolvenční soud neprodleně 

zahájení insolvenčního řízení subjektům vypočítaným v § 102 IZ. V rámci rozhodování 

o insolvenčním návrhu může soud uložit navrhovateli povinnost složit zálohu na 

náklady insolvenčního řízení až do výše 50 000 Kč, která by se tak stala prvním 
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příjmem budoucí majetkové podstaty; nesložení zálohy je zároveň důvodem pro 

zastavení insolvenčního řízení ještě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu.  

 

3.3.1.1. Insolvenční návrh 

Insolvenční návrh a jeho náležitosti jsou upraveny v § 103-108 IZ. Kromě běžných 

náležitostí podání a jednoznačné identifikace dlužníka a navrhovatele musí insolvenční 

návrh obsahovat i skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. Ve věřitelském návrhu 

musí věřitel osvědčit existenci své splatné pohledávky za dlužníkem a v případě, že se 

jedná o pohledávku uplatnitelnou přihláškou, i podat přihlášku pohledávky v příloze 

insolvenčního návrhu. Dlužník je u dlužnického návrhu povinen připojit jako přílohy 

listiny dokládající jeho úpadek,a dále seznamy podle § 104 odst. 1 písm. a)-c) IZ: 

seznam svého majetku, seznam svých závazků a seznam svých zaměstnanců. Tyto 

seznamy jsou cenným podkladem pro budoucí řízení, zejména pro insolvenčního 

správce při zjišťování majetkové podstaty, a pro věřitele a insolvenční soud při 

rozhodování o způsobu řešení dlužníkova úpadku. 

 

3.3.1.2. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastávají dle § 109 odst. 4 IZ 

okamžikem zveřejnění vyhlášky o oznámení zahájení řízení v insolvenčním rejstříku, a 

dle § 109 odst. 5 IZ trvají – pokud zákon nestanoví jinak – až do skončení 

insolvenčního řízení. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení jsou často 

výrazným zásahem do práv dotčených subjektů (např. dlužníkovo dispoziční právo 

s majetkovou podstatou, práva věřitelů při vymáhání jejich pohledávek), jsou i 

důležitým prvkem pro řešení možného střetu insolvenčního a exekučního řízení, a také 

mají za úkol usnadnit insolvenčnímu správci jeho pozici při zjišťování majetkové 

podstaty, kterou chrání před nápadem dalších žalob a výkonem exekuce a znemožňují 

věřitelům „na poslední chvíli“ vylepšovat své postavení v řízení zřízením zajištění 

k jejich pohledávkám. Účinky výslovně upravené v § 109 odst. 1 IZ jsou: 

a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny 

žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, 

b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo 

majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek 

stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na 



 
 

nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo 

navrženo po zahájení insolvenčního řízení, 

c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze 

jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na 

roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by 

postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí 

insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím 

založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále 

nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému, 

d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy 

nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo 

platem. 

Vedle těchto účinků má zahájení insolvenčního řízení ještě další zákonem předvídané 

účinky dle § 109 odst. 2 věta druhá IZ. Těmito dalšími účinky jsou dle komentářové 

literatury
91

: 

a) v § 111 IZ upravené omezení dlužníka při nakládání s majetkovou podstatou, dále 

posílený možností insolvenčního soudu předběžným opatřením podle § 113 IZ zpřísnit a 

upřesnit dlužníkovo omezení nakládání s majetkovou podstatou a ustanovit 

předběžného správce. 

b) v § 140 IZ upravená pravidla pro započtení pohledávek věřitele vůči dlužníkovi 

c) v 173 odst. 4 IZ upravený efekt podání přihlášky věřitelem na běh promlčecí lhůty 

jeho pohledávky; přihlášku může věřitel podat od zahájení insolvenčního řízení a 

podání přihlášky má stejný efekt, jako podání žaloby, tedy zastaví běh promlčecí lhůty.  

 

3.3.2. Rozhodnutí o insolvenčním návrhu 

Rozhodování o insolvenčním návrhu může vést k více závěrům. Z hlediska pokračování 

insolvenčního řízení je zcela zásadním rozhodnutím rozhodnutí o úpadku dlužníka, 

kterým se budu zabývat samostatně v následujícím bodě. Další rozhodnutí o 

insolvenčním návrhu vedou k ukončení insolvenčního řízení a jsou upravena § 142 IZ: 

a) Odmítnutí insolvenčního návrhu - buď ve spojení s § 128 IZ pro vady, nebo s § 128a 

pro zjevnou bezdůvodnost. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu má procesní 
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charakter, posuzují se pouze formální podmínky pro jejich vydání, nikoliv oprávněnost 

či neoprávněnost insolvenčního návrhu
92

. Odmítnout insolvenční návrh jako zjevně 

bezdůvodný dle § 128a IZ lze pouze v případě, že jde o návrh věřitelský, a že je návrh 

úplný, tedy obsahuje všechny náležitosti dle § 103 a 104 IZ
93

, jinak by musel být 

odmítnut dle § 128. Ustanovení § 128a IZ je relativně novým ustanovením
94

, jehož 

účelem je ochrana před šikanózními insolvenčními návrhy. Zajímavá je i možnost 

insolvenčního soudu uložit navrhovateli takového návrhu za jeho podání zaplacení 

pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč dle § 128a odst. 3 IZ. Tento prostředek by ale 

měl být používán jen velmi zodpovědně a pouze tehdy, když navrhovatel měl 

prokazatelný úmysl zneužít institutu insolvenčního řízení v rozporu s jeho účelem 

k prosazení vlastních zájmů.
 95

 

b) Zastavení řízení – buď ve spojení s § 104 o.s.ř. pro nedostatek podmínky řízení, který 

nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo ve spojení s § 130 IZ pro 

zpětvzetí insolvenčního návrhu 

c) Zamítnutí insolvenčního návrhu – rozhodnutím o zamítnutí insolvenčního návrhu 

rozhodne soud tehdy, když nebyl osvědčen úpadek či hrozící úpadek dlužníka
96

, a také 

tehdy, byl-li insolvenční návrh podán proti dlužníkovi, jehož úpadek nelze řešit podle 

insolvenčního zákona dle § 6 IZ, z důvodu nedostatku pasivní legitimace dlužníka
97

. 

 

3.3.3. Rozhodnutí o úpadku a jeho účinky 

Rozhodnutí o úpadku je jedním z nejdůležitějších mezníků insolvenčního řízení, ne-li 

tím úplně nejdůležitějším. Jeho vydání totiž předpokládá, že byl úpadek či hrozící 

úpadek dlužníka osvědčen či dokazováním zjištěn, rozhodnutím o úpadku je tedy 

vyhověno navrhovateli insolvenčního návrhu a rozhodnuto o tom, že insolvenční řízení 

bude nadále pokračovat a bude moci přejít z fáze rozhodování o insolvenčním návrhu 

do další etapy. Rozhodnutí o úpadku je také nejzazší bod, do kterého může insolvenční 
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řízení probíhat bez ustanovení insolvenčního správce, nejpozději v rozhodnutí o úpadku 

musí insolvenční soud určit osobu správce (§ 136 odst. 2 písm. b).  

Náležitosti obsahu rozhodnutí o úpadku jsou upraveny v § 136 IZ. Usnesení o úpadku 

musí obligatorně obsahovat hned 4 výroky: zjištění úpadku či hrozícího úpadku, 

ustanovení insolvenčního správce, určení místa a času konání první schůze věřitelů a 

uložení povinnosti odevzdat insolvenčnímu správci seznamy majetku a závazků 

s uvedením dlužníkových dlužníků a seznam zaměstnanců. Rozhodnutí o úpadku nelze 

vydat vždy, např. u dlužníka, který je obchodníkem s cennými papíry, po dobu, po 

kterou ČNB pozastavila obchodování se všemi investičními nástroji na regulovaném 

trhu podle zvláštního právního předpisu, nelze ho vydat ani po dobu trvání moratoria a 

nelze ho vydat v případě dlužníků dle § 6 IZ
98

.  

Procesní a hmotněprávní účinky usnesení o úpadku jsou ale z hlediska této práce 

mnohem podstatnější než podmínky jeho vydání či náležitosti jeho obsahu. Dle § 140 

odst. 1 IZ se rozhodnutím o úpadku prodlužují účinky předběžných opatření nařízených 

insolvenčním soudem, pokud je soud nezmění, a dále přechází na insolvenčního správce 

oprávnění nakládat s majetkovou podstatou v  rozsahu, ve kterém není ponecháno 

dlužníkovi. Ustanovení § 140 odst. 2-4 IZ upravuje problematiku započtení, stanovuje, 

že započtení je přípustné jen pokud jsou pro něj podmínky splněny před vydáním 

rozhodnutí o stanovení způsobu řešení dlužníkova úpadku, a vyjmenovává případy, kdy 

nejsou věřitelé k započtení oprávněni vůbec. Procesními účinky usnesení o úpadku jsou 

zejména v § 140a, 140b, 140c, 140d a 140e uvedené účinky na jiná řízení. Některá již 

zahájená soudní a rozhodčí řízení se za podmínek § 140a přerušují a v jiných již 

zahájených soudních a rozhodčích řízeních za podmínek § 140b nelze vydat rozhodnutí 

a § 140c upravuje podmínky zákazu zahájení nových soudních či rozhodčích řízení. 

Naproti tomu § 140d odst. 1 uvádí, že na „jiná než soudní a rozhodčí řízení“ nemá 

rozhodnutí o úpadku žádný další vliv kromě toho, že v nich nelze rozhodnout o náhradě 

škody či jiné újmy, a § 140d odst. 2 uvádí demonstrativní výčet takovýchto řízení. 

Účinky rozhodnutí o úpadku na výkon rozhodnutí či exekuci obsahuje § 140e, který 

zakazuje nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek 

ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, 

s výjimkou situace, kdy by byl nařízen výkon rozhodnutí či exekuce k vymožení 

pohledávek za majetkovou podstatou či jim postavených na roveň.  
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3.3.4. Moratorium 

Ještě předtím, než insolvenční soud rozhodne o insolvenčním návrhu, může dlužník, 

který je podnikatelem a zároveň není právnickou osobou v likvidaci, podat návrh na 

vyhlášení moratoria; tuto možnost má dlužník dle § 125 IZ dokonce ještě před 

zahájením insolvenčního řízení. Institut moratoria má dle důvodové zprávy k § 115 IZ 

„zajistit ochranu dlužníka - podnikatele, ohledně kterého již probíhá insolvenční řízení, 

po dobu (3 měsíce), po kterou lze očekávat, že stav úpadku nebo hrozícího úpadku 

překoná vlastními silami.“ Podmínky pro vyhlášení moratoria jsou upraveny v § 115 a 

116 IZ. Jak vyplývá z § 116 odst. 2, dlužník zpracuje seznam svých věřitelů, a k návrhu 

na vyhlášení moratoria potřebuje i písemný souhlas většiny věřitelů dle výše jejich 

pohledávek dle předloženého seznamu věřitelů. Institut moratoria je „zvláštním 

opatřením sanační povahy“
99

, čímž dle mého názoru spadá mezi opatření, která posilují 

sanační řešení dlužníkova úpadku, a to především z těchto důvodů: je určen pouze pro 

dlužníky aktivní, kteří chtějí svou tíživou ekonomickou situaci řešit ještě předtím, než 

se jejich podnik úplně zhroutí, a kteří spolupracující se svými věřiteli. Podaří-li se 

podnik dlužníka během moratoria zachránit, je to situace výhodnější jak pro dlužníka, 

tak pro jeho věřitele, a pokud se to nezdaří, může být absolvování moratoria pro 

dlužníka i pro věřitele odrazovým můstkem k pokusu o řešení dlužníkova úpadku 

reorganizací.  

Moratorium má účinky jak procesní, tak hmotněprávní. Během jeho trvání nelze vydat 

usnesení o úpadku a není-li stanoveno jinak, trvají účinky zahájení insolvenčního řízení 

(bylo-li zahájeno), věřitelé mohou podávat přihlášky svých pohledávek. Provoz podniku 

dlužníka je po dobu moratoria chráněn specifickými pravidly pro nakládání 

s majetkovou podstatou a požívá i ochrany před vypovězením či nesplněním pro provoz 

podniku důležitých smluv druhou smluvní stranou.
100

 Během trvání moratoria může 

insolvenční soud za podmínek § 123 IZ ustanovit předběžného insolvenčního správce. 

Odpovědnost dlužníka za škodu způsobenou porušením povinností během moratoria je 

dle § 127 odst. 1 IZ odpovědností objektivní, a podmínky odpovědnosti dlužníka jsou 

dále zpřísněny (a postavení věřitelů zlepšeno) i ručením členů jeho statutárního orgánu 

za takovou škodu podle § 127 odst. 2 IZ. 
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Moratorium zaniká buďto uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, anebo při splnění 

zákonných podmínek
101

 pro jeho vydání rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho 

ukončení, nebo rozhodnutím insolvenčního soudu o odmítnutí či zamítnutí 

insolvenčního návrhu a zastavení insolvenčního řízení. Moratorium vyhlášené před 

zahájením insolvenčního řízení zaniká dle § 126 odst. 4 IZ i tím, že dlužník podá 

insolvenční návrh. 

 

3.3.5. Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku 

Insolvenční soud může do rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku při splnění 

podmínek § 158 odst. 1 i bez návrhu nebo podmínek § 158 odst. 2 výlučně na návrh 

dlužníka vydat rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku. Právní mocí takového 

rozhodnutí insolvenční řízení končí. Tento mechanismus dle mého názoru odráží 

skutečnost, že v době rozhodování o insolvenčním návrhu nemusí mít insolvenční soud 

k dispozici všechny informace, zejména v případech, kdy je dlužník v řízení pasivní. 

Z činnosti insolvenčního správce a dalších informačních zdrojů (např. se dlužník 

„probere“ a poskytne správci či insolvenčnímu soudu potřebné podklady) může 

vyplynout, že dlužník ve skutečnosti v úpadku není, a že tedy nemá smysl rozhodovat o 

způsobu řešení úpadku, nýbrž je třeba insolvenční řízení ukončit.  

 

3.3.6. Rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku 

Dalším přelomovým rozhodnutím v insolvenčním řízení je rozhodnutí o způsobu řešení 

dlužníkova úpadku. V  případech dle § 148 IZ může být rozhodnutí o způsobu řešení 

dlužníkova úpadku součástí rozhodnutí o úpadku, např. u právnických osob v likvidaci, 

u kterých nepřichází v úvahu reorganizace, rozhodne soud spolu s rozhodnutím o 

úpadku rovnou i o prohlášení konkursu. Nerozhodl-li soud o řešení způsobu dlužníkova 

úpadku v rozhodnutí o úpadku, vydává o něm samostatné rozhodnutí. Na zvolení 

způsobu řešení dlužníkova úpadku má částečně vliv i sám dlužník, pokud podal návrh 

na povolení oddlužení či pokud předloží insolvenčnímu soudu řádně schválený 

reorganizační plán, ale především na něj mají vliv i věřitelé a insolvenční správce, 

jelikož soud toto rozhodnutí vydává až po konání schůze věřitelů svolané rozhodnutím 

o úpadku (§ 149 odst. 1 věta druhá), na jejímž programu je obligatorním bodem právě 

projednání zprávy insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, která je zdrojem 
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informací o dlužníkovi a jeho závazcích a o majetkové podstatě, které jsou důležitým 

podkladem pro volbu mezi zvolením sanačního či likvidačního řešení dlužníkova 

úpadku (zejména v případě, kdy je jedním z možných řešení dlužníkova úpadku 

reorganizace), a vyjádření správce k navrhovaným způsobům řešení úpadku. Schůze 

věřitelů rozhoduje o způsobu řešení úpadku dlužníka usnesením, které je – bylo-li 

platně přijato a při splnění podmínek § 152 IZ – pro insolvenční soud závazné. 

 

3.3.7. Přezkoumání přihlášených pohledávek v insolvenčním řízení 

V rozhodnutí o úpadku dlužníka insolvenční soud obligatorně stanoví i lhůtu, do které 

musejí věřitelé přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení, termín přezkumného 

jednání, a povinnost insolvenčnímu správci přihlášené pohledávky do tohoto termínu 

přezkoumat a připravit seznam přihlášených pohledávek. 

Účelem procesu přezkumu přihlášených pohledávek je postavit najisto, kteří přihlášení 

věřitelé a s jakou pohledávkou co se týče její výše a pořadí budou v insolvenčním řízení 

dále pokračovat a budou v něm uspokojeni, a které přihlášené pohledávky věřitelů 

uspokojeny nebudou. Přezkum přihlášených pohledávek probíhá ve dvou hlavních 

krocích: přezkoumání přihlášek zejména po formální stránce insolvenčním správcem 

podle § 188 IZ, a přezkoumání přihlášených pohledávek na přezkumném jednání před 

insolvenčním soudem podle § 190 a násl. IZ. 

 

3.3.7.1. Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem 

Insolvenční správce nejprve přezkoumá přihlášky pohledávek z hlediska formálního, 

zda byly splněny všechny náležitosti přihlášky pohledávky podle § 173 – 187 IZ a podle 

§ 21 vyhlášky č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení, tedy zda byly 

přihlášky podány řádně a včas, a zda jsou úplné. Vadné či neúplné přihlášky mohou být 

věřitelem na výzvu
102

 insolvenčního správce podle § 188 odst. 2 IZ opraveny nebo 

doplněny, v opačném případě je správce coby přihlášky nepřezkoumatelné předloží 

insolvenčnímu soudu, který jediný může dle § 185 IZ rozhodnout o tom, že se přihláška 

odmítá a v insolvenčním řízení se k ní nadále nepřihlíží
103

. Díky tomuto mechanismu je 
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tedy zaručeno, že se do další fáze přezkumu přihlášených pohledávek dostanou pouze 

takové pohledávky, u kterých jsou splněny všechny náležitosti přihlášky pohledávky 

coby procesního úkonu požadované zákonem a mohou tedy postoupit do druhé fáze 

přezkumu, jejímž předmětem je hmotněprávní posouzení přihláškou uplatňovaného 

nároku věřitele. Absence příloh dle § 177 IZ tedy v této fázi přezkoumání pohledávek 

nemá pro věřitele žádný negativní následek, ten ale může nastat ve fázi přezkumu 

přihlášené pohledávky z hmotněprávního hlediska, jak dovodil například Vrchní soud 

v Praze v rozhodnutí sp. zn. 1 VSPH 94/2008-P16-11 ve věci KSUL 45 INS 150/2008: 

„Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže vadný je sám procesní úkon, tj. 

přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít 

jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Jestliže 

věřitel nedoplní zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných 

rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili 

listinné důkazy ve smyslu § 177 IZ, je na správci, zda takovou pohledávku co do 

pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře.“
104

 

 

3.3.7.2. Přezkumné jednání 

Přezkumné jednání je zvláštní jednání insolvenčního soudu, které je vyhrazeno pro 

přezkoumání přihlášených pohledávek; jedná se o jeden z případů, kdy insolvenční soud 

obligatorně nařizuje jednání. Termín a místo konání přezkumného jednání stanoví 

insolvenční soud v usnesení o úpadku. Základním podkladem pro přezkum pohledávek 

věřitelů na přezkumném jednání je seznam přihlášených pohledávek, který připravuje 

insolvenční správce; náležitosti seznamu a pravidla pro jeho zveřejnění v insolvenčním 

rejstříku jsou upraveny v § 189 IZ a v § 11 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb. 

Jak již bylo řečeno výše, na přezkumném jednání jsou přihlášené pohledávky 

posuzovány z hlediska hmotněprávního, terminologií insolvenčního zákona se řeší 

otázka jejich zjištění či nezjištění. Jádrem přezkoumávání pohledávek je možnost popřít 

přihlášenou pohledávku co do její: 

a) pravosti dle § 193 IZ; je namítáno je, že pohledávka buď nevznikla, nebo již zcela 

zanikla, anebo je zcela promlčená 
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b) výše dle § 194 IZ; je namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než věřitelem 

přihlášená částka, ten, kdo pohledávku popírá, zároveň musí uvést i dle jeho mínění 

správnou výši pohledávky věřitele 

c)pořadí dle § 195 IZ; je namítáno, že přihlášená pohledávka má méně výhodné než 

přihlášené pořadí nebo je popíráno právo na uspokojení ze zajištění. Při popření pořadí 

pohledávky je ten, kdo pořadí popírá, povinen uvést i pořadí, v jakém má dle jeho 

mínění být pohledávka uspokojena. 

Možnost popěrných úkonů mají insolvenční správce, dlužník, a všichni přihlášení 

věřitelé, tj. ti věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují přihláškou; věřitelé pohledávek za 

majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených naroveň popěrné právo nemají
105

. 

Popěrný úkon insolvenčního správce a dlužníka musí být srozumitelný, odůvodněný a 

přezkoumatelný.
106

  

Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do upraveného seznamu 

přihlášených pohledávek, který tvoří součást zápisu o přezkumného jednání.
107

  

Následky popření pohledávky jednotlivými oprávněnými subjekty se mohou i výrazně 

lišit v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku dlužníka, a na tom, zda je popřená 

pohledávka vykonatelná či nevykonatelná. Definitivní podobu dostane seznam 

přihlášených pohledávek až poté, co insolvenční soud rozhodne o všech případných 

incidenčních sporech o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek, které 

z popěrných úkonů oprávněných subjektů na přezkumném jednání vzejdou. 

 

3.3.7.3. Popěrné úkony insolvenčního správce 

Základem pro úpravu popření a jeho účinků je podle mého názoru úprava popření 

pohledávky insolvenčním správcem. Jeho popěrné právo je nejširší a prosadí se vždy 

bez ohledu na způsob řešení úpadku, a v praxi je právě insolvenční správce tím 

subjektem, který nejčastěji pohledávky věřitelů popírá. S kompetencí insolvenčního 

správce uznat (tj. nepopřít) přihlášenou pohledávku věřitele souvisí i úvahy o postavení 

insolvenčního správce, např. Ústavní soud mu ve své judikatuře při výkonu tohoto 

práva přisuzuje postavení orgánu veřejné moci.
108

 Účinné popření pohledávky 
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insolvenčním správcem má vždy účinky na její zjištění a na hlasovací práva popřeného 

věřitele. 

 

3.3.7.3.1. Popření nevykonatelné pohledávky 

Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem je upraveno v § 198 IZ. 

Věřitel, jehož nevykonatelnou pohledávku správce popřel, má možnost uplatnit své 

právo žalobou na určení u insolvenčního soudu proti insolvenčnímu správci a to ve 

lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání, přičemž v této žalobě smí jako důvod vzniku 

popřené pohledávky uplatnit pouze ty skutečnosti, které jako důvod vzniku pohledávky 

uvedl nejpozději do skončení přezkumného jednání, případně skutečnosti, které mu 

kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí 

dlužníkova závazku. Pokud věřitel ve stanovené lhůtě žalobu nepodá, tak se 

k pohledávce popřené co do pravosti nepřihlíží, pohledávka popřená co do výše nebo 

pořadí je zjištěna ve výši nebo v pořadí uvedeném insolvenčním správcem při jejím 

popření. Stejný dopad na pohledávku věřitele bude mít i rozhodnutí insolvenčního 

soudu v případě, že věřitel žalobu podá a následný incidenční spor prohraje. 

 

3.3.7.3.2. Popření vykonatelné pohledávky 

Popřel-li insolvenční správce vykonatelnou pohledávku, dojde k „obrácení rolí“, 

incidenční žalobu musí dle § 199 odst. 1 IZ podat u insolvenčního soudu insolvenční 

správce proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil, a to do 30 dnů od 

přezkumného jednání, přičemž dle § 191 odst. 2 IZ v důvodu popření pravosti nebo 

výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu 

může uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které 

předcházelo vydání tohoto rozhodnutí, důvodem popření však nemůže být jiné právní 

posouzení věci. Dále je limitován i tím, že může uplatnit pouze skutečnosti, které uvedl 

ve svém popěrném úkonu.  

Velmi zajímavým aspektem přezkumu vykonatelných pohledávek, ve kterém došlo od 

přijetí insolvenčního zákona ke značnému vývoji, je dle mého názoru i otázka, jaká 

pohledávka bude vlastně v insolvenčním řízení při přezkumném jednání považována za 

vykonatelnou. Při přezkumném jednání budou dle § 191 odst. 2 IZ považovány za 

vykonatelné pohledávky všechny pohledávky, o kterých věřitel prokáže, že se staly 

vykonatelnými nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku, přičemž nelze považovat 

vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodu, pro který byla popřena, a 



 
 

v pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího 

přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud. 

Toto ustanovení bylo do insolvenčního zákona přineseno novelou č. 294/2013 Sb. a 

reagovalo na do té doby rozšířenou praxi insolvenčních správců popírat vykonatelné 

pohledávky jako nevykonatelné s tím, že popírající správce zpochybnil existenci 

exekučního titulu, kterým věřitel dokládal vykonatelnost pohledávky. Tímto postupem 

správce pro případ budoucího incidenčního sporu o pravost a výši přihlášené 

pohledávky obracel důkazní břemeno ve svůj prospěch a v neprospěch přihlašujícího 

věřitele.
109

 Dle mého úsudku by byl typickým příkladem takového postupu zpochybnění 

existence rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem (určeným právnickou osobou 

soukromého práva dle jejích interních pravidel) rozhodujícím podle zásad ekvity a 

jednajícím dle jeho vlastního jednacího řádu, jehož pravomoc rozhodnout ve věci je 

dána na základě rozhodčí doložky (obsažené v „obchodních podmínkách“ které byly 

nedílnou součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi věřitelem a 

dlužníkem-fyzickou osobou nepodnikatelem), kterým věřitel (podnikatel poskytující 

nebankovní, tj. „spotřebitelské“ úvěry a půjčky) dokládá vykonatelnost své pohledávky 

za dlužníkem ze smlouvy, proti které by popírající insolvenční správce namítal její 

neplatnost od počátku např. pro rozpor s kogentními ustanoveními občanského 

zákoníku na ochranu spotřebitele a zákona na ochranu spotřebitele, a to včetně 

namítnutí neplatnosti rozhodčí doložky; neplatností rozhodčí doložky by vznikl 

nedostatek pravomoci rozhodčího orgánu ve věci rozhodovat, a tím pádem by se i na 

rozhodčí nález vydaný na základě neplatné rozhodčí doložky hledělo tak, jako kdyby 

nikdy neexistoval.  

Zákonodárce se tedy nakonec rozhodl možnost posoudit vykonatelnost přihlášené 

pohledávky insolvenčnímu správci odebrat a vložil do zákona výše uvedený § 191 odst. 

2, jehož účelem dle důvodové zprávy k tomuto ustanovení „posílit právní jistotu 

přihlašovatelů pohledávek v insolvenčním řízení potud, aby posouzení, zda pohledávka 

bude popřena jako vykonatelná, nebylo ponecháno na libovůli insolvenčního správce, a 

aby bylo postaveno najisto, že konečné posouzení, zda pohledávka se přezkoumává jako 

vykonatelná, je v rukou insolvenčního soudu, který vede přezkumné jednání a jehož 

rozhodnutí má „povahu“ rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení.“
110

 Dle mého 
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názoru takto nově upravená pravidla lépe reflektují základní principy, které stojí za 

faktem, že se zákonodárce rozhodl dát vůbec nějakou možnost popírat pravost, výši či 

pořadí vykonatelné pohledávky. Důvodem existence této možnosti je dle důvodové 

zprávy k § 199 IZ fakt, že „Vykonatelná pohledávka může vzniknout (i účelově být 

„vyrobena“), aniž by proběhlo jakékoli (soudní či jiné) řízení (např. prostřednictvím 

notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti), jež by ústilo v 

rozhodnutí o této pohledávce; vykonatelné rozhodnutí též může být přijato, aniž by mu 

předcházelo jakékoli důkazní řízení opodstatňující závěr o existenci a správnosti výše 

této pohledávky (může jít např. o platební rozkaz, o rozsudek pro zmeškání nebo o 

rozsudek pro uznání). Nadto musí být k dispozici i prostor pro uplatnění zcela 

základních námitek proti vykonatelné pohledávce, jež by dlužníku příslušely i ve 

vykonávacím řízení (srov. § 268 o. s. ř.).“
111

, což považuji za fakt hodný reflexe 

v právní úpravě, zejména v kontextu výše uvedeného příkladu střetu podnikatele se 

spotřebitelem a využitím institutu rozhodčího řízení k obejití ochrany, kterou by 

spotřebiteli ve sporu poskytnul soud, avšak zdá se mi vhodnější, aby konečný závěr o 

vykonatelnosti pohledávky pro účel jejího přezkumu byl v rukou insolvenčního soudu 

než insolvenčního správce, jelikož za vykonatelností pohledávky stojí autorita, ať již 

soudu či jiná zákonem uznaná, proto je pro její případné prolomení a přezkoumání 

pohledávky jako nevykonatelné vhodnější rozhodnutí zaštítěné autoritou srovnatelnou, 

v tomto případě dle výše uvedeného pravidla autoritou insolvenčního soudu. 

Koneckonců, otázka vykonatelnosti pohledávky nevede k jejímu popření či zjištění, 

pouze upravuje důkazní břemeno v případném incidenčním sporu, které může 

insolvenční správce i unést a své popření prosadit.  

 

3.3.7.4. Popření přihlášené pohledávky dlužníkem 

Popěrné úkony dlužníka mají dle § 192 odst. 3 IZ vždy, tedy bez ohledu na způsob 

řešení úpadku, účinek takový, že pro pohledávku, kterou dlužník popřel co do její 

pravosti nebo výše, není po skončení insolvenčního řízení v rozsahu popření upravený 

seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem.  

Nad rámec tohoto účinku působí popření pohledávky dlužníkem pouze v případě 

sanačního řešení jeho úpadku, je-li dlužník osobou s dispozičním oprávněním. Popření 

pohledávky dlužníkem v reorganizaci má dle § 336 odst. 2 IZ stejné účinky, jako 
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popření pohledávky insolvenčním správcem, obdobné pravidlo platí i pro oddlužení (§ 

410 odst. 2). V těchto případech se – není-li stanoveno jinak - použijí výše uvedená 

pravidla pro popírání pohledávek insolvenčním správcem obdobně. Odchylně je 

upravena možnost dlužníka popírat vykonatelné pohledávky, jelikož dlužník byl (na 

rozdíl od insolvenčního správce) účastníkem nalézacího řízení, které vedlo k vydání 

vykonatelného rozhodnutí, proto může dle § 336 odst. 3 IZ vůči vykonatelné 

pohledávce namítat toliko skutečnosti, které by mohly vést k zastavení výkonu 

rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčena.
112

 Stejný 

obsah má i úprava možnosti dlužníka popírat vykonatelnou pohledávku při řešení jeho 

úpadku oddlužením v § 410 odst. 3 IZ.  Účinné popření pohledávky věřitele dlužníkem 

v reorganizaci či oddlužení má vliv i na rozsah hlasovacích práv popřeného věřitele, o 

kterých bude nutno hlasovat dle § 51 IZ.
113

 

 

3.3.7.5. Popření přihlášené pohledávky věřitelem 

Původně insolvenční zákon věřitelům možnost popírat pohledávky ostatních věřitelů 

výslovně odpíral, ale předmětné ustanovení insolvenčního zákona (§ 192 odst. 1 věta 

první) zrušil Ústavní soud svým nálezem Pl. ÚS 14/10 s účinností od 31.3.2011. 

Novelou č. 69/2011 Sb. zareagoval zákonodárce na uvedený nález Ústavního soudu a 

výsledkem je začlenění zvláštní úpravy popěrného úkonu věřitele obsažené v § 200 IZ.  

Věřitelův popěrný úkon musí být ještě preciznější než popěrný úkon insolvenčního 

správce či dlužníka, dle § 200 odst. 1 IZ musí mít totiž věřitelův popěrný úkon 

náležitosti žaloby dle o.s.ř. a musí být na speciálním formuláři. Také lhůta do kdy může 

věřitel pohledávku jiného věřitele popřít je přísnější, dle § 200 odst. 2 IZ musí být 

popěrný úkon věřitele insolvenčnímu soudu doručen nejpozději 3 dny přede dnem 

konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. V případě popření vykonatelné 

pohledávky smí dle § 200 odst. 6 IZ popírající věřitel uplatnit jen skutečnosti, které 

nebyly v řízení, které předcházelo vydání exekučního titulu, uplatněny dlužníkem, a 

důvodem popření nemůže být jiné právní posouzení věci.  

Nedojde-li k odmítnutí popření pohledávky insolvenčním soudem za zákonem 

stanovených podmínek (neúplnost či opožděnost podání)
114

 nejpozději do skončení 
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přezkumného jednání, považuje se věřitelovo podání, jímž popřel pohledávku jiného 

věřitele, za incidenční žalobu, kterou věřitel uplatnil své popření u insolvenčního soudu 

proti věřiteli, který pohledávku přihlásil. Popírající věřitel je dále dle § 202 odst. 3 a 6 

IZ povinen složit jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši 10 000 Kč, a 

k tomu mu ještě může být insolvenčním soudem uložena povinnost složit jistotu 

k zajištění náhrady škody či jiné újmy, která by vznikla věřiteli popřené pohledávky 

nedůvodným popřením dle § 202 odst. 4 a 6 IZ. 

Z hlediska rozdílů dopadu popěrného úkonu věřitele na zjištění popřené pohledávky je 

třeba zmínit rozdíl mezi konkursem a oddlužením, pro které se uplatní obecná pravidla 

popírání pohledávek, a zvláštní úpravou pro případ řešení dlužníkova úpadku 

reorganizací obsaženou v § 336 odst. 4, dle které nemá popření pohledávky věřitelem 

po dobu trvání reorganizace vliv na její zjištění.  

Účinné popření pohledávky ze strany věřitele nemá vliv na rozsah hlasovacích práv 

popřeného věřitele.
115

 

 

3.3.8. Insolvenční řízení po vydání rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku 

Pro účely tohoto obecnějšího výkladu na tomto místě uvedu pouze základní směřování 

insolvenčního řízení v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku dlužníka, 

podrobněji se zvláštnostmi jednotlivých způsobů řešení a jejich vlivu na majetkovou 

podstatu budu zabývat v jiné části této práce.  

Jakmile je určen způsob řešení dlužníkova úpadku, probíhá dále insolvenční řízení dle 

pravidel stanovených pro jednotlivá řešení úpadku. U reorganizace se bude dále 

postupovat podle schváleného reorganizačního plánu. V případě řešení úpadku 

konkursem či nepatrným konkursem bude insolvenční správce zejména dále zjišťovat 

majetek patřící do majetkové podstaty, a posléze jej bude zpeněžovat, a z výtěžku 

zpeněžení budou uspokojeni přihlášení věřitelé po vydání rozvrhového usnesení; 

věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou či pohledávek jim postavených na roveň 

se uspokojují během řízení z přímo majetkové podstaty a věřitelé zajištění se uspokojují 

během insolvenčního řízení odděleně z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění. Při řešení 

úpadku oddlužením prostřednictvím zpeněžení majetkové podstaty bude postup 

obdobný jako u konkursu. Oddlužení splátkovým kalendářem probíhá odlišně, jelikož 

ke zpeněžení majetkové podstaty v něm dochází spíše výjimečně, a role insolvenčního 

                                                           
115

 tamtéž, str. 694 



 
 

správce spočívá především v dohlížení na dlužníka a jeho řádné plnění podmínek 

oddlužení. Věřitelé jsou uspokojováni z prostředků, které dlužník během oddlužení 

(maximální doba oddlužení je stanovena § ?? na 5 let) vydělá svou závislou činností či 

svou činností jako OSVČ a ze kterých jsou prováděny srážky v rozsahu nad zákonné 

minimum. Srážky rozděluje insolvenční správce mezi přihlášené věřitele dle poměru 

výše jejich pohledávek; pro věřitele zajištěné a pro věřitele pohledávek za majetkovou 

podstatou platí výše uvedená pravidla. 

Závěrem je k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka nutno uvést, že rozhodnutí o 

sanačním řešení (reorganizace, oddlužení) může být insolvenčním soudem v průběhu 

řízení při splněný zákonem stanovených podmínek změněno a nahrazeno přeměnou 

sanačního řešení v řešení likvidační – konkurs. Podmínky přeměny reorganizace 

v konkurs stanovuje § 363 IZ, u oddlužení pak § 418 IZ. 

 

3.3.9. Incidenční spory 

V průběhu insolvenčního řízení se může stát (a často i stává), že se nějaká právní otázka 

projeví jako sporná a její vyřešení přitom bude důležité pro samotné insolvenční řízení. 

U těch otázek, u kterých to považoval zákonodárce za nezbytné, bylo zavedeno jejich 

vyřešení v rámci incidenčního sporu. Incidenčním sporem se dle § 2 písm. d) IZ rozumí 

„spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento zákon, projednávané 

v rámci insolvenčního řízení“. Ne všechny spory vyvolané insolvenčním řízením či 

s ním související jsou tedy incidenčními spory, za incidenční spor musí být spor 

prohlášený výslovně insolvenčním zákonem. Výčet incidenčních sporů je obsažen 

v ustanovení § 159 odst. 1 IZ: 

a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, 

b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové 

podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5, 

c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, 

d) spory na základě odpůrčí žaloby, 

e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností 

insolvenčním správcem, 

f) spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem 

mimo dražbu, 



 
 

g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo 

závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem, 

h) další spory, které zákon označí jako spory incidenční 

Mezi „další spory“ dle § 159 odst. 1 písm. h) patří spory dle § 178 odst. 1 IZ. § 179 

odst. 1 IZ, § 186 odst. 2 IZ, § 203a odst. 1 IZ, § 233 odst. 3 IZ, § 373 odst. 6 IZ a § 385 

odst. 6 IZ, přičemž tento okruh může zákonodárce v rámci dalšího vývoje právní úpravy 

měnit.
116

 Zajímavá je i otázka zařazení sporu o neplatnost právního jednání týkajícího se 

majetku nebo závazků dlužníka dle § 231 IZ, mezi incidenční spory, resp. podřazení 

této kategorie sporů do výčtu § 159 odst. 1 IZ: komentář k ustanovení § 159 odst. 1 

písm. h) jim dává povahu incidenčního sporu podle § 159 odst. 1 písm. h), naproti tomu 

komentář k § 159 odst. 1 písm. g) řadí spory podle § 231 odst. 2 IZ pod § 159 odst. 1 

písm. g).
117

 Dle mého názoru je správným řešením zařadit spor o neplatnost právního 

úkonu dle § 231 mezi incidenční spory dle § 159 odst. 1 písm. g), jelikož znění tohoto 

ustanovení celkem přesně odpovídá vymezení sporu o platnost či neplatnost právního 

jednání („spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku 

nebo závazků dlužníka. je-li na takovém určení naléhavý právní zájem“), a také proto, že 

§ 231 odst. 2 IZ neobsahuje výslovné označení sporu o neplatnost právního jednání jako 

sporu incidenčního, není tedy naplněna podmínka § 159 odst. 1 písm. h). 

O některých sporech, které souvisejí s insolvenčním řízením a vznikají v jeho průběhu, 

dokonce insolvenční zákon sám výslovně stanoví, že se o incidenční spory nejedná 

(např. § 203 odst. 4 upravená žaloba oprávněné osoby pro vymáhání splnění 

pohledávky za majetkovou podstatou či jí postavené na roveň, žaloba na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti podat insolvenční návrh dle § 100, žaloba dlužníka na 

náhradu škody v případě tzv. „šikanózního“ insolvenčního návrhu dle § 147, nebo dle 

soudní praxe i žaloba insolvenčního správce proti soudnímu exekutorovi o vydání 

exekučního výtěžku zpeněžení nemovitostí ve vlastnictví dlužníka
118

). 

Z výčtu incidenčních sporů je zřejmé, že velká část těchto sporů probíhá okolo 

majetkové podstaty, proto se k nim vrátím ještě jednou v části zabývající se majetkovou 

podstatou, zejména pak ke sporům na základě odpůrčí žaloby, sporům o neplatnost 

                                                           
116

 Winterová, A., Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 243 
117

 srovnej: komentář k § 159 odst. 1 písm. g) a písm. h) IZ, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a 
předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 560-561 
118

 tamtéž, str. 242 



 
 

právního jednání týkajícího se majetku či závazků dlužníka a ke sporům na základě 

vylučovací žaloby, které považuji z hlediska majetkové podstaty za nejdůležitější. 

Jelikož v incidenčních sporech jde o nalezení práva (mají charakter sporného řízení), 

kdežto insolvenční řízení je zvláštním řízením kombinujícím prvky nalézacího a 

vykonávacího řízení, mají v rámci insolvenčního zákona incidenční spory svá vlastní 

specifická pravidla. Rámcová úprava incidenčních sporů je obsažena v § 159 – 164 IZ, 

ale některá ustanovení upravující incidenční spory nalezneme v insolvenčním zákoně i 

na jiných místech, např. speciální úpravu účastenství v § 16 IZ, která připouští pro 

incidenční spory vedle žalobce a žalovaného i vedlejší účastníky řízení. Pro řízení o 

incidenčních sporech je příslušný insolvenční soud a probíhají v rámci insolvenčního 

řízení, lze je zahájit pouze na návrh oprávněné osoby, který má povahu žaloby. Dle § 

160 odst. 3 IZ se nepoužijí pravidla pro vedení insolvenčního řízení obsažená v v § 71 – 

96, s výjimkou ustanovení o doručování, a pro jednání v incidenčním sporu se dle § 161 

odst. 1 IZ nepoužije předpisů insolvenčního zákona o jednání v insolvenčním řízení, 

nýbrž budou beze zbytku použita pravidla o.s.ř.
119

, totéž platí i o rozhodnutí o nákladech 

řízení incidenčního sporu. Na rozdíl od insolvenčního řízení, v incidenčním sporu 

rozhoduje insolvenční soud ve věci samé rozsudkem (s výjimkou usnesení o schválení 

smíru), způsob rozhodování v incidenčních sporech tedy kopíruje obecnou právní 

úpravu o způsobu rozhodování v civilním řízení v o.s.ř.
120

 Lze tedy shrnout, že pro 

incidenční spory, ačkoliv se jedná o součást insolvenčního řízení, je řada pravidel 

insolvenčního řízení, která odrážejí specifickou povahu tohoto řízení, suspendována, a 

na jejich místě platí obecná úprava o.s.ř. pro sporné řízení. 
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4. Majetková podstata – definice a rozsah 

 

Hlavním tématem této práce je pojem majetkové podstaty v insolvenčním řízení. O 

insolvenčním řízení bylo pojednáno v předchozích částech, tato část se tedy bude 

věnovat druhému z uvedených pojmů, totiž majetkové podstatě tak, jak tento institut 

upravuje insolvenční zákon. Pokusím se vymezit pojem majetkové podstaty z hlediska 

její struktury a rozsahu, a také z hlediska dispozičního oprávnění a osudu majetkové 

podstaty v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku dlužníka, kde se budu 

soustředit na majetkovou podstatu v konkursu, oddlužení a reorganizaci zmíním spíše 

okrajově. Dalším dílčím tématem této části bude i srovnání právní úpravy institutu 

majetkové podstaty dle českého a německého práva. Proto bude na vybraných místech 

následovat po pojednání o české právní úpravě i pojednání o právní úpravě německé a 

jejich srovnání. Česká a německá právní úprava jsou si v obecné rovině hodně podobné, 

je to způsobeno dvěma faktory. Prvním je vliv evropského práva, které se snaží 

přizpůsobovat a sjednocovat právní řády členských států v oblastech, kde je to pro 

fungování společného hospodářského prostoru žádoucí, přičemž insolvenční právo do 

této oblasti nepochybně patří, a závazné předpisy EU platí stejně jak v České republice, 

tak v Německu. Druhým a dle mého úsudku ještě významnějším faktorem je fakt, že 

česká právní úprava insolvenčního zákona vznikala později než německý 

Insolvenzordnung, a právě německý předpis se stal pro českého zákonodárce jedním 

z inspiračních zdrojů, a dají se dohledat i další body, ve kterých jak český, tak německý 

zákonodárce převzali shodně cizí právní úpravu z jiného právního řádu, 

nejvýznamnějším příkladem takového převzetí je bezpochyby úprava sanačního řešení 

úpadku podnikatelů převzatá z amerického Bankrupcy Act, v našem insolvenčním 

zákoně jde o pravidla pro reorganizaci dle § 316 a násl. IZ, jejíž německý protějšek je 

„Insolvenzplanverfahren“, tedy řízení dle insolvenčního plánu, které jsou si obsahově 

velmi podobné. Z tohoto důvodu se budu německou právní úpravou podrobněji zabývat 

právě v těch bodech, kde se od českých předpisů odlišuje. 

 

4.1. Definice majetkové podstaty 

Insolvenční zákon nabízí dvě možnosti, jak majetkovou podstatu definovat. První z nich 

je definice pojmu majetková podstata, která se nachází hned v samotném úvodu zákona, 

a to ve výkladovém ustanovení § 2 písm. e), dle kterého se majetkovou podstatou 



 
 

rozumí „majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů“. Co přesně si ale pod tímto 

pojmem představit z této jeho velmi obecné definice nevyčteme, ostatně za 

vyčerpávající definici ji nepovažují ani odborné prameny
121

, ani zákon sám, jelikož se 

spojení „pojem a rozsah majetkové podstaty“ přímo v textu zákona objevuje v nadpisu § 

205, na který bezprostředně navazují další ustanovení a v porovnání s výše zmíněným § 

2 písm. e) IZ se tedy jedná o definici podstatně rozsáhlejší a složitější, v jejímž světle by 

se § 2 písm. e) IZ mohl zdát ustanovením nadbytečným. Z důvodové zprávy k § 2 IZ dle 

mého názoru vyplývá, že účelem § 2 písm. e) IZ nemá být poskytnout definici pojmu 

majetková podstata, nýbrž vymezení se insolvenčního zákona vůči terminologii jeho 

předchůdce, zákona o konkursu a vyrovnání, který upravoval dva různé typy řízení 

(konkursní a vyrovnávací), které insolvenční zákon nahradil řízením jediným – 

insolvenčním řízením. Zařazení pojmu majetková podstata do § 2 IZ má za cíl nejen 

jasné terminologické odlišení od starších pojmů „konkursní podstata“ a „vyrovnávací 

podstata“, ale i zdůraznění faktu, že termín majetková podstata dle insolvenčního 

zákona je svým obsahem odlišný od starší právní úpravy, jelikož je v celém 

insolvenčním řízení společný všem možným způsobům řešení úpadku dlužníka: “Idea 

jednotného soudního řízení, v němž se řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, si 

vynutila opuštění dosavadní terminologie spojené pouze s konkrétními způsoby řešení 

úpadku, podle které bylo takové soudní řízení označováno jako „konkursní řízení“ nebo 

„vyrovnací řízení“ a v osnově se projevila zavedením pojmu „insolvenční řízení“ (§ 2 

písm. a/). Od tohoto termínu se pak odvozují i další v osnově často užívané pojmy jako 

insolvenční soud (§ 2 písm. b/), insolvenční návrh (§ 2 písm. c/), jakož i označení nově 

zřízeného institutu insolvenčního rejstříku (§ 2 písm. h/). Stejný původ má ostatně i 

samotný zkrácený název zákona (insolvenční zákon). Z týchž příčin není majetek určený 

k uspokojení věřitelů v návrhu insolvenčního zákona označován (jako dosud) jako 

„konkursní podstata“ nebo „vyrovnací podstata“, nýbrž (coby název společný mase 

takového majetku bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení úpadku) jako „majetková 
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 srovnej: 
- Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 33, komentář k § 2 písm. e): „Majetková podstata zahrnuje téměř 
veškerá aktiva dlužníka, peněžní prostředky získané jejich zpeněžením jsou určeny k uspokojení věřitelů. 
Definice majetkové podstaty je obsažena v § 205 a násl. a týká se všech způsobů řešení úpadku.“ 
- Maršíková, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 30: „Majetková podstata (v dřívější terminologii 
konkursní podstata) je definována v § 205 a násl.“ 



 
 

podstata“ (§ 2 písm. e/ osnovy).“
122

 A právě tento společný obsah pojmu majetková 

podstata je předmětem úpravy § 205 a násl. IZ, tvoří tak obecný základ k úpravě 

majetkové podstaty pro jednotlivá řešení úpadku, vztahy mezi ustanoveními hlavy VI. 

části první IZ a případnou zvláštní úpravou majetkové podstaty pro jednotlivé způsoby 

řešení úpadku se pak budou řídit pravidlem přednosti zvláštní právní úpravy před 

úpravou obecnou (lex specialis derogat lex generalis).
123

  

 

4.2. Právní povaha majetkové podstaty 

K právní povaze majetkové podstaty je nutno uvést, že o tomto tématu insolvenční 

zákon mlčí, pouze výše uvedený § 2 písm. e) IZ o ní hovoří jako o „majetku“ a 

stanovuje jí i účel, kterým je „uspokojení dlužníkových věřitelů“. Doplnit určení právní 

povahy majetkové podstaty je tedy na doktríně a odborné literatuře. Názorů na právní 

povahu majetkové podstaty bylo a je samozřejmě více, já se přikláním k závěrům paní 

prof. Winterové, že majetková podstata je svou právní povahou soubor majetku bez 

jakékoliv formy vlastní právní subjektivity, který je v insolvenčním řízení účelově 

vyčleněn primárně k uspokojení dlužníkových věřitelů:  „Na majetkovou podstatu lze 

nazírat jako na určitý majetkový soubor. O jeho právní povaze se vedly spory. Nebylo 

sice pochyb o tom, že majetková podstata není samostatným právním subjektem, ale 

nechyběly koncepce, které s ní nakládaly, jako by právním subjektem byla; v tomto 

směru šlo o obdobu konstrukce tzv. „ležící pozůstalosti“ (hereditas iaces). Toto pojetí 

sice umožňovalo snadnější řešení některých konkrétních problémů, ale ze zásadních 

hledisek nemohlo obstát. Také teorie, které se vznikem podstaty spojovaly vznik 
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Důvodová zpráva k § 2 IZ 
123

 srovnej:  
- Důvodová zpráva k hlavě VI. (§205-230 IZ): „Termín „majetková podstata“, který osnova zavádí, není 
jen pouhou terminologickou změnou (místo termínu „konkursní podstata“). Vyplývá to z toho, že při 
koncepci nové úpravy již nejde jen o majetek, který je určen k realizaci konkursu, ale který má vztah 
i k jiným způsobům řešení úpadku. Podle těchto způsobů se úprava majetkové podstaty liší, zejména 
pokud jde o oprávnění nakládat s ní. Naproti tomu však existují ustanovení o majetkové podstatě 
společná všem způsobům řešení úpadku; právě ta tvoří obsah hlavy VI. To znamená, že při uplatňování 
ustanovení o majetkové podstatě je třeba brát v úvahu tato obecná ustanovení a kromě toho i 
ustanovení týkající se jen některých způsobů řešení úpadku, která jako ustanovení zvláštní mají 
přednost.“ 
- Maršíková, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. str. 357: „Podle způsobu řešení úpadku se pak liší 
úprava majetkové podstaty a odlišná jsou i pravidla pro nakládání s majetkovou podstatou. 
Ustanoveními, jež jsou společná všem způsobům řešení úpadku, se zabývá právě hlava VI. části první IZ. 
Při uplatňování ustanovení o majetkové podstatě je nutno brát v úvahu tato obecná ustanovení s tím, že 
tam, kde insolvenční zákon obsahuje u jednotlivých forem řešení úpadku speciální ustanovení, mají tato 
ustanovení jako zvláštní úprava přednost“ 



 
 

zvláštního věcného práva umožňujícího uspokojení věřitelů, se rozcházely s obecným 

pojetím věcných práv. Koncepce, spatřující v majetkové podstatě účelový soubor 

vyčleněný z dlužníkova majetku, nemohla obstát, jakmile bylo připuštěno, že do 

majetkové podstaty patří i věci, které vlastnicky nenáležejí dlužníkovi. Dnes převládá 

pojetí, podle něhož vznikem majetkové podstaty nedochází k žádné změně ve 

vlastnických vztazích, přičemž však s ní je oprávněn disponovat insolvenční správce, a 

to samostatně (nikoli jako zástupce úpadce nebo zástupce věřitelů).“
124

  

 

4.3. Věcná struktura majetkové podstaty 

Definici pojmu „majetek“ v insolvenčním zákoně nenajdeme, ostatně donedávna ji 

český právní řád neobsahoval vůbec.
125

 To změnil nový občanský zákoník, který 

definuje majetek v § 495 jako „souhrn všeho, co osobě patří“, přičemž stejné ustanovení 

přináší definici dalšího pojmu, totiž „jmění“ osoby, jako souhrn jejího majetku a jejích 

dluhů. Hovoří-li tedy § 2 písm. e) IZ o majetkové podstatě jako o majetku, nabízí se 

vykládat tento pojem v souladu s uvedenou definicí majetku dle § 495 ObčZ.  

Co všechno může být zahrnuto do výše uvedeného „souhrnu všeho, co dlužníkovi 

patří“, je blíže upraveno v insolvenčním zákoně v § 206 jako „obsah majetkové 

podstaty“: 

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, majetkovou podstatu podle § 205 tvoří 

zejména 

a) peněžní prostředky, 

b) věci movité a nemovité, 

c) podnik, 

d) soubor věcí a věci hromadné, 

e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je 

nutné k uplatnění práva, 

g) obchodní podíl, 

h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a 

pohledávek, které dosud nejsou splatné, 
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 Alena Winterová a kol. – Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání., str. 609-610. 
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 srovnej: Alena Winterová a kol. – Civilní právo procesní, 6. aktualizované a doplněné vydání., str. 
610:„Pro rozsah majetkové podstaty je podstatné, že ji zákon považuje za „majetek“. Tento pojem není 
sice v našem právním řádu obecně definován, ale pro jeho vymezení může být vodítkem § 6 odst. 1 ObZ, 
který vychází z toho, že jím je určitý souhrn věcí, práv a jiných penězi ocenitelných hodnot.“ 



 
 

i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které 

dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v 

mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon 

společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 

j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. 

(2) Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku 

uvedeného v odstavci 1. 

 

K příjmům dlužníka dle písm. i) uvedeného ustanovení stanoví § 207 odst. 2 IZ, že do 

majetkové podstaty náleží v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí 

nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky; v tomto bodě odkazuje 

insolvenční zákon na ustanovení § 279 odst. 2 o.s.ř.
126

 

Jak vyplývá z textu zákona samotného, jedná se pouze o výčet demonstrativní.  

 

 

 

                                                           
126

 § 279 o.s.ř.: 
(1) Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na 
částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného 
jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní 
pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, 
uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. 
(2) Přednostními pohledávkami jsou 
a) pohledávky výživného; 
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví; 
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy; 
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, 
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a 
úrazového pojištění, 
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče, 
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci, 
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory, 
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění, 
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované 
v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 
(3) Vláda České republiky stanoví nařízením částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy vypočtené 
podle odstavce 1 věty první bez omezení. Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se 
připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních 
pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině. 



 
 

4.4. Majetek dlužníka jako součást majetkové podstaty 

Insolvenční zákon vymezuje majetkovou podstatu rozdílně pro případy, kdy je zahájeno 

insolvenční řízení dlužnickým insolvenčním návrhem (§ 205 odst. 1 IZ), a pro případy 

zahájení insolvenčního řízení na návrh věřitele (§ 205 odst. 2 IZ). V obou těchto 

případech operuje zákon pouze s majetkem, který je ve vlastnictví dlužníka. Zásadním 

rozdílem těchto dvou ustanovení je rozsah majetkové podstaty z hlediska časového.  

V případě zahájení řízení na návrh dlužníka náleží do majetkové podstaty dle § 205 

odst. 1 IZ „majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení.“ a v případě věřitelského insolvenčního návrhu náleží do 

majetkové podstaty dle § 205 odst. 2 IZ „majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, 

kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti 

omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil k 

okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník 

nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí.“ Obě 

tato ustanovení se shodují, že do majetkové podstaty náleží majetek, který dlužníkovi 

patřil v okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku a také majetek, který dlužník nabyl 

v dalším průběhu insolvenčního řízení. Tato dvojí úprava rozsahu majetkové podstaty 

v závislosti na osobě insolvenčního navrhovatele je odrazem toho, že podáním 

insolvenčního návrhu neztrácí dlužník automaticky dispoziční oprávnění se svým 

majetkem, ale rozhodnutím insolvenčního soudu o předběžném opatření podle § 112 a 

113 mu může být dispoziční oprávnění omezeno, a pro takový případ je pro vymezení 

rozsahu majetkové podstaty nepostačuje výše uvedená úprava, a je nutné jej časově 

vymezit k okamžiku nařízení předběžného opatření.
127

 

 

4.5. Majetek nespadající do majetkové podstaty 

Insolvenční zákon uvádí též majetek dlužníka, který do majetkové podstaty zařadit 

nelze.  

Dle § 207 odst. 1 je takovým majetkem majetek, který – nestanoví-li insolvenční zákon 

jinak – nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí dle příslušných předpisů 

s výjimkou věcí, které slouží k podnikání dlužníka, ty z majetkové podstaty tímto 
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 zdroj: Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 749 



 
 

ustanovením vyloučeny nejsou. K podmínkám vyloučení majetku z majetkové podstaty 

dle § 207 odst. 1 IZ se vyjádřil i Nejvyšší soud, který v rozhodnutí NS 29 NSČR 

50/2011-B-2054 ve věci MSPH 96 INS 714/2009 upřesnil, že „tam, kde exekuční právo 

dovoluje postih určitého majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí jen za určitých 

podmínek, nejde o pravidlo, jež by ve syslu § 207 odst. 1 IZ takový majetek vylučovalo 

z majetkové podstaty dlužníka (postih určitého majetku výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí není vyloučen).“ a dále „Jinak řečeno, odkaz na exekuční úpravu vylučující 

postih určitého majetku výkonem rozhodnutí nebo exekucí obsažený v § 207 odst. 1 části 

věty před středníkem insolvenčního zákona, se jako důvod pro vyloučení (vynětí) 

takového majetku z majetkové podstaty dlužníka neuplatní, jestliže insolvenční zákon má 

zvláštní úpravu, která zpeněžení takového majetku připouští (insolvenční zákon jako lex 

specialis má v takovém případě přednost).“ Pro znemožnění zařazení majetku do 

majetkové podstaty dle § 207 odst. 1 IZ je tedy zapotřebí bezpodmínečné vyloučení 

takového majetku z výkonu rozhodnutí nebo exekuce exekučním právem, a zároveň 

neexistence zvláštní úpravy v insolvenčním zákoně, která by takový majetek do 

majetkové podstaty zařazovala nebo upravovala pravidla pro jeho zpeněžení. 

Též s výhradou možnosti zvláštní úpravy v insolvenčním zákoně nespadá dle § 208 IZ 

do majetkové podstaty „majetek, se kterým lze podle zvláštního právního předpisu 

naložit pouze způsobem, k němuž byl určen, zejména účelové dotace a návratné 

výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu, z rozpočtu územního samosprávního 

celku nebo státního fondu, finanční rezervy vytvářené podle zvláštních právních 

předpisů (např. dle § 31 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona), majetek České 

národní banky, který byl na základě zvláštních dohod svěřen do správy jiné osobě, zboží 

propuštěné celním úřadem k dočasnému použití a majetek státu v rozsahu stanoveném 

zvláštním právním předpisem. (zákon č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování 

v právních vztazích)“ 

 

4.6. Majetek ve spoluvlastnictví a ve společném jmění manželů 

Otázku, jak zacházet s majetkem dlužníka, který není jeho výlučné vlastnictví, nýbrž ve 

spoluvlastnictví dlužníka a jiné osoby, je nutno řešit velmi citlivě, jelikož na obou 

stranách stojí zájmy hodné ochrany – zájem dlužníkových věřitelů na uspokojení 

z dlužníkova majetku na jedné, a vlastnické právo spoluvlastníka či spoluvlastníků na 

straně druhé. Přitom je insolvenčním zákonem rozlišováno, zda se jedná o majetek ve 



 
 

spoluvlastnictví ve smyslu § 1115 a násl. ObčZ, anebo o majetek ve společném jmění 

dlužníka a jeho manžela. 

Aby majetek, který dlužník vlastní jako spoluvlastník, mohl být součástí majetkové 

podstaty, musí splňovat výše uvedená kritéria § 205 odst. 1 nebo 2; dle ustanovení § 

205 odst. 3 pak bude součástí majetkové podstaty toliko dlužníkův spoluvlastnický 

podíl (ideální či reálný) na takovém majetku.  

Pro majetek spadající do společného jmění manželů dlužníka a jeho manžela (dále jen 

SJM) platí výše uvedené také, podle § 205 odst. 3 bude majetek náležící do SJM 

součástí majetkové podstaty. SJM a účinkům insolvenčního řízení (resp. prohlášení 

konkursu) na něj je věnován celý díl 3. hlavy I. druhé části insolvenčního zákona (§ 268 

– 276 IZ). Zjednodušeně lze říci, že SJM prohlášením konkursu na majetek dlužníka 

zaniká, majetek v něm obsažený je dle § 205 odst. 3 součástí majetkové podstaty, a SJM 

musí být vypořádáno, přičemž insolvenční zákon obsahuje speciální úpravu, která má 

přednost před obecnými pravidly občanského zákoníku o vypořádání SJM, jejímž 

následkem jsou určité odchylky od „běžného“ vypořádání SJM, jako např. rozšířené 

podmínky neplatnosti smluvních ujednání mezi manželi dle ustanovení insolvenčního 

zákona (např. § 269 IZ, § 270 odst. 1 IZ), namísto dlužníka bude v řízení o vypořádání 

SJM účastníkem insolvenční správce a případnou dohodu o vypořádání SJM mezi 

manželem dlužníka a insolvenčním správcem bude schvalovat insolvenční soud (§ 271 

IZ) a schválení není možné proti vůli věřitelského výboru (§ 271 odst. 2).  

K vypořádání SJM může dojít čtyřmi způsoby: na základě dohody schválené 

insolvenčním soudem (§271 IZ), rozhodnutím v incidenčním sporu (§ 159 odst. 1 písm. 

c) IZ), rozhodnutím v řízení před okresním osudem (§273 IZ) anebo se nevypořádá 

vůbec a celé SJM se zahrne do majetkové podstaty (§274 IZ)
128

. Z hlediska vypořádání 

SJM a majetkové podstaty jsou důležitá ustanovení, která vymezují podmínky, za 

kterých určitý majetek do majetkové podstaty spadá obligatorně: část SJM, kterou 

dlužník se souhlasem manžela použil k podnikání, spadá vždy do majetkové podstaty (§ 

270 odst. 2 IZ), a v § 274 IZ upraven případ, kdy majetek v SJM nedosahuje výše 

závazků dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, kdy se do majetkové podstaty 

zahrne veškerý majetek s SJM. 

Při vypořádání SJM vznikne manželovi dlužníka za dlužníkem pohledávka. Pohledávka 

dlužníkova manžela z vypořádání SJM se dle § 275 IZ považuje za přihlášenou a 
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uspokojí se v insolvenčním řízení stejně, jako přihlášené pohledávky, a to i v případě, 

kdy vznikla po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek, a ani ji není třeba 

přihlašovat, ani přezkoumávat v rámci přezkoumání pohledávek insolvenčním 

správcem. Pohledávka manžela dlužníka z vypořádání SJM tedy nespadá mezi 

pohledávky za majetkovou podstatou či pohledávky jim postavené naroveň, ačkoliv by 

se tak mohlo vzhledem k okamžiku a způsobu jejího vzniku na první pohled zdát.
129

  

 

4.7. Definice a rozsah majetkové podstaty dle německého práva 

V německém insolvenčním řádu je majetková podstata definována v § 35, dle kterého je 

majetková podstata „veškerý majetek, který dlužníku náleží v okamžiku zahájení 

insolvenčního řízení a který nabude během insolvenčního řízení“. Okamžikem 

rozhodným pro to, který majetek do majetkové podstaty spadá, je okamžik, kdy 

nastupují účinky usnesení o zahájení řízení dle § 27 InsO.
130

 „Rozhodující je právní 

stav, nikoliv stav faktický. To, co insolvenční správce při zahájení insolvenčního řízení 

dostane do své faktické dispozice s majetkem, je „Ist-Masse“
131

. Tu je třeba upravit na 

„Soll-Masse“
132

 dle § 35.“
133

 Jedním z hlavních úkolů insolvenčního správce tedy bude 

vyčlenit z majetku, ke kterému získal dispoziční oprávnění, ty statky, které do 

majetkové podstaty dle § 35 z různých důvodů náležet nemají, a naopak vtáhnout do 

podstaty majetek, který do ní zahrnut být má; to se děje stejně jako v českém právu při 

procesu zjišťování majetkové podstaty, o kterém bude ještě řeč později. Lze tedy 

shrnout, že jak česká, tak německá legální definice majetkové podstaty je dost stručná a 

velmi podobná, největší rozdíl spočívá v tom, že na rozdíl od českého zákonodárce 

německá právní úprava nečiní rozdíl v rozsahu majetkové podstaty v závislosti na tom, 

zda byl insolvenční návrh podán dlužníkem či věřitelem.  

Ohledně budoucích příjmů dlužníka jako osoby samostatně výdělečně činné platí dle § 

35 odst. 2 InsO, že má insolvenční správce dlužníku sdělit, zda příjem z této činnosti 

bude zahrnut do majetkové podstaty a z ní plynoucí závazky uplatnitelné 

v insolvenčním řízení. Toto sdělení je třeba předložit i insolvenčnímu soudu, který 
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může na návrh věřitelského výboru (či není-li tento ustanoven tak schůze věřitelů) 

sdělení insolvenčního správce zrušit. Tento institut se nazývá „osvobození“ („Freigabe“ 

) a je jedním z projevů dynamiky majetkové podstaty, uvolní-li správce takto dlužníkovi 

příjmy a majetek jejich pomocí nabytý, dojde ke zmenšení majetkové podstaty 

v rozsahu tohoto osvobození. 

Věcná struktura majetkové podstaty se dle německé právní úpravy neliší od úpravy 

české. Součástí majetkové podstaty tedy jsou „všechny dlužníkovy majetkové hodnoty, 

které mohou podléhat výkonu rozhodnutí a na které se vztahují účinky usnesení o 

zahájení insolvenčního řízení. Zda se jedná o věcná práva či o pohledávky dlužníka, 

nehraje roli.“
134

 Stejně tak do majetkové podstaty patří i majetek dlužníka, který se 

nachází v zahraničí.  

Ustanovení § 36 InsO, které je německou obdobou českého § 207 odst. 1 IZ, upravuje, 

jaký majetek dlužníka do majetkové podstaty nespadá. Jedná se o ty majetkové 

hodnoty, které nemohou podléhat výkonu rozhodnutí dle obecných předpisů 

občanského práva procesního, konkrétně § 850, 850a, 850c, 850e, 850f odst. 1, § 850g - 

850k, 851c a 851d ZPO; jedná se tedy o stejnou konstrukci, jako v našem právním řádu. 

Dále dle § 36 odst. 3 InsO nenáleží do majetkové podstaty věci náležející do obvyklého 

vybavení dlužníkovy domácnosti, pokud je zjevné, že jejich zpeněžením by bylo 

dosaženo výnosu, který je vzhledem k jejich hodnotě ve zjevném nepoměru. V případě 

pochybností o tom, zda nějaký majetek podléhá výkonu rozhodnutí či ne, je 

k rozhodnutí příslušný dle § 36 odst. 4 InsO insolvenční soud. 

Zajímavým rozdílem mezi českou a německou úpravou je zacházení s majetkem 

spadajícím do společného jměním manželů dlužníka a jeho manžela. V německé úpravě 

záleží na tom, jak manželé SJM spravují. Dle § 37 InsO odst. 1 náleží do majetkové 

podstaty SJM tehdy, je-li spravováno jen jedním z manželů a insolvenční řízení se týká 

právě tohoto manžela, přičemž nedochází k jeho vypořádání; případným insolvenčním 

řízením vedeným na majetek druhého z manželů, který SJM nespravuje, není toto SJM 

dotčeno. Pravidlo odst. 2 stanoví režim pro SJM, které spravují oba manželé společně. 

V takovém případě nemá insolvenční řízení týkající se jednoho z manželů žádný vliv a 

SJM do majetkové podstaty nespadá.  
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4.8. Majetek osob odlišných od dlužníka jako součást majetkové podstaty 

Zahrnutí majetku osoby odlišné od dlužníka do majetkové podstaty je beze sporu 

výrazným zásahem do práv takové osoby. Dá se totiž předpokládat, že takový majetek 

bude v insolvenčním řízení v souladu s účelem majetkové podstaty proklamovaným v § 

2 písm. e) IZ zpeněžen a výtěžek zpeněžení dále použit k uspokojení dlužníkových 

věřitelů. Z tohoto důvodu jsou možnosti zahrnutí majetku osob odlišných od dlužníka 

do majetkové podstaty samotným insolvenčním zákonem výrazně omezeny, přičemž 

stěžejním ustanovením je § 205 odst. 4, který zní: 

„Majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové podstaty, stanoví-li to zákon, 

zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. Pro účely zpeněžení se na takový 

majetek pohlíží jako na majetek dlužníka.“ 

Oproti právní úpravě zákona o konkursu a vyrovnání již do majetkové podstaty nelze 

zařadit majetek třetích osob, které jím zajišťovaly závazek dlužníka (např. jako předmět 

zástavního práva apod.)
135

.  

Výše uvedené ustanovení odkazuje na právní úpravu hlavy VII. části první 

insolvenčního zákona, která se celá zabývá neplatnými a neúčinnými právními 

jednáními. Těmto institutům je v insolvenčním zákoně vyhrazen o dost větší prostor, 

než ve staré úpravě ZKV.
136

 

 

4.8.1. Neplatná právní jednání
137

 

Insolvenční zákon obsahuje vlastní speciální úpravu pro posuzování neplatnosti 

právních jednání, která se týkají majetku nebo závazků dlužníka, a která je úpravou 

zvláštní ve vztahu k obecným předpisům občanského práva o neplatnosti právních 

jednání
138

. Po přijetí nového občanského zákoníku dochází v poměrech neplatnosti 

právního jednání k velkému posunu chápání tohoto institutu i v insolvenčním řízení. 

Starý občanský zákoník vyvozoval ve většině případů neplatnost absolutní, tj. 

neplatnost od počátku a bez dalšího, a rozhodnutí o neplatnosti mělo deklaratorní 

charakter, kdežto dle nové úpravy občanského práva je většina důvodů neplatnosti 
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právního jednání založena na koncepci relativní neplatnosti
139

, která nenastává 

automaticky od počátku, ale na právní jednání je pohlíženo jako na platné, ledaže se 

oprávněný subjekt jeho relativní neplatnosti za zákonem stanovených podmínek (např. 

dodržení lhůty) dovolá. To ale neznamená, že by absolutní neplatnost právních jednání 

z českého právního řádu úplně vymizela. Nový občanský zákoník upravuje tři hlavní 

důvody neplatnosti právních jednání v § 580: rozpor se zákonem, rozpor s dobrými 

mravy a nemožnost plnění, a na toto obecné ustanovení pak navazuje § 588, který 

vymezuje důvody absolutní neplatnosti: „Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti 

právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a 

zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k 

plnění od počátku nemožnému.“ Z hlediska úpravy neplatnosti právního jednání 

v insolvenčním zákoně je nejčastější první uvedený důvod neplatnosti, rozpor se 

zákonem. „Nový občanský zákoník přístup k problematice rozporu právního jednání se 

zákonem zásadním způsobem mění. Rozpor se zákonem již nepůsobí neplatnost právních 

jednání automaticky, ale pouze tehdy, pokud to vyžaduje smysl a účel zákona (§ 580 

odst. 1). Opuštěna byla také zásada absolutní neplatnosti. Při hodnocení, zda je právní 

jednání neplatné absolutně či relativně, by mělo rozhodovat, zda je neplatnost 

stanovena v zájmu některého z účastníků (relativní neplatnost; § 586 ObčZ), anebo zda 

právní jednání kromě zákona porušuje také veřejný pořádek (absolutní neplatnost; § 

588 ObčZ).“
140

 Právní jednání, které vedle porušení zákona porušuje i veřejný pořádek, 

tedy není záležitostí omezeného okruhu subjektů (např. účastníků onoho právního 

jednání), nýbrž je vnímáno jako natolik intenzivní narušení společenských vztahů, že jej 

zákonodárce sankcionuje rovnou absolutní neplatností. Lze tedy říci, že bude záležet na 

intenzitě porušení zákona a na tom, jaký zákonem chráněný zájem je takovým právním 

jednáním zasažen. „Pokud je k dosažení smyslu a účelu porušeného zákona nezbytné, 

aby právní jednání nevyvolávalo právní následky, je třeba vždy dospět k závěru o 

absolutní neplatnosti.“
141

 

Jak za účinnosti starého, tak nyní za účinnosti nového občanského zákoníku, stojí ale 

úprava neplatnosti právních jednání v insolvenčním zákoně v poměru zvláštního 

předpisu k obecné právní úpravě v občanském zákoníku, úprava v insolvenčním zákoně 
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bude mít tedy přednost. Insolvenční zákon se s převahou koncepce relativní neplatnosti 

vypořádal v § 231 odst. 3 IZ tak, že zakotvil oprávnění insolvenčního správce být vždy 

další oprávněnou osobou, která se může relativní neplatnosti právního jednání domáhat: 

„Je-li k neplatnosti právního úkonu nutné, aby ten, kdo je takovým úkonem dotčen, se 

jeho neplatnosti dovolal, může tak učinit i insolvenční správce.“ V odchylkách od 

obecné právní úpravy šel ale insolvenční zákon ještě mnohem dál. 

Především svěřil insolvenční zákon veškeré rozhodování o neplatnosti takových 

právních jednání v průběhu insolvenčního řízení výhradně insolvenčnímu soudu (§ 231 

odst. 2 IZ). Ten není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu o neplatnosti 

právního jednání týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka, pokud jiný soud či orgán 

o neplatnosti rozhodoval již v době, kdy insolvenční řízení probíhalo (§ 231 odst. 1). 

Rozhodl-li ale jiný soud pravomocně o neplatnosti takového jednání před zahájením 

insolvenčního řízení, bude předmětné právní jednání považováno za neplatné i 

v insolvenčním řízení (§ 232 IZ). Jinými slovy, není-li o neplatnosti rozhodnuto 

pravomocně před zahájením insolvenčního řízení, nebude insolvenční soud takovým 

rozhodnutím vázán a sám o ní rozhodne. „Jde tedy o výjimku z obecného pravidla o 

závaznosti soudních rozhodnutí pro jiné osoby než účastníky řízení a pro jiné státní 

orgány dle § 159a o.s.ř.“
142

.  

Následek pravomocného rozhodnutí o zjištění neplatnosti právního jednání týkajícího se 

majetku či závazků dlužníka je dle § 233 odst. 1 věty první IZ povinnost vydat 

majetkový prospěch získaný plněním z neplatného právního jednání. Odporovat tomuto 

požadavku může dle § 233 odst. 1 věta druhá insolvenční správce, „jestliže: 

a) neplatný právní úkon realizovaný dlužníkem nevedl k obohacení dlužníka a 

k rozšíření jeho majetku, nebo 

b) neplatným právním úkonem došlo k obohacení dlužníka, ovšem subjekt, který uspěl 

s žalobou na neplatnost právního úkonu, požaduje více, než bylo dlužníkovo 

obohacení.“
143

 

Proti rozhodnutí insolvenčního správce o nevydání majetkového prospěchu dle výše 

uvedených pravidel či pokud insolvenční správce nevyřídí žádost o vydání majetku 

v přiměřené lhůtě, má druhá strana přípustnou obranu v podobě podání vylučovací 

(excindační) žaloby dle insolvenčního zákona (§ 233 odst. 2). Jelikož správce musel 
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předmětný majetek zahrnout do soupisu majetkové podstaty, půjde o žalobu o vyloučení 

majetku z majetkové podstaty dle § 225 a násl. IZ. O vylučovací žalobě bude ještě 

pojednáno později. 

Ustanovení § 233 odst. 3 IZ pak řeší situaci, kdy již došlo ke zpeněžení plnění 

z neplatného právního jednání. Oprávněná osoba může smlouvu, kterou došlo ke 

zpeněžení dotčeného plnění, napadnout žalobou o neplatnost podanou u insolvenčního 

soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; tento spor je zákonem výslovně 

označen za incidenční spor.  

Závěrem pojednání o neplatnosti právních jednání dle insolvenčního zákona je nutno 

dodat, že ačkoliv dle občanského zákoníku i insolvenčního zákona převažuje relativní 

neplatnost, mohou nastat i situace, kdy právní jednání týkající se majetku nebo závazků 

dlužníka bude neplatné absolutně a případné namítnutí neplatnosti insolvenčním 

správcem nebude mít zamýšlený efekt námitky relativní neplatnosti, jelikož předmětné 

právní jednání bude neplatné absolutně již od počátku. Aby taková situace nastala, 

muselo by právní jednání splnit výše uvedené důvody absolutní neplatnosti dle § 588 

ObčZ a v případě rozporu se zákonem porušit zároveň i veřejný pořádek, tj. působit 

natolik proti smyslu a účelu daného zákona. 

 

4.8.2. Neúčinná právní jednání 

Neúčinným právním jednáním věnuje insolvenční zákon celý jeden díl v rámci Hlavy 

VII, tedy o poznání větší prostor, než byl tomuto tématu vyhrazen dříve (v období 

komunistické totality nebyl totiž upraven vůbec a v ZKV pouze velmi stručně ve dvou 

paragrafech). Důvodová zpráva k § 235-239 IZ (Neúčinnost právních úkonů) a k § 240-

243 (odporovatelnost právním úkonům) uvádí: „Institut neúčinnosti právních úkonů v 

průběhu právního vývoje vznikl na půdě insolvenčního práva (teprve následně byl 

převzat i obecnou úpravou) a má v něm stále široké uplatnění. Právní úprava z roku 

1931 (Řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, zákon č. 64/1931 Sb.), která jej spojovala s 

odpůrčí žalobou, mu věnovala značnou pozornost (jak ostatně vyplývá již z jejího 

názvu), a to zcela důvodně, protože efektivnost každého konkursu spočívala do značné 

míry na tom, jak dalece se podařilo odporovat dlužníkovým úkonům, jimiž zkracoval 

věřitele. Platná právní úprava převzala neúčinnost zprvu jen jako důsledek 

odporovatelnosti avšak novelou z roku 1996 (zákon č. 94/1996 Sb.) byla zavedena i 

neúčinnost ze zákona. Obě tyto formy neúčinnosti se liší tím, že neúčinnost na základě 



 
 

odporovatelnosti se zakládá na soudním rozhodnutí, které má konstitutivní povahu, 

kdežto neúčinnost na základě zákona se zjišťuje, deklaruje. Nevýhodou platné právní 

úpravy je její přílišná stručnost, pro kterou je dosažení neúčinnosti chápáno jako určitá 

možnost, které však není důsledně a náležitě využíváno. 

Při úpravě neúčinnosti právních úkonů usiluje osnova o využití všech pozitiv, které tento 

institut poskytuje pro řešení úpadku, se současným překonáním zmíněných nedostatků 

platné právní úpravy. To znamená, že základní koncepce institutu je zachována, ale jeho 

úprava je blíže rozvinuta a zpřesněna.“ Institut neúčinnosti právních jednání tedy vznikl 

v rámci úpadkového práva, a až později byl převzat obecnou právní úpravou, 

v insolvenčním zákoně je tedy „doma“. Citovaný úryvek z důvodové zprávy také dle 

mého názoru správně zdůrazňuje i důležitost úpravy neúčinnosti právních jednání právě 

v kontextu úpadku dlužníka, jelikož právě neúčinné právní jednání dlužníka jsou kroky, 

které dlužník činí, aby zakryl před svými věřiteli skutečný rozsah majetkové podstaty a 

svůj majetek „zachránil“ před zpeněžením v insolvenčním řízení tak, že jej převede na 

jinou osobu, například takovou, která je mu bližší.
144

  

Původní koncept úpravy neúčinnosti právního jednání dlužníka počítal s dvojím 

režimem neúčinnosti: neúčinností danou ze zákona, k jejímuž řešení postačilo 

insolvenčnímu správci takový majetek bez dalšího zapsat do soupisu majetkové 

podstaty a bránit se musela dotčená třetí osoba vylučovací žalobou, a neúčinnosti na 

základě odporovatelnosti, které se musel insolvenční správce dovolat podáním odpůrčí 

žaloby.
145

 Novelou insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb. s účinností od 1.1.2014 však 

zákonodárce tento koncept dvou rozdílných typů neúčinnosti opustil a sjednotil úpravu 

neúčinnosti právních jednání ve prospěch neúčinnosti na základě odpůrčí žaloby podané 

insolvenčním správcem
146

. Neúčinnost ze zákona zůstala zachována pouze novelizací 

ustanovení § 246 odst. 2 IZ, které dopadá na právní jednání dlužníka v konkursu 

učiněné poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního 

správce, a jelikož tento fakt je uveřejněn v insolvenčním rejstříku, platí dle důvodové 

zprávy k novele IZ č. 294/2013 Sb. k bodům 135 až 145 že „Nutit insolvenčního 
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správce k podání odpůrčí žaloby i v této situaci, kdy jde o neúčinnost očividnou, by bylo 

neúčelné, a mohlo by vést k záměrnému šantročení majetku dlužníkem.“  

Obecnou definici neúčinnosti právního úkonu přináší § 235 odst. 1 IZ, a posléze ji 

doplňují v § 240-242 obsažené tři „skutkové podstaty neúčinných právních úkonů“, 

které pro svou aplikaci předpokládají naplnění obecné definice a zároveň jedné 

z uvedených skutkových podstat
147

. Uvedený § 235 odst. 1 IZ za neúčinné právní úkony 

označuje ty úkony (či opomenutí) dlužníka, kterými dlužník zkracuje možnost 

uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Neúčinná právní 

jednání dlužníka dělí zákon do tří skupin: neúčinné jednání bez přiměřeného protiplnění 

(§240 IZ), neúčinné zvýhodňující jednání (§ 241 IZ), a neúčinné úmyslně zkracující 

jednání (§ 242 IZ). Tento výčet je ale třeba považovat za demonstrativní či deklaratorní, 

přípustná by byla i odpůrčí žaloba opírající se jen o obecnou definici neúčinnosti.
148

 

V následujících bodech se pokusím přiblížit jednotlivé „skutkové podstaty“ neúčinných 

právních jednání, a na závěr pojednání o neúčinných právních jednáních se budu 

zabývat odpůrčí žalobou, která je prostředkem insolvenčního správce k napadání všech 

tří skupin dlužníkových neúčinných právních jednání. 

 

4.8.2.1. Neúčinná právní jednání bez přiměřeného protiplnění 

První ze zvláštních skutkových podstat neúčinných právních jednání dlužníka je 

upravena v § 241 IZ. Úprava neúčinných právních jednání bez přiměřeného protiplnění 

tedy předpokládá kumulativní naplnění následujících podmínek: 

a) obecné definice neúčinného právního jednání podle § 235 odst. 1 IZ,  

b) splnění všech tří podmínek ustanovení § 240 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 IZ, tedy že: 

- dlužník se zaváže poskytnout plnění bezúplatně či za protiplnění, jehož 

obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění dlužníka 

- dlužník učiní takové právní jednání v době, kdy je v úpadku, nebo takové 

právní jednání k úpadku dlužníka vede; zákon upravuje i nevyvratitelnou právní 

domněnku, že právní jednání bez přiměřeného protiplnění učiněné ve prospěch 

osoby dlužníku blízké či s dlužníkem tvořící koncern bylo učiněno v době, kdy 

byl dlužník v úpadku 
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- k právnímu jednání dlužníka došlo v posledních 3 letech před zahájením 

insolvenčního řízení a právní jednání bylo učiněno ve prospěch osoby 

dlužníkovy blízké či s dlužníkem tvořící koncern, anebo bylo učiněno v době 1 

roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby 

c) jednání dlužníka nesmí spadat do výjimek upravených v § 241 odst. 4 IZ. 

Pojem osoba blízká je pojmem z obecného občanského práva hmotného, který je 

definován v § 22 ObčZ
149

, pojem koncern je pak upraven v obchodním právu, v nové 

právní úpravě v § 79 z.o.k.
150

 Aby jednání dlužníka spadalo do této skutkové podstaty, 

nemusí jít o jednání úmyslné, postačí jednání nedbalostní.
151

 Typickým příkladem 

jednání dlužníka bez přiměřeného protiplnění by byl třeba prodej pozemku patřícímu 

dlužníkovi – společnosti s ručeným omezením jejímu jednateli a zároveň jedinému 

společníku za cenu 1 Kč.  

 

4.8.2.2. Neúčinnost zvýhodňujících právních jednání 

Zvýhodňující právní jednání dlužníka upravuje § 241 IZ; podle tohoto ustanovení se 

zvýhodňujícím právním jednáním rozumí jednání dlužníka, které: 

a) naplní obecnou definici neúčinných právních jednání dle § 235 odst. 1 IZ 

b) současně splňuje podmínky § 241 odst. 1, odst. 2 a odst. 4, tedy: 

- v  důsledku právního jednání dlužníka se některému věřiteli dlužníka dostane 

na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo 

v konkursu 
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- dlužník učiní takové právní jednání v době, kdy je v úpadku, nebo takové 

právní jednání k úpadku dlužníka vede; zákon upravuje i nevyvratitelnou právní 

domněnku, že zvýhodňující právní jednání učiněné ve prospěch osoby dlužníku 

blízké či s dlužníkem tvořící koncern bylo učiněno v době, kdy byl dlužník v 

úpadku 

- k právnímu jednání dlužníka došlo v posledních 3 letech před zahájením 

insolvenčního řízení a právní jednání bylo učiněno ve prospěch osoby 

dlužníkovy blízké či s dlužníkem tvořící koncern, anebo bylo učiněno v době 1 

roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby 

c) nespadá pod výjimky uvedené v § 241 odst. 5 IZ 

Výčet zvýhodňujících právních jednání dlužníka obsažený v § 241 odst. 3 je výčtem 

pouze demonstrativním a podle mého názoru obsahuje toliko příklady situací, které 

zákonodárce považoval za typické pro tento druh neúčinných právních jednání. Stejně 

jako v případě neúčinných právních jednání bez přiměřeného protiplnění, ani neúčinnost 

zvýhodňujících právních jednání dlužníka nepožaduje úmyslné jednání, postačí jednání 

formou nedbalosti. Při letmém porovnání obou těchto skutkových podstat je na první 

pohled patrná velmi podobná struktura právní úpravy (stanovení podmínek ve třech 

odstavcích a stanovení výjimek v odstavci závěrečném), zaujme i fakt, že mají společné 

i dvě podmínky pro jejich naplnění (jednání dlužníka v době, kdy je v úpadku či si 

takovým jednáním úpadek přivodí a s touto podmínkou spojené nevyvratitelné právní 

domněnky při jednání dlužníka ve prospěch osoby blízké či osoby s dlužníkem tvořící 

koncern, a podmínku stanovující časovou hranici jinak pro osoby blízké či koncern a 

pro jiné osoby), a ni pro jednu skupinu není vyžadováno úmyslného jednání dlužníka. 

Jak bude uvedeno dále, třetí skupina neúčinných právních jednání dlužníka se od 

prvních dvou v mnohých těchto bodech odlišuje. 

 

4.8.2.3. Neúčinnost úmyslně zkracujících právních jednání 

Jak již vyplývá z názvu této skupiny neúčinných právních jednání, na rozdíl od 

předchozích dvou je zde vyžadováno úmyslné jednání dlužníka, kterým zkrátil 

uspokojení věřitele, a tento úmysl byl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem 

okolnostem znám být musel (§ 242 odst. 1 IZ). Insolvenční zákon konstruuje 

nevyvratitelnou právní domněnku, že bylo-li úmyslně zkracující právní jednání učiněno 

ve prospěch osoby dlužníkovy blízké či s dlužníkem tvořící koncern, má se za to, že byl 

této osobě dlužníkův úmysl znám. Tato fikce znalosti má následek zejména pro důkazní 



 
 

břemeno v případě podání odpůrčí žaloby insolvenčním správcem, které bude z žalobce 

(insolvenčního správce) přeneseno na žalovaného (osobu dlužníkovi blízkou či s ním 

tvořící koncern).
152

 Dalším znakem úmyslně zkracujících právních jednání oproti výše 

uvedeným dvěma skupinám je podstatně delší doba, po kterou lze právní jednání 

napadat, namísto jednoho případně tří let je v § 242 odst. 3 stanovena lhůta pětiletá. 

 

4.8.2.4. Odpůrčí žaloba 

Neúčinnost právního jednání dlužníka se dle § 235 odst. 2 IZ zakládá rozhodnutím 

insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno 

dlužníkovým právním úkonům. Tato odpůrčí žaloba bude incidenčním sporem dle § 

159 odst. 1 písm. d) IZ, insolvenční zákon ji blíže upravuje v § 239. Insolvenční správce 

je jediným subjektem, který je aktivně legitimován k podání odpůrčí žaloby, a to i 

kdyby nebyl osobou s dispozičním oprávněním (§ 239 odst. 1 věta první). To je 

samozřejmě logická úvaha, neboť místo insolvenčního správce by byl touto osobou sám 

dlužník, a od toho by se podání odpůrčí žaloby proti svému vlastnímu právnímu jednání 

nedalo očekávat.
153

  Rozhodne-li o tom věřitelský výbor, je insolvenční správce povinen 

podat odpůrčí žalobu vždy (§ 239 odst. 2 IZ; toto ustanovení také upravuje možnost 

insolvenčního správce požadovat po věřitelském výboru složení zálohy na náklady 

incidenčního sporu, jejíž vrácení se v případě úspěchu správce ve sporu stane 

pohledávkou za majetkovou podstatou). Řízení o takto podané odpůrčí žalobě má dle § 

239 odst. 1 věta druhá přednost před řízením o odpůrčí žalobě podané jinou osobou před 

zahájením insolvenčního řízení, ve kterém nelze až do skončení insolvenčního řízení 

pokračovat. Lhůta pro podání odpůrčí žaloby je upravena v § 239 odst. 3 (1 rok ode dne, 

kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku) a jde o lhůtu propadnou, po jejím uplynutí se 

již nelze neúčinnosti právního jednání dlužníka v insolvenčním řízení domáhat.
154

  

Pasivně legitimovány jsou dle § 237 odst. 1 IZ osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný 

právní úkon učiněn nebo které z něho měly prospěch, případně i jejich dědici či právní 

nástupci za splnění podmínek § 237 odst. 2 písm. a) nebo b).
155
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 § 237 odst. 2: 
(2) Dědici nebo právní nástupci osob uvedených v odstavci 1, na které přešlo dlužníkovo plnění z 
neúčinných právních úkonů, mají povinnost vydat je do majetkové podstaty, 



 
 

Je-li na základě odpůrčí žaloby rozhodnuto o neplatnosti právního jednání dlužníka, 

náleží dlužníkovo plnění z takového právního jednání ze zákona do majetkové podstaty 

(§ 236 odst. 1 věta za středníkem); není-li možné původní dlužníkovo plnění do 

majetkové podstaty vydat, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada (§ 236 odst. 2 

IZ).
156

 Ohledně majetku, který byl do majetkové podstaty vydán jako dlužníkovo plnění 

z neúčinného právního jednání či náhrada za takové plnění nelze podat vylučovací 

žalobu. Proti pohledávce na vydání dlužníkova plnění z neúčinného právního jednání 

není přípustné započtení (§ 238 IZ), avšak bylo-li plnění z předmětného neúčinného 

právního jednání vzájemné, vydá insolvenční správce oprávněným osobám jejich plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co tyto osoby vydaly dlužníkovo plnění do majetkové 

podstaty (§ 237 odst. 4). Jestliže plnění poskytnuté dlužníku již není v majetkové 

podstatě rozpoznatelné či se v ní již nenachází, považuje se dle téhož ustanovení 

pohledávka oprávněných osob na vydání jejich plnění za pohledávku přihlášenou a 

uspokojí se stejně jako přihlášené pohledávky.  

Mou poslední poznámkou k odpůrčí žalobě bude způsob, jakým insolvenční zákon řeší 

případný střet odpůrčí žaloby podané insolvenčním správcem v insolvenčním řízení a 

jiné odpůrčí žaloby podané jiným subjektem (věřitelem dlužníka) před zahájením 

insolvenčního řízení, které obě směřují proti stejnému právnímu jednání dlužníka. 

V takovém případě bude naprosto zásadním faktem pro určení, jak tuto situaci řešit, 

časový sled událostí. S ohledem na výše popsané pravidlo § 239 odst. 1 IZ je jediným 

případem, kdy může dostat přednost odpůrčí žaloba dlužníkova věřitele, situace 

upravená v § 243 IZ. Toto ustanovení je podle mého názoru nešťastně zformulováno, 

protože časová podmínka nabytí právní moci rozhodnutí o neúčinnosti dlužníkova 

právního jednání stanovená na dobu před rozhodnutím o úpadku je zvolena 

nesystematicky z hlediska výše popsané úpravy § 239 odst. 1 IZ, daleko vhodnější by 

bylo rovnou v textu ustanovení § 243 IZ toto časové vymezení stanovit na nabytí právní 

moci před zahájením insolvenčního řízení. „Bude-li text § 239 odst. 1 IZ „nelze v něm 

pokračovat“ vyložen ve smyslu přerušení řízení dle § 109-111 o.s.ř., pak dle § 111 odst. 

1 o.s.ř. nepoběží ani lhůty, tzn. že rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu vydané 

v rámci řízení zahájeného dříve než insolvenční řízení nebude moci od zahájení 

                                                                                                                                                                          
a) jestliže jim v době, kdy toto plnění nabyli, musely být známy okolnosti, které odůvodňují právo 
dovolávat se neúčinnosti vůči osobám uvedeným v odstavci 1, nebo 
b) jde-li o osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, anebo o osoby dlužníku blízké. 
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 zdroj: Winterová, A., Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, 
řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 247 



 
 

insolvenčního řízení (§ 97 odst. 1 IZ) do vydání rozhodnutí o úpadku dle § 136 nabýt 

právní moci. Hypotéza tohoto ustanovení (§ 243 IZ) by v tomto případě nemohla být 

naplněna. Rozhodnutí o odpůrčí žalobě vydané v řízení zahájeném dříve než insolvenční 

řízení musí nabýt právní moci dříve, než bude zahájeno insolvenční řízení dle § 97 odst. 

1 IZ; jedině pak může být § 243 naplněn.“
157

 

Bude-li tedy na základě odpůrčí žaloby dlužníkova věřitele rozhodnuto o neúčinnosti 

dlužníkova právního jednání, bude se tento dlužníkův věřitel moci dle § 243 IZ domáhat 

toho, aby mu do výše jeho pohledávky bylo vydáno plnění z tohoto neúčinného 

právního jednání, a toto plnění nemusí předat do majetkové podstaty, což pro něj 

představuje značnou výhodu.
158

 

 

4.8.3. Vztah neplatnosti a neúčinnosti právního jednání dlužníka podle 

insolvenčního zákona 

Vztah mezi neplatností a neúčinností právního jednání dlužníka je v insolvenčním 

zákoně upraven v § 236 odst. 1 IZ tak, že neúčinností právního jednání dlužníka není 

dotčena jeho platnost. V případě, že určité právní jednání dlužníka splňuje zároveň 

předpoklady neplatnosti i neúčinnosti, bude řešeno jako neplatné.
159

 

 

4.8.4. Neplatnost a neúčinnost právních jednání v německé právní úpravě – 

Insolvenzanfechtung 

Úprava neplatnosti a neúčinnosti právních jednání dle českého a německého práva si je 

velmi podobná co se týče účelu institutu neplatnosti a neúčinnosti právních jednání, 

podmínek neplatnosti a neúčinnosti právních jednání, skutkových podstat neúčinných 

právních jednání, následků neplatnosti či neúčinnosti atd., avšak se diametrálně odlišuje 

ve způsobu, jakým má být nárok na vtažení plnění z neplatných či neúčinných právních 

jednání do majetkové podstaty uplatňován.  Projevuje se zde totiž jeden 

z nejmarkantnějších rozdílů mezi českým a německým insolvenčním právem, a totiž 

přístup k incidenčním sporům, a rozdíly v příslušnosti soudu v insolvenčním řízení. 
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Český zákonodárce se rozhodl rozhodování incidenčních sporů coby sporů vyvolaných 

insolvenčním řízením ponechat „pod jednou střechou“ a stanovil k jejich rozhodování 

příslušnost insolvenčního soudu, kterým je krajský soud, tedy v rámci obecných soudů 

soud patřící do skupiny vyšších soudů, které stojí nad soudy okresními a jako takový má 

zpravidla silnější zázemí a kvalifikovanější personál včetně soudců samotných. 

Zákonodárce německý ale postupoval jinak. Ustanovení § 2 odst. 1 InsO stanoví, že 

„Pro insolvenční řízení je výlučně příslušný okresní soud (Amtsgericht), v jehož obvodu 

má sídlo krajský soud (Landgericht), jako insolvenční soud pro celý obvod tohoto 

krajského soudu.“ I když je insolvenčním soudem v SRN soud stojící v soustavě 

obecných soudů na „nejnižším stupni“, vzhledem k faktu, že v každém soudním obvodu 

druhoinstančního soudu vykonává činnost insolvenčního soudu pouze jediný ze soudů 

prvoinstančních, je i u tohoto soudu možná jeho specializace na insolvenční 

problematiku. 

Rozhodování sporů, které náš insolvenční zákon označuje jako incidenční spory, dle 

německého práva probíhá zpravidla dle obecné úpravy procesního práva dle ZPO, a to 

včetně pravidel pro věcnou, místní a funkční příslušnost soudů. K rozhodování 

incidenčních sporů jsou tedy namísto insolvenčního soudu v SRN příslušné soudy 

obecné. Např. pro spory pramenící z popření pravosti, výše či pořadí přihlášené 

nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem platí, že „§ 179 odst. 1 ponechává 

na věřiteli, zda bude běžnou právní cestou usilovat o určení proti popírajícímu. Věřitel 

bude buď pokračovat v již probíhajícím přerušeném řízení mezi jím a dlužníkem o 

sporné pohledávce, anebo zahájí řízení vlastní.“
160

 

Dopad popsaných pravidel na uplatnění neplatnosti a neúčinnosti právních jednání 

insolvenčním správcem je tedy zřejmý – neexistuje speciální odpůrčí žaloba, správce (či 

výjimečně i jiný oprávněný subjekt) musí nárok pramenící z insolvenčního práva 

„uplatnit procesně žalobou, protižalobou, námitkou či replikou, avšak měl by předtím 

vyzvat druhou stranu mimosoudně k dobrovolnému vydání předmětného plnění.“
161
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4.9. Zjišťování majetkové podstaty 

4.9.1. Činnost insolvenčního správce při zjišťování majetkové podstaty 

Zjišťování majetkové podstaty patří mezi základní úlohy insolvenčního správce 

v insolvenčním řízení. Svou činnost na tomto poli správce zahajuje ihned po svém 

ustanovení do funkce, a to i v případě, že se jedná o předběžného insolvenčního správce 

a ještě nebylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Nebyl-li ještě jmenován žádný správce, 

může úkony směřující ke zjišťování majetkové podstaty činit i insolvenční soud dle § 

209, tento mechanismus ale dle mého názoru má být spíše nouzovým řešením, a hlavní 

těžiště zjišťování majetkové podstaty bude ležet na insolvenčním správci (včetně 

případného předběžného správce), který má při zjišťování majetkové podstaty dle 

důvodové zprávy k § 209-216 IZ oprávnění srovnatelná s oprávněními soudního 

vykonavatele podle § 325a a 325b o.s.ř.  

Pro zjištění majetkové podstaty existují v zásadě dva základní zdroje informací: 

informace, které insolvenčnímu správci poskytne sám dlužník, a informace, kterých se 

správce dobere sám na základě vlastních šetření, která správce provádí jako plnění své 

zákonné povinnosti.  

 

4.9.1.1. Povinnost součinnosti s insolvenčním správcem 

Dlužník je dle § 210 IZ povinen poskytnout insolvenčnímu správci nebo předběžnému 

správci při zjišťování majetkové podstaty všestrannou součinnost, zejména dbát jejich 

pokynů. Je také povinen umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde 

je umístěn majetek náležející do majetkové podstaty, přičemž zákon pamatuje i na 

možnost, že dlužník správci součinnost neposkytne – v takovém případě může 

insolvenční soud nařídit prohlídku předmětných prostor dle § 212 IZ; povinnost strpět 

prohlídku bytu nebo jiných prostor či uzavřených skříní nebo jiných schránek dlužníka 

se vztahuje i na třetí osoby (§212 odst. 4 IZ). V případě, že je dlužníkem právnická 

osoba, je splnění povinnosti poskytnout součinnost insolvenčnímu správci povinností 

její statutární orgány či jejich členové nebo likvidátor, a to i v případě, že jejich funkce 

zanikla do 3 měsíců před zahájením insolvenčního řízení. Toto pravidlo „stíhá postup 

právnické osoby, která formálně zprostí z funkce odpovědné osoby a na jejich místo 

postaví osoby, které jsou v praxi nazývány „bílými koňmi“, tedy osoby, které v podstatě 



 
 

nejsou o stavu majetku právnické osoby vůbec informovány.“
162

 Splnění této povinnosti 

může insolvenční soud požadovat také po společnících, členech či zaměstnancích 

právnické osoby za podmínek § 210 odst. 3 IZ.  

Dále je dlužník povinen předložit seznam majetku dle § 104 odst. 1 písm. a), buďto 

současně se svým insolvenčním návrhem nebo na základě rozhodnutí insolvenčního 

soudu dle § 128 odst. 1 písm. c) v případě věřitelského návrhu. Seznam majetku 

předložený dlužníkem tvoří dle § 211 odst. 1 základní podklad pro zjišťování majetkové 

podstaty.  

Insolvenčnímu správci jsou pro zjišťování majetkové podstaty dány k dispozici 

relativně široké kompetence. Vlastní šetření je insolvenční správce povinen provést i 

ohledně informací, které obdrží od dlužníka, „nemůže je bez dalšího přijmout za 

správné a úplné, ale je povinen si je ověřit a odstranit případné nejasnosti či 

neúplnosti.“
163

 Vedle dlužníka mají povinnost poskytovat insolvenčnímu správci 

součinnost při zjišťování majetkové podstaty i další subjekty: věřitelské orgány dle § 

211 odst. 2 in fine a osoby mající u sebe dlužníkův majetek dle § 213 IZ. Navíc spadá 

do této součinnosti i součinnost upravená v § 43 IZ, dle kterého jsou k součinnost 

insolvenčnímu správci povinny poskytnout orgány veřejné správy, zejména katastrální 

úřady, orgány evidující motorová vozidla a jiné správní úřady, jakož i notáři, soudní 

exekutoři, osoby vedoucí evidenci cenných papírů, finanční instituce, provozovatelé 

telekomunikačních služeb, provozovatelé poštovních služeb a jiné osoby, které se 

zabývají přepravou zásilek, vydavatelé tisku a dopravci, a to v rozsahu uvedeném v § 44 

IZ. Obecně vychází tato součinnost ze zásady, že insolvenčnímu správci mají být 

poskytnuty informace o majetku dlužníka a veškeré další údaje ve stejném rozsahu jako 

by byly poskytovány dlužníkovi.
164

 Tímto způsobem se insolvenční správce může 

dobrat od katastrálních úřadů informací o dlužníkem vlastněných nemovitostech, od 

finančních institucí o dlužníkových účtech, úschovách, vkladních knížkách a cenných 

papírech, z registru motorových vozidel o dlužníkových motorových vozidlech, od 

poskytovatelů poštovních služeb o dlužníkových doručovacích místech a zásilkách, atd.  
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4.9.1.2. Prohlášení o majetku 

Dalším institutem posilujícím postavení insolvenčního správce při zjišťování majetkové 

podstaty je z o.s.ř. převzatá a insolvenčnímu řízení přizpůsobená možnost insolvenčního 

soudu na návrh insolvenčního správce předvolat (a eventuelně i předvést) dlužníka či 

osoby za něj jednající k výslechu a k prohlášení o majetku dle § 214-216 IZ. Obsah 

prohlášení o majetku je upraven v § 215 odst. 1: 

„V prohlášení o majetku je předvolaný vždy povinen uvést 

a) plátce mzdy dlužníka nebo jiného jeho příjmu postižitelného srážkami ze mzdy a výši 

této pohledávky, 

b) banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, u kterých má 

dlužník účty, výši pohledávek a čísla účtů, 

c) dlužníky, u nichž má dlužník jiné peněžité pohledávky, důvod a výši těchto 

pohledávek, 

d) osoby, vůči nimž má dlužník jiná majetková práva nebo majetkové hodnoty, jejich 

důvod a hodnotu, 

e) movité věci dlužníka nebo spoluvlastnický podíl na nich, a kde, popřípadě u koho se 

nacházejí; totéž platí o vkladních knížkách, vkladních listech a jiných formách vkladů, 

akciích, směnkách, šecích nebo jiných listinných cenných papírech anebo o jiných 

listinách, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva, jakož i o zaknihovaných a 

imobilizovaných cenných papírech dlužníka, 

f) nemovitosti dlužníka nebo spoluvlastnický podíl na nich, 

g) podnik dlužníka a jeho části, a kde se nachází, 

h) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu.“ 

O prohlášení o majetku sepíše insolvenční soud protokol dle § 216, jehož opis se 

doručuje insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Součástí protokolu je dle § 216 

odst. 1 IZ prohlášení předvolaného, že v prohlášení uvedl o majetku dlužníka údaje 

úplné a pravdivé. 

 

4.9.1.3. Následky neposkytnutí součinnosti insolvenčnímu správci 

Neposkytnutí součinnosti insolvenčnímu správci či uvedení nepravdivých, neúplných 

nebo hrubě zkreslujících údajů může mít pro povinné subjekty následky jak v rovině 

odpovědnosti za škodu dle předpisů občanského práva, tak i v rovině trestněprávní. 

 



 
 

4.9.1.3.1. Občanskoprávní odpovědnost 

Výslovně upravuje odpovědnost za škodu či jinou újmu v případě neposkytnutí 

součinnosti řádně a včas § 44 odst. 3 IZ, ale tím není dotčena možnost dovodit stejnou 

odpovědnost za škodu či jinou újmu na základě obecné úpravy odpovědnosti za 

škodu.
165

 Režim náhrady škody či jiné újmy se pak řídí obecnými ustanoveními o 

náhradě škody či jiné újmy dle příslušných pravidel občanského zákoníku.
166

 Stejně tak 

bude za škodu či jinou újmu způsobenou porušením své oznamovací povinnosti o 

majetku dlužníka dle § 213 IZ odpovídat i třetí osoba, která má majetek dlužníka u 

sebe.
167

 Mimo povinnosti k náhradě škody či jiné újmy může insolvenční soud subjektu, 

který neposkytnutím součinnosti ztěžuje průběh insolvenčního řízení, udělit pořádkovou 

pokutu dle § 53 o.s.ř.
168

 

 

4.9.1.3.2. Trestněprávní odpovědnost 

Vedle soukromoprávní odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou porušením 

povinnosti se v insolvenčním řízení při porušení povinnosti poskytnout součinnost 

insolvenčnímu správci např. při zjišťování majetkové podstaty může za určitých 

podmínek uplatnit i odpovědnost trestněprávní dle § 225 trestního zákoníku, který 

upravuje trestný čin Porušení povinnosti v insolvenčním řízení: „Kdo v insolvenčním 

řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel 

insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo 

zákazem činnosti.“  Dalším případem trestní odpovědnosti, která přichází do úvahy 

v souvislosti s porušením povinností v insolvenčním řízení, je odpovědnost za trestný 

čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 TZ, která dopadá 

na osobu, která odmítne učinit prohlášení o majetku nebo (v rozporu se svým 

prohlášením, které musí dle § 216 odst. 1 IZ být součástí protokolu o prohlášení o 

majetku) v prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.  

Trestněprávní ochrana institutu poskytování součinnosti insolvenčnímu správci a 

institutu prohlášení o majetku svědčí dle mého názoru o vysoké důležitosti, kterou 

zákonodárce těmto pravidlům pro řádný průběh insolvenčního řízení přikládá.  

                                                           
165

 Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 144 
166

 FRONC CHALUPECKÁ, Kristýna; CZUDEK, Damian. Odpovědnost v insolvenčním právu. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, 108 s. Řada teoretická, Ed.S, č. 460, ISBN 978-80-210-
6567-3, str. 91 
167

 tamtéž 
168

 tamtéž 



 
 

4.9.2. Soupis majetkové podstaty 

Proces zjišťování majetkové podstaty směřuje k jednotnému cíli, kterým má být v § 

217-224 IZ upravený soupis majetkové podstaty, který je velmi důležitým procesním 

úkonem.
169

 Soupis majetkové podstaty je definován v § 217 odst. 1 jako listina, do které 

se zapisuje majetek náležející do majetkové podstaty. Soupis provádí a během celého 

insolvenčního řízení doplňuje a upravuje insolvenční správce v součinnosti 

s věřitelským výborem a podle pokynů insolvenčního soudu. Majetek se do soupisu 

zapisuje dle položek, přičemž u každé položky musí být uvedeno:  

1) označení majetku způsobem, který umožňuje jeho identifikaci,   

2) ocenění majetku v položce dle § 219 IZ 

3) datum, kdy byl majetek do soupisu sepsán 

4) důvod soupisu 

Další náležitosti soupisu majetkové podstaty jsou upraveny v § 14 vyhlášky č. 311/2007 

Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Důvodem soupisu je vždy titul, na jehož 

základě insolvenční správce majetkovou hodnotu do soupisu majetkové podstaty 

pojal.
170

 Ocenění majetku je oprávněn provést insolvenční správce sám podle účetnictví 

dlužníka či z jiných zdrojů, přičemž se majetek v majetkové podstatě oceňuje cenou 

obvyklou. Zákon upravuje i případy, kdy je insolvenční správce oprávněn (§ 219 odst. 3 

IZ) či povinen (§ 219 odst. 2 a 4) provést ocenění znaleckým posudkem. Soupis 

majetkové podstaty je zveřejněn insolvenčním soudem v insolvenčním rejstříku, a to 

včetně všech případných změn a úprav soupisu. Sepíše-li insolvenční správce do 

soupisu majetkové podstaty i majetek třetích osob, poznamená tento fakt do soupisu, a 

zároveň je povinen dotyčné osoby o sepsání jejich majetku do soupisu majetkové 

podstaty dlužníka vyrozumět dle § 224 odst. 1 IZ a poučit o možnosti podat vylučovací 

žalobu (podrobněji se budu vylučovací žalobou zabývat v následující části). Obdobnou 

oznamovací povinnost má insolvenční správce i v případech, kdy do soupisu majetkové 

podstaty zahrne nemovitost, která není ve vlastnictví dlužníka, vůči příslušnému 

katastrálnímu úřadu, či věc, která podle rejstříku zástav není ve vlastnictví dlužníka, 

vůči Notářské komoře ČR, a v případě kulturní památky, sbírky muzejní povahy či 

předmětu kulturní hodnoty vůči Ministerstvu kultury.  

                                                           
169

 Winterová, A., Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 252 
170

 Kozák, J., Dadam, A., Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: 
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, str. 778 



 
 

Důsledky zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty jsou, jak může napovědět i 

relativně komplexní úprava náležitostí soupisu, pro takový majetek velmi závažné, a 

jsou i velmi důležité z hlediska dalšího postupu v insolvenčním řízení. Dva 

nejmarkantnější důsledky zahrnutí majetku do soupisu majetkové podstaty míří na 

budoucí dispozici s tímto majetkem, jeden je v rovině osoby oprávněné s majetkem 

nakládat, a druhý upravuje způsob, jakým oprávněná osoba může s majetkem nakládat. 

 

4.9.3. Osoba s dispozičním oprávněním 

S majetkem sepsaným do soupisu majetkové podstaty smí dle § 217 odst. 1 věta druhá 

za středníkem od momentu sepsání nakládat pouze osoba s dispozičním oprávněním. 

Tento pojem je v insolvenčním řízení pojmem velkého významu, což dokládá i fakt, že 

mu zákonodárce věnoval prostor v úvodním ustanovení § 2, kde v písm. f) definuje 

osobu s dispozičním oprávněním jako „osobu, které v průběhu insolvenčního řízení 

přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se 

skládá“. Který subjekt touto osobou nakonec bude, to se odvíjí od způsobu řešení 

dlužníkova úpadku a také podle toho, v jaké fázi se insolvenční řízení nachází. Osobou 

s dispozičním oprávněním je (nestanoví-li zákon jinak) dle § 229 odst. 3 IZ: 

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku 

b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku 

c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu 

d) dlužník v době od povolení reorganizace 

e) dlužník v době od povolení oddlužení 

Z tohoto výčtu by se mohlo zdát, že v insolvenčním řízení převažuje dispozice dlužníka 

s majetkovou podstatou, avšak toto zdání je dle mého názoru klamné. Jednak je konkurs 

stále nejčastějším způsobem řešení úpadku dlužníka, a druhým faktorem jsou možnosti 

insolvenčního soudu dlužníka – ačkoliv je tento stále osobou s dispozičním oprávněním 

– v dispozicích s majetkovou podstatou omezit, případně mu ji úplně znemožnit, např. 

předběžným opatřením podle § 113 IZ, což v kombinaci s dopadem účinků zahájení 

insolvenčního řízení dle § 111 odst. 1, které nastávají automaticky ze zákona, na 

možnosti nakládání dlužníka s majetkovou podstatou vrhá poněkud odlišné světlo.  

Dalším omezením osoby s dispozičním oprávněním při nakládání s majetkovou 

podstatou přináší právě druhý stěžejní důsledek zapsání majetku do soupisu majetkové 

podstaty, totiž pravidlo § 217 odst. 1 věta druhá před středníkem, které stanoví, že od 



 
 

sepsání majetku do soupisu majetkové podstaty lze s tímto majetkem nakládat jen 

způsobem stanoveným insolvenčním zákonem. A insolvenční zákon definuje 

majetkovou podstatu v § 2 písm. e) jako majetek určený k uspokojení dlužníkových 

věřitelů, je tedy předjímáno zpeněžení majetkových hodnot sepsaných v soupisu 

majetkové podstaty a následné rozdělení výtěžku zpeněžení mezi přihlášené věřitele. O 

osudu majetkové podstaty v závislosti na zvoleném způsobu řešení úpadku bude ještě 

psáno později.  

 

4.9.4. Nakládání s majetkovou podstatou a její správa 

Vedle zjišťování majetkové podstaty insolvenční zákon rozlišuje při činnostech 

týkajících se majetkové podstaty mezi dvěma hlavními kategoriemi činností, a to mezi 

nakládáním s majetkovou podstatou, a správou majetkové podstaty. K oběma z nich je 

oprávněna a často i povinna osoba s dispozičním oprávněním. Text zákona samotného 

obsahuje v § 228 demonstrativní výčet činností, které spadají do nakládání 

s majetkovou podstatou: 

a) právní úkony, které se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty, 

b) výkon práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové podstaty, 

včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti, 

c) výkon práv a povinností společníka jiné obchodní společnosti spojených s obchodním 

podílem dlužníka zahrnutým do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné 

hromadě obchodní společnosti, 

d) výkon členských práv a povinností člena družstva, 

e) rozhodování o výrobních, provozních a obchodních záležitostech podniku v 

majetkové podstatě, včetně úvěrového financování a jiných úkonů potřebných k 

zajištění financování podniku, 

f) výkon práv a povinností zaměstnavatele ohledně zaměstnanců dlužníka, 

g) výkon průmyslových práv, 

h) rozhodování o obchodním tajemství a jiné povinnosti mlčenlivosti, 

i) plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle předpisů 

o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění, 

j) vedení účetnictví, 

k) plnění evidenčních povinností, 

l) výkon dalších práv a povinností, jestliže se týkají majetkové podstaty. 



 
 

 

Činnosti spadající do správy majetkové podstaty jsou v insolvenčním zákoně upraveny 

v § 230, a stejně jako v případě § 228 odst. 1 se jedná pouze o demonstrativní výčet: 

(1) Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a 

opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby 

a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění, 

zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží, 

b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, 

pokud tomu nebrání jiné okolnosti, 

c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se 

zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem, 

d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných 

právních úkonů. 

 

Použití demonstrativních výčtů pro obě ustanovení je dle mého názoru logickým 

krokem, zákonodárce nemůže a priori vědět, jaké různé činnosti budou v různých 

insolvenčních řízeních potřebné a účelné ke splnění jejich účelu, proto nechtěl omezit 

možnosti osoby s dispozičním oprávněním výčtem taxativním, který by z podstaty věci 

musel nutně být nekompletní. Dle důvodové zprávy k § 228-230 IZ mají tato ustanovení 

uplatnění především jako interpretační prostředek jinak neurčitých právních pojmů: „V 

§ 228 stanoví osnova, co se rozumí nakládáním s majetkovou podstatou a v § 230 co se 

rozumí její správou. Oba výčty nejsou sice taxativní, ale čelí se jimi pochybnostem 

při výkladu těchto pojmů. Jde o vymezení obecné povahy, když kasuistický výčet 

činností, jež lze těmto pojmům přiřadit, by nutně též musel být demonstrativní.“
171

 Tyto 

činnosti musí osoba s dispozičním oprávněním, zejména v případech, kdy je touto 

osobou insolvenční správce, který podléhá zpřísněným pravidlům odpovědnosti
172

, 

vykonávat s péčí řádného hospodáře a v souladu s účelem insolvenčního řízení. Výčet § 

228 je dle mého dosti rozpačitým ustanovením už proto, že v zásadě pod ustanovení § 

228 odst. 1 písm. a) by se daly zařadit všechny v § 228 odst. 1 písm. b)-l) uvedené 

činnosti, jelikož zcela nepochybně všechny tyto činnosti jsou zároveň i právními 

jednáními týkající se majetku v majetkové podstatě. Je tedy zřejmé, že jinou úlohu nežli 
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roli interpretační pomůcky pro zabránění eventuelním výkladovým problémům toto 

ustanovení v současném znění ani plnit nemůže. 

Nakládání s majetkovou podstatou a správa majetkové podstaty jsou činnosti osoby 

s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, které navazují na činnost 

insolvenčního správce při zjišťování majetkové podstaty. Při zjišťování majetkové 

podstaty je určen její rozsah a je do ní vtažen majetek, který je během nakládání 

s majetkovou podstatou použit v souladu s cíli insolvenčního řízení, zejména pak se 

zásadou maximálního možného poměrného uspokojení věřitelů, a se zvoleným 

způsobem řešení dlužníkova úpadku, tj. v konkurzu a při oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty je zpeněžen, při reorganizaci se nakládání s majetkovou podstatou 

řídí dle pravidel stanovených v reorganizačním plánu, kdežto při oddlužení plněním 

splátkového kalendáře je z majetkové podstaty k uspokojení věřitelů použito zpravidla 

toliko zabavitelné části dlužníkova příjmu.  

Činnost osoby s dispozičním oprávněním v rámci správy majetkové podstaty směřuje 

především k zachování hodnoty majetkové podstaty, přičemž zákonodárce v souladu se 

zásadou maximálního možného uspokojení věřitelů klade i požadavek, aby osoba 

s dispozičním oprávněním majetek v majetkové podstatě i rozmnožila, je-li to možné (§ 

230 odst. 1 písm. c)). Úzkou provázanost správy majetkové podstaty s procesem 

zjišťování majetkové podstaty dokazuje i zařazení vymožení pohledávek dlužníka vůči 

jiným osobám a vtažení plnění z neplatných a neúčinných právních jednání do 

majetkové podstaty mezi činnosti spadající do správy majetkové podstaty. Posledně 

uvedený bod, totiž vymožení plnění z neplatných a neúčinných právních jednání do 

majetkové podstaty, je dle mého v rámci správy majetkové podstaty uváděn poněkud 

nešťastně a nesystematicky, jelikož správou majetkové podstaty je pověřena osoba 

s dispozičním oprávněním, naproti tomu domáhat se neplatnosti či neúčinnosti právních 

jednání je kompetencí insolvenčního správce (viz příslušná kapitola), který ale dle § 229 

odst. 3 nemusí vždy být zároveň i osobou s dispozičním oprávněním. Paradoxně tak 

ustanovení, které má být interpretační pomůckou, přináší další výkladový problém. 

Zcela specifická pravidla pak má správa majetku náležícího do majetkové podstaty, 

který zároveň slouží jako předmět zajištění pohledávky, kdy je – slovy zákona v § 230 

odst. 2 – „insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími k řádné 

správě“. I toto ustanovení zjevně pomíjí skutečnost, že insolvenční správce nemusí být 

vždy osobou s dispozičním oprávněním, které náleží vykonávat činnosti při správně 

majetkové podstaty. Tento výkladový problém lze překlenout kladnou odpovědí na 



 
 

otázku, zda by měl eventuelní pokyn zajištěného věřitele při správě předmětu zajištění, 

který náleží do majetkové podstaty, adresovaný dlužníkovi coby osobě s dispozičním 

oprávněním ve smyslu § 229 odst. 3, vůči dlužníkovi stejné účinky jako vůči 

insolvenčnímu správci, včetně možnosti dlužníka domáhat se u insolvenčního soudu 

přezkoumání pokynů zajištěného věřitele, pokud by dle jeho názoru nesměřovaly 

k řádné správě. 

 

4.9.5. Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v německém právním řádu 

Pravděpodobně největším strukturálním rozdílem českého a německého insolvenčního 

řízení je, že - ačkoliv to paradoxně německý zákon nikde výslovně nestanoví - 

insolvenční řízení dle německého práva má automaticky formu konkursu dle práva 

českého. Každé insolvenční řízení tedy začíná jako konkurs, a až v jeho průběhu může – 

například je-li ve stanovené lhůtě předložen reorganizační plán či v dlužnickém 

insolvenčním návrhu žádáno o povolení oddlužení - dojít k odchylkám, zejména 

zvolením jiného způsobu řešení dlužníkova úpadku, anebo aplikací zákonem 

upravených pravidel pro zvláštní typy insolvenčního řízení, kterými se ale v této práci 

zabývat nebudu. V souvislosti s poněkud odlišným významem termínu „insolvenční 

řízení“ považuji za nutné zmínit fakt, že pro úsek mezi podáním insolvenčního návrhu a 

rozhodnutí o něm používá německé právo termínu „Eröffungsverfahren“, „zahajovací 

řízení“, a „insolvenční řízení“ je až fáze následující, která předpokládá osvědčení 

dlužníkova úpadku.  

Úprava dispozičního oprávnění k majetkové podstatě dle Insolvenzordnung je ve 

srovnání s českou úpravou obsaženou v insolvenčním zákoně ještě rozmanitější, 

subjektů, které s majetkovou podstatou mohou disponovat či mít na dispozici s ní vliv je 

více než v českém právu, dle kterého jimi mohou být buďto dlužník, nebo insolvenční 

správce či předběžný insolvenční správce. Dle Insolvenzordnung mohou mít dispoziční 

oprávnění k majetkové podstatě či možnost dispozici s ní ovlivňovat dlužník, „silný“ a 

„slabý“ insolvenční správce/předběžný insolvenční správce, Treuhänder (doslovný 

překlad by byl „poručník“, avšak jeho postavení dle InsO neodpovídá postavení 

poručníka dle našeho občanského práva, je specifické pro právo insolvenční), a „věcný 

správce“ (Sachwalter; opět termín pro který neexistuje český ekvivalent). Pro všechny 

tyto zvláštní procesní subjekty platí přiměřeně stejná či velmi podobná pravidla jako pro 

insolvenčního správce pokud jde o způsob jejich ustanovení do funkce soudem či volba 



 
 

věřitelskými orgány, odměňování, dozor insolvenčního soudu nad jejich činností 

v rámci dohlédací činnosti, promlčení nároků na náhradu škody apod., avšak již nikoliv 

co se týče jejich kompetencí v řízení.
173

 

Německý předpis spojuje přechod dispozičního oprávnění s usnesením o zahájení 

insolvenčního řízení (Eröffnungsbeschluss, je německým protějškem našeho usnesení o 

úpadku). Insolvenčnímu soudu je ale dána možnost omezit dlužníka v jeho dispozici 

s majetkovou podstatou prostřednictvím předběžných opatření již ve fázi rozhodování o 

insolvenčním návrhu. V takovém případě je vždy jmenován předběžný insolvenční 

správce, jehož úkoly jsou v zásadě stejné jako role předběžného správce dle 

insolvenčního zákona, ovšem rozsah jeho kompetencí a oprávnění je vázán na rozsah 

omezení dlužníka předběžným opatřením. Je-li dlužníku uložen všeobecný zákaz 

disponovat s majetkovou podstatou dle § 21 odst. 2 bod 2. věta první InsO, jedná se o 

„silného předběžného insolvenčního správce“, na kterého úplně přejde dispoziční 

oprávnění a oprávnění ke správě majetkové podstaty, které dlužník po dobu účinnosti 

předběžného opatření úplně ztrácí. Uloží-li insolvenční soud předběžným opatřením 

pouze „výhradu souhlasu“ předběžného správce s úkony dlužníka dle § 21 odst. 2 bod 

2. věta druhá InsO, dispoziční oprávnění zůstává i nadále dlužníku; účinnost jeho úkonů 

týkajících se majetkové podstaty je ale podmíněna souhlasem předběžného 

insolvenčního správce, který je označován jako „slabý předběžný insolvenční 

správce“.
174

 Tato pravidla platí pro obecné insolvenční řízení, které má (jak bylo řečeno 

výše), podobu konkursu, dle německého práva tedy může dojít i k situaci, kdy i 

v konkursu bude stále osobou s dispozičním oprávněním dlužník, ovšem ve své 

dispozici kontrolovaný a velmi omezovaný „slabým“ insolvenčním správcem a 

pochopitelně i dohlédací činností insolvenčního soudu. 

Je-li úpadek dlužníka řešen reorganizací („řízení dle insolvenčního plánu“, 

Insolvenzplanverfahren), je pro dispoziční oprávnění - stejně jako dle české právní 

úpravy – rozhodující obsah reorganizačního plánu.  

Velmi specifickou je úprava dispozičního oprávnění v případě oddlužení (plněním 

splátkového kalendáře; oddlužení zpeněžením majetkové podstaty německý zákon 

neupravuje). Dlužník je v rámci návrhu na povolení oddlužení povinen učinit i právní 

jednání dle § 287 odst. 2 InsO („Abtretungserklärung“, „prohlášení o odstoupení“), 

kterým veškeré své budoucí zabavitelné příjmy po dobu 6 let odstupuje na insolvenčním 
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soudem jmenovanou osobu (Treuhänder). Následně dochází v případě, že je dlužníku 

oddlužení povoleno, k ukončení insolvenčního řízení (§ 288 InsO hovoří skutečně 

výslovně o „ukončení insolvenčního řízení), během kterého platila pro dispoziční 

oprávnění výše uvedená pravidla, a jeho „přeměně“ v řízení „oddlužovací“ 

(„Wohlverhaltensphase“ = velmi obtížně přeložitelný termín, doslovný překlad „období 

dobrého chování“ je dle mého názoru nedostačující a budu se raději držet označení 

„oddlužovací fáze“), přičemž s koncem insolvenčního řízení končí i role insolvenčního 

správce, a byl-li v něm omezen či mu bylo odňato, získává dispoziční oprávnění 

k majetkové podstatě zpět dlužník. Ovšem veškerý zabavitelný příjem dlužníka po 

celou dobu „oddlužovací fáze“ v souladu s úkonem odstoupení příjmů ve stanoveném 

rozsahu přebírá právě „Treuhänder“, který získané prostředky dle § 292 odst. 1 InsO 

jednou ročně v souladu s usnesením o rozvrhu (kterým končí první fáze řízení) 

rozděluje mezi přihlášené věřitele. „Poručník“ v oddlužení dle německého práva tedy 

plní podobnou úlohu, jako český insolvenční správce při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře. 

Zcela specifickým a v našem právu neznámým institutem je „Eigenverwaltung“ – 

„vlastní správa“ či „samostatná správa“. Jedná se o institut, který svou povahou dle 

mého názoru balancuje na hranici způsobu řešení úpadku a zvláštního režimu 

spravování majetkové podstaty, kterému je věnovaná celá 7. část InsO. Vztah k obecné 

právní úpravě je určen § 270 odst. 1 InsO – obecné právní úpravy se použije, pokud část 

7. InsO nestanoví úpravu odchylnou, lze tedy říci, že i úprava „vlastní správy“ vychází 

z pravidel pro konkurs, avšak s několika významnými odchylkami. V režimu „vlastní 

správy“ může proběhnout celý konkurs, anebo může být tento institut je primárně využit 

k přípravě přechodu z insolvenčního řízení konkursního typu k řízení sanačnímu, text 

zákona tuto možnost preferuje. Obdobně jako povolení sanačního řešení úpadku povolí 

vlastní správu při splnění podmínek (§ 270 odst. 2 InsO - návrh dlužníka, neexistence 

jakýchkoliv okolností, které by nasvědčovaly tomu, že by povolení vlastní správy vedlo 

k poškození věřitelů) insolvenční soud v rámci usnesení o zahájení insolvenčního řízení 

(tzv. vlastní správa od počátku). Alternativní možností je „následná vlastní správa“ dle 

271 InsO, kterou insolvenční soud nařídí na návrh schůze věřitelů, pokud s ní dlužník 

souhlasí. Při vlastní správě zůstává dlužníku dispoziční oprávnění a oprávnění spravovat 

majetkovou podstatu a provádět i její zpeněžení a uspokojovat z jeho výtěžku přihlášené 

věřitele. Namísto insolvenčního správce je insolvenčním soudem jmenován 

„Sachwalter“, „věcný správce“, který na dlužníkovu činnost dohlíží, při vzájemném 



 
 

střetu je zpravidla slabší než dlužník; proti této převaze dlužníka může ale zasahovat 

insolvenční soud, např. nařízením výhrady souhlasu věcného správce s úkony 

dlužníka.
175

 Orientaci „vlastní správy“ na přípravu sanačního řešení úpadku dlužníka 

zvýrazňuje i zvláštní úprava pro případ, že dlužník podá sám insolvenční návrh a návrh 

na povolení vlastní správy ještě při hrozícím úpadku. Dle § 270a odst. 2 InsO  je 

povinností insolvenčního soudu v případě, že shledá, že podmínky pro vlastní správu 

nejsou splněny, sdělit tuto informaci dlužníkovi a posečkat s rozhodnutím o 

insolvenčním návrhu, aby byla dlužníkovi dána možnost vzít návrh zpět a třeba se 

pokusit hrozící úpadek ještě odvrátit, samozřejmě s tím rizikem, že nakonec stejně 

v úpadku skončí. Lze tedy uzavřít, že institut vlastní správy je v zásadě „odměnou“ 

poctivému dlužníku, je schopen motivovat jej ke včasnému podání insolvenčního 

návrhu, a poskytuje mu nepochybné výhody – neztratí kontrolu nad majetkovou 

podstatou a jeho postavení v řízení bude mnohem výhodnější než v konkursu. 

 

4.10. Proměnlivost majetkové podstaty 

Majetková podstata nezůstává v průběhu řízení stejná, její složení a rozsah se mohou 

obměňovat. Může se rozrůstat, např. o majetek, který nebyl v momentě vytvoření 

prvního soupisu majetkové podstaty insolvenčnímu správci znám a je do majetkové 

podstaty sepsán z různých zákonem stanovených důvodů teprve později, ale také může 

dojít k jejímu zúžení, kdy majetek sepsaný správcem v soupisu majetkové podstaty 

bude z tohoto soupisu a tím i z majetkové podstaty odstraněn. Ať již dojde k jakékoliv 

změně, je insolvenční správce povinen předložit insolvenčnímu soudu aktualizovaný 

(doplněný) soupis majetkové podstaty a ten je poté zveřejněn v insolvenčním rejstříku, 

aby byla zachována transparentnost a veřejný přehled o majetku, který do majetkové 

podstaty spadá.  

Majetková podstata se také proměňuje co do jejího obsahu. V případě, že je majetek 

v ní obsažený zpeněžen (při řešení dlužníkova úpadku konkursem či nepatrným 

konkursem vždy, při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty také, ale zpeněžení se 

může uplatnit i v oddlužení či v reorganizačním plánu) a převeden na nabyvatele, 

přičemž do majetkové podstaty nadále bude náležet výtěžek zpeněžení, tedy finanční 

prostředky, zůstanou namísto zpeněženého majetku v majetkové podstatě a je s nimi 

dále nakládáno, například mohou být při rozvrhu rozděleny mezi přihlášené věřitele. 
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Další častou „záměnou“ různých statků v majetkové podstatě jsou případy splnění či 

uzavření smlouvy insolvenčním správcem se třetí osobou, kdy správce výměnou za 

plnění z ní získá do majetkové podstaty protiplnění jiné povahy.  

 

4.10.1. Rozšíření majetkové podstaty 

Rozšíření majetkové podstaty je možné více způsoby, přičemž podmínky, které musí 

nastat, se často diametrálně odlišují. Někdy je potřeba právního jednání či dokonce 

soudního řízení, jindy postačí prosté plynutí času (např. do majetkové podstaty náleží 

úroky z finančních prostředků uložených na bankovních účtech dlužníka či na zvláštním 

bankovním účtu, který ve prospěch majetkové podstaty vede insolvenční správce). 

Kromě těch přírůstků, ke kterým dochází automaticky (viz příklad s úrokem) je 

nejjednodušší samozřejmě možnost, že insolvenční správce při své činnosti při 

zjišťování majetkové podstaty objeví zatím nesepsaný majetek dlužníka, který do 

majetkové podstaty zahrne. Stejně tak bez problémů spadá do majetkové podstaty 

majetek, který dlužník nabyl po zahájení insolvenčního řízení dle § 205 odst. 1, může se 

jednat např. o dar či o dědictví. Taktéž dynamickou složkou majetkové podstaty, která 

v průběhu insolvenčního řízení narůstá, jsou příjmy dlužníka zejména v souvislosti 

s jeho pracovní činností dle § 206 odst. 1 písm. i) či příjmy z jeho pokračující 

podnikatelské činnosti
176

, které také náleží do majetkové podstaty. Insolvenční správce 

může ale také rozmnožit majetkovou podstatu způsoby, které se již neobejdou bez často 

i soudních sporů, a to především uplatněním a vymáháním dlužníkových pohledávek, a 

vtažením dlužníkova plnění z neplatných či neúčinných právních jednání do majetkové 

podstaty (o neplatných a neúčinných právních jednáních již bylo pojednáno výše).  

 

4.10.2. Zúžení majetkové podstaty 

Stejně jako může mít majetková podstata „příjmy“ v podobě výše uvedených možností 

jejího rozšíření, může během insolvenčního řízení dojít i k situacím, kdy se z majetkové 

podstaty určité „výdaje“ vynaloží a majetková podstata se zúží a stejně jako v případě 

rozšíření majetkové podstaty, i k jejímu zúžení může dojít více způsoby, některé bych 

nazval „bezproblémovými“ a ty se obejdou beze sporů mezi subjekty, u jiných 

insolvenční zákon přímo spor předpokládá. Podrobněji bych se chtěl zabývat především 
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těmi případy, kdy zúžení majetkové podstaty závisí na jednání procesních subjektů 

insolvenčního řízení či třetích osob. 

 

4.10.2.1. Vyřazení majetku z majetkové podstaty z iniciativy insolvenčního správce 

Insolvenční zákon upravuje dva případy, kdy může insolvenční správce vyřadit majetek 

z majetkové podstaty z vlastní iniciativy. Není ale oprávněn postupovat zcela sám, 

v obou případech má na rozhodování o vyřazení majetku z majetkové podstaty vliv jak 

věřitelský výbor, tak insolvenční soud. 

Prvním případem je v § 217 odst. 2 IZ upravená možnost insolvenčního správce po 

projednání s věřitelským výborem a informování insolvenčního soudu vyškrtnout 

majetek, který sepsal do soupisu majetkové podstaty, z tohoto soupisu, a tím ho vyřadit 

z majetkové podstaty, pokud se v průběhu insolvenčního řízení ukáže, že takový 

majetek do majetkové podstaty nenáleží. K tomu, aby tak správce mohl učinit, 

nepotřebuje žádný podnět jiného subjektu (jako např. vylučovací žalobu, o které bude 

řeč později), postačí pouze zjištění, že byl majetek do majetkové podstaty zařazen 

neprávem.  

Druhý případ upravuje § 227 IZ, který opravňuje správce i bez návrhu
177

 s předchozím 

souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu vyjmout z majetkové podstaty 

hodnoty, které nemohou sloužit k uspokojení věřitelů, zejména neprodejné věci a 

nedobytné pohledávky nebo majetek, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané 

v trestním řízení a k jehož zpeněžení nebyl udělen souhlas příslušného orgánu činného v 

trestním řízení. Zde je tedy správce pod přísnějším dohledem než ve výše popsaném 

případě majetku zahrnutého do majetkové podstaty neprávem, protože potřebuje od 

věřitelského výboru i insolvenčního soudu přímo vyjádřený souhlas. 

 

4.10.2.2. Vynětí majetku z majetkové podstaty na podnět dlužníka 

Dlužníkovi je insolvenčním zákonem (§ 226 IZ) dána možnost domáhat se vynětí 

majetku z majetkové podstaty tehdy, jedná-li se o takový majetek, který do majetkové 

podstaty nepatří z důvodů stanovených v § 207 IZ (majetek, který nelze postihnout 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí) a § 208 IZ (majetek, se kterým lze nakládat jen 

způsobem, k němuž byl určen, zejména účelově vázané dotace a příspěvky ze státního 

rozpočtu, viz text příslušného ustanovení). Dlužník se musí vynětí majetku z majetkové 
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podstaty domáhat bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité 

pečlivosti dozvědět měl o zahrnuté takového majetku do soupisu majetkové podstaty a 

takový návrh působí do momentu, než o něm bude pravomocně rozhodnuto, tak, že je 

insolvenčnímu správci zakázáno předmětný majetek zpeněžit. Insolvenční správce dle § 

226 odst. 4 předloží dlužníkův návrh spolu se svým stanoviskem k návrhu k vyjádření 

věřitelskému výboru, a poté jej s případným vyjádřením věřitelského výboru předloží 

insolvenčnímu soudu. Insolvenční soud o návrhu rozhoduje v rámci své dohlédací 

činnosti, a jde o jeden z mála případů, kdy je proti rozhodnutí insolvenčního soudu 

v rámci dohlédací činnosti přípustné odvolání (§ 226 odst. 5). 

 

4.10.2.3. Vyloučení majetku z majetkové podstaty na podnět třetí osoby 

Během procesu zjišťování majetkové podstaty se může stát, že insolvenční správce 

pojme do soupisu majetkové podstaty i majetek, o kterém někdo tvrdí, že do majetkové 

podstaty nenáleží či k němu uplatňuje své právo, které by zahrnutí do majetkové 

podstaty vylučovalo. Insolvenční správce však v pochybnostech, zda sepsat či nesepsat 

do majetkové podstaty sporný majetek, musí k provedení soupisu přistoupit.
178

 Situace, 

kdy je oprávněnost sepsání sporná a kdy se střetávají zájmy třetí osoby se zájmem 

věřitelů dlužníka, pro které je zpravidla výhodné, aby předmětný sporný majetek 

v majetkové podstatě zůstal a výtěžek jeho zpeněžení byl eventuelně mezi věřitele 

rozdělen, a zároveň proti sobě stojí důvody, proč insolvenční správce majetek do 

majetkové podstaty zahrnul a důvody, pro které dle tvrzení dotyčné osoby do majetkové 

podstaty nepatří, je z hlediska dalšího řízení nežádoucím jevem, neboť oslabuje právní 

jistotu v zásadě všech uvedených subjektů. Proto konstrukce právní úpravy vyloučení 

majetku z majetkové podstaty dle insolvenčního zákona směřuje k tomu, aby nejistý 

stav trval co nejkratší dobu a byl určitě odstraněn.  

Slouží k tomu institut vylučovací (excindační) žaloby dle § 225 IZ, kterou je povinen 

podat ten, kdo se vyloučení majetku z majetkové podstaty domáhá, a to ve lhůtě 30 dnů 

ode dne, kdy mu bylo doručeno vyrozumění o sepsání dotčeného majetku do majetkové 

podstaty. Dle § 224 odst. 1 IZ je totiž insolvenční správce povinen v případě, že do 

soupisu majetkové podstaty zahrne i majetek, který nepatří dlužníku nebo je jeho 

zahrnutí do majetkové podstaty sporné, jelikož k němu třetí osoba uplatňuje práva, která 

zahrnutí majetku do podstaty vylučují, povinen v soupisu označit, komu sepisovaný 
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majetek patří či kdo k němu uplatňuje své právo, a tuto osobu písemně vyrozumět o 

zahrnutí majetku do majetkové podstaty (případně sdělit i důvod soupisu) a zároveň ji 

poučit o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k jejímu 

podání. Následek nepodání žaloby řádně a včas je pro žalobce velmi závažný, nebude-li 

excindační žaloba podána včas, bude potvrzen aktuální stav, uplatní se nevyvratitelná 

právní domněnka, že předmětný sporný majetek je do soupisu majetkové podstaty 

zahrnut oprávněně. K otázce náležitostí vyrozumění o soupisu podle § 224 odst. 1 a 2 IZ 

a k závažnosti důsledků nepodání vylučovací žaloby pro dotčenou třetí osobu se 

vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí: „Jak shora zdůrazněno, marné uplynutí 

lhůty k podání vylučovací žaloby má pro třetí osobu, která k majetku pojatému do 

majetkové podstaty uplatňuje práva, jež soupis vylučují, závažné důsledky. Zmeškání 

lhůty k podání žaloby nastoluje nevyvratitelnou právní domněnku, že majetek je do 

majetkové podstaty pojat oprávněně, a je prakticky vyloučeno, aby se tato osoba 

v dalším průběhu insolvenčního řízení domohla jeho vyřazení z majetkové podstaty. 

Nejvyšší soud shodně s odvolacím soudem dospívá k závěru, že tyto přísné důsledky lze 

vůči osobě, která uplatňuje k majetku pojatému do majetkové podstaty svá práva 

(neslučitelná se soupisem), vyvozovat pouze tehdy, nepodá-li žalobu, přestože byla o 

možnosti, jak se proti soupisu bránit, řádně poučena. Požadavku na řádné poučení  

dostojí pouze takové vyrozumění insolvenčního správce, které obsahuje kromě 

specifikace majetku pojatého do soupisu a označení insolvenční věci i poučení o 

možnosti podat vylučovací žalobu a o délce a počátku běhu lhůty k jejímu podání, 

uvedení osoby, vůči níž má vylučovací žaloba směřovat, označení soudu, u něhož má být 

podána, a konečně i poučení o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby 

(jak plynou z ustanovení § 225 odst. 3 IZ). Chybí-li ve vyrozumění některá z těchto 

podstatných náležitostí, nemůže jeho doručení přivodit počátek běhu lhůty k podání 

vylučovací žaloby dle § 225 odst. 2 IZ a v důsledku tohoto ani následek uvedený v § 225 

odst. 3 IZ.“ 
179

 Stejný dopad jako nepodání vylučovací žaloby řádně a včas má dle § 225 

odst. 3 i zamítnutí žaloby či zastavení řízení o žalobě insolvenčním soudem.  

Žalovaným bude dle § 225 odst. 2 IZ vždy insolvenční správce, a příslušným soudem 

k řešení sporu na základě vylučovací žaloby je insolvenční soud, jedná se dle mého o 

jeden z nejtypičtějších a nejčastějších incidenčních sporů. 
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Počátek běhu lhůty k podání žaloby a její následné podání mají za následek, že je 

insolvenčnímu správci dle § 225 odst. 4 IZ výslovně zakázáno sporný majetek zpeněžit 

či s ním jinak nakládat, a to až do pravomocného skončení řízení o vylučovací žalobě, 

ledaže by tím správce odvracel tomuto majetku hrozící újmu či si ke svým úkonům 

opatřil souhlas žalobce. Další možností zpeněžení sporného majetku před pravomocným 

rozhodnutím je úprava ů 225 odst. 5, dle kterého správce může majetek zpeněžit, 

jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, odmítl či řízení o ní zastavil, jsou-li k prodeji 

důvody hodné zvláštního zřetele a zároveň tak určil soud ve výroku svého rozhodnutí o 

žalobě. Účel této úpravy je zřejmý – případné odvolací řízení by mohlo vést k velkým 

průtahům, hodnota sporného majetku by mohla klesat a prodlévání s jeho prodejem by 

mohlo majetkové podstatě působit zbytečné a často nemalé náklady (např. náklady na 

údržbu a ostrahu nemovitosti, náklady na uskladnění zboží apod.). Výtěžek zpeněžení 

dle § 225 odst. 5 IZ ale nesmí být použit k uspokojení věřitelů dlužníka, dokud nebude 

o vylučovací žalobě pravomocně rozhodnuto. V případě, že v odvolacím řízení bude 

nakonec žalobce úspěšný, a majetek tak byl sice zpeněžen, ale do majetkové podstaty 

byl pojat neprávem, má tato osoba dle § 225 odst. 6 IZ nárok na vydání výtěžku 

zpeněžení. Tímto ustanovením jsou chráněny zájmy žalobce alespoň do té míry, že je 

mu garantováno, že  v případě úspěchu v odvolacím řízení nezůstane zcela neuspokojen, 

což je dle mne v zásadě i podmínka toho, aby žalobce se zpeněžením souhlasil (viz 

výše), čímž by se mohlo často předejít vzniku nežádoucích a zbytečných nákladů či 

újmě na sporném majetku.  

Úprava vyloučení majetku z majetkové podstaty excindační žalobou klade tedy zvýšené 

nároky na všechny účastníky sporu, což dle mého názoru odpovídá závažnosti situace, 

kdy je zasahováno do práv těchto subjektů, typicky do práva vlastnického, které patří 

mezi tradiční práva základní, tedy chráněná i na ústavní úrovni. Vyžadovaná aktivita 

případného žalobce je nejen projevem zásady vigilantibus iura, ale také projevem 

zvýšeného zájmu na odstranění nejistého sporného stavu. 

 

4.10.2.4. Další výdaje majetkové podstaty 

Kromě výše uvedených případů vynětí a vyloučení majetku z majetkové podstaty se 

majetková podstata během řízení zmenšuje i dalšími úkony.  

Tuto kategorií „výdajů“ majetkové podstaty tvoří podle mne především uspokojení 

pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň, 

eventuelně sem lze zařadit i uspokojení pohledávek zajištěného věřitele z výtěžku 



 
 

zpeněžení předmětu zajištění, pokud tento náležel do majetkové podstaty. I když 

systematicky se jedná o uspokojení pohledávek, považuji za vhodné se o nich zmínit 

právě v souvislosti se zužováním majetkové podstaty v průběhu insolvenčního řízení, 

jelikož v případě konkursu je jejich uspokojení provedeno odděleně a zpravidla ještě 

před provedením rozvrhu a rozdělení výtěžku zpeněžení majetkové podstaty mezi 

přihlášené věřitele, resp. tito dostanou o tolik méně, o kolik se majetková podstata 

uspokojením pohledávek za majetkovou podstatou a jim postavených na roveň a 

uspokojením zajištěných věřitelů ztenčila. Některé z pohledávek za majetkovou 

podstatou mají také typicky „výdajovou“ povahu spočívající v zaplacení určité částky 

z majetkové podstaty, jako např. odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního 

správce dle § 38 IZ, členů věřitelského výboru dle § 60 odst. 2 IZ, případně likvidátora 

dlužníka dle § 70 odst. 3 IZ, pro jejichž stanovení se použije vyhlášky č. 313/2007 Sb., 

dále lze zcela jistě uvést i nevyhnutelné náklady, které s sebou přináší již samotná 

existence jednotlivých statků zahrnutých do majetkové podstaty, jako jsou povinná 

plnění do státního rozpočtu (např. daně), jejichž úhrada patří také mezi pohledávky za 

majetkovou podstatou. Jiné ale mohou mít povahu odlišnou a velmi rozmanitou, 

zejména pohledávky ze smluv, které insolvenční správce jako osoba s dispozičním 

oprávněním uzavřel dle § § 168 odst. 2 písm. f) IZ nebo smluv, jejichž splnění osoba 

s dispozičním oprávněním neodmítla (§ 168 odst. 2 písm. g) IZ). Může se jednat o 

velmi širokou paletu smluv, jejichž uzavření či potvrzení je pro společný zájem věřitelů 

a pro majetkovou podstatu nezbytný. Zde se uplatní velmi široká paleta různorodých 

smluv, například smlouvy pojistné vztahující se k majetku zahrnutému v majetkové 

podstatě, smluvní opatření, která mají sloužit k údržbě a bránění znehodnocování 

majetkové podstaty jako jsou smlouvy o dílo za účelem opravy, ostraha nemovitostí, 

nájemní smlouvy (např. za účelem skladování), smlouvy o dodávkách energií, je-li 

nadále provozován dlužníkův podnik, může se jednat i o pracovní smlouvy se 

zaměstnanci a různé smlouvy v obchodním styku s dodavateli a zákazníky, a mnohé 

další.   

 

4.10.3. Proměnlivost majetkové podstaty v německé právní úpravě 

Majetková podstata v německém insolvenčním právu je stejně jako v českém právu 

dynamická a během řízení se mění její rozsah i struktura. První fáze – změny v rozsahu 

majetkové podstaty - odpovídá i úloze institutu zjišťování majetkové podstaty, kterou je 



 
 

přetvořit majetkovou podstatu, kterou osoba s dispozičním opatřením nalezne na 

počátku insolvenčního řízení („Ist-Masse“), na majetkovou podstatu dle § 35 InsO, 

která bude obsahovat veškerý majetek dlužníka určený ke zpeněžení a k uspokojení 

dlužníkových věřitelů („Soll-Masse“). V pomyslné druhé fázi pak stejně jako v české 

právní úpravě dojde ke zpeněžení jednotlivých statků zahrnutých v soupisu majetkové 

podstaty a přetvoření struktury majetkové podstaty tak, aby na konci procesu 

zpeněžování majetkové podstaty zůstaly pouze finanční prostředky, které se v rámci 

rozvrhu přerozdělí mezi přihlášené věřitele poměrně dle zjištěné výše jejich pohledávek. 

Tyto obecné principy fungují stejně dle české i dle německé úpravy, stejně tak je shodná 

i řada institutů, které je mají za úkol naplnit, v některých se ale oba právní řády odlišují, 

a právě na tyto odlišnosti se zaměřím. Jelikož „příjmová“ stránka majetkové podstaty je 

tvořena zejména vtažením plnění z neplatných a neúčinných právních jednání, o kterých 

již pojednala samostatná část výše, budu se zde zabývat rozdíly mezi českou a 

německou úpravou ve způsobech, jakými se majetková podstata během řízení ztenčuje. 

Kromě dvou způsobů ztenčení majetkové podstaty, které jsou velmi podobné našemu 

vynětí majetku z majetkové podstaty, totiž  „osvobození“ dle § 35 odst. 2 InsO, o 

kterém již řeč byla, a vyřazení neprodejného majetku z majetkové podstaty, je další 

velkou skupinou „výdajů“ majetkové podstaty, které jsou velmi podobně upraveny 

v naší i německé právní úpravě, uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a 

pohledávek jim postavených na roveň. Rozdíl je zde pouze sémantický: InsO dělí 

pohledávky za majetkovou podstatou na náklady řízení a na „Ostatní pohledávky za 

majetkovou podstatou“, chybí tedy pohledávky jim postavené na roveň, obsahově se ale 

tyto dvě skupiny s naší právní úpravou překrývají. 

Naproti tomu výrazný rozdíl je v úpravě vyloučení majetku z majetkové podstaty. 

Stejně jako v případě neplatnosti a neúčinnosti právních jednání (viz příslušná kapitola), 

i vyloučení majetku z majetkové podstaty z důvodu, že k němu subjekt odlišný od 

dlužníka uplatňuje právo, které vylučuje zařazení takového majetku do majetkové 

podstaty (zejména právo vlastnické), mají dle českého i německého práva téměř 

identický obsah s jedním velikým rozdílem, ve kterém se odlišují naprosto zásadním 

způsobem, a tím je způsob, jakým musí být nárok na vyloučení věci z majetkové 

podstaty uplatněn. Dle insolvenčního zákona musí osoba, která se vyloučení majetku 

z podstaty domáhá, podat vylučovací žalobu upravenou insolvenčním zákonem, 

k jejímuž projednání je coby k projednání incidenčního sporu příslušný insolvenční 

soud. A jak již bylo řečeno výše, přístup německého zákonodárce k incidenčním 



 
 

sporům je odlišný, a i zde se oprávněný subjekt bude svého práva muset domáhat 

vylučovací žalobou, ale nikoliv dle insolvenčních předpisů, nýbrž dle obecného 

procesního práva u věcně a místně příslušného soudu, kterým s  pravděpodobností 

hraničící s jistotou nebude insolvenční soud.  

Osobně považuji za vhodnější řešení otázky vylučovací žaloby a incidenčních sporů 

obecně řešení českého zákonodárce, jelikož zejména hlavní tři druhy incidenčních 

sporů, tj. spory o vyloučení majetku z majetkové podstaty, spory o neplatnost a 

neúčinnost právních jednání a spory o pravost, výši a pořadí přihlášené pohledávky, 

mají ve svých důsledcích často velký vliv na rozsah majetkové podstaty či na rozsah 

závazků, které je třeba z majetkové podstaty uhradit, a tím výrazně ovlivňují i výsledek 

celého insolvenčního řízení. Rozhoduje-li je všechny insolvenční soud, může si lépe 

udržovat přehled o vývoji řízení a incidenčních sporů, a má možnost i ovlivnit rychlost 

jejich vyřešení. Také je insolvenční soud díky vedení insolvenčního řízení obeznámen 

s celou řadou faktů, které by pro jiné soudy byly při projednání např. vylučovací žaloby 

nové. Protiargumentem je zejména otázka přetíženosti insolvenčního soudu, kterému 

hrozí nakumulovaní velkého množství incidenčních sporů z různých insolvenčních 

řízení a tím výrazné prodloužení doby jejich rozhodování. Myslím si ale, že problém 

nahromadění nevyřešené agendy se může objevit u každého soudu, tedy i u obecného 

soudu, který by dle německé právní úpravy předmětnou vylučovací žalobu měl řešit, a 

právě u obecných soudů v SRN je dle mého názoru toto riziko vyšší než u 

specializovaných insolvenčních senátů krajských soudů v České republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Majetková podstata a jednotlivé způsoby řešení dlužníkova úpadku 

 

V této práci se chci věnovat především úpravě majetkové podstaty v konkursu, kterou 

považuji za základní stavební kámen vztahu mezi majetkovou podstatou a způsobem 

řešení úpadku dlužníka, na kterém ostatně stojí – v případě nepatrného konkursu či 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zcela, při reorganizaci či oddlužení 

splátkovým kalendářem alespoň částečně – i úprava majetkové podstaty pro ostatní 

způsoby řešení úpadku. Proto nejprve krátce uvedu nejdůležitější body k majetkové 

podstatě při sanačních řešeních úpadku, oddlužení a reorganizaci, a poté se budu 

podrobněji věnovat majetkové podstatě v konkursu. Přitom se budu soustředit pouze na 

roli majetkové podstaty v řízení po rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku, 

vyčerpávajícím výkladem o jednotlivých způsobech řešení úpadku se zabývat nebudu. 

Zvláštními způsoby řešení úpadku, úpadkem finančních institucí, se nebudu zabývat 

vůbec, jelikož se jedná o velmi vzácné, ale o to komplikovanější případy, které svými 

specifickými pravidly a postupy dalece vybočují z běžného rámce insolvenčního řízení. 

 

5.1. Majetková podstata v reorganizaci 

Podstatou reorganizace jako sanačního řešení dlužníkova úpadku je „ozdravění závodu 

(v americkém pojetí podniku) dlužníka jako sekundárního cíle insolvenčního řízení 

v rámci naplnění cíle primárního, tedy poměrného uspokojení pohledávek věřitelů.“
180

 

Reorganizace je tedy určena výhradně pro podnikatelské subjekty a součástí majetkové 

podstaty (většinou její majoritní částí) bude tedy podnik dlužníka. V souvislosti 

s podnikem dlužníka považuji za nutné zmínit, že insolvenční zákon stále používá starší 

terminologii a drží se označení „podnik“, ačkoliv dle § 502 nového občanského 

zákoníku je správným označením „obchodní závod“. 

Má-li být podnik dlužníka nadále provozuschopný, z logiky věci není možné majetek 

volně rozprodat, věřitelé tudíž budou uspokojováni až průběžně z výnosů z provozu 

podniku, který „unikl“ zpeněžení, které by ho čekalo v konkursu. Osobou s dispozičním 

oprávněním k majetkové podstatě zůstává dle § 229 odst. 3 písm. d) IZ dlužník, avšak 

může a zpravidla i bývá ve své dispozici omezen jednak rozhodnutími insolvenčního 

soudu (např. předběžnými opatřeními), ale zejména základním prvkem každé 
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reorganizace – reorganizačním plánem. Veškerá omezení dlužníka s dispozicí 

s majetkovou podstatou s výjimkou omezení stanovených reorganizačním plánem ale 

dle § 353 odst. 1 IZ zanikají účinností reorganizačního plánu. Ten dle mého názoru 

omezuje dlužníka v jeho dispozičním oprávnění již z podstaty věci, protože je dlužník 

povinen podřídit způsob, jakým bude s majetkovou podstatou nakládat, plnění cílů 

reorganizačního plánu a v něm stanovených povinností. Kromě tohoto implicitního 

omezení může být v reorganizačním plánu dle § 353 odst. 1 IZ zakotveno i jakékoliv 

omezení dlužníka při dispozici s majetkovou podstatou s tím, že by činnosti dlužníku 

znemožněné vykonávala jiná osoba, zpravidla insolvenční správce, či by je dlužník 

vykonával pouze se souhlasem správce a to pod sankcí neplatnosti v případě jeho 

neudělení.
181

 Insolvenční správce zůstává tak jako tak dle § 331 IZ i během 

reorganizace činný a pokračuje ve zjišťování majetkové podstaty a vedení seznamů 

majetku a závazků, a nad činností dlužníka s dispozičním oprávněním dohled. 

Reorganizace ale nevylučuje zpeněžení majetkové podstaty či její části, naopak sám 

insolvenční zákon uvádí v § 341 odst. 1 písm. b) jako jeden z možných způsobů 

reorganizace prodej celé majetkové podstaty nebo dlužníkova podniku či jeho části.  

Obecně lze tedy shrnout, že osud majetkové podstaty a pravidla pro dispozici 

s majetkovou podstatou v reorganizaci určuje od nabytí účinnosti plně reorganizační 

plán a věřitelé se uspokojují zpravidla nikoliv ze zpeněžení majetkové podstaty, nýbrž 

z jejích výnosů dosahovaných provozem dlužníkova podniku. 

 

 

5.2. Majetková podstata v oddlužení 

Vedle výše zmíněné reorganizace je druhým sanačním způsobem oddlužení, které je 

primárně určeno pro dlužníky nepodnikatele, avšak zejména v posledních několika 

letech dochází i zde k postupnému zpřístupnění institutu oddlužení pro podnikající 

fyzické osoby.  

Podstatou oddlužení je možnost osvobození dlužníka od všech závazků (ať již 

uspokojovaných v insolvenčním řízení, tak i od závazků dlužníka vůči věřitelům, kteří 

své pohledávky nepřihlásili) poté, co při dodržení zákonných podmínek splatil alespoň 

část (minimálně 30%) přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů.  

                                                           
181

 Winterová, A., Macková, A. a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení 
insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015, str. 310 



 
 

Osobou s dispozičním oprávněním je při oddlužení dle § 229 odst. 3 písm. e) IZ 

dlužník, právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se dle § 407 odst. 2 ruší 

dispoziční omezení, která byla dlužníku stanovena v předchozích fázích řízení zákonem 

či rozhodnutím insolvenčního soudu. 

Oddlužení může mít dle § 398 IZ dvě základní podoby, které se co do svého dopadu na 

majetkovou podstatu diametrálně odlišují.  

 

5.2.1. Oddlužení plněním splátkového kalendáře 

Častější formou oddlužení bývá oddlužení plněním splátkového kalendáře, během 

kterého dochází po dobu 5 let, obdobně jako při reorganizaci, k postupnému 

uspokojování přihlášených věřitelů z dlužníkových příjmů, resp. z té části příjmů 

dlužníka, která může být sražena k uspokojení přednostních pohledávek při exekuci, 

přičemž je dlužník povinen takto uspokojit přihlášené pohledávky nezajištěných věřitelů 

minimálně ze 30% z jejich celkové výše. Ke zpeněžování majetkové podstaty v podstatě 

nedochází, výjimku v tomto ohledu tvoří uspokojení zajištěných věřitelů z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění, při tomto zpeněžení se dle § 398 odst. 3 IZ postupuje 

podle pravidel zpeněžení zajištění v konkursu. Mohou ale nastat situace, kdy se dlužník 

sám jako osoba s dispozičním oprávněním může rozhodnout část majetkové podstaty 

zpeněžit a výtěžek zpeněžení použít k částečnému či úplnému uspokojení věřitelů. 

Takový postup sice fakticky mísí dohromady oba způsoby oddlužení a nemá výslovnou 

oporu v textu zákona, je ale dle mého úsudku v souladu se zásadami a cíli insolvenčního 

řízení, zejména s maximou nejvyššího možného poměrného uspokojení věřitelů, 

k jejímuž naplnění zcela nepochybně přispívá. Dlužníka k dobrovolnému zpeněžení 

části majetkové podstaty může motivovat více faktorů, zejména mu takto získaná částka 

může pomoci dosáhnout potřebné míry uspokojení věřitelů, může dojít ale také 

k situaci, kdy dlužník po určité době splácení dle splátkového kalendáře tímto postupem 

„doplatí“ dosud nesplacené pohledávky do výše 100%, a v takovém případě může 

oddlužení a tím i insolvenční řízení skončit dříve než uplynutím zákonem stanovené 

pětileté doby, což může být výhodné nejen pro věřitele, ale i pro dlužníka, který se tak 

bude moci dříve vrátit k  životu nezatíženému omezeními insolvenčního řízení. V praxi 

k takovým případům opravdu dochází a je otázkou, zda se v budoucím vývoji právní 

úpravy dočkáme i výslovné úpravy takového postupu v insolvenčním zákoně. Právní 

úprava oddlužení plněním splátkového kalendáře má také vlastní speciální úpravu 



 
 

rozsahu majetkové podstaty, do které oproti obecné právní úpravě § 205 a násl. nenáleží 

dle § 409 odst. 2 majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení 

oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, a tedy není takový majetek 

chráněn proti výkonu rozhodnutí či exekuci jako majetek v majetkové podstatě, a výkon 

rozhodnutí či exekuci lze ohledně takového majetku nařídit, zahájit i provést, ovšem 

pouze pro vymožení pohledávek, které se neuspokojují při oddlužení a vznikly poté, co 

nastaly účinky schválení oddlužení. 

 

5.2.2. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

Druhou formou oddlužení je oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Z ustanovení § 

398 odst. 2 IZ v kombinaci s § 408 odst. 1 IZ vyplývá, že je-li zvolena tato forma 

oddlužení, postupuje se ohledně majetku, který náležel do majetkové podstaty 

v okamžiku, kdy nastaly účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, 

obdobně dle pravidel pro zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a zpeněžení 

majetkové podstaty má stejné účinky jako v konkursu. Podobně jako v případě 

oddlužení plněním splátkového kalendáře, ani při oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty ale nenáleží do majetkové podstaty majetek, který dlužník získá poté, co 

nastanou účinky schválení oddlužení. Ke zpeněžovanému majetku v majetkové podstatě 

a k majetku, který slouží jako předmět zajištění pohledávky zajištěného věřitele, má ale 

dispoziční oprávnění nikoliv dlužník dle ustanovení o oddlužení, ale insolvenční 

správce, jelikož se postupuje podle pravidel pro konkurs. Majetková sféra dlužníka se 

tedy rozdělí na dvě části, přičemž s jednou může dlužník volně disponovat, a druhá 

bude zpeněžena a výtěžek použit k uspokojení věřitelů. 

 

5.3. Majetková podstata v konkursu 

Konkurs je tradičním likvidačním řešením úpadku dlužníka, který insolvenční zákon 

definuje v § 244 jako „způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí 

o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z 

výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich 

části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.“ Na rozdíl od sanačních řešení úpadku 

dlužníka tedy neuspokojené pohledávky věřitelů – přihlášených věřitelů, ale i věřitelů, 

kteří své pohledávky v insolvenčním řízení nijak neuplatnili – existují i po skončení 

insolvenčního řízení a mohou být proti dlužníku vymáhány, přičemž věřitelé, kteří své 



 
 

pohledávky do insolvenčního řízení přihlásili, budou ve výhodě, jelikož seznam 

přihlášených pohledávek bude po skončení konkursu sloužit jako vykonatelný exekuční 

titul pro předmětné pohledávky.  

 

5.3.1. Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v konkursu 

Osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě je v konkursu dle § 229 odst. 3 

písm. c) IZ insolvenční správce, a to od prohlášení konkursu. Přechod dispozičního 

oprávnění na insolvenčního správce je jedním z hmotněprávních účinků prohlášení 

konkursu a upravuje jej ustanovení § 246 odst. 1 IZ, které zároveň uvádí i 

demonstrativní výčet práv a povinností dlužníka, jejichž výkon na správce přechází: 

insolvenční správce „vykonává zejména akcionářská práva spojená s akciemi 

zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, 

vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz 

dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.“ Tento výčet 

navazuje na úpravu nakládání s majetkovou podstatou v § 228 IZ, v podstatě se jedná o 

duplicitní ustanovení. Přechod dispozičního oprávnění se týká majetkové podstaty, tedy 

majetku, který je zahrnut v soupisu majetkové podstaty. Pokud z něj byl během řízení 

majetek vyňat dle § 226 IZ nebo vyjmut dle § 227 IZ, bude ve vztahu k takovému 

majetku osobou s dispozičním oprávněním i po prohlášení konkursu dlužník.
182

 

Případné právní jednání dlužníka ohledně majetkové podstaty i přes přechod 

dispozičních oprávnění na insolvenčního správce řeší § 246 odst. 2 IZ zavedením 

relativní neúčinnosti takových právních jednání vůči věřitelům ze zákona, neúčinnost 

není třeba uplatňovat odpůrčí žalobou podle § 235 odst. 2 IZ. Neúčinnost ale – ačkoliv 

tak není v zákoně výslovně stanoveno - nenastává automaticky bez dalšího, stejně jako 

v případě neúčinnosti právních jednání podle obecné úpravy neúčinnosti právních 

jednání v insolvenčním řízení dle § 235 IZ a násl. je třeba, aby se jí oprávněná osoba, 

kterou je insolvenční správce, dovolala, což může, ale za určitých okolností také nemusí 

učinit. „Koncepce neúčinnosti tedy vyžaduje nutnost hodnotit úkony dlužníka po 

prohlášení konkursu, a to vzhledem k jejich dopadům pro věřitele a dlužníka. Je tedy na 

posouzení insolvenčního správce v součinnosti s věřitelským výborem vyhodnocení 

výhodnosti či nevýhodnosti takovýchto úkonů učiněných dlužníkem, tedy zda došlo 

v souvislosti s kroky dlužníka ke zvýšení rozsahu majetkové podstaty či nikoliv. Pokud 
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dojde k závěru, že dlužníkovy úkony byly učiněny ve prospěch věřitelů dlužníka, nebude 

těmito kroky institut neúčinnosti uplatněn. Oproti tomu úkony, jejichž důsledkem je stav 

nevýhodný pro věřitele dlužníka, budou označeny insolvenčním správcem za kroky 

neúčinné a jako takové nebudou v insolvenčním řízení vyvolávat původně smluvené 

právní důsledky.“
183

  

Vedle zvláštního pravidla pro neúčinnost právních jednání dlužníka obsahují ustanovení 

o konkursu i speciální případ neplatnosti právního jednání dlužníka, a to v § 246 odst. 4 

IZ, dle kterého jsou neplatná právní jednání dlužníka, kterými po prohlášení konkursu 

bez souhlasu insolvenčního správce odmítl přijetí daru či dědictví či smluvně snížil 

prospěch, který by majetkové podstatě z dědictví vyplynul, přičemž se jedná o 

neplatnost absolutní
184

. I když přijetí daru či dědictví se zdají být úkony, které 

znamenají rozmnožení majetkové podstaty, insolvenčnímu správci je ale i zde 

ponechána příležitost, aby sám posoudil výhodnost či nevýhodnost nabytí daru či 

dědictví pro majetkovou podstatu, protože dar či dědictví vždy ziskem býti nemusí, 

např. předlužené dědictví, které by pro majetkovou podstatu neznamenalo žádný přínos, 

by insolvenční správce zpravidla i sám odmítl.  

Uplatní-li insolvenční správce výše popsanou neúčinnost právního jednání dlužníka, 

bude plnění z těchto neúčinných úkonů a případné dlužníkem neplatně odmítnuté plnění 

zahrnuto do majetkové podstaty.  

Přechod dispozičního oprávnění je velmi závažným zásahem do sféry práv dlužníka, 

kterému ohledně majetku v majetkové podstatě zůstane „pouze „nuda proprietas“ (holé 

vlastnictví), ale i to může při dalším průběhu konkursu pozbýt zpeněžením podstaty.“
185

 

Nejedná se ale o pomyslný „souboj o majetkovou podstatu“ mezi správcem a 

dlužníkem, což vystihl Vrchní soud v Olomouci ve svém rozhodnutí sp. zn. 3 VSOL 

25/2009-B-19 ve věci KSBR 27 INS 2155/2008: „K výhradám dlužníka týkající se 

„převahy“ insolvenčního správce v řízení je třeba uvést, že z definice insolvenčního 

řízení je nutno dovodit, že insolvenční správce v tomto řízení není „protistranou 

dlužníka“ a neuplatňuje tedy v tomto řízení svá práva a oprávněné zájmy vůči 

dlužníkovi tak, jak je tomu v klasickém sporném soudním řízení, kdy proti sobě stojí 
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žalobce a žalovaný. Úkolem insolvenčního správce, který má postavení zvláštního 

procesního subjektu, je vlastní realizace cíle insolvenčního řízení při respektování práv 

a dodržování povinností jak dlužníka, tak také věřitelů, přičemž nutno zdůraznit, že 

veškerá činnost insolvenčního správce podléhá dohlédací činnosti insolvenčního 

soudu.“ 

Závěrem lze tedy říci, že po prohlášení konkurzu a přechodu dispozičního oprávnění 

k majetkové podstatě na insolvenčního správce není žádoucí, aby ohledně majetkové 

podstaty činil právní jednání dlužník, a to nejen z důvodů ochrany majetkové podstaty 

před snižováním její hodnoty takovými úkony, ale také z hlediska právní jistoty druhé 

strany.  

 

5.3.2. Účinky prohlášení konkursu 

Prohlášení konkursu je usnesení insolvenčního soudu, kterým insolvenční soud rozhodl 

o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Determinuje tedy následující 

směřování insolvenčního řízení, a ve spojení s tím má toto usnesení i další účinky, a to 

jak hmotněprávní, tak procesněprávní. Prohlášením konkursu není nijak ovlivněna 

svéprávnost dlužníka ani jeho procesní způsobilost, je mu ale stanovena řada omezení, 

zejména ve vztahu k majetkové podstatě. 

 

5.3.2.1. Hmotněprávními účinky prohlášení konkursu jsou: 

a) přerušení likvidace právnické osoby a nucené správy a (pokud insolvenční soud 

nerozhodne jinak) i zánik účinnosti předběžných opatření dle § 245 odst. 2 IZ 

b) přechod dispozičního oprávnění na insolvenčního správce dle § 246 IZ, a s ním 

spojená neúčinnost a neplatnost některých právních jednání dlužníka; o tomto tématu již 

bylo pojednáno výše 

c) neúčinnost práv na uspokojení ze zajištění týkající se majetkové podstaty dle § 248 

odst. 2 IZa neúčinnost věcných břemen zatěžujících majetkovou podstatu, která vznikla 

za nápadně nevýhodných podmínek podle § 248 odst. 3 IZ 

d) zesplatnění všech pohledávek za dlužníkem dle § 250 IZ; tento účinek však trvá 

pouze po dobu konkursního řízení a týká se pouze pohledávek třetích osob za 

dlužníkem, nikoliv pohledávek dlužníka za třetími osobami
186
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e) zánik jednostranných právních jednání dlužníka, která se týkají majetkové podstaty; 

zákon výslovně zmiňuje zánik příkazů, pověření, plných mocí, prokury, dlužníkovy 

návrhy na uzavření smlouvy a dlužníkovo přijetí návrhů smluv, jestliže na jejich 

základě ještě smlouva nevznikla 

f) Vliv prohlášení konkursu na dlužníkovy uzavřené smlouvy je insolvenčním zákonem 

upraven odlišně pro různé typy smluv:  

Smlouvy o vzájemném plnění (tzv. synallagmatické závazky), které ještě nebyly 

dlužníkem splněny, podléhají dle § 253 IZ volbě insolvenčního správce: ten se může 

rozhodnout, zda plnění druhé straně poskytne a bude žádat její protiplnění, anebo zda 

splnění smlouvy odmítne. V takovém případě může druhá strana uplatnit nárok na 

náhradu škody vzniklé jí nesplněním smlouvy, a to přihláškou v insolvenčním řízení.  

U smlouvy o výpůjčce je insolvenční správce oprávněn požadovat vrácení věci i před 

uplynutím ve smlouvě stanovené době zapůjčení.  

Nájemní a podnájemní smlouvu je insolvenční správce po prohlášení konkursu 

oprávněn vypovědět se zákonem či smlouvou stanovenou výpovědní dobou, výpovědní 

doba ale nesmí být delší než 3 měsíce. V tomto případě bude mít úprava v insolvenčním 

zákoně přednost před smluvní úpravou či před obecnou úpravou nájmu v občanském 

zákoníku, s výjimkou pro ustanovení o pronájmu bytu dle občanského zákoníku. 

Naproti tomu dlužníkův smluvní partner je ve výpovědi nájemní či podnájemní smlouvy 

omezen § 257 IZ, nemůže ji po rozhodnutí o úpadku vypovědět nebo od ní odstoupit 

pro prodlení dlužníka s placením nájemného nebo jiné úhrady, ke kterému došlo před 

rozhodnutím o úpadku, anebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka. Dle § 256 odst. 

2 dále platí, že pokud by výpovědí dlužníka jako pronajímatele u nájemní smlouvy na 

dobu určitou, byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by 

tím utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, může nájemce do 15 dnů od doručení 

výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude zajištěno, že 

nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty za cenu obvyklou, 

vyhoví insolvenční soud takovému návrhu vždy. Kromě speciální úpravy výpovědi 

nájemní smlouvy obsahuje insolvenční zákon v § 258 i speciální úpravu odstoupení od 

nájemní či podnájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce. Jestliže předmět nájmu či 

výpůjčky ještě nebyl předán, může insolvenční správce či druhá strana od smlouvy 

odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy správce, může druhá strana uplatnit nárok na náhradu 

takto vzniklé škody pouze přihláškou v insolvenčním řízení a to do 30 dnů ode dne 

odstoupení.  



 
 

Výše uvedená pravidla pro nájem platí dle § 259 IZ přiměřeně i pro leasingové smlouvy 

a pro smlouvy o koupi najaté věci. 

V § 260 IZ je řešena otázka výhrady vlastnického práva. Byla-li sjednána kupní 

smlouva s výhradou vlastnického práva dlužníkem jako prodávajícím, může kupující 

buďto vrátit věc, která mu byla předána, anebo trvat na splnění smlouvy. Byl-li dlužník 

kupujícím a koupil a převzal věc s výhradou vlastnictví, ke které ještě nenabyl 

vlastnického práva, nemůže prodávající uplatňovat vrácení věci, jestliže insolvenční 

správce splní povinnosti podle smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl 

prodávajícím vyzván. 

g) Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů byly již popsány výše v části 

zabývající se SJM jako součástí majetkové podstaty. 

h) Ohledně provozu dlužníkova závodu, který je ze své podstaty různorodým souborem 

majetku, pohledávek i závazků, stanoví § 261 IZ, že prohlášením konkursu nekončí, 

nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, např. dle § 8 zákona č. 85/1990 Sb. o 

advokacii je prohlášením konkursu na majetek advokáta ze zákona pozastaven výkon 

jeho podnikatelské činnosti.
187

 Provoz dlužníkova podniku může být i v insolvenčním 

řízení činností, která je způsobilá obohatit majetkovou podstatu a tím zajistit vyšší míru 

uspokojení věřitelů, proto zákonodárce předpokládá ukončení provozu dlužníkova 

podniku pouze v případě, že byla zvážena zejména výhodnost takového kroku pro 

majetkovou podstatu a věřitele dlužníka, a to prodejem podniku jednou smlouvou v 

rámci zpeněžení majetkové podstaty, anebo rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným 

na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru, byl-li již zvolen nebo 

jmenován.  

 

5.3.2.2. Procesní účinky prohlášení konkursu 

Vedle výše uvedených hmotněprávních účinků má prohlášení konkursu i velmi důležité 

procesní účinky, které s těmi hmotněprávními samozřejmě velmi úzce souvisejí: 

a) dle § 248 odst. 1 IZ mohou dlužníkovi věřitelé po prohlášení konkursu svá práva 

uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, což platí i 

pro ty věřitele, kteří se nestali účastníky insolvenčního řízení 

b) Není-li zákonem stanoveno jinak, je dle § 249 odst. 1 IZ osobou oprávněnou k 

podání žaloby nebo jiného návrhu k vymožení nároku dlužníka včetně jeho zajištění, 
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který se týká majetkové podstaty, po prohlášení konkursu pouze insolvenční správce; 

návrh podaný jinou osobou soud zamítne. Toto pravidlo logicky navazuje na přechod 

dispozičního oprávnění k majetkové podstatě na insolvenčního správce, který se tak 

stává výlučným oprávněným subjektem k dispozici s pohledávkami dlužníka, které jsou 

součástí majetkové podstaty. 

c) Vliv prohlášení konkursu na probíhající řízení: úprava vlivu prohlášení konkursu na 

řízení probíhající ohledně majetkové podstaty je úpravou navazují na obecnou úpravu 

účinků rozhodnutí o úpadku na jiná řízení v § 140a, 140b, 140c, 140d a 140e IZ. 

Zásadně se prohlášením konkursu dle § 263 odst. 1 IZ přerušují soudní a rozhodčí řízení 

týkající se majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty, 

jejichž účastníkem je dlužník, přičemž se uvedená řízení „přerušují ze zákona (nikoli 

tedy až v důsledku rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, takže všechny procesní úkony, 

k nimž po přerušení došlo, nemají relevanci).“
188

 Zákon sám rozděluje přerušená řízení 

na tři hlavní skupiny. První skupinu tvoří řízení, ve kterých byl dlužník žalobcem či 

jiným navrhovatelem, ve kterých lze dle § 264 odst. 1 IZ pokračovat na návrh 

insolvenčního správce s tím, že se správce stane účastníkem namísto dlužníka. Pokud se 

správce nevyjádří ve lhůtě určené mu orgánem, před kterým přerušené řízení probíhá, 

může návrh na pokračování podat dlužník či jiný účastník řízení, přičemž dlužník 

zůstává nadále účastníkem. Druhou skupinou jsou přerušená řízení, ve kterých věřitelé 

uplatňovali proti dlužníku svá práva, která se týkala majetkové podstaty nebo z ní měla 

být uspokojena. V těch lze dle § 265 odst. 1 IZ pokračovat na návrh těchto věřitelů nebo 

insolvenčního správce, jde-li o spory o rozsah majetkové podstaty, s výjimkou sporů o 

vyloučení majetku z ní, nebo jde-li o řízení o nárocích s právem na uspokojení ze 

zajištění anebo o řízení o pohledávkách za majetkovou podstatou nebo o pohledávkách 

postavených jim na roveň. Účastníkem takového řízení bude namísto dlužníka 

insolvenční správce. Třetí skupinu tvoří řízení o pohledávkách a jiných právech 

týkajících se majetkové podstaty, které mají být uplatněna v insolvenčním řízení 

přihláškou či se na ně pohlíží jako na přihlášené. V takových řízeních lze dle § 265 odst. 

2 pokračovat pouze v případě, že tak na návrh insolvenčního správce nebo osoby, která 

takové nároky uplatňuje, insolvenční soud, nikoliv jako ve výše uvedených dvou 

případech orgán, před kterým dotyčné řízení probíhá. Konečně zákon v §266 
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vyjmenovává i řízení, která se nepřerušují a jejichž účastníkem zůstává nadále sám 

dlužník: 

a) trestní řízení, 

b) dědické řízení a řízení o pozůstalosti, 

c) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela, 

d) řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje 

jako osoba oprávněná nebo jako osoba povinná, 

e) řízení ve věcech ochrany osobnosti a ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti 

právnické osoby; to neplatí, je-li dlužník podnikatelem nebo je-li požadováno peněžité 

plnění, 

f) řízení ve věcech veřejných rejstříků podle zvláštního právního předpisu, 

g) řízení ve věcech kapitálového trhu, 

h) řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce, 

i) řízení, ve kterých je dlužník jediným účastníkem. 

 

5.3.3. Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu 

Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu jsou upraveny v samostatném Díle 4 

první hlavy druhé části insolvenčního zákona. Dominantní úlohu v této fázi konkursu 

zastává insolvenční správce. Dle § 277 odst. 2 IZ zaměří svou činnost zejména na 

zjišťování majetkové podstaty a přípravu soupisu majetkové podstaty, a zajištění 

majetku, který je do podstaty sepsán, ve smyslu nabytí faktické dispozice s tímto 

majetkem tak, aby jej mohl následně zpeněžit. Je-li dlužník subjektem vedoucím 

účetnictví či evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, sestaví správce 

mezitímní účetní závěrku či přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích dle § 

277 odst. 3 IZ. Dále správce připravuje podklady pro přezkumné jednání a schůzi 

věřitelů, tj. zejména přezkoumá podané přihlášky pohledávek a dle § 281 odst. 1 IZ 

sestavuje zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu, která má za 

úkol podat věrohodný obraz o ekonomické situaci dlužníka, stavu jeho podniku 

z hlediska možného dalšího provozu, a rozsahu majetkové podstaty a objemu závazků. 

Schůze věřitelů pak na základě projednání uvedených podkladů stanoví doporučení pro 

další postup insolvenčního správce, zejména vyřeší otázku dalšího provozu dlužníkova 

podniku. Je-li dlužník fyzickou osobou, může schůze věřitelů na návrh dlužníka či členů 

jeho rodiny rozhodnout o tom, zda případně v jakém rozsahu bude z majetkové podstaty 



 
 

poskytováno plnění k úhradě existenčních potřeb dlužníka a jeho rodiny podle § 282 

odst. 2 IZ. 

 

5.3.4. Zpeněžení majetkové podstaty 

Jak vyplývá ze zákonné definice konkursu, osudem majetkové podstaty v konkursu je 

zpeněžení. Zákon definuje pojem „zpeněžení majetkové podstaty“ v § 283 odst. 1 jako 

„převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení 

věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i využití bankovních kont dlužníka a 

jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení 

dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není insolvenční správce 

omezen.“ Toto ustanovení nelze považovat za konečný taxativní výčet činností 

insolvenčního správce, které by spadaly pod pojem zpeněžení majetkové podstaty. 

Mohou nastat i situace, kdy bude pro majetkovou podstatu a tím i pro věřitele 

výhodnější, aby správce provedl i jiné činnosti než v tomto výčtu uvedené, například 

může dosáhnout zisku uzavřením nájemní smlouvy, úvěrové smlouvy v pozici věřitele, 

smlouvy o dílo či obecně různých činností v případě, že je nadále provozován podnik 

dlužníka.
189

 Ustanovení § 283 odst. 1 IZ je tedy spíše interpretační pomůckou, která má 

vyloučit pochybnosti při výkladu pojmu zpeněžení majetkové podstaty v souvislosti 

s použitím bankovních kont dlužníka, jeho hotovosti a úplatného postoupení 

pohledávek. Zpeněžení majetkové podstaty se týká pouze majetku, který byl sepsán 

v soupisu majetkové podstaty, který je dle § 280 IZ listinou opravňující insolvenčního 

správce ke zpeněžení.  

 

5.3.4.1. Zákonná omezení zpeněžení 

Pro zpeněžení majetkové podstaty existují i zákonná omezení. Insolvenční správce není 

oprávněn zpeněžovat majetkovou podstatu v libovolnou dobu, dle § 283 odst. 2 lze ke 

zpeněžení majetkové podstaty přikročit až po právní moci rozhodnutí o prohlášení 

konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně 

ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí 

výjimku. Tato výjimka je ale stanovena pouze pro situace, kdy by případné prodlení se 

zpeněžením znamenalo vznik škody ve formě zkázy nebo znehodnocení majetku 

zahrnutého do majetkové podstaty, což by samozřejmě vedlo i ke snížení uspokojení 
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věřitelů, a i když zákon nepopisuje přesnější podmínky udělení výjimky, měl by jí 

insolvenční soud povolovat pouze „mimořádně a nanejvýš účelně zejména tehdy, pokud 

hrozí znehodnocení majetku sepsaného v soupisu majetkové podstaty.“
190

  

Dalším omezením zpeněžení majetkové podstaty dle § 283 odst. 3 IZ se týká majetku v 

majetkové podstatě dlužníka, na který se vztahuje rozhodnutí o zajištění vydané v 

trestním řízení. Zpeněžení takového majetku lze provést jen s předchozím souhlasem 

příslušného orgánu činného v trestním řízení. Převyšuje-li dosažený výtěžek zpeněžení 

majetku částku určenou k vyplacení, informuje insolvenční správce o této skutečnosti 

orgán činný v trestním řízení, který o zajištění rozhodl. Nesdělí-li orgán činný v 

trestním řízení do 30 dnů insolvenčnímu správci, že se zajištění vztahuje i na zbytek 

výtěžku, použije se k rozdělení mezi věřitele. 

Dále může být zpeněžení majetkové podstaty omezeno předkupním právem. Dle § 284 

odst. 2 je insolvenční správce vázán pouze zákonnými předkupními právy, smluvní 

předkupní právo omezení zpeněžení nezakládá. Zákonnými předkupními právy, která 

správce při zpeněžování omezují, mohou být např. dle § 284 odst. 1 zákonné předkupní 

právo státu k nemovitostem, které tvoří část veřejného přístavu, dle § 284 odst. 3 

předkupní právo nájemce bytu, kterým je fyzická osoba, k jednotce zahrnuté do 

majetkové podstaty při jejím prvním převodu podle § 1187 občanského zákoníku a dle § 

284 odst. 4 předkupní právo oprávněných osob podle § 1188 občanského zákoníku. 

Insolvenční správce je dále při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním 

právem tvořeným právy nájemců podle zákona o vlastnictví bytů. Předkupní právo 

neomezuje insolvenčního správce ve smyslu, že by nemohl vůbec ke zpeněžení 

přikročit, ale je povinen nejprve oslovit oprávněné osoby z předkupního práva, než by 

nabídl věc např. ve veřejné dražbě. 

Konečně obsahuje insolvenční zákon v § 295 i omezení zpeněžení majetkové podstaty 

spočívající v zákazu určitým osobám nabýt majetek při zpeněžení majetkové podstaty, a 

to ani ve 3 letech následujících po skončení konkursu. Sankcí v případě nedodržení 

zákazu je relativní neplatnost právního jednání učiněného v rozporu s tímto 

ustanovením. Starší právní úprava vycházela v tomto bodě z neplatnosti absolutní, ale 

„V souladu s obecným trendem oslabujícím princip absolutní neplatnosti právních 

úkonů, což je zřejmé i z obsahu nového občanského zákoníku, došlo na základě 

novelizace provedené zákonem č. 292/2013 Sb. k opuštění koncepce absolutní 
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neplatnosti právních úkonů učiněných v rozporu s tímto ustanovením. V zájmu posílení 

právní jistoty dalších nabyvatelů majetku vyvedeného z majetkové podstaty dlužníka 

v rozporu s pravidly zakotvenými v ustanovení § 295 byla nastolena koncepce relativní 

neplatnosti takových právních jednání.“
191

 Tato omezení lze dle § 295 odst. 3 prolomit 

toliko v odůvodněných případech na návrh osob, na které omezení dopadá, a to 

rozhodnutím insolvenčního soudu po vyjádření věřitelského výboru. Omezení § 295 

platí pro dlužníka, osoby jemu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, a dále pro 

vedoucí zaměstnance dlužníka podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce a osoby 

jim blízké, pro osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením 

insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova 

podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, dále pro 

společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová a akcionáře 

dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než 

desetině základního kapitálu, pro prokuristy dlužníka, a konečně pro členy a náhradníky 

věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z 

majetkové podstaty.  

Zde je ještě nutno dodat, že pro zpeněžení majetku, který je předmětem zajištění 

pohledávky přihlášeného věřitele, platí speciální úprava, které se budu věnovat později 

samostatně, ale která může mít účinky omezení při zpeněžení, jelikož je insolvenční 

správce při zpeněžování předmětu zajištění vázán pokyny zajištěného věřitele. 

 

5.3.4.2. Účinky zpeněžení majetkové podstaty 

Zpeněžení majetkové podstaty má zákonem přesně stanovené účinky. V zákoně sice 

výslovně neuvedený, ale z logiky věci samozřejmým a zcela nepochybně 

nejmarkantnějším účinkem zpeněžení majetku zahrnutého do majetkové podstaty je 

úplatný převod vlastnického práva k tomuto majetku z dlužníka na nabyvatele. V tomto 

základním účinku zpeněžení lze dohledat i účinek faktický, který spočívá ve změně 

složení majetkové podstaty, ve které se po zpeněžení namísto široké palety různých 

hmotných a nehmotných statků nacházejí pouze finanční prostředky získané jako 

výtěžek zpeněžení majetkové podstaty. Insolvenční zákon ale předpokládá i další 

účinky, které bude zpeněžení majetkové podstaty mít na daný majetek. 
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Dle § 285 IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají 

zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce a účinky 

doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, a dále 

ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních 

práv podle § 284 odst. 3 a 4 IZ a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li 

zákonem stanoveno jinak. Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k 

bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. 

Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu, 

přičemž nejde o incidenční spor, a dlužníkovi v případě vyklizení náleží stejná bytová 

náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností 

vyplývajících z nájmu bytu.  

Ustanovení § 285 odst. 4 IZ pak stanoví, která omezení váznoucí na majetku 

v majetkové podstatě jejím zpeněžením nezanikají, a to služebnosti a reálná břemena, s 

výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. „Zachování reálných břemen 

a služebností na zpeněžovaném majetku v zásadě popírá podstatu insolvenčního řízení, 

byť tak činí z důvodů sociálně pochopitelných. Při zpeněžení majetku v rámci 

insolvenčního řízení má být dosaženo maximálního výtěžku a výnosu pro věřitele (§ 5 

písm. a); zachování služebností a reálných břemen může výši výtěžku negativně 

ovlivnit.“
192

 

Ohledně závazků váznoucích na věci stanoví obecné pravidlo § 283 odst. 5, že není-li 

dále staveno jinak, nepřecházejí zpeněžením majetkové podstaty na nabyvatele závazky 

váznoucí na věci. Výjimku z tohoto pravidla tvoří například přechod všech práv a 

závazků na nabyvatele dlužníkova podniku, pokud je tento zpeněžen jedinou smlouvou 

dle § 291 odst. 1 IZ, a to včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních 

vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pohledávek proti dlužníku 

vzniklých do účinnosti smlouvy. 

 

5.3.4.3. Způsoby zpeněžení majetkové podstaty 

Majetkovou podstatu lze dle insolvenčního zákona zpeněžit třemi způsoby: veřejnou 

dražbou, prodejem věcí movitých či nemovitostí podle ustanovení o.s.ř. o výkonu 

rozhodnutí, a prodejem mimo dražbu. O tom, který z uvedených způsobů má být pro 

zpeněžení konkrétního majetku, rozhoduje dle § 286 odst. 2 IZ insolvenční správce se 
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souhlasem věřitelského výboru. V případě, že správce vyhodnotí nesouhlas věřitelského 

výboru s jím navrženým způsobem zpeněžení jako rozporný s obecným zájmem 

insolvenčních věřitelů, obrátí se správce na insolvenční soud, který pak věc posoudí.
193

 

Koncepce nutnosti souhlasu věřitelského orgánu se způsobem zpeněžení je ale 

logickým odrazem úlohy věřitelských orgánů coby nástroje věřitelů pro kontrolu 

postupu insolvenčního správce, která je zrovna při zpeněžení majetkové podstaty 

rozhodně nutná. Pokud by byl proces zpeněžování majetkové podstaty – zejména 

v otázce výběru smluvního partnera a ceny – ponechán na insolvenčním správci bez 

možnosti efektivního dozoru, byl by velkým prostorem pro libovůli insolvenčního 

správce, a mohlo by dojít i k dosažení nižšího výtěžku zpeněžení. Proto se i zde uplatní 

dozor insolvenčního soudu nad insolvenčním správcem. Rozhodnutí, kterými se 

insolvenční soud vyjadřuje ke způsobům zpeněžení majetkové podstaty, např. se 

zpeněžením majetkové podstaty prodejem mimo dražbu, mají povahu rozhodnutí 

v rámci dohlédací činnosti, není proti nim tedy přípustné odvolání. Tyto závěry učinil i 

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 2 VSPH 1001/2013 ve věci MSPH 60 

INS 14211/2011: „Z citovaných ustanovení lze dovodit, že rozhodnutí insolvenčního 

soudu, jímž je insolvenčnímu správci udělen souhlas se zpeněžením majetkové podstaty 

prodejem majetku mimo dražbu podle ust. § 289 odst. 1 IZ, má povahu rozhodnutí 

vydaného dle ust. § 11 odst. 1 IZ při výkonu dohlédací činnosti a dle ust. § 91 IZ je 

nelze napadnout odvoláním. Stejný charakter přitom má i rozhodnutí, jímž je 

insolvenčním soudem při výkonu působnosti věřitelského výboru dle ust. § 66 odst. 11 

IZ schválena smlouva o provedení dražby dle ust. § 287 odst. 2 IZ; je-li totiž rozhodnutí 

o schválení prodeje mimo dražbu vydáváno soudem v rámci dohlédací činnosti, nemůže 

být (co do typu rozhodnutí) nahlíženo jinak na rozhodnutí téhož soudu, jímž je 

schvalována smlouva o zpeněžení majetkové podstaty dalším zákonem stanoveným 

způsobem prodeje, tedy veřejnou dražbou, byť je činěno při výkonu působnosti 

věřitelského výboru dle ust. § 66 odst. 1 IZ.“ 

K četnosti jednotlivých způsobů zpeněžení lze uvést, že zcela převládají zpeněžení dle § 

286 odst. 1 písm. a) a c), tedy prodej veřejnou dražbou anebo prodej mimo dražbu, 

prodej výkonem rozhodnutí je využíván minimálně.
194
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5.3.4.3.1. Zpeněžení veřejnou dražbou 

Zpeněžení majetku veřejnou dražbou je obecně upraveno v § 287 IZ, které odkazuje na 

zvláštní právní předpis, kterým je zákon č. 26/2000 Sb. „Dražba majetkové podstaty je 

prováděna jako dražba dobrovolná prováděná vlastníkem ve smyslu § 17 zák. 26/2000 

Sb., neboť insolvenčního správce ke zcizení majetku opravňuje jeho postavení dané 

insolvenčním řízením.“
195

 Veřejnou dražbu provede dražebník vybraný insolvenčním 

správcem na základě Smlouvy o provedení dražby, která dle § 287 odst. 2 podléhá 

schválení věřitelským výborem.  

Výhodou zpeněžení veřejnou dražbou je dle mého úsudku vysoká transparentnost 

zpeněžení a možnost nabídnout majetek z majetkové podstaty širokému okruhu 

potenciálních zájemců, nevýhodami jsou pak zvýšené náklady v podobě odměny 

dražebníka a fakt, že se tento způsob zpeněžení nemusí být vždy efektivní, např. 

v případě velmi specifického majetku (ať již co do druhu, tak třeba územní lokalizací).  

 

5.3.4.3.2. Zpeněžení dle ustanovení o.s.ř.  

Jak již bylo řečeno výše, zpeněžení podle ustanovení o.s.ř. o výkonu rozhodnutí je v 

praxi nejméně používaným způsobem zpeněžení majetkové podstaty. Zpeněžení 

provede věcně (okresní či obvodní soud) a místně (zpravidla jím bude obecný soud 

podle sídla insolvenčního správce dle § 85 odst. 4 o.s.ř.) příslušný soud na návrh 

insolvenčního správce, který je současně jediným účastníkem řízení, a to po předložení 

rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu, soupisu majetkové podstaty 

potvrzeného insolvenčním soudem, listiny, ze které vyplývá jmenování osoby 

insolvenčního správce do funkce, a souhlasu věřitelského výboru s tímto způsobem 

zpeněžení. Tento způsob zpeněžení je nepochybně nejtransparentnější, jelikož je 

prováděn soudem, nicméně relativní složitost a často i zdlouhavost celého procesu vede 

k tomu, že jak insolvenční správci, tak věřitelé, dávají přednost ostatním způsobům 

zpeněžení. 

 

5.3.4.3.3. Prodej mimo dražbu 

Třetím způsobem zpeněžení majetkové podstaty je v § 289 IZ upravený prodej mimo 

dražbu, který spočívá v tom, že zpravidla sám insolvenční správce (či v případě 

nemovitých věcí realitní kancelář) vyhledá pro majetek vhodného zájemce, se kterým je 

následně uzavřena smlouva o úplatném převedení majetku (nejčastěji kupní smlouva, 
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v případě pohledávek dlužníka pak smlouva o postoupení pohledávky). Při prodeji 

majetku mimo dražbu se dle § 289 odst. 2 IZ vychází z odhadní ceny, kterou je cena 

uvedená insolvenčním správcem při ocenění majetku v soupisu majetkové podstaty dle 

§ 219 IZ, přičemž je možné přistoupit i k prodeji za kupní cenu nižší než tato cena 

odhadní, zejména při zohlednění dodatečných nákladů se zpeněžením nebo naopak 

s další správou a údržbou majetku. Možnost zpeněžit majetek pod odhadní cenou může 

tedy být za určitých okolností pro věřitele výhodná a má zajistit zejména lepší 

prodejnost předmětných statků.
196

Z hlediska možného zneužití a transparentnosti je 

tento způsob zpeněžení majetkové podstaty nejproblematičtější, nástroje kontroly 

věřitelů a insolvenčního soudu nad postupem insolvenčního správce jsou proto 

v případě prodeje mimo dražbu nejsilnější.  

Pro využití tohoto způsobu zpeněžení potřebuje správce dle § 289 odst. 1 IZ souhlas jak 

věřitelského výboru, tak insolvenčního soudu; insolvenční soud je navíc nad rámec 

udělení souhlasu oprávněn správci stanovit i podmínky prodeje, např. kritéria pro 

stanovení ceny, nebo že výše kupní ceny má být rozhodujícím kritériem při výběru 

smluvního partnera apod. Výjimkou je prodej majetku ohroženého zkázou či 

znehodnocením a majetku běžně zcizovaného při provozu dlužníkova podniku, pro 

jejich zpeněžení správce žádný souhlas nepotřebuje, což ostatně vyplývá i z logiky věci, 

kdyby měl správce povinnost zajistit si souhlas věřitelského výboru a insolvenčního 

soudu ke každému úkonu, kterým při provozu dlužníkova podniku zpeněžuje část 

majetkové podstaty, byl by takový provoz podniku prakticky znemožněn. V případě, že 

by správce zpeněžil majetek ještě před udělením potřebných souhlasů, stanoví § 289 

odst. 1 IZ, že smlouva, kterou ke zpeněžení došlo, nenabude účinnosti, dokud nebude 

souhlas udělen.  Aplikace neúčinnosti (a nikoliv neplatnosti) smlouvy v případě absence 

souhlasu se zpeněžením mimo dražbu zpeněžení majetku bez předchozího souhlasu tedy 

nevylučuje, tento stav může být následně zhojen souhlasem dodatečným, ale i když 

zákon tuto variantu předvídá, mělo by se jednat o případy výjimečné a správce by měl 

postupovat raději v souladu s obvyklým předpokládaným postupem, tedy si nejprve 

vyžádat vyjádření a souhlas věřitelského výboru a insolvenčního soudu se zpeněžením 

mimo dražbu a až poté uzavřít příslušnou smlouvu a majetek zpeněžit. „Dodatečné 

udělení souhlasu je výjimečnou formou řešení excesů v rámci insolvenčního řízení. 

Insolvenční správce, který provedl prodej bez souhlasu insolvenčního soudu a 
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věřitelského výboru a takto postupoval z nedbalosti nebo dokonce úmyslně, musí být své 

funkce zproštěn (§32).“
197

  

Smlouvy, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty, musí být zveřejněny 

v insolvenčním rejstříku, a do 3 měsíců od jejich uveřejnění se může ten, kdo prokáže 

naléhavý právní zájem na rozhodnutí věci, domáhat jejich neplatnosti žalobou podanou 

u insolvenčního soudu, tedy v incidenčním sporu ve smyslu § 159 odst. 1 písm. f) IZ. 

Tato žaloba dle § 289 odst. 3 IZ je tedy jakousi poslední pojistkou, jejímž úkolem je 

napravit případná pochybení zejména ze strany insolvenčního správce při zpeněžování 

majetkové podstaty prodejem mimo dražbu. 

 

5.3.4.3.4. Zpeněžení podniku dlužníka jedinou smlouvou 

Vedle výše uvedených „tradičních“ způsobů zpeněžení majetkové podstaty zná 

insolvenční zákon ještě institut zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou, který 

je oproti ostatním způsobům zpeněžení v mnohém specifický. Ve světle nové úpravy 

soukromého práva je nutno uvést, že termín „dlužníkův podnik“ je třeba vykládat stejně 

jako pojem „obchodní závod“ zavedený novým občanským zákoníkem v § 502. Jedná 

se tedy (slovy zákona) o organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z 

jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co 

zpravidla slouží k jeho provozu. Je tedy nutné, aby byla jedinou smlouvou na 

nabyvatele převedena veškerá aktiva majetkové podstaty jakkoliv sloužící k provozu 

dlužníkova obchodního závodu, jinak se nebude jednat o zpeněžení podniku dlužníka 

jedinou smlouvou, nýbrž o „běžnou“ kupní smlouvu.
198

 

Zpeněžení celého závodu jako celku má své opodstatnění především v tom, že obchodní 

závod má zpravidla vyšší hodnotu, než jeho jednotlivé součásti, a tato nadhodnota 

navyšuje míru uspokojení dlužníkových věřitelů. Jak bylo již uvedeno výše, převod 

podniku dlužníka jedinou smlouvou je specifický i tím, že současně s majetkem vážícím 

se k podniku na nabyvatele dle § 291 odst. 1 IZ přecházejí všechna práva a závazky, na 

které se prodej vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních 

vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pohledávek proti dlužníku 

vzniklých do účinnosti smlouvy, přičemž za splnění závazků, které zpeněžením na 

nabyvatele přešly, prodávající dle § 291 odst. 2 IZ neručí. 
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Pro postup insolvenčního soudu a věřitelského výboru při rozhodování o zpeněžení 

dlužníkova podniku jedinou smlouvou se použijí přiměřeně pravidla pro zpeněžení 

prodejem mimo dražbu, a je-li podnik předmětem zajištění, tak pravidla pro zpeněžení 

předmětu zajištění
199

, o kterých bude řeč v následující části. 

 

5.3.4.4. Zpeněžení majetkové podstaty dle německého práva 

Úprava zpeněžení majetkové podstaty v InsO je podstatně stručnější než úprava česká 

v insolvenčním zákoně. Stejně jako český předpis, i InsO stanoví insolvenčnímu správci 

časové omezení, od kdy nejdříve smí začít majetkovou podstatu zpeněžovat, a to v § 

159 InsO. Ten stanoví, že insolvenční správce je povinen začít zpeněžovat majetkovou 

podstatu bezprostředně po jednání, na kterém je projednána zpráva insolvenčního 

správce o hospodářské situaci dlužníka a jejích příčinách; jedná se o jeden z případů 

obligatorně nařízeného jednání před insolvenčním soudem („Berichtstermin“). Schůze 

věřitelů může ale stanovit i jiný postup, např. dle § 157 InsO rozhoduje o tom, zda má 

být provoz dlužníkova podniku ukončen a podnik zpeněžen, anebo zda se má v provozu 

podniku v průběhu řízení pokračovat.  

Co se týče jednotlivých způsobů zpeněžení majetkové podstaty, ponechává německý 

zákonodárce správci poněkud větší volnost než zákonodárce český. InsO upravuje 

pouze dva speciální způsoby zpeněžení, a to pouze pro zpeněžení dlužníkova podniku 

jako celku: v § 162 InsO prodej podniku na zvlášť zainteresovanou osobu, a dle § 163 

prodej podniku pod cenou. Správce je při zpeněžení majetkové podstaty oprávněn zvolit 

způsob zpeněžení, který bude při zohlednění obchodních zákonitostí považovat za 

nejvýhodnější pro věřitele.
200

 Komentář dále uvádí možné způsoby zpeněžení, které 

může správce pro zpeněžení zvolit: volný prodej (tj. prodej mimo dražbu), při kterém 

musí ale zohlednit předpisy soutěžního práva, prodej soukromou nebo veřejnou 

dražbou, zpeněžení podniku jako celku, a pro zpeněžení nemovitých věcí zpeněžení dle 

pravidel pro výkon rozhodnutí („Zwangsverwaltung“ a „Zwangsversteigerung“; jedná 

se o protějšek zpeněžení dle ustanovení o.s.ř. dle insolvenčního zákona). Obdobně jako 

v českém právu se i v německé právní úpravě prosazuje určitá forma kontroly 

věřitelských orgánů nad činností správce při zpeněžování majetkové podstaty, zejména 

§ 160 InsO ukládá insolvenčnímu správci povinnost opatřit si předchozí souhlas 
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věřitelského výboru (nebo schůze věřitelů) v případě obzvláště významných právních 

jednání, kterými jsou dle § 160 odst. 2 InsO  zejména: zpeněžení podniku dlužníka jako 

celku, zpeněžení celého skladu zboží, zpeněžení nemovité věci prodejem mimo dražbu, 

převod účastnického podílu dlužníka na jiném podniku či vznik dlouhodobého spojení 

k jinému podniku, převedení práva, ze kterého pramení opakující se příjmy, podstatné 

zatížení majetkové podstaty půjčkou, zahájení, pokračování či odmítnutí v pokračování 

právního sporu s vysokou hodnotou předmětu sporu či uzavření smíru nebo rozhodčí 

smlouvy o takovém sporu; tento výčet není taxativní a dle okolností konkrétního 

případu může být předchozí souhlas věřitelských orgánů vyžadován i k jiným právním 

jednáním týkajícím se majetkové podstaty. Pro zpeněžení majetku, který je předmětem 

zajištění, platí zvláštní právní úprava § 165-173 InsO. 

Shrnutím srovnání české a německé právní úpravy zpeněžení majetkové podstaty lze 

dospět k závěru, že ačkoliv je německá úprava výrazně stručnější a tím pádem na první 

dojem přehlednější, v závěru vedou obě cesty velmi podobnými prostředky k téměř 

stejnému výsledku. Výhodu německého řešení vidím především v jednodušší pozici 

insolvenčního správce při zpeněžování majetku, německý předpis ponechává tento 

proces mnohem méně zformalizovaný. Naproti tomu považuji úpravu zpeněžení v InsO 

v porovnání s insolvenčním zákonem za příliš stručnou, příliš mnoho velmi důležitých 

věcí v ní není upraveno ani v základní podobě a ponechává tím větší prostor 

k nejasnostem a možným chybám ve výkladu, než česká úprava dle IZ.  

 

5.3.5. Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení 

Největší odchylku od výše uvedených pravidel zpeněžení majetku spadajícího do 

majetkové podstaty představuje úprava zpeněžení majetku, který náleží do majetkové 

podstaty, a zároveň je předmětem zajištění pohledávky, kterou věřitel do insolvenčního 

řízení jako zajištěnou přihlásil a která byla jako zajištěná pohledávka zjištěna. 

Insolvenční zákon totiž pro zajištěné věřitele upravuje zvláštní režim, značně odlišný od 

režimu pro běžné insolvenční věřitele, kteří své pohledávky uplatňují přihláškou, a to 

jak při správě té části majetkové podstaty, která slouží k zajištění, tak při jejím 

zpeněžení, a konečně i samotné uspokojení zajištěných věřitelů se řídí vlastní speciální 

úpravou. Dle výkladového ustanovení § 2 písm. g) je zajištěným věřitelem věřitel, jehož 

pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen 

zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím 



 
 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem 

podle zahraniční právní úpravy, a zákon s těmito věřiteli při správě předmětu zajištění a 

při jeho zpeněžení a konečně i při uspokojení pohledávek věřitele zachází odděleně od 

ostatních věřitelů tak, že jim dává možnost ovlivnit rozsah jejich zajištěné pohledávky 

tím, že mohou osobě s dispozičním oprávněním (zpravidla insolvenčnímu správci) 

udílet pokyny
201

, a to jak při správě předmětu zajištění, tak při jeho zpeněžení. Na 

zajištěné věřitele se zpravidla neuplatní i některé základní principy insolvenčního práva, 

např. princip poměrného uspokojení věřitelů je zde nahrazen uspokojením dle pořadí 

zjištěných pohledávek. 

 

5.3.5.1. Pravidla pro správu předmětu zajištění 

Odchylkou od obecných pravidel pro správu majetkové podstaty je pro případ správy 

majetku, který slouží k zajištění pohledávky věřitele, § 230 odst. 2 – 5. Ustanovení § 

230 odst. 2 IZ dává zajištěným věřitelům možnost udělovat osobě s dispozičním 

oprávněním při správě předmětu zajištění pokyny, kterými je tato osoba vázána, 

s výjimkou případů, kdy pokyn zajištěného věřitele vyhodnotí jako v rozporu 

s principem dobré správy a nechá ho přezkoumat insolvenčním soudem v rámci jeho 

dohlédací činnosti. Náklady spojené s provedením pokynu nese zajištěný věřitel dle § 

230 odst. 3 ze svého. K udělení pokynu je oprávněn věřitel, jehož pohledávka se 

uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí, a neučiní-li tak ani v insolvenčním soudem 

stanovené lhůtě, přejde v případě existence více zajištěných věřitelů právo udělit pokyn 

na dalšího věřitele v pořadí, jinak udělí pokyn insolvenční soud v rámci dohlédací 

činnosti. V případě, že osoba s dispozičním oprávněním dojde k závěru, že pokyn 

zajištěného věřitele je v rozporu s principem dobré správy, může se obrátit na 

insolvenční soud, aby v rámci dohlédací činnosti předmětný pokyn přezkoumal a 

eventuelně jej zrušil. V případě mnohosti zajištěných věřitelů by měl pokyn odrážet i 

jistou formu jejich konsensu, jelikož dle § 230 odst. 4 IZ musí být k pokynu zajištěného 

věřitele předloženy i souhlasy ostatních zajištěných věřitelů, jinak bude ke schválení 

pokynu nařízeno jednání před insolvenčním soudem, jehož součástí bude i projednání 

eventuelních písemných námitek ostatních zajištěných věřitelů proti pokynu.  
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5.3.5.2. Pokyny zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění 

Obdobným způsobem jako správu předmětu zajištění může ale zajištěný věřitel ovlivnit 

prostřednictvím pokynů i jeho zpeněžení. Ustanovení § 293 odst. 1 stanoví, že „jde-li o 

zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění 

pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke 

zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož 

pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel 

neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit 

zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. 

Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze 

zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v 

rámci dohlédací činnosti.“ Tato úprava je tedy téměř identická jako úprava pravidel pro 

správu předmět zajištění, tato podobnost je dále prohloubena ustanovením § 293 odst. 2 

IZ, které přímo odkazuje na přiměřené použití ustanovení § 230 odst. 3 – 5 i na pokyny 

zajištěného věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění. Úprava pokynů zajištěného 

věřitele ke zpeněžení předmětu zajištění tak předpokládá aktivní přístup zajištěného 

věřitele. Obecná ustanovení o jednotlivých způsobech zpeněžení majetkové podstaty (§ 

286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1) se na zpeněžení předmětu zajištění použijí dle 

§ 293 odst. 2 IZ pouze při absenci jakýchkoliv pokynů zajištěného věřitele, kdy bude 

oprávnění na stanovení způsobu zpeněžení zajištěného majetku přeneseno na věřitelský 

orgán a insolvenční soud.
202

 „S majetkem, který je předmětem zajištění, bude v takovém 

případě nakládáno stejně jako s majetkem nezajištěným. Předpokladem je vyčerpání 

všech možností jak pokyn zajištěných věřitelů ke způsobu zpeněžení majetku zajistit; 

především insolvenční soud musí zajištěné věřitele k udělení patřičného pokynu vyzvat. 

Pasivita zajištěných věřitelů je zbavuje možnosti aktivně zasáhnout do způsobu 

zpeněžení majetku, který zajišťuje jejich pohledávku.“
203

  

 

5.3.5.3. Nakládání s výtěžkem zpeněžení předmětu zajištění 

Jako poslední bod pojednání o zajištěných věřitelích považuji za nutné uvést i pravidla 

pro nakládání s výtěžkem zpeněžení předmětu zajištění a uspokojení zajištěných 

věřitelů obsažená v § 298 IZ, která vedle správy a zpeněžení předmětu zajištění tvoří 

třetí zásadní odchylku od obecné právní úpravy pro insolvenční věřitele. Dle § 298 odst. 
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1 mají zajištění věřitelé právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, je-

li zajištěných věřitelů více, budou uspokojováni postupně dle zjištěného pořadí jejich 

pohledávek. Zajištění věřitelé tedy nebudou uspokojováni poměrně s ostatními věřiteli 

při rozvrhu v případě konkursu či ze srážek z příjmu dlužníka při oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, nýbrž z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění jejich pohledávky. 

Zajištění věřitelé tedy mají šanci na procentuálně mnohem vyšší uspokojení, než 

věřitelé nezajištění, nicméně ani tato výhodná pozice není zárukou uspokojení jejich 

pohledávek v plné výši. Od výtěžku zpeněžení předmětu zajištění je nejprve třeba 

odečíst náklady na správu předmětu zajištění (max. 5% z výtěžku) a náklady spojené 

s jeho zpeněžením (max. 4% z výtěžku) dle § 298 odst. 2 a 4 IZ a odměny 

insolvenčního správce dle § 298 odst. 2 IZ (o odměně insolvenčního správce blíže 

pojednám v následující kapitole o nakládání s výtěžkem zpeněžení majetkové podstaty). 

Je-li zajištěných věřitelů více, bude celý o uvedené položky snížený výtěžek zpeněžení 

předmětu zajištění použit nejprve k uspokojení zajištěného věřitele, jehož pohledávka 

byla zjištěna jako první v pořadí, a pouze v případě, že i po uspokojení  pohledávky 

tohoto věřitele v její plné výši z výtěžku ještě něco zbude, bude tato částka použita 

k uspokojení pohledávky v pořadí druhé, resp. třetí atd. Lze tedy říci, že čím vyšší 

pořadí má pohledávka zajištěného věřitele, tím méně výhodná je jeho pozice, což může 

vést až k tomu, že věřitel svou pohledávku raději přihlásí jako nezajištěnou a bude tak 

uspokojován spolu s ostatními nezajištěnými věřiteli. 

 

5.3.5.4. Shrnutí právní úpravy zajištěného věřitele 

Shrnu-li tedy právní úpravu platnou pro zajištěné věřitele, je třeba zdůraznit její 

základní znak, totiž relativně velkou nezávislost na průběhu insolvenčního řízení a 

oddělenost zajištěných věřitelů od věřitelů ostatních. Pozice zajištěného věřitele bývá 

zpravidla velmi výhodná, není totiž příliš časté, že by na jednom předmětu zajištění 

vázla zajišťovací práva více věřitelů, a pokud ano, pak se většinou jedná o majetek 

vysoké hodnoty. Zajištěným věřitelům zákonodárce umožňuje, aby svým aktivním 

přístupem při správě a při zpeněžení předmětu zajištění mohli ovlivnit rozsah 

uspokojení svých pohledávek, a vzhledem k dalším odchylkám od obecných pravidel 

insolvenčního řízení je postavení zajištěného věřitele velmi podobné postavení 

oprávněného při exekuci. 

 



 
 

5.3.6. Skončení konkursu a nakládání s výtěžkem zpeněžení majetkové podstaty 

Zpeněžením majetkové podstaty je její věcná struktura přeměněna, namísto souboru 

různých statků jsou majetkové podstatě pouze finanční prostředky získané zpeněžením, 

které mají být dále použity v souladu s cílem insolvenčního řízení k uspokojení 

dlužníkových věřitelů. Děje se tak na základě rozvrhového usnesení, které na návrh 

insolvenčního správce vydává insolvenční soud. Než se tak ale stane, budou z výtěžku 

zpeněžení uhrazena ještě další zákonem stanovená plnění.  

 

5.3.6.1. Nakládání s výtěžkem zpeněžení před rozvrhem 

Insolvenční správce podává insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru dílčí zprávy o 

průběhu zpeněžení majetkové podstaty a o nakládání s výtěžkem zpeněžení, což je 

součástí kontrolního mechanismu dohledu věřitelů a soudu nad insolvenčním správcem. 

O zpeněžení majetkové podstaty vyrozumí insolvenční správce i subjekty uvedené v § 

300. Zákon upravuje zvlášť nakládání s výtěžkem zpeněžení před vydáním rozvrhového 

usnesení, kdy se v první řadě z výtěžku zpeněžení hradí pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim na roveň postavené a náklady související se správou 

majetkové podstaty
204

 dle § 296 odst. 1 IZ. Insolvenční zákon pamatuje i na možnost, že 

výtěžek zpeněžení majetkové podstaty k úhradě těchto výdajů nepostačuje, v takovém 

případě se dle § 297 odst. 1 dá k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního 

správce, pohledávek věřitelů vzniklých za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 

2, pohledávek věřitelů z úvěrového financování a nákladů spojených s udržováním a 

správou majetkové podstaty použít i zálohy na náklady insolvenčního řízení či zálohy 

poskytnuté věřitelským výborem; pokud ani tehdy prostředky k úhradě postačovat 

nebudou, rozhodne dle § 297 odst. 2 o pořadí úhrady pohledávky nebo o její poměrné 

úhradě insolvenční soud na základě návrhu insolvenčního správce podle § 305 odst. 2.  

Jak vyplývá z výše uvedených pravidel pro uspokojení zajištěných věřitelů, výtěžek 

zpeněžení předmětu zajištění je primárně použit na úhradu nákladů na správu předmětu 

zajištění, nákladů spojených se zpeněžením předmětu zajištění, odměny insolvenčního 

správce za zpeněžení a konečně na uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů. Pouze 

v případě, že i po plném uspokojení všech věřitelů, kteří měli právo na uspokojení ze 

zpeněžení daného předmětu zajištění, z tohoto výtěžku ještě nějaká suma zůstala, bude 

s ní nakládáno jako s výtěžkem zpeněžení majetkové podstaty.  
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Při splnění podmínek § 301 může insolvenční soud k uspokojení pohledávek věřitelů 

nařídit i před vypracováním konečné správy insolvenčním správcem a před vydáním 

rozvrhového usnesení i částečný rozvrh, a o pohledávkách do něj zahrnutých vydá 

insolvenční soud rozvrhové usnesení dle § 301 odst. 4 IZ. Častějším případem je ale 

uspokojování všech pohledávek nezajištěných věřitelů až při rozvrhu na základě 

„řádného“ rozvrhového usnesení, kterému předchází zpracování a schválení konečné 

zprávy insolvenčního správce. 

 

5.3.6.2. Konečná zpráva insolvenčního správce a rozvrh 

Zpracování konečné zprávy insolvenčního správce je jedním z nejdůležitějších úkonů, 

které správce v řízení činí. Jejím cílem je poskytnou insolvenčnímu soudu a věřitelským 

orgánům pravdivý a úplný přehled o činnosti insolvenčního správce během celého 

řízení, a to včetně částky, která má být rozdělena mezi věřitele, označení věřitelů a 

údaje o výši jejich podílů na této částce. Konečnou zprávu insolvenční správce 

předkládá insolvenčnímu soudu až v momentě, kdy zpeněžil všechen majetek 

z majetkové podstaty s výjimkou majetku, který může být z majetkové podstaty vyňat, a 

kdy již byly ukončeny ty incidenční spory, které mohly podstatně ovlivnit závěry 

konečné zprávy. Konečná zpráva obsahuje dle § 302 odst. 2: 

a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň 

postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, 

b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se 

zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, 

c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, 

d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, 

e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, 

f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, 

g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení. 

Dle § 303 IZ předloží insolvenční správce současně s konečnou zprávou insolvenčnímu 

soudu i vyúčtování své odměny a výdajů, a stejně tak učiní i ostatní správci, účastnili-li 

se řízení.  

Následně odstraní insolvenční správce v součinnosti s insolvenčním soudem nedostatky 

konečné zprávy, která bude poté zveřejněna vyhláškou v insolvenčním rejstříku. Do 15 

dnů od zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní účastníci 

řízení podávat námitky. K projednání konečné zprávy a vyúčtování insolvenčního 



 
 

správce nařídí dle § 304 odst. 3 insolvenční soud jednání, na kterém budou projednány 

vznesené námitky proti konečné zprávě a konečná zpráva a vyúčtování dle § 304 odst. 4 

písm. a) schváleny, jsou-li námitky nedůvodné, nebo dle § 304 odst. 4 písm. b) nařízeno 

doplnění či změna konečné zprávy a vyúčtování, jsou-li některé námitky důvodné, aniž 

by měnily její základní obsah, anebo budou dle § 304 odst. 4 písm. c) konečná zpráva a 

vyúčtování odmítnuty, zpochybňují-li vznesené důvodné námitky konečnou zprávu a 

vyúčtování jako celek. V takovém případě musí insolvenční správce předložit konečnou 

zprávu novou. Jakmile nabude rozhodnutí o schválení konečné zprávy právní moci, 

může se konkurs posunout do další fáze. 

 

5.3.6.3. Rozvrh 

Ještě předtím před rozvrhem musí být dle § 305 odst. 1 IZ uspokojeny dosud 

nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkursu, a to 

pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim postavené na roveň, a 

pohledávky zajištěných věřitelů v rozsahu stanoveném pravidly pro uspokojení 

zajištěných věřitelů, o kterých byla řeč výše. Dále dle § 305 odst. 3 IZ vyčlení správce 

před rozvrhem z výtěžku zpeněžení ještě částku na předpokládané výlohy spojené 

s ukončením insolvenčního řízení. A stejně jako v případě nakládání s výtěžkem 

zpeněžení před předložením konečné zprávy a před rozvrhem stanoví zákon v § 305 

odst. 2 pravidla pro případ, že výtěžek zpeněžení nepostačuje k uspokojení všech 

pohledávek dle § 305 odst. 1. 

Cílem tedy je, aby nevypořádanými pohledávkami zůstaly ideálně pouze přihlášené 

pohledávky nezajištěných věřitelů, které budou uspokojeny právě na základě 

rozvrhového usnesení. 

Rozvrhové usnesení vydává dle § 306 odst. 1 IZ insolvenční soud na základě návrhu 

insolvenčního správce, odvolání proti němu mohou podat věřitelé, jejichž pohledávek se 

týká, dlužník a insolvenční správce. V rozvrhovém usnesení insolvenční soud určí 

definitivně částky, které mají být jednotlivým věřitelům vyplaceny, a také lhůtu ne delší 

než 2 měsíce od právní moci rozvrhového usnesení, do kdy se tak má stát. Věřitelé 

budou při rozvrhu uspokojováni dle § 306 odst. 3 IZ poměrně vzhledem k výši jejich 

pohledávky tak, jak byla zjištěna. Rozvrhové usnesení je tedy esenciálním podkladem 

pro uspokojení věřitelů a pro rozdělení výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. 

Insolvenční zákon pamatuje i na situaci, kdy ještě ohledně některé z pohledávek 

postaveno najisto, zda a v jaké výši se bude v insolvenčním řízení uspokojovat: „Vydání 



 
 

rozvrhového usnesení nebrání, jestliže ohledně některé z pohledávek z upraveného 

seznamu přihlášených pohledávek nejsou dosud splněny podmínky pro její výplatu nebo 

jde-li dosud o pohledávku spornou. Částky, které by mohly připadnout na tyto 

pohledávky složí insolvenční správce do úschovy u insolvenčního soudu. Jakmile 

odpadnou překážky k jejich výplatě, vydá o nich insolvenční soud další rozvrhové 

usnesení; ustanovení o rozvrhovém usnesení platí obdobně i pro další rozvrhové 

usnesení. Pokud se ukáže, že ohledně některé z těchto částek nejsou splněny 

předpoklady pro jejich zařazení do rozvrhu, vyloučí ji insolvenční soud z rozvrhu.“
205

 

Částky určené rozvrhovým usnesením k výplatě jednotlivým věřitelům proplatí 

insolvenční správce na jejich náklad zpravidla ve svém sídle a podá poté o splnění 

rozvrhového usnesení zprávu insolvenčnímu soudu dle § 307 odst. 3 IZ. 

 

5.3.6.4. Odměna insolvenčního správce 

Odměna insolvenčního správce je jednou z pohledávek za majetkovou podstatou, které 

mají být uspokojeny ještě před rozvrhem, a základním zdrojem k jejich úhradě je 

výtěžek zpeněžení majetkové podstaty
206

. Oproti ostatním pohledávkám za majetkovou 

podstatou a pohledávkám jim postaveným na roveň se dle mého názoru značně odlišuje 

v tom bodě, že představuje majetkovou zainteresovanost insolvenčního správce na 

insolvenčním řízení a na zpeněžování majetkové podstaty. Z tohoto důvodu bych se jí 

chtěl věnovat poněkud podrobněji.  

Odměna insolvenčního správce v insolvenčním řízení se zpravidla skládá z více složek. 

Jednou z nich je odměna za zpeněžení majetku, druhou pak odměna náležející 

insolvenčnímu správci dle § 38 IZ za jeho činnost v průběhu řízení. Způsob výpočtu 

odměny a její výše je určen prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 313/2007 Sb., 

a liší se i dle způsobu řešení dlužníkova úpadku.  

Za základní ustanovení lze označit ustanovení § 1 vyhlášky, které upravuje odměnu 

insolvenčního správce při zpeněžení majetkové podstaty i při zpeněžení předmětu 

zajištění, a to pro případ, že je řešením úpadku dlužníka konkurs. Odměna 

insolvenčního správce za zpeněžení majetkové podstaty je stanovena jako součet fixní 

pevně stanovené částky a částky určené procentuelně ve vztahu k částce, která má být 

rozdělena mezi nezajištěné věřitele při rozvrhu či vydána zajištěným věřitelům, a to 
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stupňovitě – čím vyšší částka se rozděluje, tím vyšší je fixní část odměny správce a tím 

méně % z částky nad rámec fixní části odměny mu bude náležet v rámci procentuální 

odměny. Ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky stanovuje odměnu správce při zpeněžení 

předmětu zajištění, § 1 odst. 3 vyhlášky pak odměnu správce v závislosti na částce, 

která je při rozvrhu rozvrhována mezi nezajištěné věřitele, ke kterým jsou pro účely 

výpočtu odměny insolvenčního správce počítáni i věřitelé pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim postavených naroveň. Konečně § 1 odst. 5 vyhlášky stanoví 

jako minimální odměnu správce při konkursu částku 45 000 Kč. Další složkou odměny 

insolvenčního správce v konkursu je odměna za přezkoumané přihlášky, která náleží 

správci při konkursu a při reorganizaci podle § 2a vyhlášky, její výše je stanovena na 

částku 1000 Kč za každou přezkoumanou přihlášku, nejvýše však 1 000 000 Kč, 

přičemž nedojde-li při konkursu ke zpeněžení, a tím vzniku nároku insolvenčního 

správce na odměnu za zpeněžení, činí odměna z počtu přihlášek nejméně 45 000 Kč.  

Při reorganizaci náleží insolvenčnímu správci vedle výše zmíněné odměny za 

přezkoumané přihlášky ještě odměna dle § 2 vyhlášky, a to odměna v závislosti 

na obratu podniku dlužníka. Kromě uvedeného může být při řešení dlužníkova úpadku 

reorganizací odměna insolvenčního správce s jeho souhlasem stanovena odchylně 

schůzí věřitelů. 

Při oddlužení náleží insolvenčnímu správci odměna dle § 3 vyhlášky: při oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty stejná odměna jako odměna za zpeněžení při konkursu, 

při oddlužení plněním splátkového kalendáře pak dle § 3 písm. b) vyhlášky částka 750 

Kč za každý započatý měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení až do skončení plnění 

splátkového kalendáře (v případě společného oddlužení manželů pak částka 1150 Kč), a 

dochází-li při oddlužení ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění, náleží správci i 

v oddlužení dle § 3 písm. c) vyhlášky odměna za zpeněžení dle pravidel pro zpeněžení 

zajištěného majetku v konkursu. 

Srovnáním možné výše odměny za zpeněžení a odměn ostatních (za přezkoumané 

přihlášky či odměny správce v oddlužení) docházím k závěru, že každá z těchto složek 

odměny má jiný účel. Odměna za činnost správce, jako je odměna za přezkoumané 

přihlášky či odměna v oddlužení dle § 3 písm. b), má za cíl poskytnout insolvenčnímu 

správci alespoň minimální pokrytí nákladů spojených s jeho činností (nikoliv nahradit 

hotové výdaje, jejichž náhrada správci ze zákona náleží nezávisle na odměně, nýbrž 

pokrýt náklady na činnost správce – nájem prostor a vybavení a zázemí kanceláře, 

výplaty spolupracovníků, software apod.). Tomu odpovídá i fakt, že tato odměna náleží 



 
 

správci i v případě, že v řízení vůbec nedojde ke zpeněžení majetkové podstaty a 

odměna za zpeněžení je tedy nulová. Zejména pro případ, kdy je dlužníkem subjekt 

úplně bez majetku, se zákonodárce snaží zajistit alespoň nějakou odměnu 

insolvenčnímu správci tím, že náhradu hotových výdajů správce a odměnu dle § 38 

odst. 1 v případě, že nemůže být uspokojena z majetkové podstaty, bude do maximální 

výše 50 000 Kč na odměně a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů hradit dle § 38 

odst. 2 stát, a jelikož při absenci zpeněžení nepřipadá odměna za zpeněžení majetkové 

podstaty z logiky věci v úvahu, bude touto odměnou právě odměna za přihlášky či 

odměna za oddlužení dle § 3 písm. b).  

Naproti tomu odměna za zpeněžení může – v závislosti na hodnotě majetkové podstaty 

a výtěžku zpeněžení – může insolvenčnímu správci přinést mnohem vyšší částku. 

Odměna stoupá úměrně tomu, jaká částka bude nakonec vyplacena věřitelům. Ve výši 

odměny za zpeněžení se odráží úspěšnost insolvenčního správce při zpeněžování, má 

tedy i motivační funkci: čím větší prostředky se podaří správci vtáhnout do majetkové 

podstaty a vytěžit z jejího zpeněžení, tím vyšší bude samozřejmě i uspokojení věřitelů, 

což je cílem insolvenčního řízení, a zároveň bude i tím vyšší odměna insolvenčního 

správce za zpeněžení majetkové podstaty dle § 1 odst. 3, a i odměna za zpeněžení 

předmětu zajištění dle § 1 odst. 2 stoupá úměrně s cenou, za kterou správce předmět 

zajištění zpeněžení, tedy i úměrně s uspokojením zajištěného věřitele. Navázání výše 

odměny insolvenčního správce na výši uspokojení věřitelů a výši výtěžku zpeněžení je i 

prostředek, jak správce motivovat, aby při zpeněžení majetku postupoval dle pravidel 

řádné soutěže a neprodal ho někomu pod cenou tam, kde by mohl řádným zpeněžením 

získat pro věřitele větší prostředky. Ovšem jako každý i takto nastavený systém přináší i 

rizika, možnost získat při zpeněžení vysokou odměnu může být rizikovým faktorem 

zejména z hlediska možného zmanipulování výběru insolvenčního správce v případě, že 

je dlužníkem majetný subjekt a již dopředu lze očekávat, že se při zpeněžení bude 

operovat s vysokými částkami. Tomu se zákonodárce snaží čelit nastavením pravidel 

pro ustanovování insolvenčních správců do funkce tak, aby pro eventuelní manipulaci 

ponechávala co nejmenší prostor (o ustanovování insolvenčního správce do funkce již 

bylo pojednáno v kapitole subjekty insolvenčního řízení).   

 

5.3.6.5. Postup po rozvrhu a skončení konkursu 

Uhrazením pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na 

roveň, pohledávek zajištěných věřitelů a rozvrhem a rozdělením výtěžku zpeněžení 



 
 

mezi nezajištěné věřitele je naplněn účel konkursu i insolvenčního řízení. Proto 

insolvenční soud dle § 308 odst. 1 písm. c) přikročí ke zrušení konkursu poté, co obdrží 

zprávu insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení dle § 307 odst. 1 písm. c). 

Rozhodnutí insolvenčního soudu o zrušení konkursu se doručuje dle § 309 odst. 1 IZ 

insolvenčnímu správci a dlužníku do vlastních rukou a zveřejňuje se stejným způsobem, 

jako usnesení o prohlášení konkursu, přičemž odvolání proti němu mohou podat pouze 

insolvenční správce a přihlášení věřitelé, možnost odvolat se proti usnesení o skončení 

konkursu tedy nemá dlužník. Vykonatelnost a účinky rozhodnutí o zrušení konkursu 

nastávají jeho právní mocí, což je i moment, kdy dle § 309 odst. 4 končí insolvenční 

řízení. Účinky zrušení konkursu upravuje § 312 IZ: zanikají ty účinky prohlášení 

konkursu, u kterých není možné jejich navrácení do stavu před prohlášením konkursu, 

za dlužníka – právnickou osobu jednají opět její statutární orgány nebo v případě 

likvidace likvidátor (to také končí přerušení likvidace). Právní jednání provedená během 

konkursu nejsou skončením konkursu dotčena. Jedno z nejdůležitějších ustanovení 

celého konkursního práva je § 312 odst. 4 IZ, který zakotvuje možnost přihlášeného 

věřitele, jehož pohledávka byla zjištěna a který nebyl při rozvrhu zcela uspokojen a 

jehož pohledávku dlužník nepopřel, a nezaniká-li taková pohledávka dle § 311, podat 

návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci na základě upraveného seznamu pohledávek, 

který je tak ve vztahu k předmětné pohledávce vykonatelným exekučním titulem. Právě 

toto ustanovení zakotvuje jeden ze základních znaků konkursu coby likvidačního řešení 

úpadku dlužníka, totiž že přihlášené pohledávky, které nebudou v řízení zcela 

uspokojeny, nezanikají, nýbrž zůstávají nadále vymahatelné a na základě uvedeného 

pravidla jsou rovnou i vykonatelné.  

Role insolvenčního správce ještě skončením konkursu nekončí, insolvenční soud jej 

zprostí funkce až poté, co splní své povinnosti dle § 313 odst. 2 IZ: „Insolvenční 

správce je povinen ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit účetní 

závěrku, splnit povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní 

záznamy. Dále je povinen předat dlužníkovi zbývající majetek, zajistit činnosti 

evidenční a odbornou správu dokumentů61) vzniklých z činnosti dlužníka, popřípadě z 

činnosti jeho právních předchůdců, a další činnosti související se zrušením konkursu. 

Nevede-li dlužník účetnictví, týkají se tyto povinnosti přiměřeně jeho daňové evidence.“ 

Závěrem je nutno dodat, že zrušení konkursu dle § 308 odst. 1 písm. c) po obdržení 

zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení je tím důvodem pro 

skončení konkursu, který bych označil jako „řádný“. Insolvenční zákon upravuje v § 



 
 

308 ještě čtyři další situace, ve kterých insolvenční soud přistoupí ke zrušení konkursu: 

zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke 

zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, zjistí-li, že zde není žádný přihlášený 

věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na 

roveň jsou uspokojeny, zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela 

nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám 

vyloučeným z majetkové podstaty, a též na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto 

návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se 

zrušením konkursu souhlas a na které je úředně ověřena pravost podpisu osob, které ji 

podepsaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Závěr 

Cílem této práce bylo definovat, vymezit a analyzovat pojmy insolvenčního řízení a 

zejména majetkové podstaty dle insolvenčního zákona a na základě zjištěných poznatků 

se pokusit o zhodnocení právní úpravy majetkové podstaty v insolvenčním řízení a 

odhadnout její další vývoj.  

Právní úprava majetkové podstaty a insolvenčního řízení v insolvenčním zákoně je 

úpravou velmi obsáhlou, která má jistě ambice být úpravou komplexní, ale dle mého 

názoru správně se nepokouší obsáhnout úpravu úplně všech institutů, které jsou pro 

majetkovou podstatu a insolvenční řízení zásadní, nýbrž řeší situaci vhodným 

nastavením vztahu insolvenčního zákona a dalších právních předpisů, zejména 

občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních. V porovnání 

s právní úpravou německou, která je stručnější (insolvenční zákon obsahuje 433 

paragrafů, Insolvenzordnung „jen“ 359), musím přiznat, že se mi jako studentovi jak při 

psaní této práce, tak při výuce insolvenčního práva (absolvoval jsem jednosemestrální 

kurz insolvenčního práva během studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ na 

právnické fakultě v Heidelbergu), pracovalo lépe s českým insolvenčním zákonem, a to 

nikoliv z důvodů jazykových. Myslím si, že insolvenční zákon poskytuje v rámci právní 

úpravy jednotlivých institutů dostatečné množství informací k tomu, aby šlo právní 

úpravu správně interpretovat. Německý předpis se snaží být stručný, ale často je to spíše 

na škodu a i velmi důležité věci, bez kterých by norma často byla příliš nejasná a tím 

nepoužitelná, se do výslovného textu právní normy nedostaly a je třeba dovodit je 

výkladem. Zejména pro dlužníka bez právnického vzdělání je dle mého názoru 

insolvenční zákon mnohem přátelštější a lépe uchopitelný, i když s přihlédnutím ke 

složitosti insolvenčního práva jako takového jej beze sporu žádný laik za „jednoduchý“ 

předpis neoznačí. 

Velmi důležité dle mého názoru jsou mechanismy, kterými se insolvenční zákon snaží 

chránit účel insolvenčního řízení a jeho řádný průběh. Zabraňovat zneužívání 

insolvenčního řízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno, zejména pak ochrana 

dlužníka před šikanózními insolvenčními návrhy, považuji za velmi důležitý bod. 

Vzhledem k tomu, jaké škody dokáže i naprosto neopodstatněný insolvenční návrh 

podnikajícímu subjektu na trhu napáchat, bych do budoucna očekával další zpřísnění 

sankcí za šikanózní insolvenční návrh. Stejně tak je v současné společnosti nutné 

předcházet možným machinacím během insolvenčního řízení, a to jak při výběru osoby 



 
 

insolvenčního správce, který je pro insolvenční řízení klíčovým subjektem, tak právě 

v souvislosti s jeho činností při zjišťování, správě a zpeněžení majetkové podstaty. 

V současné právní úpravě insolvenčního zákona spočívá kontrola činnosti správce na 

insolvenčním soudu a na věřitelských orgánech, přičemž je ale třeba dohlížet i nad 

činností věřitelů jako členů věřitelských orgánů, aby své funkce nezneužívali k posílení 

své pozice v řízení. Dle mého úsudku je současný systém vztahů mezi insolvenčním 

soudem, insolvenčním správcem a věřitelskými orgány nastaven dobře, připomíná 

systém „brzd a protivah“. Věřitelské orgány mají efektivní mechanismy kontroly nad 

činností insolvenčního správce, zejména v podobě nutných souhlasů či vyjádření 

k úkonům insolvenčního správce, či v podobě možnosti správce odvolat a zvolit jiného, 

ale nemohou účel řízení mařit a činnost správce zablokovat, jelikož konečné slovo má 

vždy insolvenční soud, a i jeho pochybení může být v některých případech napraveno 

podáním opravného prostředku. Důležitým prvkem na poli ochrany řádného průběhu 

insolvenčního řízení je pak odpovědnost insolvenčního správce a členů věřitelských 

orgánů za škodu, kterou by při výkonu svých funkcí způsobili porušením svých 

povinností včetně povinnosti výkonu funkce s péčí řádného hospodáře. Odpovědnost 

těchto procesních subjektů za škodu je dle mého názoru vhodně doplněna i možnou 

odpovědností státu za škodu, kterou by způsobilo porušení povinností ze strany 

insolvenčního soudu. 

S účelem insolvenčního řízení souvisejí i úvahy o možném dalším posilování sanačních 

řešení úpadku dlužníka. Dlužník a jeho zájmy stály v insolvenčním právu dlouhou dobu 

v pozadí. Dnes v moderní společnosti je úpadek chápán jako velmi negativní nežádoucí 

situace, a zájmem společnosti je pomoci v takovém případě pokud možno všem, kterých 

se týká, tedy nejen věřitelům, ale i dlužníku. Zjednodušit podmínky sanačního řešení 

úpadku a umožnit sanaci co širšímu okruhu dlužníků je dle mne správným postupem. 

Jeden z hlavních důvodů je i přibývání úpadků fyzických osob, kterých v době přijetí 

insolvenčního zákona bylo poskrovnu, a to nejen tzv. spotřebitelských úpadků, ale i 

fyzických osob podnikajících. Sanační řešení je v praxi výhodnější jak pro věřitele, tak 

pro dlužníka, a zejména jednání dlužníka je pro naplnění účelu insolvenčního řízení – co 

možná nejvyšší uspokojení věřitelů – dle mého naprosto klíčové. Bude-li dlužník 

motivován možností vyhnout se likvidačnímu řešení úpadku, je mnohem větší šance na 

jeho aktivní spolupráci s insolvenčním správcem při zjišťování majetkové podstaty (a 

naopak i stoupá šance, že se dlužník zdrží úkonů, které rozsah majetkové podstaty 

zastírají či zužují), a také možnost pravděpodobné sanace má jistě potenciál motivovat 



 
 

dlužníka k včasnému podání insolvenčního návrhu, což je pro možnou sanaci také 

jedním ze základních předpokladů – musí být „co zachraňovat“, jinak zejména 

reorganizace postrádá smyslu, a i v případě likvidačního řešení úpadku dlužníka je 

včasné podání insolvenčního návrhu faktorem, který výrazně ovlivňuje jak aktivní 

stránku majetkové podstaty, tak i výši závazků dlužníka, kterou bude v řízení nutno 

uspokojit. Nutno dodat, že zákonodárce se v posledním vývoji insolvenčního zákona 

právě tímto směrem ubírá, postupně dochází ke zjednodušování podmínek reorganizace, 

oddlužení se umožňuje i podnikajícím fyzickým osobám, které mají dluhy z podnikání, 

zavedl povinnost podat insolvenční návrh a zpřísňují se sankce za její porušení apod. 

Změnou, kterou bych v insolvenčním zákoně velmi uvítal, by bylo převzetí institutu 

„vlastní správy“ (Eigenverwaltung) z německé právní úpravy. Je to velmi dobrý 

odrazový můstek pro eventuální reorganizaci či oddlužení, ale i možnost konkursního 

řízení s dlužníkem, který by měl stále dispoziční oprávnění k majetkové podstatě, je 

prvek, který v naší právní úpravě chybí a který by na přístup dlužníka k insolvenčnímu 

řízení měl jistě pozitivní vliv. Další vítanou změnou by za mne bylo zavedení 

kombinovaného způsobu oddlužení, kdy by si dlužník ke splnění podmínek oddlužení 

splátkového kalendáře mohl „pomoci“ zpeněžením části nebo celé majetkové podstaty a 

rozdělením výtěžku mezi věřitele třeba jako mimořádné splátky. V praxi je tento postup 

již používán a jeho upravením v zákoně by v žádném případě nebylo proti účelu 

insolvenčního řízení. V souvislosti s oddlužením zpeněžením majetkové podstaty si 

dovolím i předjímat zavedení tohoto institutu v německém právním řádu, který jej 

k mému velkému překvapení doposud neupravuje, nicméně i v Německu platí trend 

posilování sanačních řešení úpadku, a proto by zavedení možnosti oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty bylo logickým krokem.  

Za ukazatelem úspěšnosti insolvenčního řízení považuji míru uspokojení nezajištěných 

věřitelů. Z tohoto hlediska je naprosto klíčovým bodem celého řízení správné zjištění 

celého rozsahu majetkové podstaty a následně její co nejvýhodnější zpeněžení. Na 

insolvenčního správce, který je zejména v konkursu za obě tyto činnosti odpovědný, a je 

tedy ústřední postavou celého řízení, klade proto insolvenční řízení velmi vysoké 

nároky. Dle mého názoru musí být insolvenční správce nejen dobrý právník, ale i dobrý 

obchodník, a často bohužel i tak trochu dobrý detektiv. Většina insolvenčních správců 

jsou advokáti, kteří vedle své advokátní praxe vykonávají i činnost insolvenčního 

správce, a často se mohou dostat pod silný tlak způsobený zejména nedostatkem času na 

obě tyto činnosti. Je tedy otázkou, zda by jednou z možností zefektivnění insolvenčního 



 
 

řízení nebyla vyšší specializace insolvenčních správců. Znamenalo by to samozřejmě 

nutnost navýšení odměn insolvenčních správců tak, aby se pouze činností insolvenčního 

správce mohl člověk opravdu uživit, což by představovalo další zátěž pro majetkovou 

podstatu a netroufám si odhadovat, zda by toto byl správný postup či nikoliv. Rozhodně 

si ale myslím, že zohlednění zkušeností insolvenčního správce ve výši jeho odměny by i 

za současného stavu možné bylo, a právě zkušenosti insolvenčního správce se 

zjišťováním a zpeněžováním majetkové podstaty a její správou mají zásadní vliv na výši 

uspokojení věřitelů. Dalším faktorem, který výrazně ovlivňuje zjištění majetkové 

podstaty, jsou oprávnění, která za tímto účelem insolvenční správce má. Zde bych 

vyzdvihl zejména dva body, které považuji za nejdůležitější, a to povinnost součinnosti 

s insolvenčním správcem, kterou insolvenční zákon ukládá nejen dlužníku, ale celému 

spektru subjektů, u kterých je pravděpodobné, že by správci o majetku náležejícím do 

majetkové podstaty mohly podat informace, zejména orgány veřejné správy a finanční 

instituce, a dále pak úpravu neplatnosti a neúčinnosti právních jednání dlužníka, která 

majetkovou podstatu zkracují. Tuto úpravu v insolvenčním zákoně považuji za velmi 

zdařilou, a také za velmi významnou. Lze říci, že bez tohoto institutu by celé 

insolvenční řízení mělo jen mizivou naději na úspěch, i při současném stavu právní 

úpravy je každý dlužník v tíživé hospodářské situaci v pokušení část svého majetku 

před věřiteli (a do budoucna i před insolvenčním správcem) skrýt, a kdyby bylo známo, 

že v případě úpadku neexistují efektivní mechanismy, jak takový majetek do majetkové 

podstaty vtáhnout, tak by dle mého názoru bohužel většina dlužníků přeměnila ono 

pokušení v realitu. V otázce neplatnosti a zejména neúčinnosti právních jednání bych 

proto do budoucna očekával spíše další rozšíření okruhu napadnutelných právních 

jednání, a to zejména takových, které se týkají významné části dlužníkova majetku.  

 

Co říci závěrem: insolvenční zákon je dle mého názoru zdařilým právním předpisem, 

který je schopen efektivně plnit stanovený účel. Aby tomu tak bylo i nadále, musí se – 

stejně jako celý právní řád – i úprava insolvenčního řízení dále vyvíjet a reagovat na 

celospolečenské ekonomické, politické a sociální změny, což se zatím dle mého názoru 

zákonodárci daří. Institut majetkové podstaty je v insolvenčním zákoně upraven 

komplexně a smysluplně. Majetková podstata stojí v centru střetu rozdílných zájmů 

procesních subjektů, a je dle mého názoru insolvenčním zákonem dostatečně chráněna 

proti protiprávnímu jednání zejména ze strany dlužníka před a během insolvenčního 

řízení, ale i proti případnému protiprávnímu jednání věřitelů, a konečně i proti 



 
 

možnému protiprávnímu postupu insolvenčního správce při jejím zjišťování, správě a 

zpeněžování v průběhu řízení. Pro úspěšnost insolvenčního řízení je zcela zásadním 

bodem správné zjištění rozsahu, efektivní správa, a výhodné zpeněžení majetkové 

podstaty. Nejlépe lze těchto tří bodů docílit účinnou spoluprácí všech zainteresovaných 

subjektů, insolvenčního správce, dlužníka, věřitelů (zejména pak členů věřitelských 

orgánů) a konečně i insolvenčního soudu, přičemž spolupráce správce a dlužníka hraje 

ve svých důsledcích roli největší. Proto by měl být cílem dalšího směřování právní 

úpravy uvědomělý dlužník, který sám včas podá insolvenční návrh, zdrží se jednání, 

které by mohlo poškozovat jeho věřitele, a v řízení se správcem vzorně spolupracuje, a 

vysoce kompetentní insolvenční správce, který využije co nejefektivněji svých 

kompetencí k úplnému zjištění a co nejvýhodnějšímu zpeněžení majetkové podstaty.  

  



 
 

7. Shrnutí / Summary 

This thesis deals with two main topics: the insolvency proceeding in Czech republic 

according the Incolvency Code, and the Institute of assets. It also provides short 

comparision of the chosen legal institutes of the assets between Czech and German 

insolvency codes. The purpose of this thesis is to define and describe the incolvency 

proceeding and the institute of assets and to evaluate the regulation of the Incolvency 

code and to predict the possible course of its future changes. 

The insolvency proceeding in Czech republic is a part of civil proceeding, and it is very 

specific because of its purpose, which is to solve the bankrupcy of the debtor and to 

achieve the maximum able repayments for his creditors. That is the reason why the 

insolvency proceeding must have its own specific legal principals and many specific 

rules devoted to achieve its purpose, so the Insolvency code includes many rules to 

prevent the possible misuse of these institutes for some other goals.  

This thesis deals with the subjects of the insolvency proceeding and their interests in the 

proceeding, their duties and competences and with their mutual relationships. The most 

importatnt of these subjects is the insolvency administrator, who is mainly responsible 

for the creation, administration and the final selling of the assets. 

This thesis describes the phases of the insolvency proceeding according to the 

Insolvency Code and gives a brief overview of the insolvency proceeding from its 

begining to its closing, with the special accent on the traditional bankrupcy. In the first 

part of the proceeding the insolvency Court has to examine the insolvency of the debtor, 

and if it is given, the Court decides about the solution of the insolvency. There are three 

main ways of the insolvency solution according the Insolvency Code: traditional 

bankrupcy, reorganisation and discharge. 

The Institute of assets is the main topic of this thesis. The assets contains all debtors 

property, all his moveble things, his imobilities, his money and his rights and claims. 

The insolvency administrator creates the List of Assets, a document which summarizes 

all contents of the assets and their value. The content of the assets changes during the 

proceeding, some property could be included into the assets incorrectly and has to be 

removed from the assets, the administrator can find some new property which shall be 

included in the assets and has to take the necessary steps to do so, for example interpose 



 
 

against invalidity or unenforceability of the legal acts of the debtor, that lowered the 

value of the assets and retract the property lost this way back into the assets. 

In the traditional bankrupcy proceeding the insolvency administrator is instead of the 

debtor the person competent to dispose with the assets. This does not mean that the 

administrator becomes the owner of the assets, but the debtor as the owner loses the 

competention to dispose and to administrate the assets and this competentions are 

passed on the administrator. The administrator is also responsible for selling all the 

contents of the assets. The insolvency Court and the creditors supervise the 

administrators activity to ensure its legality and usefulness. The cooperation between all 

subjects, but especially between the debtor and the insolvency administrator, is the 

necessary condition of the succes of the insolvency proceeding and vastly increases the 

possible extent of the repayments, which will be distributed from the profits of the 

asset-sale among the Creditors at the end of the proceeding. The traditional bankrupcy 

proceeding end when all the contents of the assets are sold, all the cost of the 

proceeding are covered and all money is distributed between the Creditors. If some 

claims of the Creditors couldn’t be fully covered, those claims do not perish when the 

proceeding ends and can be further enforced against the debtor. But if the solution of the 

insolvency is not the traditional bankrupcy, but discharge or reorganisation, the situation 

is different and the debtor is freed from all debts. 

My conclusion of the evaluation of the Insolvency Code is that it is a good and modern 

law. It provides good balance between the interests of all participating subjects of the 

insolvency proceeding and the regulation is fully capable of achieving its purposes. The 

institute of assets is the very center of the conflict of these interests, and is well-

protected by the Insolvency Code against illegal treatment of the debtor and even of the 

insolvency administrator. Still no law can be effective without the people using it co-

operating with each other and respecting each others justified interests, so the behaviour 

of the insolvency administrator and especially of the debtor before and during the 

insolvency proceeding has a great influence on its succes, or failure. 
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11. Shrnutí v českém jazyce 

Tato práce se zabývá dvěma hlavními tématy: insolvenčním řízením v České republice 

dle insolvenčního zákona, a institutem majetkové podstaty. Také obsahuje krátké 

srovnání vybraných právních institutů majetkové podstaty mezi českým a německým 

insolvenčním zákonem. Cílem této práce je definovat a popsat insolvenční řízení a 

institut majetkové podstaty a zhodnotit právní úpravu insolvenčního zákona a pokusit se 

předpovědět budoucí směřování jeho změn.  

Insolvenční řízení v České republice je součástí občanského práva procesního, a je 

velmi specifické vzhledem ke svému účelu, kterým je řešení úpadku dlužníka a 

dosažení maximálního možného uspokojení jeho věřitelů. Z tohoto důvodu musí mít 

insolvenční řízení své vlastní zvláštní zásady a zvláštní pravidla uzpůsobená k dosažení 

svého účelu, proto obsahuje insolvenční zákon i četná pravidla, která mají zabránit 

možnému zneužití zvláštních pravidel insolvenčního řízení k jiným než stanoveným 

cílům.  

Tato práce se zabývá subjekty insolvenčního řízení a jejich zájmy, povinnostmi a 

kompetencemi v řízení a jejich vzájemnými vztahy. Nejdůležitějším subjektem je 

insolvenční správce, který zejména je odpovědný za vytváření, správu a konečné 

zpeněžení majetkové podstaty.  

Tato práce popisuje jednotlivé fáze insolvenčního řízení dle insolvenčního zákona a 

poskytuje stručné shrnutí průběhu insolvenčního řízení od jeho zahájení až do úplného 

skončení, a to s důrazem na konkurs. V první části insolvenčního řízení přezkoumává 

insolvenční soud úpadek dlužníka, a je-li tento dán, rozhodne o způsobu jeho řešení. 

Insolvenční zákon zná tři hlavní typy způsobů řešení dlužníkova úpadku: konkurs, 

reorganizaci a oddlužení. 

Institut majetkové podstaty je hlavním tématem této práce. Majetková podstata zahrnuje 

veškerý majetek dlužníka, všechny jeho movité i nemovité věci, finanční prostředky, 

pohledávky a jeho zpeněžitelná práva. Insolvenční správce vytváří soupis majetkové 

podstaty, který vypočítává všechny statky zahrnuté do majetkové podstaty a uvádí jejich 

ocenění. Obsah majetkové podstaty se v průběhu řízení mění, některý majetek, který do 

ní byl původně zahrnut neprávem, z ní bude odebrán, ale také může insolvenční správce 

objevit majetek, který do majetkové podstaty má být zahrnut a prozatím nebyl, 



 
 

v takovém případě je povinen podniknout nutné kroky k tomu, aby takový majetek do 

majetkové podstaty vtáhnul, např. namítat neplatnost či neúčinnost právních jednání 

dlužníka, která snížila hodnotu majetkové podstaty, a těmito jednáními vyvedený 

majetek do majetkové podstaty navrátit.  

Při řešení dlužníkova úpadku konkursem je osobou oprávněnou disponovat 

s majetkovou podstatou namísto dlužníka insolvenční správce. Neznamená to, že by se 

správce stal vlastníkem majetkové podstaty, ale dlužník jako vlastník ztrácí svá 

oprávnění k dispozici a správě majetkové podstaty, která přejdou na insolvenčního 

správce. Správce je také odpovědný za zpeněžování majetkové podstaty. Insolvenční 

soud a věřitelé dohlížejí na činnost insolvenčního správce, aby zajistili legalitu a řádný 

výkon jeho povinností. Spolupráce mezi všemi subjekty, především ale mezi dlužníkem 

a insolvenčním správcem, je nutnou podmínkou úspěchu insolvenčního řízení a může 

významně ovlivnit rozsah uspokojení přihlášených věřitelů, kteří budou uspokojováni 

na konci insolvenčního řízení z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty. Konkurs končí 

poté, co byly všechny zpeněžitelné součásti majetkové podstaty zpeněženy, byly 

uhrazeny náklady řízení a pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim 

postavené na roveň a výtěže zpeněžení byl rozdělen mezi věřitele. Pokud některé 

pohledávky přihlášených věřitelů nemohly být uspokojeny v plné výši, nezanikají 

s koncem insolvenčního řízení a věřitelé je mohou nadále uplatňovat vůči dlužníkovi. 

V tom spočívá zásadní rozdíl mezi konkursem a sanačními řešeními úpadku, 

reorganizací a oddlužením, při kterých je dlužník osvobozen od placení svých zbylých 

závazků.  

Mým závěrem o zhodnocení insolvenčního zákona je, že se jedná o dobrý a moderní 

předpis. Právní úprava je plně schopna dostát svému účelu a poskytuje vyvážený přístup 

k zájmům jednotlivých zainteresovaných subjektů. Institut majetkové podstaty stojí 

v samém středu střetu těchto zájmů, ale je dobře chráněn insolvenčním zákonem proti 

možným protiprávním zásahům ze strany dlužníka a dokonce i insolvenčního správce. 

Nicméně žádný zákon nemůže být efektivní bez toho, aby adresáti normy 

spolupracovali a vzájemně respektovali své oprávněné zájmy, proto jsem toho názoru, 

že chování především dlužníka před a během insolvenčního řízení má zásadní vliv na 

jeho úspěch či neúspěch.  

 


