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1. ÚVOD 

Platební neschopnost, předlužení, úpadek. To jsou pojmy, které jsou postrachem 

pro asi každého podnikatele. Ne vždy však těžká ekonomická situace musí znamenat 

definitivní konec. Insolvenční právo muselo postupně reagovat na dynamické změny ve 

světové ekonomice. Ani v českém právním prostředí tomu nebylo jinak. Velkou změnu 

pro české insolvenční právo znamenalo přijetí nového insolvenčního zákona v roce 2008. 

Ten po vzoru americké a německé právní úpravy zavádí nové způsoby řešení dlužníkova 

úpadku, a to reorganizaci a oddlužení. 

Ve své práci jsem se rozhodla věnovat se právě reorganizaci, která představuje 

šanci pro podnikatele (a to jak fyzické, tak i právnické osoby) „přežít“ insolvenční řízení 

a zachránit tak, i když třeba jen zčásti, chod svého obchodního závodu. Reorganizace je 

tedy sanačním způsobem řešení úpadku dlužníka-podnikatele. Nejedná se však pouze o 

výhodné řešení pro samotného dlužníka, nýbrž i pro jeho věřitele, kteří mohou vhodně 

zvoleným způsobem reorganizace dosáhnout vyššího uspokojení než při konkursu. Stejně 

tak pro zaměstnance dlužníka, tedy osoby, které nejsou účastníky insolvenčního řízení 

ani jeho procesními subjekty, je reorganizace velkou nadějí pro zachování jejich 

pracovních míst, na rozdíl od konkursu.  

I přes své nesčetné výhody je reorganizace v českém prostředí stále minoritním 

způsobem řešení úpadku. Například v roce 2014 bylo z cca 4000 zjištěných úpadků pouze 

5 z nich řešeno reorganizací, z čehož pouze 2 byly zdárně ukončeny splněním 

reorganizačního plánu. V roce 2015 byla reorganizace povolena u 7 případů z cca 7.500 

zjištěných úpadků, z čehož 6 jich bylo zdárně ukončeno splněním reorganizačního plánu.1 

Důvodů může být hned několik. I přes to, že je u nás možné řešit úpadek reorganizací již 

téměř 10 let, nedůvěra a neznalost věřitelů je stále poměrně vysoká, a tudíž se stále více 

přiklánějí k možnosti řešit úpadek konkursem. Reorganizaci může insolvenční soud 

povolit i bez většinového souhlasu věřitelů, ovšem dlužník musí splňovat stanovená 

kritéria týkající se především jeho velikosti. Na českém trhu však příliš takových 

                                                 

1 Zdroj: statistické údaje Ministerstva spravedlnosti ČR, dostupné online na: 

http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html  

http://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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insolventních subjektů, které by splňovaly kritéria insolvenčního zákona pro vstup do 

reorganizace, není.  

Cílem této práce je podrobněji přiblížit průběh reorganizace od jejího počátku 

až po ukončení. Přestože lze reorganizační řízení s ohledem na jeho smysl vnímat jako 

více či méně samostatné a celistvé řízení, nelze jej zcela oddělit od obecného 

insolvenčního řízení, které je však díky své specifičnosti velmi rozsáhlé a komplikované 

a nelze jej dle mého názoru v přijatelném rozsahu obsáhnout celé. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla ve své práci, s ohledem na její zaměření, nejprve celé insolvenční řízení 

zasadit do historického kontextu a nastínit tak jeho vývoj až do dnešní podoby. Následně 

se ve své práci budu věnovat základním prvkům insolvenčního řízení obecně, jako jsou 

základní zásady insolvenčního řízení či jeho účastníci, a to vše s ohledem na reorganizaci. 

Následně se v hlavní kapitole této práce zaměřím na podstatu reorganizace a její detailní 

průběh. Jako poslední kapitolu jsem se pak rozhodla zařadit stručné znázornění reálného 

případu úspěšné reorganizace společnosti Kordárna, a.s. V závěru své práce se budu 

věnovat smyslu, efektivitě a hodnocení právní úpravy reorganizace. 

2. PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČR A JEJÍ VÝVOJ 

2.1. Nástin historického vývoje insolvenčního práva  

Insolvenční právo se v průběhu času velice složitě vyvíjelo a jeho historie je 

velmi dlouhá. Jako každá oblast práva, i právo insolvenční (dříve tedy právo konkursní, 

z latinského concursus creditorum, tedy souběh věřitelů) se ke své moderní podobě 

propracovávalo s ohledem na potřebu doby. Největší rozvoj začal pochopitelně 

s rozvojem obchodu a následně bankovnictví a úvěrování. Nicméně určité aspekty, ze 

kterých se postupně začaly formovat pravidla, která posloužila modernímu 

insolvenčnímu právu jako základ, můžeme naleznout již v době římské. 

2.1.1. Období římského práva 

Římské právo neupravovalo konkursní řízení jako samostatnou oblast, ale bylo 

řešeno v rámci řízení exekučního. Můžeme zde nalézt mnohost věřitelů, v jejichž 

prospěch se exekuční řízení vedlo a kteří si následně výtěžek rozdělili, a to podle výše 

svých nároků. Užitečnost pro shromáždění věřitelů byla právě hlavním principem, na 
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kterém celé řízení stálo. Za povšimnutí stojí zásada přiměřenosti majetku použitého 

k úhradě dluhu, kdy se nejprve zpeněžoval majetek movitý a až posléze, pokud to bylo 

nutné, majetek nemovitý. 

2.1.2. Počátek konkursního řízení v českých zemích 

Od raného středověku až po období renesance žádná úprava úpadku dlužníka 

s vícero věřiteli prakticky neexistuje. Zásady konkursního práva se začínají objevovat až 

s rozvojem obchodu, a to během 14. až 16. století v Itálii, jejíž města byla v obchodních 

transakcích velmi aktivní. Z Itálie se počátky konkursního práva rozšířily také do 

Německa, kde se ze saského arestačního procesu postupně vyvinulo konkursní právo. 

S růstem obchodních transakcí a se zvyšováním potřebných částek se čím dál častěji 

vytvářel stejný model – jeden či dva hlavní věřitelé a vedle nich ostatní menší věřitelé. 

Začaly se zde tedy objevovat náznaky rozlišování mezi věřiteli a postupný rozvoj 

zajištění, které bylo s narůstajícím objemem transakcí stále více potřebné. Zmíněný saský 

arestační proces pak k problematice rozlišování věřitelů připojil i zkoumání oprávnění 

věřitelů a jejich vzájemné postavení. 

V českých zemích došlo k nejrychlejšímu rozvoji úpadkového práva především 

v období 16. století, kdy docházelo k výrazným změnám cen vlivem přílivu zlata a stříbra 

z amerických kolonií. Tzv. cenová revoluce u nás trvalo poměrně dlouho, a to již od 

rozvoje Prahy po bitvě u Lipan (1434), ale především pak za vlády Rudolfa II., který své 

sídlo přesunul z Vídně do Prahy (1577) a tím byl dán prostor k dalšímu nepřiměřenému 

nárůstu cen. Pro zmírnění dramatického zdražování byl vydán drahotní řád (1578), který 

reguloval ceny potravin a řemeslných služeb. I přes to však růst cen pokračoval až do 

konce 16.století. Všeobecné zdražování negativně postihovalo především šlechtu, která 

začala upadat do dluhů. Není proto divu, že úměrně růstu cen, a tudíž i rozrůstání 

bohatých společenských vrstev, rostly i nároky na úpravu konkursního práva. 

Společenské a ekonomické změny měly za následek, že se úpadek stal již v první polovině 

17. století běžnou součástí života. V neposlední řadě je to také tzv. měnová kaláda (tedy 

něco jako státní bankrot), která byla taktéž velmi silným ekonomickým impulzem pro 

úpravu konkursního práva. Tyto počátky řešení úpadku v českých zemích měly 

především vyřešit ekonomické problémy šlechty. 
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V roce 1627 bylo proto konkursní řízení upraveno v Obnoveném řízení 

zemském. Zde již byla zakotvena poměrně jasná právní úprava řešení úpadku dlužníka. 

Opět zde byl značný vliv římského práva. Základním principem byla mnohost věřitelů a 

dlužníkův majetek nepostačující k pokrytí všech jeho dluhů. Obnovené řízení zemské 

také rozlišovalo mezi úpadkem neúmyslným, kdy pak nepřicházelo v úvahu radikální 

násilné řešení či odejmutí svobody a úpadkem úmyslným, kde naopak mohl být uložen i 

trest smrti. Zakotvena je i zásada poměrného uspokojování věřitelů s tím, že je však 

upřednostňován ten, z jehož podnětu bylo řízení zahájeno. Právní úprava se také snažila 

předcházet nekalým praktikám či poškozování věřitelů, ti naopak museli své pohledávky 

prokázat a přihlásit v určité prekluzivní lhůtě. Vydělení konkursního práva jako 

samostatného řízení bylo následně podpořeno císařským reskriptem (1637) a 

místodržitelským patentem (1637), jejichž úlohou bylo reagovat na potřebu zjištění všech 

věřitelů. Ti měli být veřejně vyzváni k přihlášení svých nároků, a to ve stanovené lhůtě.  

Vrcholem formování samostatného konkursního práva byla Deklaratoria 

a Novelly (1640), které se týkaly právě konkursního řízení a byl tak vlastně vytvořen 

první český konkursní řád. Celý legislativní vývoj byl zakončen v letech 1646 a 1648, 

kdy byla vydána další Deklaratoria. I přes to, že konkursní úprava samozřejmě odpovídala 

své době, lze zde spatřovat nespočet aspektů, které se dají srovnat s moderní právní 

úpravou. Řízení se rozdělovalo do jednotlivých stádií, jejichž pořadí bylo neměnné. 

Jednalo se o přípravné řízení, likvidační řízení, prioritní řízení a distribuční řízení. Také 

se zde prakticky zformovaly skupiny pohledávek v čele s prioritními pohledávkami za 

majetkovou podstatou a taktéž pohledávek, které jim byly staveny na roveň. Také 

pohledávky zajištěné (tehdy zapsané v Zemských deskách či pohledávky ze směnek) a až 

v poslední řadě pohledávky obyčejné, tedy nezajištěné. Dá se říci, že právní úprava, která 

se v tomto období zformovala, byla více či méně dostatečná až do počátku 18. století, kdy 

si společenské, hospodářské a finanční změny vynucovaly odlišné pojetí úpadku a jeho 

řešení.  

Po několika letech dílčích úprav, vydání česko-rakouského směnečného řádu 

a snahách o unifikaci konkursních postupů, byl v roce 1781 vydán Josefínský konkursní 

řád, který představoval komplexní úpravu společnou pro všechny skupiny obyvatel, 

všechny situace i všechny významné části císařství. I přes to, že se jednalo o velmi 

propracovaný dokument, v praxi byl velmi záhy kritizován pro zdlouhavost a nákladnost 
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řízení. Proto v následujících letech docházelo k mnoha pokusům o jeho novelizaci či 

nahrazení zákonem jiným. Uspokojivým řešením byl až v roce 1869 Rakouský 

konkursní řád, který ovšem také nevyřešil problémy s vysokými náklady a zdlouhavým 

řízením. Navíc nereflektoval rozvoj bankovnictví a úvěrování a tyto velké věřitele do jisté 

míry opomíjel. Taktéž v otázce odpůrčího řízení jen stručně odkazoval na zásady 

obecného občanského práva. Následovalo období dílčích zásahů do této úpravy, které 

vyvrcholilo až vydáním císařského nařízení 337/1914 ř. z., rakouský konkursní řád, 

kterým bylo konkursní řízení zreformováno. U této úpravy stojí za zmínku velmi 

důsledné rozlišování konkursu a nepatrného konkursu. Také vyrovnání je zde věnována 

pozornost a nechybí ani odpůrčí řád.  

2.1.3. Právní úprava Československa 

Nově vzniklá Československá republika přejala recepčním zákonem právní 

úpravu rakouskou i uherskou a s ní si vystačila až do Velké hospodářské krize. Diskuze 

o potřebě nové úpravy konkursního řízení začaly již počátkem dvacátých let. Výsledkem 

bylo v roce 1931 vydání zákona č. 64/1931 Sb., konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řád. 

Významný byl tento zákon především proto, že odstranil dosud panující dualitu právní 

úpravy, kdy české země používaly úpravu rakouskou, kdežto v části slovenské 

a v Podkarpatské Rusi platila úprava uherská. Nový konkursní zákon tedy v podstatě 

modernizoval platný stav a sjednocoval úpravu v celé zemi. Tato úprava platila na území 

Československa až do roku 1950. 

Útlum pro vývoj (nejen) konkursního práva nastal v důsledku politických změn 

v roce 1948, kdy bylo postupně zlikvidováno v zásadě veškeré soukromé vlastnictví a 

místo něj bylo státem zavedeno direktivní hospodářství. Konkursní řád z roku 1931 platil 

ještě další dva roky, než byl Občanským soudním řádem (142/1950 Sb.) zaveden institut 

exekuční likvidace, který byl jediným institutem připodobňujícím konkurs. Ovšem i ten 

byl v roce 1963 (zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád) z právní úpravy vypuštěn a 

zůstal jen název pro zachování reciprocity se zahraničními právními řády. „Vzhledem 

k existenci v podstatě jednoho vlastnického subjektu k výrobním prostředkům, kterým byl 
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stát, stal se konkurs v podmínkách tzv. socialistického hospodářského systému 

neaplikovatelným.“2  

Návrat ke konkursnímu právu přišel až se změnou politického režimu po 

událostech listopadu 1989. V souvislosti s odstraňováním překážek bránících fungování 

tržního hospodářství byl v roce 1991 vydán zákon o konkursu a vyrovnání (328/1991 

Sb.), který byl ve značné míře inspirován konkursním řádem z roku 1931. Tento zákon 

se však postupem času ukázal být v praxi nedostatečný a celkem byl jednadvacetkrát 

novelizován. Změny však byly spíše okrajové, nicméně vývoj ekonomické situace 

vyžadoval zásadnější změnu koncepce úpadkového práva. 

2.2. Vznik nového insolvenčního zákona pod vlivem zahraniční 

právní úpravy 

Úprava klasického úpadkového práva se v polovině 20. století dostala do krize. 

Důvodem byla hlavně neschopnost právní úpravy pružně reagovat na změnu podstatných 

okolností. Především se jednalo o změnu podoby klasických úpadců. Čím dál více se totiž 

do úpadku dostávali střední a velcí podnikatelé, namísto malých podnikatelů 

provozujících převážně řemeslnou činnost. Klasičtí dlužníci, tedy malí podnikatelé, měli 

většinou jen pár věřitelů, kteří se mohli řízení účastnit osobně. Avšak střední a velcí 

podnikatelé mívají velmi často i stovky a tisíce věřitelů, tudíž bylo zcela nezbytné zřídit 

věřitelské orgány, jelikož osobní účast každého jednotlivého věřitele nepřipadala 

v úvahu. Dosud také bylo klasickým postupem zpeněžování dlužníkova majetku tzv. „kus 

po kuse“, což je u středních a velkých podnikatelů do jisté míry problém, jelikož již není 

tak snadné izolovat jednotlivé kusy dlužníkova majetku a často při takovém zpeněžování 

docházelo ke ztrátám. Stále častěji tedy docházelo k situacím, kdy pro věřitele bylo 

mnohem výhodnější existenci dlužníkova podniku zachovat a díky následné postupné 

revitalizaci docházelo k výraznějšímu uspokojení nároků věřitelů. Vyrovnání (jakožto 

jediný dosavadní sanační způsob) přestávalo tomuto trendu stačit a čím dál méně úpadců 

bylo schopných splnit podmínky pro jeho provedení. Bylo tedy jen otázkou času, kdy 

                                                 
2 SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního práva. Ostrava: Key Publishing, 2010. Právo 

(Key Publishing). ISBN 978-80-7418-073-6, str. 46 
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přijde první reakce na potřebu změny právní úpravy úpadkového práva, a to především 

v zavedení nového sanačního způsobu. 

Jako první na hospodářské a společenské změny reagovaly Spojené státy 

americké, které v roce 1978 vydaly Bancruptcy Act (dále jen „USBC“). Tento zákon se 

stal vzorem pro mnohé státy Evropy, včetně České republiky, a to především v oblasti 

sanačního způsobu řešení dlužníkova úpadku. USBC totiž jako první zavádí nový způsob 

řešení úpadku dlužníka, a to reorganizaci (Kapitola 11 USBC), díky které má dlužník 

možnost vyhnout se celkové likvidaci a tím zásadně ztrátě svého právního postavení 

včetně ztráty pracovních míst a ekonomických zdrojů.3 Jedná se především o dlužníky, 

jejichž going concern hodnota je vyšší než likvidační hodnota podniku a pro jeho věřitele 

je tak mnohem výhodnější zvolit zachování chodu dlužníkova podniku za uplatnění 

určitých opatření. 

V České republice se o potřebě nové právní úpravy úpadkového práva vedly 

diskuze již koncem devadesátých let. V roce 2001 byla ministerstvem spravedlnosti 

sestavena Komise pro přípravu nového úpadkového práva, jejímž předsedou byl JUDr. 

Zdeněk Krčmář, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR. Její činnost vyvrcholila v říjnu 

téhož roku, kdy byl vládou schválen její věcný záměr nového zákona. V následujících 

třech letech probíhaly přípravy paragrafovaného návrhu nového zákona (vypracovaný 

místopředsedou vlády pro ekonomiku). Zajímavostí je, že současně vznikla konkurenční 

podoba návrhu na nový insolvenční zákon. I přes to, že oba návrhy byly založeny na 

společném základě, byl mezi oběma návrhy veden spor o postavení a míru účasti na řízení 

jednotlivých subjektů. Konkurenční „boj“ mezi těmito návrhy vedl k mnoha 

pozměňovacím návrhům a přepracováním. Výsledkem byl návrh vypracovaný týmem 

ministerstva spravedlnosti, který byl předložen Legislativní radě vlády a jako vládní 

návrh zákona byl následně, po komplexní úpravě, Poslaneckou sněmovnou přijat 8. února 

2006 jako zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen 

                                                 
3 SCARBERRY, Mark S. Business reorganization in bankruptcy: cases and materials. St. Paul, Minn.: West 

Pub. Co., 1996. ISBN 03-140-6595-4, str. 5 
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„Insolvenční zákon“). „Inspiračním zdrojem nové úpravy je především americká a 

německá úprava úpadkového práva.“4  

Insolvenční zákon přinesl mnoho změn oproti předchozímu zákonu o konkursu 

a vyrovnání. Především bylo zavedeno jednotné insolvenční řízení (na rozdíl od dvou 

samostatných řízení – konkursního a vyrovnávacího). V tomto případě se česká právní 

úprava inspirovala v Německu, kde je taktéž jednotný návrh na zahájení insolvenčního 

řízení společný pro všechny způsoby řešení dlužníkova úpadku. Řízení je tedy 

dvoufázové, kdy v první fázi je zahájeno insolvenční řízení a jejím výsledkem je 

rozhodnutí o úpadku. Až v následující fázi je rozhodnuto o způsobu jeho řešení. Zde je 

naopak velký rozdíl od amerického USBC. Na rozdíl od naší právní úpravy se totiž 

navrhovatel již od počátku rozhoduje, který druh řízení pro řešení dlužníkova úpadku 

zvolí. V tomto případě podá návrh na zahájení (filing a petition) dle konkrétní kapitoly 

USBC. Navrhovatel se v této situaci může rozhodnout pro podání návrhu dle kapitoly 11 

- reorganizace (Chapter 11 - reorganization), nebo dle kapitoly 7 – likvidace (Chapter 7 

– liquidation). Jedná se tedy o řízení jednofázové. 

Další novinkou bylo rozšíření případů, kdy je možné zahájit řízení dle 

Insolvenčního zákona, a to o případy úpadku hrozícího, kdy ještě nejsou naplněny znaky 

úpadku, ale dlužník se jim zahájením insolvenčního řízení snaží předejít. Nově byl 

v právní úpravě zakotven i institut moratoria či nepatrného konkursu, díky němuž je 

možné řízení v určitých případech podstatně zkrátit. Také práva věřitelů byla značně 

posílena, když jim byla dána možnost přijmout rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova 

úpadku, jímž je insolvenční soud vázán. V neposlední řadě byl zprovozněn insolvenční 

rejstřík, který slouží pro rozšíření informovanosti a obsahuje seznam všech dlužníků a 

jejich řízení a také insolvenčních správců. Insolvenční zákon taktéž vydělil finanční 

instituce, jejichž úpadek je řešen samostatně. 

Především však byly Insolvenčním zákonem zavedeny nové sanační způsoby 

řešení úpadku dlužníka, a to oddlužení (pro nepodnikající fyzické či právnické osoby) a 

reorganizace (pro podnikající fyzické či právnické osoby). Jak již jsem zmiňovala 

                                                 
4 Rozhovor s JUDr. Zdeňkem Krčmářem, Konkurs a vyrovnání, vydání 03/2006, dostupný na 

http://www.konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idac=161&idb=27  

http://www.konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idac=161&idb=27


15 

 

v předchozím textu, ideovým zdrojem reorganizace byla právě americká právní úprava 

(stejně tak jako pro mnoho dalších zemí Evropy). Přesto, že je inspirace americkou 

úpravou reorganizace velmi značná a insolvenční zákon také řadu řešení z USBC převzal, 

nelze tvrdit, že by se ustanovení Insolvenčního zákona týkající se reorganizace dala 

považovat za „prostý transplantát americké právní úpravy“5. 

2.3. Vliv práva Evropské Unie 

Do právního řádu České republiky, jakožto členského státu Evropské unie, se 

promítají i unijní právní předpisy týkající se úpadkového řízení. Evropská unie se 

rozhodla pro harmonizaci úpadkového řízení, a to s ohledem na rostoucí mezinárodní 

účinky činnosti podnikatelů. „Vzhledem k tomu, že platební neschopnost takových 

podniků ovlivňuje rovněž řádné fungování vnitřního trhu, vyvstává potřeba aktu 

Společenství, který by koordinoval opatření, která je třeba učinit vůči majetku dlužníka 

neschopného plnit své peněžité závazky.“6 Bylo proto vydáno Nařízení Rady č. 

1346/2000 o úpadkovém řízení (dále jen „Nařízení I.“), které mělo především zamezit 

převodu majetku či soudních řízení z jednoho členského státu do druhého a tím dosažení 

výhodnějšího právního postavení, čili tzv. forum shopping. Obsahem Nařízení I. Však 

nebyla hmotněprávní úprava, která by sjednocovala právní úpravu ve všech členských 

státech. Taková opatření ani nejsou účelná vzhledem k velkým odlišnostem v právních 

úpravách úpadkového řízení v jednotlivých členských státech. Nařízení I. naopak 

stanovovalo zvláštní pravidla pro určování rozhodného práva, dále také umožňovalo 

zahájení úpadkového řízení ve státě, kde jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, včetně 

zahájení vedlejších řízení v členském státě, kde má dlužník provozovnu. Na úrovni práva 

EU byla tedy stanovena mezinárodní příslušnost, tj. v jakém státě mohou být řízení 

zahájena. Místní příslušnost již stanovují vnitrostátní právní předpisy. V neposlední řadě 

bylo Nařízením I. Upraveno přihlašování pohledávek zahraničními věřiteli či uznávání 

                                                 
5 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 460 

6 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, dostupné online na http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1346&rid=13  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1346&rid=13
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000R1346&rid=13


16 

 

rozhodnutí ve věcech úpadku. Nedostatkem tohoto nařízení však byla použitelnost pouze 

v případech likvidačních, tedy v České republice v případech konkurzu. 

V červnu 2015 bylo ale Nařízení I. nahrazeno novým Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 (dále jen „Nařízení II.“). I přes to, že Nařízení I. 

Fungovalo víceméně dobře, po dobu 15 let bylo několikrát pozměněno a další změny byly 

dále plánovány. Pro zachování srozumitelnosti a přehlednosti bylo rozhodnuto o jeho 

kompletním přepracování. Nařízení II. nabude účinnosti 26. 6. 2017 a nahradí tak původní 

Nařízení I. V celém jeho rozsahu. „Nová úprava stejně jako předchozí úprava nezavádí 

jednotné insolvenční řízení pro všechny státy Evropské unie. Nařízení spíše jen doplňuje 

národní úpravy insolvenčního práva o normy, které jsou významné z hlediska fungování 

společného trhu Unie.“7 Velkou změnou oproti původnímu Nařízení I. je však rozšíření 

působnosti Nařízení II., a to právě o sanační způsoby řešení úpadku. „Oblast působnosti 

tohoto nařízení by měla být rozšířena, aby zahrnovala řízení, jež usilují o záchranu 

hospodářsky životaschopných podniků v obtížné situaci a o poskytnutí druhé šance 

podnikatelům. Měla by se zejména rozšířit na řízení, která upravují restrukturalizaci 

dlužníka ve fázi, kdy existuje pouze určitá pravděpodobnost úpadku, nebo která 

dlužníkovi ponechávají plnou či částečnou kontrolu nad jeho majetkem a záležitostmi.“8 

V případě českého právního řádu se tedy Nařízení II. bude vztahovat jak na konkurs, tak 

i na reorganizaci a oddlužení, tedy na všechny způsoby řešení úpadku fyzických i 

právnických osob, podnikajících i nepodnikajících (s výjimkou Nově je také zaveden 

standardizovaný formulář pro přihlašování pohledávek zahraničními věřiteli (čl. 55 

Nařízení II.), či je podrobněji upraven institut „soustředění hlavních zájmů dlužníka“ pro 

vyšší míru ochrany před forum shopping. 

3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY A ÚČEL INSOLVENČNÍHO 

ŘÍZENÍ 

                                                 
7 SEDLÁČEK, Dušan, SPRINZ, Petr, Novinky evropského insolvenčního práva, E-Právo, 5.1.2016, 

dostupné online na https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-evropskeho-insolvencnihoprava-

99667.html  

8 Viz odst. (10) Preambule Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-evropskeho-insolvencnihoprava-99667.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/novinky-evropskeho-insolvencnihoprava-99667.html
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Na insolvenční řízení se kromě ústavních zásad a zásad společných pro všechna 

civilní řízení vztahují i zásady specifické, které se v jiných druzích civilního procesu 

uplatnit nemohou. Takové zásady, které přibližují celkový smysl a účel právní úpravy, 

slouží především k usnadnění výkladu či volby jednoho z více možných řešení, kdy je 

nezbytné, aby bylo vždy zvoleno řešení, jehož důsledky se co nejvíce blíží účelu a smyslu 

Insolvenčního zákona. 

V Insolvenčním zákoně jsou dvě hlavní zásady zmíněny již v § 1 písm. a), a to 

maximální a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. Maximalizace 

uspokojení věřitelů se dá považovat za hlavní interpretační princip celého insolvenčního 

zákona. Zákonodárce již v důvodové zprávě k Insolvenčnímu zákonu uvádí, že „se jako 

účel zákona nově ohlašuje (§ 1 písm. a/) možnost řešit jeho prostřednictvím i hrozící 

úpadek dlužníka, s tím, že řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku má kromě 

uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím 

úpadkem vyústit v maximální možné a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových 

věřitelů.“9 Shodně se vyjádřil i Ústavní soud, když řekl, že „základním účelem 

úpadkového práva upraveného insolvenčním zákonem, je řešení majetkových vztahů 

dlužníka, který je v úpadku, a uspokojení pohledávek věřitelů dlužníka z majetkové 

podstaty dlužníka.“10 Aby tedy byl naplněn účel insolvenčního řízení, musí být 

v majetkové podstatě dlužníka majetek, kterým by se, alespoň částečně, mohly 

pohledávky věřitelů uspokojit. Pokud tu však takový majetek není, nemá dle Vrchního 

soudu v Praze insolvenční řízení smysl.11  

Na tuto zásadu navazuje § 5 písm. a) InsZ, na jehož základě musí být insolvenční 

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

nedovoleně zvýhodněn. Jedná se tedy o zásadu, která rozšiřuje ústavní zásadu platnou 

pro každé civilní řízení, a to rovnost účastníků. Ve svém výkladu Vrchní soud v Praze 

stanovil, že „v rámci insolvenčního řízení je třeba sledovat zásadu rovnosti všech 

účastníků, která je obecnou zásadou civilního řízení, přičemž pokud jde o vztah mezi 

                                                 
9 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., dostupná na beck-online.cz  

10 Nález Ústavního soudu ze dne 1.7.2010, sp.zn. Pl. ÚS 14/10 

11 Vrchní soud v Praze, 1 VSPH 387/2009-A-16 ze dne 23.7.2009 ve věci KSPL 54 INS 2034/2009 
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insolvenčními věřiteli navzájem, je třeba dodržovat zásadu hájení společného zájmu 

věřitelů (§ 5 InsZ), protože insolvenční řízení nemá za cíl uspokojit jen jednoho či několik 

málo z věřitelů, jak je tomu v případě exekučního řízení.“12 

Společně s maximálním uspokojením věřitelů je pak vyžadována také rychlost 

a hospodárnost insolvenčního řízení. Důraz na rychlost insolvenčního řízení je 

koneckonců promítnuta do celého Insolvenčního zákona, což lze spatřovat především v 

rozdělení insolvenčního řízení do jednotlivých etap, v rámci kterých mohou být učiněny 

určité kroky účastníků řízení (například popření pohledávky, podání návrhu na povolení 

reorganizace či oddlužení). Stejně tak se v Insolvenčním zákoně vyskytuje mnoho 

procesních lhůt, které mají zajistit právě rychlost insolvenčního řízení. 

Zásada poměrného uspokojování věřitelů je uvedená v § 1 písm. a InsZ a 

zároveň doplněna v § 5 písm. b) InsZ, který stanovuje, že věřitelé, kteří mají podle 

Insolvenčního zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení 

rovné možnosti. Dle Richtera je ustanovení § 5 písm. b InsZ spíše procesním vyjádřením 

rovných možností věřitelů uvnitř stejné skupiny k uplatnění svých práv (ve srovnání s § 

18 odst. 1 OSŘ), nikoliv však vyjádřením rovného pořadí pohledávek.13 Samotnou zásadu 

poměrného uspokojení věřitelů v jednotlivých skupinách je tedy potřeba hledat ve 

zmíněném § 1 písm. a InsZ. 

Další zásadou, která se v insolvenčním řízení uplatňuje je ochrana dobré víry 

věřitelů. Práva, která v dobré víře věřitel nabyl před zahájením insolvenčního řízení, 

nelze omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani insolvenčního správce (§ 5 písm. c) 

InsZ). Insolvenční řízení by tak svými účinky nemělo zasahovat do doby před svým 

zahájením. Výjimkou je samozřejmě situace, kdy je zahájení insolvenčního řízení 

očekáváno a kroky učiněné před jeho zahájením mají úmysl budoucí insolvenční řízení 

                                                 
12 Vrchní soud v Praze, č.j. 1 VSPH 642/2010-B-34 ze dne 31. 8. 2010 ve věci sp. zn. KSPL 27 INS 

1919/2010 

13 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 184 
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zmařit či některé subjekty zvýhodnit. „Na takové situace reaguje úprava neplatnosti a 

neúčinnosti právních jednání.“14 

Poslední zásadou, kterou zákonodárce ve svém demonstrativním výčtu v § 5 

InsZ zmiňuje, je povinnost věřitelů zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich 

pohledávek mimo insolvenční řízení. Takovému jednání zabraňují i automatické účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení, kdy tímto okamžikem věřitelé ztrácejí 

„aktivní legitimaci k vymáhání svých pohledávek cestou soudního řízení, nejsou 

oprávněni vylepšovat své postavení zřizováním zástavních práv a nejsou ani oprávněni 

provádět exekuci na základě dříve vydaných exekučních titulů.“15  

4. PROCESNÍ SUBJEKTY A ÚČASTNÍCI 

INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Insolvenční zákon stanovuje okruh procesních subjektů, kterých se toto řízení 

přímo dotýká a které mohou do jeho průběhu zasáhnout. Z § 9 InsZ vyplývá, že 

procesními subjekty insolvenčního řízení jsou insolvenční soud, dlužník, věřitelé, kteří 

uplatňují svá práva vůči dlužníku, insolvenční správce, popřípadě další správce, státní 

zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení či incidenčního sporu a likvidátor 

dlužníka. Tento výčet je taxativní, tudíž žádnému jinému subjektu v insolvenčním řízení 

postavení procesního subjektu nepřísluší. „Uvedené subjekty jsou procesními subjekty 

buď pro celé insolvenční řízení (insolvenční soud, dlužník a věřitel, který podává 

insolvenční návrh) nebo jen pro určitou delší či kratší část insolvenčního řízení.“16 

Například insolvenční správce vstupuje do řízení až po svém ustanovení a v řízení 

vystupuje do okamžiku, kdy je své funkce zproštěn. V tom se liší od státního 

zastupitelství, které do řízení vstupuje i z něj vystupuje z vlastního rozhodnutí a po 

vlastním uvážení. Je však nutné odlišovat procesní subjekty od účastníků řízení, kterými 

                                                 
14 SMRČKA, Luboš, Jan PLAČEK, Jaroslav SCHÖNFELD a Lee LOUDA. Insolvenční řízení: (očekávání, 

realita a budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-151-

2, str. 165 

15 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-135-4, str. 25 

16 Vrchní soud v Olomouci, 1 VSOL 60/2014-B-34 ve věci 39 INS 4668/2012 
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jsou dle § 14 InsZ pouze dlužník a věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. 

Vedlejší účastenství není v insolvenčním řízení, až na případ incidenčních sporů, 

přípustné. Jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení mohou být jeho 

účastníkem pouze po dobu, kdy se o tomto právu rozhoduje. Typicky se bude jednat o 

věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou či jim na roveň postavenými nebo 

insolvenčního správce či soudního znalce po dobu, kdy se jedná o jejich odměně. 

Insolvenční řízení se zahajuje na návrh oprávněné osoby, kterou je dle § 97 odst. 

5 InsZ pouze dlužník či jeho věřitel. S ohledem na zaměření této práce se budu nadále 

v textu blíže věnovat pouze účastníkům řízení, kteří mají v reorganizačním řízení 

rozhodující vliv, a to dlužník a jeho věřitelé. 

4.1. Dlužník 

Dlužníkem může být v zásadě jakýkoliv samostatný právní subjekt, pokud není 

z působnosti Insolvenčního zákona vyloučen (§ 6 InsZ). Je účastníkem řízení dle § 14 

odst. 1 InsZ, a to po celou dobu trvání insolvenčního řízení. Legální definici pojmu 

dlužník však v Insolvenčním zákoně nenajdeme. Pro bližší definici tohoto subjektu je 

tedy nutné vycházet z ustanovení § 1721 občanského zákoníku, dle kterého má dlužník 

vůči věřiteli povinnost splněním dluhu uspokojit jeho právo na určité plnění. V kontextu 

insolvenčního řízení se však jedná o čistě procesněprávní pojem, nelze jej tedy 

ztotožňovat s pojmem hmotněprávním. Zahájením insolvenčního řízení ještě není nijak 

deklarována existence hmotněprávního vztahu mezi dlužníkem a věřitelem. 

„Procesněprávní vztah mezi nimi totiž vzniká zahájením řízení, a to bez ohledu na to, zda 

hmotněprávní vztah ve skutečnosti existuje, či neexistuje.“17 Zjednodušeně se dá tedy říci, 

že dlužníkem je osoba s právní subjektivitou, vůči které směřuje insolvenční návrh. 

4.1.1. Insolvenční návrh podaný dlužníkem 

Povinností dlužníka (právnické osoby či fyzické osoby-podnikatele) je podat 

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

pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku (§ 98 odst. 1 InsZ). Tato obligatorní povinnost 

                                                 
17 WINTEROVÁ, Alena, MACKOVÁ, Alena. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 8. vydání. 

Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-076-5, str. 88 
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insolvenční návrh podat náleží také zástupcům dlužníka. Dlužník má povinnost podat 

insolvenční návrh v případě, že je v platební neschopnosti, ale i v případě, že je předlužen 

(jedná se o tzv. skrytý úpadek). Platební neschopnost je často zřejmá i věřitelům, kteří 

následně mohou sami insolvenční řízení zahájit. Ovšem odhalit dlužníkovo předlužení 

může být dle Žižlavského pro dlužníkovy věřitele velmi obtížné vzhledem k neznalostem 

stavu dlužníkova majetku a závazků.18 Z tohoto důvodu je v Insolvenčním zákoně 

zakotvena tato povinnost dlužníka-podnikatele insolvenční řízení neprodleně zahájit. 

Dlužník může podat insolvenční návrh také v případě, že mu úpadek teprve hrozí.19 

V případě hrozícího úpadku může ovšem insolvenční návrh podat pouze dlužník, 

věřitelům toto právo při hrozícím úpadku nepřísluší. 

V projednání insolvenčního návrhu soudem lze spatřovat mírný rozdíl v případě 

návrhu podaného dlužníkem a návrhu podaného věřitelem. Pokud bylo insolvenční řízení 

zahájeno na návrh dlužníka, potom dle § 132 odst. 1 InsZ postačí, jsou-li rozhodné 

skutečnosti osvědčeny údaji insolvenčního návrhu a jeho přílohami. V případě 

bezvadného návrhu tedy insolvenční soud nemusí dále uvedené údaje ověřovat. Pokud 

však v průběhu insolvenčního řízení vyjdou najevo skutečnosti, které jsou s tvrzeními 

dlužníka obsaženými v insolvenčním návrhu nebo se skutečnostmi obsaženými v 

listinách připojených k insolvenčnímu návrhu v rozporu, nebo pokud další osoby 

oprávněné jednat jménem dlužníka, které insolvenční návrh nepodepsaly, s podáním 

insolvenčního návrhu nesouhlasí, nemůže insolvenční soud výše uvedeným způsobem 

postupovat. V takovém případě musí soud provést rozsáhlejší dokazování, a to včetně 

důkazů, které nebyly účastníky navrhovány (§ 86 odst. 1 InsZ). Jak ale judikoval Vrchní 

soud v Praze, „jde o projev vyšetřovací zásady, jejíž aplikace neznamená povinnost soudu 

pátrat po skutečnostech, které mají (mohou) být dokazovány“20. 

                                                 
18 ŽIŽLAVSKÝ, Michal, Protržení firemního závoje – odpovědnost společníků za protahování krizové 

situace a opožděné podání insolvenčního návrhu, Bulletin advokacie, 2012, č. 1–2, str. 24 

19 O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník 

nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků - § 3 odst. 4 InsZ 

20 Usnesení VS v Praze ze dne 3. 5. 2011, sp. zn. 3 VSPH 1007/2010-A-16 
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4.2. Věřitelé 

Dalším účastníkem insolvenčního řízení je věřitel. Ani zde se však automaticky 

nejedná o věřitele, kteří dle hmotného práva mají vůči dlužníkovi pohledávku. 

Účastníkem insolvenčního řízení se věřitel stává až okamžikem, kdy začne své právo 

uplatňovat – tedy přihlášením své pohledávky. Není tedy rozhodné, zda věřitelova 

pohledávka dle hmotného práva skutečně existuje či nikoliv. Existence pohledávky dle 

hmotného práva je v insolvenčním řízení zkoumána až následně, a to v procesu přezkumu 

pohledávek. Počet věřitelů se tak v průběhu insolvenčního řízení může měnit. 

V některých případech je počet věřitelů velmi vysoký a pro usnadnění a zrychlení 

insolvenčního řízení je vliv věřitelů na běh insolvenčního řízení realizován 

prostřednictvím věřitelských orgánů.  

Nejvyšším věřitelským orgánem je schůze věřitelů, která je tvořena 

shromážděním všech věřitelů, kteří řádně přihlásili své pohledávky do insolvenčního 

řízení. Schůze věřitelů může velmi významným způsobem ovlivnit chod insolvenčního 

řízení, jako například rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka, kterým je následně 

insolvenční soud vázán. Dalšími věřitelskými orgány jsou pak alternativně věřitelský 

výbor či zástupce věřitelů. 

Mezi věřiteli pak platí zásada rovných možností, která se uplatňuje v rámci 

jednotlivých skupin. Dle Zoulíka tedy věřitel nesmí disponovat žádnou výhodou oproti 

věřitelům, kteří mají v zásadě stejnou právní pozici jako on.21 Tato zásada rovných 

možností mezi jednotlivými věřiteli se však již neuplatňuje tak důsledně napříč 

vymezenými skupinami.  

4.2.1. Insolvenční návrh podaný věřitelem 

Insolvenční návrh může podat nejen dlužník, ale i věřitel. Je však povinen 

doložit existenci splatné pohledávky vůči dlužníkovi a k návrhu připojit její přihlášku do 

insolvenčního řízení. Věřitel musí tedy v návrhu prokázat svou aktivní legitimaci 

k podání návrhu (což dlužník logicky nemusí). Důkazní břemeno v tomto případě leží 

pouze na věřiteli, který insolvenční návrh podal. Současně však věřitel musí doložit i 

                                                 
21 ZOULÍK, František, DVOŘÁK, Bohumil, ed. Cesty práva: výbor statí. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013. ISBN 978-80-7478-039-4, str. 256-257 
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existenci minimálně jednoho dalšího věřitele, který vůči dlužníkovi má splatnou 

pohledávku (s ohledem na nezbytnou pluralitu věřitelů). V tomto případě je věřitel 

povinen uvést konkrétní údaje o dalším věřiteli včetně konkrétních údajů o jeho splatné 

pohledávce. Tyto údaje není možné, dle Nejvyššího soudu ČR, nahradit pouze obecnými 

tvrzeními.22 O takovém insolvenčním návrhu může insolvenční soud rozhodnout až po 

poskytnutí možnosti dlužníkovi vyjádřit se. Pokud dlužník prokáže, že je schopen uhradit 

všechny splatné pohledávky, které byly insolvenčním návrhem osvědčeny, je dle 

Nejvyššího soudu ČR domněnka jeho platební neschopnosti vyvrácena.23 

4.2.2. Uplatnění práv věřitelů v insolvenčním řízení 

Věřitelé uplatňují svá práva v insolvenčním řízení za účelem jejich uspokojení 

z majetkové podstaty dlužníka. Uspokojení těchto práv v rámci insolvenčního řízení 

závisí především na tom, do jaké skupiny je věřitel zařazen.  

Největší skupinou pohledávek bývají zpravidla pohledávky přihlášené do 

insolvenčního řízení. Do insolvenčního řízení mohou být tímto způsobem přihlášeny 

pohledávky, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení (či před vyhlášením 

moratoria) nebo před rozhodnutím o úpadku. Pohledávky mohou být přihlášené i jako 

podmíněné či nesplatné. Nelze však tímto způsobem přihlašovat pohledávky za 

majetkovou podstatou či pohledávky jim na roveň postavené. Věřitelé mohou své 

pohledávky přihlásit již v okamžiku zahájení insolvenčního řízení, a to na speciálním 

formuláři. Nejpozději však před uplynutím lhůty stanovené insolvenčním soudem 

v rozhodnutí o úpadku (v závislosti na uvážení insolvenčního soudu se může jednat o 

lhůtu 30 dní až dva měsíce). V tomto případě se jedná o lhůtu procesní24, postačuje tedy, 

když věřitel v poslední den lhůty předá přihlášku poskytovateli poštovních služeb, které 

mají přihlášku insolvenčnímu soudu doručit. „Zmeškání lhůty nelze prominout a 

následkem opožděného podání přihlášky je skutečnost, že se k této přihlášce nepřihlíží a 

takto uplatněná pohledávka se v insolvenčním řízení neuspokojuje, neboť insolvenční 

                                                 
22 Usnesení NS ČR, ze dne 21. 12. 2011, sen. zn. 29 NSCR 14/2011 

23 Usnesení NS ČR, ze dne 1. 3. 2012, sen. zn. 29 NSČR 38/2010 

24 Např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, 1 VSPH 689/2011-P38-9 
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soud takovou přihlášku odmítne a právní mocí jeho rozhodnutí účast věřitele v 

insolvenčním řízení končí.“25  

Další skupinou pohledávek, které se uplatňují v insolvenčním řízení, ale 

nepřihlašují se klasickou přihláškou, jsou pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené. Pohledávky za majetkovou podstatou jsou obecně 

specifické tím, že by nevznikly, kdyby insolvenční řízení nebylo zahájeno. Většinou se 

tedy jedná o náhradu nutných výdajů či odměn, pohledávky ze smluv vzniklých za trvání 

moratoria (§ 122 odst. 2 InsZ), z úvěrového financování či ze smluv uzavřených osobou 

s dispozičními oprávněními, tj. pohledávky vzniklé v souvislosti se snahou udržet 

obchodní závod dlužníka v provozu, čímž je usnadněn průběh sanačního řešení 

dlužníkova úpadku. U pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou již není zcela podstatné, zda vznikly před zahájením insolvenčního řízení či 

před rozhodnutím o úpadku, nebo až poté. V těchto případech je více důležitý jejich 

sociální aspekt. Do takové skupiny patří například náhrada újmy na zdraví, výživné či 

pohledávky zaměstnanců dlužníka. Výčet pohledávek za majetkovou podstatou a 

pohledávek jim na roveň postavených v Insolvenčním zákoně je taxativní a nelze jej tedy 

více rozšiřovat. Tyto pohledávky, jak již jsem zmiňovala výše, se nepřihlašují klasickou 

přihláškou, jako tomu je u ostatních pohledávek, ale uplatňují se u osoby s dispozičními 

oprávněními. 

Třetí skupinou pohledávek jsou pak pohledávky podřízené. Podřízenou 

pohledávkou je dle ustanovení § 172 odst. 2 InsZ pohledávka, která má být podle smlouvy 

uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, 

zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka. Za podřízenou pohledávku se 

považuje také pohledávka z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu.26 

Podřízené pohledávky se neuplatňují žádným speciálním postupem, tudíž pro jejich 

uplatnění v insolvenčním řízení platí stejná pravidla jako pro ostatní pohledávky. 

Podřízené pohledávky se po úplném uhrazení všech pohledávek, kterých se týká 

                                                 
25 SIGMUND, Adam, Přihlašování pohledávek do insolvence - doma i v zahraničí. Bulletin Advokacie, 

2011, č. 12, s. 33-35. 

26 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 
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insolvenční řízení, s výjimkou pohledávek uvedených v § 17027 InsZ, uspokojují v 

závislosti na dohodnuté nebo stanovené míře jejich podřízenosti; jinak se uspokojují 

poměrně. Dle Kozáka se však většinou pro tyto pohledávky nedostává finančních 

prostředků, a to bez ohledu na zvolený způsob řešení dlužníkova úpadku.28  

Čtvrtou skupinou pohledávek jsou dle ustanovení § 172 odst. 4 InsZ pohledávky 

společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo 

v družstvu. V insolvenčním řízení se takové pohledávky neuplatňují, ale pouze se 

oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci. Zde je tedy rozdíl mezi 

pohledávkami za majetkovou podstatou (či jim na roveň postavenými), které se uplatňují 

u osoby s dispozičními oprávněními (dříve však také pouze u insolvenčního správce). 

Tyto pohledávky se taktéž uspokojují po úplném uhrazení všech pohledávek, kterých se 

týká insolvenční řízení, s výjimkou pohledávek uvedených v § 170 InsZ, a to jako úplně 

poslední. 

Ustanovení týkající se uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení však 

nejsou při řešení úpadku dlužníka reorganizací kogentní a lze se od nich odchýlit 

v reorganizačním plánu (např. není nutné, aby byl zajištěný věřitel uspokojován pouze 

z předmětu jeho zajištění). 

4.2.3. Přezkum a popření přihlášených pohledávek 

Po ukončení přihlašování pohledávek se koná přezkumné jednání, kde 

insolvenční soud přezkoumá všechny přihlášené pohledávky. Termín a místo konání 

přezkumného jednání oznamuje insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku a odvíjí se od 

stanovené lhůty pro přihlašování pohledávek. Podkladem pro přezkumné jednání je 

seznam přihlášených pohledávek zpracovaný insolvenčním správcem. Insolvenční 

správce může již v seznamu přihlášených pohledávek uvést své popěrné stanovisko 

                                                 
27 Tyto pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují vůbec – jedná se především o úroky, úroky 

z prodlení či poplatky z prodlení přirostlé až po rozhodnutí o úpadku, nebo které vznikly z pohledávek, 

které se staly splatnými až po rozhodnutí o úpadku. Dále se neuspokojují pohledávky z darovacích smluv, 

či mimosmluvní sankce (s vyjímkami), smluvní pokuty, na které vzniklo právo až po rozhodnutí o úpadku, 

či náklady řízení vzniklé účastí v insolvenčním řízení 

28 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-135-4, str. 428 
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k určitým pohledávkám. Toto stanovisko však není definitivní a pro popření pohledávky 

je vždy rozhodující stanovisko insolvenčního správce vyjádřené při přezkumném jednání.  

Přihlášené pohledávky mohou být popřeny insolvenčním správcem, dlužníkem 

či věřitelem. Popření se může týkat pravosti (pohledávka nevznikla, již zcela zanikla 

nebo se zcela promlčela), výše (dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka) či 

pořadí (pohledávka má méně výhodné pořadí, než je uvedeno v přihlášce, nebo je 

popíráno právo na uspokojení ze zajištění) pohledávek. Popření práva uspokojení 

pohledávky ze zajištění má stejné účinky jako popření pravosti pohledávky. Pokud bylo 

právo uspokojení pohledávky ze zajištění popřeno jen z části, má stejné účinky jako 

popření výše pohledávky.  

Pokud byla vykonatelná pohledávka popřena insolvenčním správcem, může 

proti němu příslušný věřitel podat žalobu u insolvenčního soudu (tzv. incidenční žaloba), 

a to ve lhůtě 30 dní od konání přezkumného jednání. Tato lhůta však neuplyne dříve, než 

15 dní od doručení vyrozumění o popření pohledávky příslušnému věřiteli v případě, že 

se přezkumného jednání neúčastnil. Jedná se o lhůtu hmotněprávní, v její poslední den 

musí být tedy incidenční žaloba doručena insolvenčnímu soudu. Opožděné podání žaloby 

či její nepodání v případě popření pravosti pohledávky či její celé výše má za následek 

nemožnost dosáhnout jakéhokoliv uspokojení této pohledávky v insolvenčním řízení. 

V ostatních případech dojde „k zakonzervování“ stavu pohledávky, který vznikl při 

přezkumném jednání. Pohledávka tedy bude nadále ve výši či v pořadí, jak bylo uvedeno 

v popěrném jednání. 

V případě vykonatelné pohledávky musí věřitel nejprve její vykonatelnost 

doložit. Pokud tak neučiní, je pohledávka považována za nevykonatelnou. Pokud 

insolvenční správce popře vykonatelnou pohledávku, musí do 30 dnů (taktéž lhůta 

hmotněprávní) od přezkumného jednání podat žalobu u insolvenčního soudu směřující 

proti příslušnému věřiteli. Důvodem popření vykonatelné pohledávky mohou být pouze 

skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem při přezkumném jednání, které 

předcházelo vydání pravomocného rozhodnutí přiznávající tuto pohledávku. 

Popření pohledávky dlužníkem má však obecně v insolvenčním řízení jiné 

účinky. Pokud dlužník popře pohledávku co do její pravosti či výše, není tím dotčeno 

zjištění pohledávky. Nicméně v rozsahu popření není seznam pohledávek v případě 
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konkursu exekučním titulem. V popřené části se tedy nedá pohledávka považovat za 

vykonatelnou. Jinak tomu však je při popření pohledávky dlužníkem při reorganizaci. 

Zde má totiž popření pohledávky dlužníkem stejné účinky jako popření pohledávky 

insolvenčním správcem. Pokud k popření došlo dříve, než nastaly účinky povolení 

reorganizace, nastávají účinky popření pohledávky v reorganizaci dnem účinnosti 

povolení reorganizace. Toto rozšíření obecných pravidel pro popření pohledávek je však 

pro dlužníka zpřísněno v případě vykonatelné pohledávky. Vzhledem k tomu, že dlužník 

byl účastníkem nalézacího řízení, které vedlo k přiznání pohledávky soudem či jiným 

orgánem, nemůže pro popření pohledávky znovu uplatňovat stejné skutečnosti jako 

v nalézacím řízení. Stejně tak nemůže uplatňovat skutečnosti, které mohl uplatnit 

v nalézacím řízení, ale neučinil tak. Vykonatelnou pohledávku tak může dlužník popřít 

pouze na základě skutečností, které by obecně vedly k zastavení výkonu rozhodnutí či 

exekuce (§ 268 OSŘ). 

5. ÚČINKY ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

Se zahájením insolvenčního řízení je spojeno několik významných účinků, a to 

jak hmotněprávních, tak i procesněprávních. Účinky nastávají ve chvíli zveřejnění 

vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku, a 

to obecně až do chvíle, kdy bude insolvenční řízení pravomocně ukončeno. U 

reorganizace je tomu však trochu jinak. Některé účinky zahájení insolvenčního řízení 

končí již právní mocí rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu. 

Jedním, a dle mého názoru nejpodstatnějším, z účinků zahájení insolvenčního 

řízení je tzv. automatické moratorium (§ 109 InsZ). „Jeho podstatou je suspendování 

procesních práv individuálního uspokojení pohledávek věřitelů všech skupin a jeho 

nahrazení kolektivním procesem uspokojení pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního 

řízení.“29 To znamená, že pohledávky, ať již zajištěné nebo nezajištěné, mohou být 

uplatněny pouze v insolvenčním řízení, nikoli žalobou. Důvodem je především ochrana 

hodnoty dlužníkova majetku a podpora zásady poměrného uspokojení věřitelů. Ze 

stejného důvodu tak po zahájení insolvenčního řízení není možné zřizovat nová zajištění 

                                                 
29 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 263 
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k dlužníkovu majetku. Třetím účinkem spadajícím pod automatické moratorium se 

vztahuje k výkonu rozhodnutí a exekuci postihující dlužníkův majetek. Výkon rozhodnutí 

či exekuci lze po zahájení insolvenčního řízení nařídit nebo zahájit, nelze je však provést. 

Dle Nejvyššího soudu ČR je exekutor povinen po zahájení insolvenčního řízení vydat 

insolvenčnímu správci do majetkové podstaty (dle § 206 InsZ) všechny věci a práva, která 

exekutor zajistil. Pohledávku na nákladech exekučního řízení pak exekutor musí přihlásit 

jako věřitel do insolvenčního řízení.30 Automatické moratorium může insolvenční soud 

z důvodů hodných zvláštního zřetele omezit (§ 89 odst. 2 písm. b). Bylo tomu tak 

například ve věci insolvenčního řízení Bohumila Špačka, kdy insolvenční soud považoval 

insolvenční návrh za pokus o obstrukci v exekučním řízení a provedení exekuce tak 

povolil.31  

Dalším z účinků zahájení insolvenčního řízení je omezení dlužníka v nakládání 

s majetkovou podstatou (§ 111 InsZ). Důvody pro takové omezení jsou prakticky stejné, 

jako jsou u automatického moratoria, ovšem s tím rozdílem, že je majetek dlužníka 

chráněn před ním samotným. Omezení se týká majetkové podstaty dlužníka, ale i 

majetku, který do ní může náležet. Dlužník má tedy povinnosti zdržet se nakládání s tímto 

majetkem, pokud by mělo jít o podstatné změny jeho skladby, využití či jeho určení. 

Omezení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními 

předpisy, k provozování obchodního závodu v rámci obvyklého hospodaření či 

k odvrácení hrozící škody, plnění zákonné vyživovací povinnosti nebo ke splnění 

procesních sankcí. Stejně tak se toto ustanovení nevztahuje na uspokojování pohledávek 

za majetkovou podstatou či jim na roveň postavených. Právní jednání dlužníka v rozporu 

s tímto omezením je neúčinné, ledaže si dlužník či jeho věřitel před takovým jednáním 

vyžádal souhlasu insolvenčního soudu. Insolvenční soud má také možnost vydat 

předběžné opatření, pokud je to nutné k zabránění změnám v rozsahu majetkové podstaty 

v neprospěch věřitelů. Dle Nejvyššího soudu ČR je ale takové předběžné opatření možné 

                                                 
30 Unesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 20 Cdo 3845/2011 

31 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 4. 2014, sp.zn. 2 VSOL 334/2014-A-12 
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užít pouze tehdy, kdy není dostatečné zákonné omezení, dlužník jej nerespektuje nebo 

existuje důvodná obava, že jej dlužník respektovat nebude.32 

6. REORGANIZACE 

Do přijetí Insolvenčního zákona, nebyl v českém právním řádu zakotven 

efektivní sanační způsob řešení dlužníkova úpadku. Až přijetím Insolvenčního zákona 

byla do českého právního řádu zavedena reorganizace, a to především po vzoru 

amerického federálního insolvenčního zákona (Bankruptcy Reform Act of 1978). Další 

inspirací pro právní úpravu sanačního způsobu řešení dlužníkova úpadku pak byla úprava 

Německa, Francie či Rakouska. Reorganizace je jedním ze dvou způsobů řešení úpadku 

obchodní korporace dle Insolvenčního zákona, a to způsobem (veskrze) nelikvidačním. 

Avšak reorganizaci je možno chápat spíše jako prostor pro věřitele a dlužníka k tomu, 

aby se na způsobu řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku dohodli. Na rozdíl 

od právní úpravy konkursu, kde jsou zákonem stanoveny přesné postupy vedoucí ke 

zpeněžení dlužníkova majetku, postup reorganizace zákon upravuje spíše jako „jakousi 

procesní platformou, na níž nebo na jejímž pozadí lze vést strukturované vyjednávání o 

nejvhodnějším způsobu řešení úpadku.“33 Typickým znakem pro reorganizaci je tedy 

velmi intenzivní aktivní účast věřitelů, kterým je taktéž přiznána aktivní legitimace 

k podání návrhu na povolení reorganizace. V průběhu reorganizace se také projevuje 

mnohem větší míra spolurozhodování věřitelů, ale také vyšší odpovědnost za výsledek, 

než je tomu u konkursu nebo oddlužení.  

Výsledkem reorganizace, jakožto sanační metody řešení dlužníkova úpadku, by 

tedy v ideálním případě mělo být co nejvyšší možné uspokojení věřitelů a zároveň 

schopnost dlužníka pokračovat dále ve své činnosti. Jejím primárním cílem tedy není 

zpeněžení majetku dlužníka (alespoň ne veškerého) a uspokojení věřitelů z výnosů 

takového zpeněžení s následnou likvidací dlužníka, ale především poměrné uspokojování 

věřitelů z pokračující podnikatelské činnosti dlužníkova závodu. Insolvenční řízení 

v tomto případě směřuje spíše ke změně kapitálové struktury úpadce a jeho opětovnému 

                                                 
32 Usnesení VS v Praze ze dne 12. 3. 2009, sp. zn. 2 VSPH 87/2009-A 

33 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 460 
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zařazení do ekonomických aktivit. „Ovšem v souladu s praxí zákon také předznamenává, 

že tento znak a cíl je přítomen „zpravidla“, tedy nikoli vždy nutně. Lze si tedy představit 

takový postup, kdy hlavním způsobem provedení reorganizace bude podle § 341 odst. 1, 

písm. b) InsZ prodej celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodej dlužníkova 

závodu, což v důsledku může znamenat i postup likvidační, avšak s použitím jiného 

(formálně) sanačního institutu.“34 Vždy je tedy nutné mít na paměti základní účel (§ 1 

InsZ) a zásady insolvenčního řízení (§ 5 InsZ). Cílem reorganizace tedy nemůže být 

pouze sanace dlužníka, nýbrž především uspokojení dlužníkových věřitelů, a to zásadně 

poměrně. Ekonomické ozdravění dlužníka bych tedy chápala jako „bonusový vedlejší 

efekt“. 

Vzhledem k tomu, že se věřitelé aktivně podílejí na sestavení reorganizačního 

plánu, a tedy na celkovém průběhu reorganizace, zvyšuje se tak jejich šance na uspokojení 

své pohledávky, a to ve vyšší míře, než by tomu bylo u konkursu. Dlužník, na druhou 

stranu, v případě úspěšného skončení reorganizace vychází z procesu „s čistým štítem“ – 

není totiž povinen hradit závazky, které nebyly uspokojeny v průběhu reorganizace, což 

je pro dlužníka velkou výhodou oproti konkursu, kde neuspokojené závazky nezanikají. 

Reorganizace tudíž, v případě jejího zdárného skončení, může být oboustranně výhodná. 

6.1. Přípustnost reorganizace a její pojistky 

V českém insolvenčním zákoně je reorganizace zakotvena v Hlavě II, počínaje 

§ 316, který stanovuje, že reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování 

pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními 

k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného 

reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů (i přes 

všechny novely Insolvenční zákon stále nereflektoval změnu terminologie zavedenou 

občanským zákoníkem účinným od roku 2014; pro účely této práce tedy budu používat 

aktuální právní terminologii – obchodní závod, právní jednání - i přes to, že Insolvenční 

zákon stále využívá již neexistující pojmy). 

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

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8, str. 1045 
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Jak následně vyplývá z § 316 odst. 2 Insolvenčního zákona, reorganizace se týká 

pouze obchodního závodu dlužníka. Ozdravěním ekonomické situace tedy nemusí být 

nutně zachování existence dlužníka, ale zachování chodu jeho obchodního závodu 

(například jeho prodejem). Reorganizace by však dle názoru Richtera měla být z pohledu 

ekonomické efektivnosti myslitelná pouze u dlužníků, jejichž majetek má pozitivní going 

concern hodnotu. To znamená, že jeho tržní hodnota v celku převyšuje součet tržních 

hodnot jeho částí. Zároveň však tuto hodnotu nelze za přijatelných transakčních nákladů 

realizovat prodejem35. Reorganizace se tedy nemusí, jak je občas mylně chápáno, týkat 

pouze obchodních korporací, ale také fyzických osob, které jsou podnikateli.  

Občanský zákoník vymezuje podnikatele především v § 420 - 421, kde je 

stanoveno, že kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany 

spotřebitele se také za podnikatele považuje osoba, která uzavírá smlouvy související s 

vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého 

povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V neposlední 

řadě se na podnikatele dá usuzovat i z hlediska veřejných rejstříků a oprávnění, kdy se za 

podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a také osoba, která má k 

podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. 

Podmínkou reorganizace je ale i existence obchodního závodu dle § 502 

občanského zákoníku (tj. organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z 

jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti) a zároveň závazků vzniklých z podnikání, 

a to v době rozhodování soudu o povolení reorganizace.  

Insolvenční zákon dále nejprve stanovuje negativní podmínky reorganizace, tzn. 

pro které subjekty je způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku reorganizací absolutně 

nepřípustný. Jedná se o specifické subjekty, které svou podstatou nemohou reorganizaci 

provést v režimu Insolvenčního zákona. Není však nutné přihlížet k povaze jejich činnosti 

či k původu jejich závazků. Dle Vrchního soudu v Olomouci „skupina dlužníků, u nichž 

                                                 
35 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 413 
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je reorganizace absolutně nepřípustná, je vymezena pouze jejich statusem a nikoli 

povahou činnosti, ze které jejich závazky vznikly.“36 Takovými subjekty dle 

Insolvenčního zákona jsou: 

a) Právnická osoba v likvidaci – zde je vždy namístě zvolit jako způsob řešení 

úpadku konkurs. Již z povahy věci vyplývá, že společnost v likvidaci má 

úmysl ukončit ekonomické aktivity, a tudíž zvolení ozdravného způsobu 

řešení úpadku, jehož primárním cílem je opětovné zapojení dlužníka do 

ekonomických aktivit, zcela postrádá smysl. Nicméně jsou myslitelné i 

situace, kdy se společnost do likvidace dostane pouze z formálního důvodu, 

například z důvodu nesplnění zákonných povinností. Zde již dle mého názoru 

nelze hovořit o úmyslu ukončit ekonomické aktivity a lze si představit, že by 

v takovém případě reorganizace provedena být mohla. Jak jsem již uvedla 

výše, výsledkem reorganizace může být i likvidace dlužníka, stejně jako u 

konkursu. I přes to však může být pro věřitele výhodnější provést spíš 

reorganizaci nežli konkurs. V takovém případě si dovedu představit, že by 

společnosti v likvidaci, která má stále funkční obchodní závod, za určitých 

podmínek mohla být reorganizace povolena. Například za podmínky, že 

návrh na povolení reorganizace je možný pouze ze strany věřitelů, taktéž 

přednostní právo sestavit reorganizační plán by připadalo věřitelskému 

výboru. Účinky likvidace by pak mohly být povolením reorganizace či 

schválením reorganizačního plánu pozastaveny či zrušeny. Byť by zřejmě 

taková úprava legislativy byla komplikovaná, není dle mého názoru nemožná. 

Striktní vyloučení všech společností v likvidaci bez přihlédnutí k jejich 

povaze se mi zdá být až příliš „kruté“ a může mít negativní dopad i na věřitele 

takové společnosti. 

b) Obchodník s cennými papíry, dle § 5 a § 6 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu 

                                                 
36 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2009, č.j. 2 VSOL 106/2009-B-26 ve věci Moravia 

Energo 
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c) Osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního 

právního předpisu, dle § 21 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. 

Absolutní nepřípustnost reorganizace u obchodníku s cennými papíry a osob 

oprávněných k obchodování na komoditní burze je odůvodněna především 

ochranou čistoty burzovních obchodů. Stejně tak je velmi důležitá včasnost a 

řádnost plnění všech závazků z burzovních obchodů37, čehož může být 

v případě insolvenčního řízení jen stěží dosaženo. Vrchní soud v Olomouci 

však svým výkladem nevyloučil možnost reorganizace u osob, „které byly 

oprávněny k obchodování na komoditní burze, v době rozhodování o úpadku 

však již toto oprávnění pozbyly a převážná část jejich závazků vznikla v 

souvislosti s jejich burzovními obchody. Odvolací soud [Vrchní soud 

v Olomouci] nevidí rozumný důvod, proč těmto bývalým obchodníkům na 

burze bezvýjimečně odepřít možnost reorganizace v případě, že jim to bude 

věřiteli umožněno, a nutit nejen je, ale i jejich věřitele, řešit úpadek 

konkursem i pokud mají předpoklady dále na trhu ve své jiné činnosti 

pokračovat a tím nejen zachovat svou existenci, ale umožnit případně svým 

věřitelům i vyšší míru uspokojení jejich nároků.“38 Tato úvaha se však nedá 

aplikovat na obchodníky s cennými papíry, jelikož z povahy jejich činnosti si 

lze jen stěží představit, že by po zrušení povolení k činnosti obchodníka 

s cennými papíry měla společnost stále funkční obchodní závod pro účely 

povolení vstupu do reorganizace. 

Dále je dle § 368 odst. 3 InsZ reorganizace také vyloučena pro banky, spořitelní a úvěrní 

družstva a pro pobočky zahraničních bank ve smyslu § 367 InsZ. Dle mého názoru je asi 

celkem logické, že u těchto finančních institutů, pracujících především na základě důvěry 

svých klientů, bude v případě úpadku nemyslitelné pokračování v podnikatelské činnosti 

a opětovné zařazení do ekonomických aktivit. Navíc k řešení úpadku těchto institucí 

slouží jiný, administrativněprávní režim. 

                                                 
37 Viz čl. 4.4., písm. d) Statutu Energetické burzy Praha (www.pxe.cz)  - Osoby oprávněné k burzovním 

obchodům jsou povinny (d) řádně a včas plnit závazky vyplývající z burzovních obchodů. 

38 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2009, č.j. 2 VSOL 106/2009-B-26 ve věci Moravia 

Energo 

http://www.pxe.cz/
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Insolvenční zákon obsahuje také pozitivní podmínky pro vstup do reorganizace. 

Jedná se o tzv. „brány“, které je nutné překonat, aby subjektům, pro které to není ze 

zákona absolutně nepřípustné, mohla být reorganizace povolena. Jsou jimi kvalitativní a 

kvantitativní brána vstupu do reorganizace. Ač se zdá být pravidlo „kritické velikosti“ 

možná velmi primitivním, je zcela jistě opodstatněno praxí. Z empirických výzkumů ve 

Spojených státech je zjevné, že velké společnosti mají mnohem vyšší šanci na úspěšné 

provedení reorganizace než společnosti malé a střední. Ač důvody nejsou zcela zřejmé, u 

velkých společností je velmi časté, že je vypracován úspěšný reorganizační plán, na 

základě kterého alespoň část obchodního závodu po skončení reorganizace pokračuje 

v ekonomické činnosti. Naproti tomu u malých společností byly v průběhu americké 

praxe výsledkem spíše neschválení reorganizačního plánu či dokonce jeho 

nepředložení.39 Dalším neméně důležitým faktorem je i to, že proces reorganizace, jakož 

i správa společnosti v období po schválení reorganizačního plánu, jsou velmi nákladné, 

tudíž společnosti s vyšším obratem mají větší šanci toto břímě unést. Požadavek „kritické 

velikosti“ dlužníka je tedy dle mého názoru naprosto adekvátním, zvláště když jej za 

určitých podmínek (viz níže) lze legálně obejít. 

a) Kvantitativní brána vstupu do reorganizace 

Jak jsem již nastínila v předchozím odstavci, zákonodárce v Insolvenčním 

zákoně nastavil určitou velikostní „laťku“ pro povolení reorganizace, nazývanou též 

„kvantitativní brána vstupu do reorganizace“. Toto pravidlo lze taktéž brát jako zákonnou 

pojistku, jelikož se jedná o způsob, jak zamezit strachu věřitelů z reorganizací zahájených 

a vedených dlužníky, jenž tak mají nad celým řízením významnou kontrolu. Teorií je, že 

čím menší závod dlužníka je, tím menší šance je na existenci významné going concern 

hodnoty oddělitelné od počátečního lidského kapitálu. Z tohoto důvodu zvolil 

zákonodárce snadno aplikovatelnou pojistku pro vstup do reorganizace na návrh 

                                                 
39 Srov. „For reasons that are not too clear to us, the latter group (the large companies) almost always 

produce reorganization plans that are successful at least in the sense that some existing business enterprise 

carries on the old business after conclusion of the Chapter 11 bankruptcy. The norm with respect to small 

businesse sis the failure of the business to achieve a confirmed plan; in many cases non eis even proposed“ 

Zdroj: EPSTEIN, David G., Steve H. NICKLES a James J. WHITE. Bankruptcy. [Student ed.]. St. Paul, 

Minn.: West Pub. Co., 1993. ISBN 03-140-1124-2, str. 734 
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dlužníka, a to na základě dvou kritérií – celkový obrat dlužníka nebo počet jeho 

zaměstnanců. Aby dlužník splnil podmínky potřebné pro povolení reorganizace, je 

potřeba, aby jeho obrat za poslední účetní období přesáhl 50 miliónů Kč, nebo 

v okamžiku zahájení insolvenčního řízení zaměstnával v pracovním poměru nejméně 

50 zaměstnanců. Požadavek určitého ročního obratu je dle mého názoru víceméně 

jednoznačný a v zásadě jej nelze snadno zmanipulovat či obejít a také si nemyslím, že by 

toto kritérium činilo v praxi větší problémy. Na druhou stranu požadavek počtu 

zaměstnanců již v praxi může být problematičtější. Vzhledem k tomu, že se nejedná po 

průměrný počet za určité období zpětně, ale o statický údaj ke dni zahájení insolvenčního 

řízení, lze si představit, že by dlužník před podáním insolvenčního návrhu navýšil stav 

zaměstnanců na požadovaný počet. Ve velkém množství případů by asi skokové navýšení 

zaměstnanců bylo „do očí bijící“ a pro insolvenční soud by tedy nebylo těžké určit, že se 

jedná o nepoctivý záměr, a tudíž důvod pro zamítnutí návrhu na povolení reorganizace 

(§ 326 odst. 1 písm. a) InsZ). Dovedu si však představit, že by dokazování nepoctivého 

záměru mohlo být mnohem obtížnější v případě, že by se jednalo o velmi malý rozdíl 

v počtu zaměstnanců (řekněme v řádu jednotek). Dle mého názoru by u kritéria počtu 

zaměstnanců bylo vhodnější použít namísto statického údaje z jednoho konkrétního dne 

zprůměrovaný údaj z delšího časového období, a tudíž s větší vypovídající hodnotou a 

nižší možností manipulace.  

Z dikce zákona vyplývá, že se jedná o alternativní podmínky, čili pro vstup do 

reorganizace stačí splnění pouze jednoho z kritérií. Pokud dlužník kvantitativní bránou 

projde, znamená to vlastně, že je mu zákonem dovoleno přenést podstatnou část nákladů 

na vedení reorganizace na své věřitele. Podáním návrhu na reorganizaci se totiž dlužník 

dostává pod ochranu pravidel automatického moratoria (viz výše) a v případě, že věřitelé 

s reorganizací nesouhlasí, je pouze na nich, aby učinili kroky (a tím i vynaložili nemalé 

transakční náklady) vedoucí k jinému způsobu řešení dlužníkova úpadku, případně 

k neschválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem. 

„Je třeba zdůraznit, že ustanovení § 316 odst. 4 InsZ je bránou, nikoliv zdí.“40 

Pro dlužníka, který toto kvantitativní kritérium nesplňuje, není zcela nemožné se do 

reorganizačního řízení dostat. Tato pojistka, jak jsem již zmiňovala, slouží k omezení 

                                                 
40 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4, str. 353 
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možnosti zahájit a vést reorganizace ze strany dlužníka. Logicky tedy vyplývá, že klíčem 

pro dlužníky k prolomení kvantitativní brány, jsou jeho věřitelé. Podle § 316 odst. 5 je 

pro menší dlužníky, kteří kvantitativní kritérium nesplní, zákonodárcem dána možnost se 

do reorganizace dostat se souhlasem svých věřitelů (tedy alespoň většiny z nich). Jedná 

se vlastně o jistý „kvalitativní korektiv“ kvantitativní brány. V souvislosti s tím 

zákonodárce rozlišuje dvě ze své podstaty rozdílná reorganizační řízení – konsensuální a 

nekonsensuální (viz následující kapitoly). Zákonodárce se tak snaží zamezit případům, 

kdy by kvůli překážce velikosti dlužníkova závodu, nebyla povolena reorganizace 

společnosti s jinak legitimními ekonomickými důvody pro vstup do reorganizace. 

Zároveň je však snaha zabránit i případům, kdy společnost, která díky svojí velikosti 

kvantitativní bránou projde, avšak její motivace pro vstup do reorganizace není zcela 

legitimní. Pro tyto případy je pro vstup do reorganizace potřeba splnit i subjektivní 

kritérium (neboli kvalitativní). 

d) Kvalitativní brána pro vstup do reorganizace 

Pro „zjemnění hrubého síta“, kterým je kvantitativní brána, nabízí zákonodárce 

pojistku pro věřitele, kteří mohou reorganizační snahy dostatečně velkých dlužníků 

zvrátit. Dle § 150 a 151 InsZ mají věřitelé možnost na své schůzi přijmout usnesení o 

způsobu řešení dlužníkova úpadku, kterým je insolvenční soud vázán. Tato další pojistka 

je zde právě proto, že věřitelé, jakožto převážní nositelé nároků na dlužníkův majetek, 

mohou posoudit, zda může být dlužníkův závod efektivně reorganizován a nejedná se o 

pouhou snahu dlužníka sám sebe zachránit na úkor nároků svých věřitelů. Nejčastěji se 

jedná o společnosti, které jsou motivovány k reorganizaci problémem přeinvestování, kdy 

se management společnosti snažil zachránit ekonomickou situaci velmi riskantními 

investicemi s vidinou velmi vysokého zisku, byť s velmi malou šancí na úspěch.  

Pro úspěšné zamezení dlužníkových snah o reorganizaci je však potřeba souhlas 

buď nejméně poloviny všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich 

pohledávek a nejméně polovina všech přítomných nezajištěných věřitelů počítaná podle 

výše jejich pohledávek (kombinovaná většina) nebo nejméně 90 % přítomných věřitelů, 

počítáno taktéž podle výše pohledávek. Zákonodárce se tak snažil zamezit situaci, kdy 

rozhodování ovlivní pouze jedna skupina věřitelů, a to buď zajištěných nebo 

nezajištěných. Avšak ani při nedosažení potřebného souhlasu by měl insolvenční soud při 
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rozhodování o povolení reorganizace na základě dlužníkova návrhu k hlasování věřitelů 

dle § 151 InsZ přihlédnout. Lze totiž usuzovat, že pokud proti dlužníkově návrhu 

hlasovala velká skupina věřitelů, i když pro účely § 151 InsZ nedostatečná, nebude pro 

dlužníka snadné vypracovat takový reorganizační plán, který by byl pro věřitele 

přijatelný. 

6.1.2. Konsensuální reorganizace 

Konsensuální reorganizace je především jedinou možností na povolení 

reorganizace pro takové dlužníky, kteří kritéria kvantitativního testu nesplňují, a to bez 

ohledu na to, zda je to reorganizace klasická či předjednaná. V ustanovení § 316 odst. 5 

Insolvenčního zákona je stanoveno, že omezení uvedená v odstavci 4 (čili již zmíněné 

kvantitativní kritérium) se nepoužijí, pokud dlužník společně s insolvenčním návrhem či 

nejpozději do rozhodnutí o úpadku předloží soudu reorganizační plán, který byl schválen 

minimálně polovinou zajištěných a polovinou nezajištěných věřitelů. Rozhodující je výše 

pohledávek věřitelů. To se týká i předjednané reorganizace (viz níže), kde je dosaženo 

potřebného souhlasu věřitelů již před zahájením insolvenčního řízení. Dle mého názoru 

je konsensuální reorganizace pro úspěšné naplnění cíle reorganizace mnohem vhodnější, 

jelikož za předpokladu, že se zvoleným způsobem řešení dlužníkova úpadku souhlasí 

valná většina jeho věřitelů, je u takové reorganizace mnohem vyšší šance, že její skončení 

bude úspěšné.  

O konsensuální reorganizaci se dá mluvit v případě, že krize, do které se dlužník 

dostal, nepovažují jeho věřitelé za likvidační a dlužníkův závod má stále going concern 

hodnotu. Pro věřitele je tak přínosnější dohodnout se na určité změně kapitálové struktury 

dlužníka a jeho interního řízení než zpeněžovat veškerý dlužníkův majetek formou 

konkursu končící likvidací. Tento postup mohou věřitelé zvolit i v případě, že krize 

dlužníka není ještě v takové fázi, kdy je nutné přistoupit k insolvenčnímu řízení a lze tedy 

dlužníkův závod reorganizovat neformálně, mimo insolvenční zákon. V mnoha případech 

to však možné není a je nezbytné, aby bylo zahájeno insolvenční řízení.  

V takové chvíli se nabízí tzv. předjednaná reorganizace (anglicky prepacked 

reorganization). Jedná se o postup kombinující neformální a formální řešení dlužníkovy 

krize. Dlužník se společně s věřiteli (tedy alespoň s těmi největšími) dohodne na postupu 

řešení jeho situace mimo insolvenční řízení (neformální prvek). Tato dohoda se následně 
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zdokumentuje ve formě reorganizačního plánu a před zahájením insolvenčního řízení je 

předložena věřitelům ke schválení potřebnými většinami dle insolvenčního zákona (§ 346 

odst. 2 a § 347 InsZ). Takto schválený reorganizační plán je dlužníkem předložen soudu 

společně s insolvenčním návrhem a návrhem na povolení reorganizace. Výhodou 

předjednané reorganizace je především minimalizace doby strávené v insolvenčním 

řízení, jelikož podstatné kroky, jako je sestavení reorganizačního plánu a jeho schválení 

většinou věřitelů, jsou učiněny ještě před jeho zahájením. Modifikovanou variantou 

předjednané reorganizace je potom situace, kdy dlužník podá insolvenční návrh společně 

s návrhem na povolení reorganizace ještě před uzavřením dohody o způsobu řešení 

dlužníkovi krize. „Učiní tak ale ve srozumění s hlavními věřiteli a s tím, že je dostatečným 

způsobem ujištěn o podpoře většiny věřitelů. Obsah dohody bude pak finalizován až za 

probíhajícího insolvenčního řízení.“41 V takovém případě však musí dlužník splnit 

kvantitativní kritérium tak, jak je uvedeno v § 316 odst. 4 InsZ. 

Předjednaná reorganizace však neznamená, že soud bez dalšího uzná veškeré 

nároky věřitelů tak, jak jsou uvedeny v předjednaném reorganizačním plánu. Insolvenční 

řízení je sice kratší o dobu sestavení a schválení reorganizačního plánu, ale další postup 

se od klasické reorganizace, a potažmo klasického insolvenčního řízení neliší. I zde je 

nutné sepsat dlužníkův majetek a věřitelé jsou povinni své pohledávky řádně přihlásit, 

načež je insolvenční soud přezkoumá. Stejně tak je soudem prověřováno zařazení 

pohledávek a věřitelů do jednotlivých skupin a pořadí těchto pohledávek. Z toho vyplývá, 

že i v předjednané reorganizaci může docházet k incidenčním sporům, které jsou řešeny 

dle obecných ustanovení insolvenčního zákona. Soud pak může na základě takových 

incidenčních sporu rozhodnout i o neschválení předjednaného reorganizačního plánu. Dle 

mého názoru však takové případy budou v praxi spíše ojedinělé.  

V praxi také může předjednaná reorganizace narazit na problém nedostatku 

času. Vypracování reorganizačního plánu, následná jednání s věřiteli a jejich souhlas 

mohou být v realitě velmi náročné na čas, který dlužník s hrozícím úpadkem či v úpadku 

nemá. V tuto chvíli mu může pomoci využití institutu moratoria. Pokud je totiž 

                                                 
41 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 463 
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moratorium schváleno, dlužník získává mnohem více času na vyjednávání s věřiteli a má 

tak prostor k vypracování kvalitního reorganizačního plánu, který má šanci na úspěch. 

Dalším problémem, který může v souvislosti s konsensuální reorganizací 

vyvstat, je tzv. zdánlivě konsensuální reorganizace. Dochází k ní v případě, že ve 

chvíli, kdy dlužník společně s věřiteli jedná o způsobu řešení jeho ekonomické krize, tedy 

před zahájením insolvenčního řízení, je skupina věřitelů sestavena pouze na základě 

dlužníkových tvrzení. To však neznamená, že tito věřitelé budou shodni s věřiteli 

vzešlými z procesu přihlašování a přezkumu pohledávek. Může tak zcela očividně nastat 

situace, kdy reorganizační plán bude sice schválen potřebnou většinou věřitelů ve smyslu 

§ 316 odst. 5 InsZ, ale v důsledku přihlašování věřitelů do insolvenčního řízení a 

následného přezkumu přihlášených pohledávek insolvenčním soudem může být zjištěno, 

že souhlasu potřebné většiny nebylo dosaženo. Důležitý je v této chvíli hlavně důvod 

tohoto rozporu. Pokud se jedná o dlužníkův úmysl či neomluvitelnou nedbalost, měl by 

soud rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurs, neboť není splňován požadavek 

poctivého záměru. Tomuto tématu se věnoval i Vrchní soud v Praze ve věci Rezidence 

Kavčí hory, kdy „dlužník neuvedl v první verzi reorganizačního plánu, který připojil ke 

svému insolvenčnímu návrhu, že může mít i další nezajištěné věřitele, kteří vůči němu 

mohou uplatňovat přihláškou své pohledávky, přičemž žádného z těchto věřitelů 

dominantních pohledávek dlužník neoslovil za účelem hlasování o přijetí reorganizačního 

plánu za jeho nezajištěné věřitele a dosáhl tak přijetí reorganizačního plánu bez hlasů 

těchto věřitelů.“42 Insolvenční soud zde shledal nepoctivý záměr dlužníka jako důvod pro 

přeměnu reorganizace v konkurs. Dlužník se však ohradil taxativním výčtem důvodů pro 

přeměnu reorganizace v konkurs uvedených v § 363 InsZ, kde nepoctivý záměr není 

výslovně uveden. Vrchní soud však v tomto případě s dlužníkem nesouhlasil a uvedl, že 

„ačkoliv taxativní výčet důvodů přeměny reorganizace v konkurs neobsahuje expressis 

verbis požadavek na poctivost záměru navrhovatele reorganizace, zastává odvolací soud 

názor, že vyjde-li po povolení reorganizace najevo, že navrhovatel (v daném případě 

dlužník) navrženou reorganizací sledoval nepoctivý záměr, je to důvodem k přeměně 

                                                 
42 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2015, sp.zn. 4 VSPH 646/2015 ve věci Rezidence Kavčí 

hory 
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reorganizace v konkurs podle § 363 odst. 1 IZ, neboť reorganizace jako jeden ze dvou 

sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka je na poctivosti záměru jejího předkladatele 

celá vystavěna.“43 V těchto případech tedy, dle mého názoru, není o následcích zdánlivě 

konsensuální reorganizace pochyb. 

Druhým případem je ale situace, kdy dlužník svým počínáním nesledoval 

nepoctivý záměr a o existenci dalších věřitelů z jakéhokoliv důvodu nevěděl a ani vědět 

nemohl. Zde nastává více možných variant, jak situaci řešit. První z nich, a asi 

nejjednodušší, je situace, kdy dlužník splňuje kvantitativní kritérium, a tedy se na situaci, 

že byla reorganizace povolena, nic nemění, jelikož podmínky pro její povolení byly 

splněny tak jako tak (pokud se věřitelský výbor neusnese ve smyslu § 152 InsZ o řešení 

úpadku konkursem). Největší výkladový problém však nastane ve chvíli, kdy takový 

dlužník velikostní kritérium nesplňuje. Zřejmě jediným způsobem, jak problém 

nedosažení souhlasu potřebné většiny věřitelů zhojit, je postup dle § 152 InsZ, kdy 

věřitelé schválí řešení úpadku reorganizací potřebnými většinami. V opačném případě 

bude ale insolvenční soud s největší pravděpodobností nucen přeměnit reorganizaci 

v konkurs pro nesplnění obecných podmínek pro vstup do reorganizace. Dle Richtera lze 

však zákonodárci doporučit, aby řešení takové situace, minimálně u dlužníků 

nesplňujících velikostní podmínku, výslovně upravil.44 

6.1.3. Nekonsensuální reorganizace 

Druhým typem reorganizačního řízení je takzvaná nekonsensuální reorganizace. 

Jak již z názvu vyplývá, chybí zde určitá shoda, a to konkrétně souhlas věřitelů 

s reorganizačním plánem. Díky nekonsensuální reorganizaci má dlužník šanci na 

povolení reorganizace i bez případného souhlasu věřitelů. Ovšem v takovém případě musí 

bezpodmínečně projít kvantitativním testem – neboli „kvantitativní bránou“. 

„Kvantitativní brána vstupu do reorganizace měla být pojistkou především pro ty 

podnikatele, kterým se ani při vynaložení rozumně požadovaného úsilí mimo insolvenční 

                                                 
43 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10. 2015, sp.zn. 4 VSPH 646/2015 ve věci Rezidence Kavčí 

hory 

44 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 465 
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řízení nepodaří pro svůj záměr reorganizovat podnik [obchodní závod] získat podporu 

většiny hlavních věřitelů.“45 Tímto legálním „obejitím“ souhlasu věřitelů je 

zákonodárcem rozšířen okruh dlužníků, kteří mohou zvolit tuto sanační metodu k řešení 

svého úpadku, byť v českém prostředí nelze očekávat, že takových společností s hrozícím 

úpadkem či v úpadku, které by prošly kvantitativním testem, bude mnoho. Tento způsob 

reorganizace je v insolvenčním právu víceméně novým institutem, u kterého nelze hledat 

moc podobností s vyrovnáním z předešlé právní úpravy. Jedná se spíše o spory o kontrolu 

a řízení společnosti. U tohoto způsobu reorganizace bude pak mnohem častější potřeba 

zásahu insolvenčního soudu. 

Pro zvrácení způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací tak, jak ji navrhl 

dlužník bez souhlasu věřitelů, mohou věřitelé aktivovat již zmíněnou kvalitativní bránu 

pro vstup do reorganizace. Na schůzi věřitelů mohou přijmout usnesení dle § 150 a § 151 

InsZ o řešení dlužníkova úpadku konkursem či reorganizací. Pokud takové usnesení 

věřitelé na své schůzi přijmou, je insolvenční soud povinen rozhodnout o řešení 

dlužníkova úpadku dle takového usnesení. Čili pokud schůze věřitelů rozhodne o řešení 

dlužníkova úpadku konkursem, pak insolvenční soud bez dalšího konkurs dlužníka 

prohlásí. Stejně tak může schůze věřitelů rozhodnout o řešení úpadku dlužníka 

reorganizací, avšak podle jiného návrhu, než který předložil dlužník. Soud pak takový 

návrh na povolení reorganizace přezkoumá, ale i v tomto případě může rozhodnout 

zamítavě rozhodne dle § 326 odst. 1 InsZ. V případě, že se věřitelé na takovém rozhodnutí 

neusnesou, rozhodne insolvenční soud na základě návrhu dlužníka. Pokud insolvenční 

soud reorganizaci nepovolí, postupuje, dle názoru Richtera46, ke kterému se přikláním, 

v insolvenčním řízení prohlášením konkursu na společnost dlužníka. 

6.2. Návrh na povolení reorganizace 

Vzhledem k tomu, že reorganizace není obligatorní formou řešení úpadku 

obchodní korporace, nestačí pro její realizaci pouze to, že je v konkrétním případě 

reorganizace reálná a přípustná, ale je zde nezbytnou podmínkou podání návrhu na 

                                                 
45 Důvodová zpráva k novele Insolvenčního zákona provedené zákonem č. 294/2013 Sb. 

46 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 469 
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povolení reorganizace oprávněnou osobou. Níže se tedy budu zabývat podmínkami 

kladenými zákonem na navrhovatele, samotný návrh a proces jeho schvalování. 

6.2.1. Osoby oprávněné a jejich lhůty k podání návrhu  

Jako u každého druhu (nejen) civilního procesu je velmi důležitá aktivní 

legitimace k určitému právnímu jednání. V tomto případě se jedná o oprávnění k podání 

návrhu na povolení reorganizace k insolvenčnímu soudu. Zákonodárce dle § 317 InsZ 

přiznává toto právo dvěma subjektům, a to dlužníku samotnému nebo kterémukoliv 

přihlášenému věřiteli. Požadavky na návrh podaný dlužníkem a na návrh podaný 

věřitelem se ve svém základu mírně, nikoliv však dramaticky, liší. 

a) Návrh podaný dlužníkem: 

Dlužník může podat návrh na povolení reorganizace pro úpadek či pro hrozící úpadek, 

tedy ještě před rozhodnutím insolvenčního soudu o jeho úpadku. V insolvenčním zákoně 

jsou pak v § 318 uvedeny lhůty pro podání návrhu. Zákonodárce se rozhodl rozlišovat 

mezi návrhem podaným pro hrozící úpadek, v tomto případě je navrhovatel povinen 

návrh na povolení reorganizace předložit nejpozději do rozhodnutí o úpadku, a 

ostatními případy, kdy musí být návrh na povolení reorganizace podán nejpozději do 

deseti dnů před konáním první schůze věřitelů svolané po rozhodnutí o úpadku. Zde 

lze spatřovat velmi úzkou souvislost s § 316 InsZ, a to především s kvantitativní 

podmínkou stanovenou v odstavci 4. Pro dlužníka, který neprojde kvantitativní bránou, 

logicky nemůže § 318 platit, jelikož musí společně s insolvenčním návrhem (nebo 

nejpozději do rozhodnutí o jeho úpadku) předložit rovnou i reorganizační plán schválený 

potřebnými většinami věřitelů. V této souvislosti mě zarazil názor Smrčky na tuto 

problematiku, kdy dle něj „celý § 318 souvisí pouze s případy dlužníků, kteří splňují 

kvantitativní podmínku, neboť návrh na povolení reorganizace menší dlužník vůbec 

nemůže podávat, protože jeho úkolem je předložit soudu reorganizační plán navíc již 

schválený potřebnými většinami“47. Samozřejmě souhlasím s tím, že předmětné 

ustanovení se, jak jsem již zmiňovala, na dlužníky nesplňující podmínku velikosti nedá 

vztáhnout, nicméně rozhodně nesouhlasím s tím, že takový dlužník návrh na povolení 

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

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8, str. 1059 



43 

 

reorganizace nepodává vůbec. Sice zákon v této souvislosti výslovně nestanovuje, v jaké 

chvíli je zde podáván návrh na povolení reorganizace, ale z logiky věci vyplývá, že 

nejpozději současně s předložením reorganizačního plánu. Vzhledem k tomu, že je 

reorganizace fakultativním způsobem řešení úpadku dlužníka, domnívám se, že 

insolvenční soud o povolení reorganizace nemůže rozhodnout bez návrhu, a tudíž i 

v tomto případě (dle § 316 odst. 5 InsZ) je nutné podat návrh na povolení reorganizace. 

Výslovné neuvedení tohoto požadavku v zákoně nevnímám jako záměr zákonodárce 

k vytvoření výjimky z rozhodování soudu o povolení reorganizace na základě návrhu 

oprávněné osoby, ale spíše jako legislativní opomenutí. 

b) Návrh podaný věřitelem 

Co se týče návrhu podaného přihlášeným věřitelem, podmiňuje jej zákonodárce 

schválením schůzí věřitelů po zprávě insolvenčního správce o hospodářské činnosti 

dlužníka. Zároveň insolvenční správce informuje schůzi věřitelů o možných důvodech, 

pro které lze pochybovat o poctivosti záměru navrhujícího věřitele. Lhůtu pro podání 

takto schváleného návrhu použijeme stejnou, jakou zákonodárce uvádí v § 318 odst. 1 

pro „ostatní případy“. Z jazykového výkladu by se mohlo zdát, že se jedná pouze o ostatní 

případy dlužníkova návrhu než toho, který byl podán pro hrozící úpadek, nicméně zde 

musíme přistoupit k extenzivnějšímu výkladu a zahrnout pod tyto ostatní případy i návrhy 

podané věřitelem, jelikož v opačném případě by v zákoně scházela úprava lhůt pro 

věřitele. Již z § 317 odst. 1 InsZ vyplývá, že věřitel, který chce podat návrh na povolení 

reorganizace, musí být řádně přihlášen. Zákon nicméně nikde jasně nestanovuje, že 

věřitelé mohou podávat návrh na povolení reorganizace až po ukončení přihlašování 

pohledávek, lze tedy dovodit, že věřitel může tento návrh podat již ve chvíli, kdy přihlásí 

svoji pohledávku. Otázkou však je, zda může věřitel podat i návrh na povolení 

reorganizace pro hrozící úpadek? Kozák v této věci zastává zcela jasně negativní postoj, 

kdy tvrdí, že „při hrozícím úpadku je aktivně legitimován k podání návrhu na povolení 

reorganizace pouze dlužník“48 a současně odkazuje na ustanovení o aktivní legitimaci 

k podání insolvenčního návrhu. S tímto závěrem se tak úplně neztotožňuji, a především 

nesouhlasím s Kozákovým prostým odůvodněním svých závěrů. V první řadě mi nepřijde 

                                                 
48 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související: komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-135-4, str. 1023 
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zrovna šťastně zvolené sloučení úpravy podání insolvenčního návrhu a návrhu na 

povolení reorganizace. U insolvenčního návrhu není pochyb o tom, že pro hrozící úpadek 

jej může podat pouze dlužník (dle Kozákem zmiňovaného § 97 odst. 5 InsZ). Návrh na 

povolení reorganizace ale nemusí být nutně podán současně s insolvenčním návrhem a 

už vůbec ne stejnou osobou, na jejíž návrh bylo insolvenční řízení zahájeno, tudíž pouhé 

odkázání na toto ustanovení není podle mě pro vyloučení aktivní legitimace u věřitele 

dostatečné. Dle mého názoru výkladem zákona, a to ani extenzivním, nelze zcela 

bezpečně vyloučit situaci, kdy dlužník podá insolvenční řízení pro svůj hrozící úpadek, 

načež návrh na povolení reorganizace je následně podán věřitelem. Na tento případ by 

však zřejmě nebylo možné aplikovat ustanovení o lhůtě dle § 318 odst. 1 věty první, 

jelikož zde zákonodárce výslovně určil tuto lhůtu pouze pro dlužníka. Vzhledem k tomu, 

že zákon v otázce legitimace věřitele k podání návrhu na povolení reorganizace pro 

hrozící úpadek mlčí a ani extenzivním výkladem ostatních ustanovení nelze bezpečně 

dojít k jasnému závěru, doporučila bych zákonodárci vyjasnění této problematiky, ať již 

kterýmkoliv směrem. 

Výše zmíněná lhůta deseti dnů, ať již se bude jednat o návrh dlužníka či věřitele, 

je lhůtou prekluzivní, jak lze dovodit z textu zákona, který říká, že opožděně podaný 

návrh na povolení reorganizace insolvenční soud odmítne rozhodnutím, proti němuž 

může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala49. 

Pokud dlužník splňuje kvantitativní kritérium ve smyslu § 316 odst. 4 a není u 

něj reorganizace jinak vyloučena, může schůze věřitelů přijmout usnesení o způsobu 

řešení dlužníkova úpadku reorganizací, a to bez ohledu na to, že v době jejího konání 

dlužníkovi nebo některému z přihlášených věřitelů uplynula lhůta pro podání návrhu na 

povolení reorganizace. Insolvenční soud je potom takovým rozhodnutím věřitelů vázán. 

Stejně tak je soud vázán rozhodnutím schůze věřitelů přijatého v souladu s § 151 a 152 

InsZ (viz výše kapitola o kvalitativní bráně vstupu do reorganizace) o způsobu řešení 

úpadku dlužníka konkursem, a to „bez zřetele k tomu, že je zde jinak věcně zdůvodněný a 

včasný návrh dlužníka na povolení reorganizace, jemuž by insolvenční soud jinak (kdyby 

                                                 
49 Viz § 318 odst. 2 InsZ 
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nebylo usnesení schůze věřitelů podle § 150 insolvenčního zákona) vyhověl“50. Pokud se 

však jedná o dlužníka, který nesplňuje kvantitativní kritérium a lhůtu pro předložení 

reorganizačního plánu stanovenou v § 316 odst. 5 InsZ nechá marně uplynout, stává se 

automaticky reorganizace pro něj definitivně nepřípustná a insolvenční soud může 

prohlásit konkurs na majetek dlužníka ještě před konáním schůze věřitelů svolané 

rozhodnutím o úpadku dlužníka. V tomto případě by usnesení věřitelů o způsobu řešení 

dlužníkova úpadku přijaté poté, co se reorganizace stala definitivně nepřípustnou, nebylo 

pro insolvenční soud závazné.51 Dokud je však reorganizace u dlužníka přípustná, není 

možné, aby soud s rozhodnutím o úpadku spojil i rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova 

úpadku konkursem. 

Návrh na povolení reorganizace může podat i více osob nezávisle na sobě. Každý 

další podaný návrh se považuje za přistoupení k řízení (§ 321 InsZ), a to až do rozhodnutí 

soudu o povolení či nepovolení reorganizace. V takovém případě insolvenční soud vyzve 

všechny osoby, které návrh na povolení reorganizace podaly, aby ve lhůtě maximálně 30 

dnů odstranily veškeré rozpory mezi jednotlivými návrhy a předložily soudu společné 

stanovisko. Pokud se tak nestane, vychází insolvenční soud z návrhu podaného 

dlužníkem, případně z návrhu věřitele, který jej předložil jako první, pokud dlužník žádný 

návrh nepředložil. 

6.2.2. Náležitosti návrhu na povolení reorganizace 

Insolvenční zákon upravuje náležitosti návrhu na povolení reorganizace v § 319. 

Především musí návrh splňovat obecné náležitosti podání, které stanovuje občanský 

soudní řád. Z podání tedy musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které 

věci se týká a co sleduje a musí být podepsáno a datováno.52 Vedle takových náležitostí 

pak insolvenční zákon vyžaduje v návrhu označení dlužníka a osob oprávněných za něj 

jednat a dále pak označení všech dlužníkovi známých údajů o kapitálové struktuře a 

majetku osob, které s dlužníkem tvoří koncern. Tento požadavek může být klíčový 

například při potvrzení věřitele jakožto člena věřitelského výboru, kdy soud zkoumá, 

                                                 
50 Usnesení NS, sp. zn. 29 NSČR 30/2010 ve věci KSBR 27 INS 3089/2009 

51 Ibid. 

52 Viz § 42 odst. 4 OSŘ 
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zdali například není věřitel s dlužníkem v koncernu, čímž se zabýval i Krajský soud 

v Brně, kdy v insolvenčním řízení věřitele nepotvrdil jako člena věřitelského výboru a 

vyloučil ho z hlasování, a to právě z důvodu podezření na existující koncern mezi 

vyloučeným věřitelem a dlužníkem. Ústavní soud však toto rozhodnutí následně zrušil, 

jelikož nepotvrzení věřitele neshledal řádně odůvodněným, a tudíž se dle jeho názoru 

jednalo o zásah do ústavních práv věřitele53.  

V poslední řadě pak zákon vyžaduje uvedení způsobu navrhované reorganizace. 

Tímto návrhem však nejsou ani osoby sestavující reorganizační plán, ani osoba podávající 

návrh na povolení reorganizace vázány. Dle mého názoru je tento bod zcela logický, 

jelikož osoba podávající návrh na povolení reorganizace, a tudíž povinna uvést způsob 

navrhované reorganizace, se nemusí nutně shodovat s osobou, která následně sestavuje 

reorganizační plán. Bylo by tedy od zákonodárce nerozvážné požadovat, aby se osoby 

sestavující reorganizační plán musely řídit návrhem podaným jinou osobou. 

Dlužník je dále povinen k návrhu připojit také seznam majetku a seznam 

závazků, případně seznam změn, které nastaly od doby, kdy byl takový seznam 

dlužníkem předložen v již dřívějším insolvenčním řízení. 

Náležitosti návrhu podaného dlužníkem nebo věřitelem se až tak významně 

neliší. Zákon vyžaduje, aby věřitel ve svém návrhu označil dlužníka a uvedl způsob 

navrhované reorganizace. Co se týká informací o kapitálové struktuře dlužníka, může tyto 

informace věřitel uvést, pokud mu jsou známy, není to však jeho povinnost. Požadavky 

na návrh podaný věřitelem jsou tedy nižší než u dlužníka, a to ze zcela zjevného důvodu, 

kdy u věřitele nelze předpokládat, že mu budou všechny tyto informace o dlužníkovi 

známy. Zjišťování takových informací by pak pro věřitele mohlo představovat velmi 

obtížnou až nepřekonatelnou překážku. 

6.2.3. Účinky podání návrhu na povolení reorganizace 

Okamžik podání návrhu na povolení reorganizace má významný vliv pro zákaz 

maření reorganizace ve smyslu § 324 InsZ. Ten stanovuje, že po podání návrhu na 

povolení reorganizace, až do rozhodnutí o úpadku jsou osoby oprávněné nakládat 

s majetkovou podstatou povinny zdržet se právních jednání, jimiž by mola být zmařena 

                                                 
53 Nález ÚS ze dne 22. listopadu 2010, sp. zn. IV. ÚS 1834/10 
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nebo ohrožena navrhovaná reorganizace. Současně je okamžikem zveřejnění návrhu na 

povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku nepřípustné započtení vzájemných 

pohledávek dlužníka a věřitele. To platí i v případě, že podmínky pro započtení stanovené 

zákonem byly splněny již před tímto okamžikem. Insolvenční soud má však možnost určit 

jinak předběžným opatřením. Po podání návrhu na povolení reorganizace může 

insolvenční soud jakákoliv svá předběžná opatření měnit, a to i bez návrhu.  

6.3. Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace 

O podaném návrhu na povolení reorganizace rozhoduje příslušný insolvenční 

soud. Na rozhodování povolení reorganizace se vztahují ustanovení § 148-152 

Insolvenčního zákona, tedy ustanovení spojená s rozhodováním o úpadku. Soud je 

povinen v této věci rozhodnout, zda návrh zamítne (§ 326) či odmítne pro nesplnění 

podstatných náležitostí, jako například návrh podaný opožděně (§ 318) nebo neodstranění 

vad v soudem stanovené lhůtě (§ 320). Do té doby, než o návrhu soud rozhodne, může 

vzít navrhovatel svůj návrh zpět (§ 322). Pokud nedojde ke zpětvzetí, nebo není návrh 

soudem zamítnut či odmítnut, soud návrhu vyhoví a reorganizaci tak povolí (§328). 

Zákonodárcem je tedy přímo výslovně stanoveno, že pokud návrh není vzat zpět, 

odmítnut či zamítnut, musí soud rozhodnout o povolení reorganizace. Proti takovému 

rozhodnutí pak není možné podat odvolání. Soud však nesmí o způsobu řešení úpadku 

dle § 148 InsZ rozhodnout před skončením schůze věřitelů svolané rozhodnutím o 

úpadku, pokud se však reorganizace v daném případě nestala definitivně nepřípustnou, 

jak jsem již blíže popsala v kapitole 6.2.1. 

Ustanovení § 148 odst. 2 InsZ řeší situaci tzv. předjednané reorganizace (viz 

výše), kdy dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém navrhuje jako způsob 

řešení úpadku reorganizaci, předloží insolvenčnímu soudu zároveň i reorganizační plán 

schválený alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech 

nezajištěných věřitelů. V takovém případě je soud povinen s rozhodnutím o úpadku spojit 

i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. V praxi se však projevilo úskalí nemožnosti podat 

řádný opravný prostředek proti rozhodnutí o úpadku, a tudíž i proti postupu soudu 

v rozporu s § 148 odst. 2 InsZ. V případě úpadku společnosti MOTORPAL, a.s. předložil 

dlužník v souladu s tímto ustanovením společně s insolvenčním návrhem také 

reorganizační plán schválený jediným zajištěným věřitelem a více než polovinou 
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nezajištěných věřitelů. Insolvenční soud však rozhodnutí o úpadku nespojil 

s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku, a to s odůvodněním, že nebyly splněny 

podmínky pro hlasování o reorganizačním plánu mimo schůzi věřitelů54, kdy hlasovací 

lístky věřitelů neobsahovaly údaj o datu přihlášky pohledávky, ohledně níž věřitel 

vykonává své hlasovací právo. Dlužníkovi tedy nezbylo nic jiného než se obrátit na 

Ústavní soud se stížností pro porušování základního práva na spravedlivý proces. 

Hlavním argumentem bylo především to, že podstatou předjednané reorganizace, na 

kterou se předmětné ustanovení Insolvenčního zákona vztahuje, je schválení 

reorganizačního plánu věřiteli ještě před zahájením insolvenčního řízení, tj. logicky ve 

chvíli, kdy ještě není možné přihlašovat pohledávku do insolvenčního řízení a nelze tedy 

při hlasování o schválení reorganizačního plánu uvést datum podání přihlášky 

pohledávky. Dlužník takový postup soudu označil za „extrémní projev přepjatého 

formalismu a soudní libovůle“. Dlužník se také proti tomuto rozhodnutí ohrazoval 

s obavou o ztrátu důvěry věřitelů, obchodních partnerů, ale také zaměstnanců (kterých 

v té době měl dlužník zhruba 1.300). Ústavní soud se v tomto případě nejprve zabýval 

tím, zda nemůže být případné pochybení soudu při nespojení rozhodnutí o úpadku 

s rozhodnutím o způsobu jeho řešení zhojeno tím, že je dlužníkovi ponechána možnost 

domoci se povolení reorganizace ve stejném insolvenčním řízení standardní cestou. 

Z tohoto důvodu se Ústavní soud zabýval rozdíly mezi předjednanou a standardní 

reorganizací, kdy dle jeho názoru jsou rozdíly celkem značné, a to nejen v rychlosti řízení, 

ale také v přísnějších podmínkách pro schválení reorganizačního plánu při standardní 

reorganizaci. Při projednání ústavní stížnosti pak Ústavní soud uvedl, že insolvenční soud 

zřejmě přehlédl fakt, že věřitelé mohou mimo schůzi věřitelů vykonávat svá hlasovací 

práva také před zahájením insolvenčního řízení, a tudíž trvání na požadavku uvedení data 

přihlášení pohledávky na hlasovacím lístku je požadavkem zcela absurdním a 

nesplnitelným. Ústavní soud tímto shledal postup insolvenčního soudu v rozporu 

s právem dlužníka na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny. Ústavní soud 

závěrem stanovil, že insolvenční soud se návrhem dlužníka bude znovu bezodkladně 

                                                 
54 Dle vyhlášky 311/2007 Sb.  
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zabývat a na základě nového posouzení dlužníkova návrhu bude dále postupovat 

v souladu se zákonem.55 

6.3.1. Odmítnutí návrhu na povolení reorganizace pro jeho vady - § 

320 InsZ 

Neobsahuje-li návrh na povolení reorganizace všechny zákonné náležitosti, či je 

neurčitý nebo nesrozumitelný, vyzve insolvenční soud navrhovatele k jeho opravě, a to 

ve lhůtě maximálně sedmi dnů. Stejně tak soud vyzve navrhovatele k doplnění zákonem 

vyžadovaných příloh, případně k jejich doplnění o stanovené náležitosti. Pokud i přes 

takovou výzvu není návrh na povolení reorganizace řádně doplněn a pro takové 

nedostatky nelze v řízení dále pokračovat, či v případě, že nejsou řádně připojeny či 

doplněny přílohy, insolvenční soud návrh na povolení reorganizace odmítne. 

6.3.2. Zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace - § 322 InsZ 

Navrhovatel může svůj návrh na povolení reorganizace vzít zpět až o doby, než 

o něm insolvenční soud rozhodne. Pokud je návrh takto vzat zpět, insolvenční soud ho 

vezme na vědomí rozhodnutím, které doručí navrhovateli, dlužníkovi, insolvenčnímu 

správci a věřitelskému výboru. Proti takovému rozhodnutí není odvolání přípustné. Soud 

pak dále v projednávání reorganizace nepokračuje. Pokud však byl návrh vzat zpět až 

poté, co o něm bylo rozhodnuto, insolvenční soud rozhodne, že takové zpětvzetí není 

účinné.  

6.3.3. Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace - § 326 InsZ 

Soud návrh zamítne v případě, že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně 

přepokládat, že je návrhem sledován nepoctivý záměr. Tento nepoctivý záměr 

zákonodárce blíže rozvádí v § 326 odst. 2 InsZ, kde uvádí dva demonstrativní případy, 

kdy lze na nepoctivý záměr usuzovat. Jedná se o situaci, kdy buď v posledních pěti letech 

probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek (a to s ohledem na jeho 

výsledek), nebo kdy v posledních pěti letech, dle výpisu z rejstříku trestů, proběhlo před 

insolvenčním řízením trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný 

                                                 
55 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. 4. 2016, sp.zn. II ÚS 703/16 (reorganizace dlužníka 

byla následně insolvenčním soudem povolena a reorganizace byla úspěšně dokončena) 
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čin majetkové nebo hospodářské povahy. Obě dvě situace se vztahují pouze k dlužníkovi, 

jeho zákonnému zástupci, statutárnímu orgánu či členovi kolektivního statutárního 

orgánu. Navíc se, dle jazykového výkladu, jedná pouze o demonstrativní nastínění 

situace, kdy by bylo možné spatřovat nepoctivý záměr. Není tedy dáno, že by se v případě 

proběhnuvšího insolvenčního nebo trestního řízení specifikovaného výše muselo nutně 

jednat o nepoctivý záměr. 

Vzhledem k tomu, že návrh na povolení reorganizace může podat i věřitel, což 

není u sanačních řešení úpadku zcela běžné, vztahuje se požadavek poctivého záměru i 

na něj. Lze tak dovodit z ustanovení § 326 InsZ, kde jsou stanoveny důvody zamítnutí 

návrhu na povolení reorganizace, aniž by bylo rozlišováno mezi návrhem podaným 

dlužníkem či věřitelem. Logicky by se tedy výše uvedené body, kde se na nepoctivý 

záměr usuzuje z předchozího chování dlužníka, mohly vztáhnout i na předchozí skutky 

věřitele. 

Jestliže insolvenční soud návrh na povolení reorganizace odmítne, vezme na 

vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, pokračuje v insolvenčním řízení bez dalšího. 

Účinky podání návrhu na povolení reorganizace tímto rozhodnutím zanikají. 

6.3.4. Rozhodnutí o povolení reorganizace a jeho účinky 

Nepostupoval-li insolvenční soud některým z výše uvedených způsobů, 

reorganizaci povolí. V případě, že sám dlužník podá návrh na povolení reorganizace a 

vypracuje reorganizační plán, může insolvenční soud rozhodnout o povolení reorganizace 

současně s rozhodnutím o úpadku dlužníka. V ostatních případech musí soud o návrhu na 

povolení reorganizace rozhodnout do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku. Může však 

rozhodnout až po výsledku schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku, pokud se 

z nějakého zákonem stanoveného důvodu nestal dlužník osobou, u níž je reorganizace 

nepřípustná. V tomto případě může insolvenční soud rozhodnout ještě před usnesením 

schůze věřitelů. Rozhodnutí o povolení reorganizace se doručuje dlužníku, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné. 

Obsahem rozhodnutí o povolení reorganizace musí být vždy (a) výrok o 

povolení reorganizace, (b) sdělení, kdo je insolvenčním správce, případně jeho 

ustanovení, (c) výzva dlužníkovi, aby ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo 

soudu sdělil, že jej předkládat nehodlá a (d) informaci o tom, za jakých podmínek mohou 
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reorganizační plán předkládat další osoby. Dlužník však může insolvenčnímu soudu 

oznámit, že reorganizační plán předkládat nehodlá ještě před rozhodnutím o povolení 

reorganizace. V takovém případě samozřejmě není nutné, aby jej k předložení plánu soud 

opět vyzval v rozhodnutí o povolení reorganizace. 

Nabytím právní moci reorganizačního plánu se ruší veškerá omezení 

dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona či rozhodnutím 

insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení. Namísto toho však 

přistupuje podmínka souhlasu věřitelského výboru v případě, že dlužník činí právní 

jednání zásadního významu z hlediska nakládání s majetkovou podstatou či její správou. 

Porušením takové povinnosti je dlužník odpovědný za případnou škodu nebo jinou újmu, 

kterou tím věřitelům nebo třetím stranám způsobil. Zásadní význam dle zákonodárce mají 

taková právní jednání, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové 

podstaty nebo postavení věřitelů či míra jejich uspokojení. Insolvenční soud však může 

v zájmu věřitelů zakázat dlužníkovi s dispozičními oprávněními nakládat s majetkovou 

podstatou úplně nebo jeho oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit, a to z podnětu 

insolvenčního správce nebo věřitelského výboru. Důvodem pro takový zásah do práv 

dlužníka jsou pochybnosti o poctivém jednání nebo odborné způsobilosti dlužníka. 

„V rozsahu omezení přecházejí tato dispoziční oprávnění na insolvenčního správce“.56 

V průběhu reorganizace zákon přiznává některá práva, která by v případě 

konkursu měl insolvenční správce, dlužníkovi s dispozičními oprávněními, avšak pod 

podmínkou souhlasu věřitelského výboru. Jedná se o ustanovení o odmítnutí daru či 

dědictví a také o smlouvách v průběhu konkursu, konkrétně tedy smlouvách o vzájemném 

plnění, fixních smlouvách, smlouvách o výpůjčce, nájemních a podnájemních, 

leasingových a o výhradě vlastnictví. Zákonodárce tedy v tomto případě výslovně 

umožňuje přiměřené použití ustanovení v části týkající se konkursu i na případy 

reorganizace. Nad činností dlužníka s dispozičnímu oprávněními insolvenční správce 

vykonává dozor. 

                                                 
56 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ. Civilní proces. V Praze: C.H. Beck, 2015. 

Academia iuris (C.H. Beck), str. 267 
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Dalším účinkem povolení reorganizace je pozastavení funkce valné hromady 

nebo členské schůze dlužníka. Tato funkce přechází na insolvenčního správce. 

Zajímavým jevem v Insolvenčním zákoně je zachování práva volit a odvolávat členy 

statutárního orgánu a dozorčí rady dlužníka i po rozhodnutí o povolení reorganizace, 

avšak opět pouze se souhlasem věřitelského výboru. Richter tento krok nazývá „legálním 

korumpováním managementu“, kdy se zákonodárce snaží o povzbuzení vedoucích 

představitelů dlužníka zahájit včas insolvenční řízení a podat návrh na povolení 

reorganizace nabídnutím zákonné pojistky, že ze svých funkcí nebudou tak jako tak po 

zahájení řízení věřiteli odvoláni.57 Dle mého názoru je tento krok zákonodárce částečně 

pochopitelný, avšak vzhledem k velmi nízkému počtu úspěšných reorganizací, a to 

především nekonsensuálních, ukáže až delší praxe, jestli ustanovení plní svůj účel. 

Nicméně novelou insolvenčního zákona účinnou od 2014 bylo znění tohoto paragrafu 

doplněno o podmínku, kdy se toto pravidlo uplatní pouze tehdy, pokud byla reorganizace 

povolena na návrh dlužníka a ten má stále právo sestavit reorganizační plán. V opačném 

případě je právo volit a odvolávat členy statutárního orgánu či dozorčí rady dlužníka 

přenecháno věřitelskému výboru. Tímto se zákonodárce snažil tento „legální úplatek 

dlužníkovi“ vyrovnat a zvýšit tak právní jistotu věřitelů. 

6.4. Věřitelé a jejich skupiny při reorganizaci 

„Reorganizace se účastní přihlášení věřitelé, jakož i věřitelé s pohledávkami za 

majetkovou podstatou a věřitelé jim na roveň postavení“58  

Ustanovení § 334 Insolvenčního zákona navazuje na obecná ustanovení o 

insolvenčním řízení, především pak na ustanovení o účastnících řízení a dále pak o 

věřitelích a způsobech uplatňování jejich pohledávek. Účastnit reorganizace se tak mohou 

věřitelé, kteří řádně přihlásili své pohledávky, jakož i věřitelé s pohledávkami za 

majetkovou podstatou (tyto pohledávky specifikuje zákonodárce v § 168 InsZ) a věřitelé 

jim postavení na roveň (blíže upřesněno v § 169 InsZ). 

Za věřitele se pro účely reorganizace považují také společníci nebo členi 

dlužníka (§ 335 Insolvenčního zákona). Jejich pohledávkou je pak právo vyplývající 

                                                 
57 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4, str. 150 

58 Viz § 334 InsZ 
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z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. Jedná se tak o rozšíření okruhu věřitelů, 

který jsem zmiňovala v předchozím odstavci. V původním znění zákona byla zahrnuta 

podmínka, že pro použití tohoto ustanovení nesmí být dlužník v úpadku pro předlužení. 

Tato věta však byla novelou účinnou od 1. 1. 2014 ze zákona vypuštěna. Výše pohledávky 

této skupiny věřitelů je rovna nule, čímž je jasně stanoveno jejich postavení při hlasování. 

Není však dotčeno jejich právo hlasovat o reorganizačním plánu, jelikož takové hlasování 

je upraveno samostatně v § 337 InsZ, kde v druhém odstavci je výslovně zmíněn postup 

přijímání reorganizačního plánu skupinou věřitelů dle § 335 InsZ. Při tomto hlasování je 

pak důležitá výše jejich podílů na základním kapitálu. 

Všichni věřitelé dlužníka jsou pro účely reorganizačního řízení rozděleni do 

skupin, a to pro potřeby určení rozsahu uspokojení zajištěných pohledávek a hlasování 

věřitelů o přijetí reorganizačního plánu. V každé skupině by měli být věřitelé se zásadně 

shodným právním postavením a se zásadně shodnými hospodářskými zájmy. Rozdělení 

věřitelů do jednotlivých skupin je obsaženo v reorganizačním plánu, v němž je také vždy 

uvedeno, podle jakých kritérií byli věřitelé do skupin rozděleni. Zákonodárce následně 

uvádí demonstrativní výčet věřitelů, kteří tvoří samostatné skupiny. Jsou jimi zejména (a) 

každý zajištěný věřitel – můžeme zde tedy de facto mluvit o výjimce z pravidla, že 

reorganizační plán je dohodou o způsobu reorganizace mezi dlužníkem a skupinami 

věřitelů (nikoliv tedy jednotlivými věřiteli). Každý zajištěný věřitel je totiž de iure 

zároveň i samostatnou skupinou. Ovšem i v tomto případě, dle názoru Richtera, existují 

výjimky, a to v situaci, kdy je více zajištěných věřitelů ve stejném pořadí seniority a 

všichni tito věřitelé tak budou zařazeni do stejné skupiny. Zajištění věřitelé si totiž dle § 

299 odst. 1 InsZ mohou sjednat své pořadí odlišně od pořadí zákonného, a i přes to, že 

toto ustanovení je zařazeno v části týkající se konkursu, mělo by se vztahovat i na 

reorganizaci.59 Pohledávka zajištěného věřitele se však do této skupiny zařadí pouze 

v rozsahu, ve kterém je kryta hodnotou zajištění. Zde tedy bude záležet na hodnotě 

zajištění stanovené znaleckým posudkem, který tedy logicky musí být vypracován dříve, 

než bude předložen reorganizační plán insolvenčnímu soudu. Pokud pohledávka 

                                                 
59 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 500 
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převyšuje hodnotu zajištění stanovenou znaleckým posudkem, bude se tato rozdílná část 

řadit pro účely reorganizace do skupiny obecných pohledávek.  

Další skupinou věřitelů, kterou zmiňuje insolvenční zákon, jsou (b) věřitelé 

uvedení v § 335 InsZ, tedy společníci a členové dlužníka. Za jejich pohledávku se pro 

účely reorganizace považuje právo vyplývající z jejich účasti ve společnosti. Výše jejich 

pohledávky je však rovna nule. V případě, že dlužník není v insolvenci pro předlužení, 

mohou se věřitelé z této skupiny účastnit reorganizačního řízení a hlasovat o přijetí 

reorganizačního plánu (§ 347 odst. 2 InsZ). Pohledávky těchto věřitelů však nejsou 

v insolvenčním řízení klasicky přihlašovány, ale jsou pouze oznámeny insolvenčnímu 

správci.  

Poslední skupinou věřitelů, která je v insolvenčním zákoně zmíněna jako jedna 

ze samostatných skupin věřitelů, jsou (c) věřitelé, jejichž pohledávky nejsou 

reorganizačním plánem dotčeny. Tato skupina má především význam pro účely přijetí 

reorganizačního plánu, neboť věřitelé nedotčeni reorganizačním plánem se považují za 

skupinu věřitelů, která reorganizační plán přijala. Jedná se, dle mého názoru, o logický 

koncept zavedený zákonodárcem pro účely urychlení celého procesu reorganizace. 

Insolvenční zákon definuje nedotčenou pohledávku v § 337 odst. 3 jako pohledávku, jejíž 

výše, splatnost ani další její vlastnosti a práva s ní spojená nejsou reorganizačním plánem 

změněna. Stejně tak se jedná o pohledávku, o které věřitel písemně uznal, že není 

reorganizačním plánem dotčena. V dalším odstavci zmíněného paragrafu je pak test 

nedotčenosti rozšířen o pohledávky, u kterých v důsledku prodlení dlužníka došlo ke 

ztrátě výhody splátek, a to v případě, že reorganizační plán stanoví splatnost jistiny včetně 

úroků stejně jako před prodlením, nemění žádná další práva spojená s pohledávkou (s 

výjimkou práv věřitele spojených s účinky zahájení insolvenčního řízení nebo s již 

nastalým prodlením dlužníka, a dále stanoví, že všechny splátky jistiny a úroků, které měl 

dlužník zaplatit před svým prodlením do data účinnosti reorganizačního plánu, budou 

neprodleně po účinnosti reorganizačního plánu uhrazeny.60 Ve znění zákona do konce 

roku 2013 však zákonodárce sám upravoval navrácení splatnosti pohledávek 

automaticky, kdy se splatnost závazků a pohledávek rozhodnutím o povolení 

reorganizace vždy vracela do původních termínů. Toto ustanovení však bylo 

                                                 
60 Viz § 337 odst. 4 InsZ 
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z insolvenčního zákona vypuštěno novelou účinnou od roku 2014. Zákonodárce tento 

krok odůvodňoval právní jistotou věřitelů, jelikož v praxi byly tomuto ustanovení (§ 329 

odst. 3 InsZ ve znění do 2013) přisuzovány jiné účinky, než byly původně zamýšleny, 

jelikož záměrem rozhodně nebylo obnovit stav závazků a pohledávek k době jejich 

vzniku.61 Na nedotčené pohledávky věřitelů ve smyslu presumpce jejich souhlasu 

s přijetím reorganizačního plánu je dle mého názoru potřeba nahlížet poněkud 

komplexněji než jen z pohledu změny vlastností pohledávky. Vzhledem k tomu, že 

reorganizační plán má být mimo jiné také spravedlivý ke všem skupinám věřitelů, měl by 

soud nedotčenost pohledávky zkoumat také z toho hlediska, zda s ohledem na výsledný 

majetek společnosti lze usuzovat, že společnost bude i následně schopna svůj závazek 

vůči takovému věřiteli splnit. Soud by se měl při svém rozhodování o schválení 

reorganizačního plánu vyhnout situaci, kdy by měl věřitel teoreticky nedotčenou 

pohledávku dle § 337 odst. 3 a 4 InsZ, ale ve výsledku by dlužník neměl dostatečný 

majetek pro splnění takového závazku.  

Tyto tři zmíněné skupiny věřitelů jsou, jak jsem již zmiňovala, předestřeny 

zákonodárcem jako samostatné skupiny věřitelů. Věřitelé, kteří nesplňují výše zmíněná 

kritéria pro zařazení do těchto skupin, jsou pak zařazeni do dalších obecných skupin, které 

sestavuje autor reorganizačního plánu. Avšak i insolvenční soud má právo v rámci 

schvalování reorganizačního plánu do skupin věřitelů zasáhnout. Dle § 337 odst. 6 InsZ 

může insolvenční soud na základě návrhu dotčeného věřitele rozhodnout o jeho zařazení 

do jiné skupiny, a to před rozhodnutím o schválení reorganizačního plánu. Proti takovému 

rozhodnutí nepřiznává zákon žádné opravné prostředky. Výklad tohoto ustanovení 

následně rozšířil Vrchní soud v Olomouci, který tvrdí, že „přiznává-li zákon soudu 

oprávnění zkoumat odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin, 

pak podle [jeho] přesvědčení může insolvenční soud na návrh oprávněné osoby 

rozhodnout nejenom o přeřazení věřitele do jiné skupiny, nýbrž také o vytvoření cílené 

skupiny věřitelů.“62 Zároveň Vrchní soud ve zmíněném rozhodnutí zdůrazňuje, že 

                                                 
61 Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, 

ve znění pozdějších předpisů, bod 190, str. 107 

62 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. VSOL 731/2012-B-197 ve věci KSOS 36 INS 4962/2010 
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dotčeným věřitelem oprávněným navrhnout insolvenčnímu soudu přezkum rozdělení 

věřitelů od skupin a rozhodnout o jeho případném přeřazení do jiné skupiny, může být i 

minoritní věřitel, jelikož jednou ze zásad insolvenčního řízení je rovnost možností 

věřitelů se stejným nebo obdobným postavením.  

Specifickou kategorií věřitelů pak mohou být věřitelé s pohledávkami za 

majetkovou podstatou nebo pohledávkami jim na roveň postavenými (tzv. 

postinsolvenční věřitelé). Ze zákona nevyplývá, zda i tito věřitelé se zařazují do skupin, 

ale z logiky věci lze soudit, že nikoliv. Věřitelé se pro účely reorganizace rozřazují do 

skupin především pro účely hlasování o přijetí reorganizačního plánu. Dle § 334 InsZ se 

tito věřitelé reorganizace účastní, avšak vzhledem k tomu, že pohledávky za majetkovou 

podstatou (či jim na roveň postavené) musejí být vypořádány do schválení plánu 

insolvenčním soudem nebo bezodkladně poté a ve smyslu ustanovení § 51 odst. 4 InsZ 

nemají tito věřitelé hlasovací práva. Pokud bychom však měli uvažovat o zařazení těchto 

věřitelů do určité skupiny, pak by se zřejmě nabízela skupina věřitelů nedotčených 

reorganizačním plánem. 

6.5. Reorganizační plán – dohoda o řešení úpadku 

Stěžejním a nejvýznamnějším bodem celé reorganizace a jejím hmotněprávním 

základem je reorganizační plán, jeho vypracování a následné přijetí věřiteli a schválení 

insolvenčním soudem. Reorganizační plán se dá považovat za něco jako projekt celé 

reorganizace, na jehož vzniku se podílejí všechny procesní strany a který je pro všechny 

zúčastněné subjekty závazný. Dle insolvenčního zákona reorganizační plán vymezuje 

právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace, a to na základě 

opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných 

vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli63. Dá se tak říci, že reorganizační plán lze chápat 

jako určitou dohodu o způsobu řešení úpadku uzavřenou mezi zainteresovanými subjekty, 

a to především dlužníkem a jeho věřiteli. Na vytváření a schvalování reorganizačního 

plánu zákon předpokládá účast všech skupin věřitelů. Vzhledem k tomu, že ideálním 

výsledkem reorganizace je opětovné zapojení dlužníka do ekonomických aktivit a 

současně uspokojení jeho věřitelů v co nejvyšší možné míře, zdá se mi být předpoklad 

                                                 
63 Viz § 338 odst. 1 InsZ 
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účasti všech skupin věřitelů více než opodstatněný. Především v situaci, kdy se na 

způsobu provedení reorganizace shodnou největší skupiny dlužníkových věřitelů, šance 

na hladký a úspěšný průběh celého procesu se zvyšuje. 

Zákon však na druhou stranu zakotvuje možnost schválení reorganizačního 

plánu i proti vůli většiny věřitelů, a to v § 348 a 349 InsZ. V určitém případě je možné, 

aby byl schválen i reorganizační plán, který byl přijat pouze jednou skupinou věřitelů (s 

výjimkou společníků a členů dlužníka, kteří jsou dle § 335 InsZ taktéž pro účely 

reorganizace považováni za věřitele), a to za podmínky rovného zacházení s ostatními 

zajištěnými pohledávkami těch skupin věřitelů, které reorganizační plán nepřijaly a je-li 

zároveň ve vztahu k těmto skupinám věřitelů spravedlivý.   

Reorganizační plán se předkládá insolvenčnímu soudu a po jeho předložení 

nesmí nikdo až do zprávy o reorganizačním plánu vyvíjet činnost směřující k jeho přijetí 

nebo odmítnutí a zároveň všech činností v rozporu s reorganizačním plánem nebo jinak 

ovlivňující jeho splnění.64 Toto ustanovení tak rozšiřuje požadavky § 324 InsZ o maření 

reorganizace. Jedná se tedy o omezení dispozičních práv dlužníka s ohledem na § 330 

InsZ (viz výše). Další průběh reorganizace se pak nesmí od reorganizačního plánu 

odchýlit, pokud nebyl stanoveným způsobem změněn. 

Jak jsem již úvodem této kapitoly předestřela, reorganizační plán je základním 

pilířem celé reorganizace, a proto se v následujících kapitolách budu zabývat podrobněji 

jeho sestavením a vypracováním zprávy o něm, procesem jeho přijímání skupinami 

věřitelů a následném schválení insolvenčním soudem a nabytím účinnosti.  

6.5.1. Sestavení reorganizačního plánu a přednostní právo dlužníka 

Přednostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník, a to i když sám návrh 

na povolení reorganizace nepodal. Toto přednostní právo dlužníka je velmi důležité 

především u nekonsensuální reorganizace. Reorganizační plán předkládá soudu současně 

s návrhem na povolení reorganizace. Pokud management společnosti nepředloží 

vypracovaný plán soudu současně s návrhem na povolení reorganizace, má na jeho 

vypracování a předložení lhůtu 120 dnů (kterou soud může na jeho žádost prodloužit, 

nanejvýš však o dalších 120 dnů) od rozhodnutí o povolení reorganizace. Vzhledem 

                                                 
64 Viz § 338 odst. 2 InsZ 
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k tomu, že zahájením insolvenčního řízení je dlužník pod ochranou automatického 

moratoria, aniž by byl vůbec předložen návrh reorganizačního plánu (jak již jsem 

zmiňovala v předchozích kapitolách), znamená to, že pokud dlužník splňuje velikostní 

kritérium, může setrvat pod takovou ochranou i více než 360 dnů (vzhledem k tomu, že 

insolvenční řízení je zahájeno dnem doručení insolvenčního návrhu soudu, soud má 

následně 15 i více dnů na rozhodnutí o úpadku (§134 InsZ), poté až 3 měsíce na 

rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 149 odst. 1 InsZ) a následně má dlužník až 240 

dnů na vypracování a předložení reorganizačního plánu (§ 339 InsZ)).  

Jsou však způsoby, jak dlužníkovo přednostní právo plán sestavit a předložit 

insolvenčnímu soudu ukončit, a to jak ze strany samotného dlužníka, tak ze strany věřitelů 

či insolvenčního soudu. Dlužník může insolvenčnímu soudu oznámit, že reorganizační 

plán překládat nebude a své předností právo jej sestavit tímto jednáním ztrácí. Věřitelé 

pak mohou, jak již bylo zmíněno v předchozím textu, na své schůzi rozhodnout o tom, že 

úpadek dlužníka bude řešen jinou formou než reorganizací, nebo sice s reorganizací 

budou souhlasit, ale ta bude provedena na základě reorganizačního plánu sestaveného 

jinou osobou, než je dlužník. V případě, že věřitelé takové usnesení přijmou potřebnými 

většinami (jichž není tak snadné dosáhnout, viz část o kvantitativní bráně vstupu do 

reorganizace), je insolvenční soud takovým usnesením vázán, z čehož logicky vyplývá, 

že dlužník již nemá přednostní právo sestavit reorganizační plán. Dle zákona takové 

usnesení může přijmout schůze věřitelů, která projednává nebo schvaluje návrh na 

povolení reorganizace, není však vyloučeno, že o takovém rozhodnutí se schůze věřitelů 

usnese i následně po povolení reorganizace. 

Dále je zákonodárcem dána možnost i insolvenčnímu soudu rozhodnout o 

zkrácení či dokonce o ukončení výše zmíněné lhůty 120 dnů pro sestavení 

reorganizačního plánu dlužníkem. Jedním z důvodů je oznámení dlužníka, že nehodlá 

reorganizační plán předložit a v této situaci je soud zcela logicky oprávněn lhůtu ukončit 

a dát tak možnost sestavit reorganizační plán jiné osobě. Soud ale také může lhůtu zkrátit 

či ukončit, pokud vyjdou najevo skutečnosti nasvědčující tomu, že dlužník v sestavování 

reorganizačního plánu řádně nepokračuje nebo svým jednáním může reorganizaci zmařit. 

Dalším důvodem, který zákonodárce zmiňuje, je nehrazení úroků zajištěným věřitelům 

dle § 171 odst. 4 InsZ. Ve všech těchto případech je soudu dáno právo o zkrácení či 

ukončení lhůty rozhodnout i bez návrhu. Zákonodárce se tak snaží co nejvíce řízení o 
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reorganizaci urychlit a vytváří tak pravidla, která umožňují vyhnout se v co nejvyšší míře 

jakýmkoliv obstrukcím, či snahám o zmaření řízení či úmyslné protahování 

insolvenčního řízení. 

Snahu zákonodárce omezit dlužníkovi možnost reorganizaci zmařit či úmyslně 

prodlužovat potvrzuje i ustanovení, že proti rozhodnutí soudu dle § 339 odst. 4 není 

odvolání přípustné. Takové ustanovení se však mnohým zdá býti celkem sporným, neboť 

rozhodnutí soudu o zkrácení či dokonce ukončení lhůty dle § 339 odst. 1 InsZ nemusí být 

nutně založeno na nezpochybnitelných důkazech. I přes to, že zákon předpokládá, že soud 

takové rozhodnutí vynese až po vyjádření dlužníka, věřitelů a insolvenčního správce, 

může soud o zkrácení či zrušení předmětné lhůty rozhodnout na základě „skutečností 

vyšlých najevo“, což v praxi může znamenat, že usnesení soudu bude postaveno převážně 

na jeho hodnotící úvaze. Je tak otázkou, zda se v případě zpochybnění takového usnesení 

může dlužník opřít o nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb., který zrušil obdobné 

ustanovení v Insolvenčním zákoně, týkající se možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu, 

kterým se bere na vědomí dlužníkovo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení. Ústavní 

soud se zde odvolával na ustanovení článku 39 odst. 1 Listiny, kde je zakotveno základní 

právo každého domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu ve všech 

situacích jeho porušení. „Jinými slovy, žádná osoba nemůže být zákonem naprosto 

vyloučena z možnosti domáhat se svého práva, byť pouze v určitém případě, neboť její 

právo dle čl. 36 odst. 1 Listiny by bylo anulováno.“65 Otázkou tedy zůstává, zda by se 

v případě nemožnosti dlužníka odvolat se proti rozhodnutí soudu o zkrácení či ukončení 

lhůty dle § 339 odst. 1 InsZ, které bylo odůvodněno například tím, že dlužník svým 

jednáním může reorganizaci zmařit (logicky již z jazykového výkladu zde vyplývá, že 

takový postup dlužníka reorganizaci zmařit může, nicméně nelze se stoprocentní jistotou 

říci, že by ke zmaření opravdu došlo – je tedy na úvaze soudu, jak dlužníkovo jednání 

posoudí), nejednalo taktéž o popření základního lidského práva domáhat se ochrany 

svých práv u soudu či jiného orgánu? Do opozice by však v tomto případě mohl být 

postaven argument, že dlužník takovým rozhodnutím nepřichází o právo reorganizační 

plán sestavit, nýbrž pouze o prioritní postavení. Nadále tak může reorganizační plán 

sestavit a předložit soudu, bude však postaven na roveň případným reorganizačním 

                                                 
65 Nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb. 
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plánům sestavených jinými osobami k takovému úkonu oprávněnými. Osobně bych se 

spíše přiklonila k zákonodárci, neboť v předmětném ustanovení, především pak v 

nepřípustnosti opravného prostředku neshledávám tak závažné odnětí práva na ochranu 

dlužníkových práv. Vzhledem k tomu, že dlužníkovi i nadále zůstane právo na sestavení 

reorganizačního plánu zachováno, byť již ne přednostní, je dle mého názoru zájem na 

rychlosti a plynulosti insolvenčního řízení v tomto případě přednější. 

Pokud tedy z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu nemá dlužník právo 

reorganizační plán sestavit, může o osobě s přednostním právem plán sestavit rozhodnout 

schůze věřitelů. V případě, že se tak nestane, vyzve insolvenční soud k sestavení 

reorganizačního plánu osoby, které podaly návrh na povolení reorganizace nebo se 

k němu připojily. Zde se opět projevuje záměr zákonodárce dát co největší prostor 

věřitelům, kdy právě schůze věřitelů má, v případě dlužníkovy ztráty přednostního práva 

na sestavení reorganizačního plánu, první slovo při výběru jiné osoby k sestavení plánu. 

Až pokud schůze věřitelů takovou osobu nevybere, přichází na řadu insolvenční soud. 

Zde se Richter domnívá, že z povahy věci může jít i zde pouze o osoby, které se účastní 

reorganizačního řízení, tedy věřitele.66 I pro takto oslovené osoby, které takovou výzvu 

mohou odmítnout, platí přiměřeně ustanovení o lhůtách k předložení reorganizačního 

plánu či o jejich případném prodloužení (§ 339 odst. 1 InsZ). Zde by měl insolvenční 

soud využívat svého diskrečního práva a určit osobu, u které je se zřetelem ke všem 

okolnostem velmi pravděpodobné, že jí sestavený reorganizační plán bude schválen 

ostatními věřiteli dle § 347 InsZ. 

6.5.2. Obsah reorganizačního plánu 

Co má být obsahem reorganizačního plánu je popsáno v § 340 InsZ. Na rozdíl 

od víceméně rámcové úpravy ostatních částí reorganizace byl v tomto bodě zákonodárce 

velmi konkrétní. Zákon požaduje, aby každý reorganizační plán vždy obsahoval (a) 

rozdělení věřitelů do skupin, které se opírá o ustanovení § 337 InsZ (viz výše v kapitole 

6.4), dále pak (b) určení způsobu reorganizace dle § 341 InsZ, které obsahuje výčet 

možných způsobů, přičemž jich lze zvolit i více (blíže v kapitole 6.5.3). Dalšími 

                                                 
66 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 2., doplněné a upravené vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-444-7, str. 486 
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požadavky jsou již velmi konkrétní mechanismy samotného postupu reorganizace a 

nakládání s dlužníkovým majetkem, jako jsou (c) opatření k plnění reorganizačního 

plánu, zejména s ohledem na majetkovou podstatu a určení osob, které s ní mohou 

nakládat, včetně rozsahu jejich práv k nakládání s ní, (d) údaj o tom, zda bude pokračovat 

provoz dlužníkova podniku nebo jeho části, (e) uvedení osob, které se budou podílet na 

financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky či zajistí 

jejich splnění a (g) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po 

skončení reorganizace. Vyplývaje z posledního bodu, v reorganizačním plánu může být 

uvedeno, že některé z dlužníkových závazků, zůstanou v platnosti i po skončení 

reorganizace, nebo naopak může být stanoveno, že všechny závazky skončením 

reorganizace zaniknou, i přes to, že v jejím průběhu nebyly uspokojeny.  

Reorganizační plán také musí uvádět, jak je zajištěno splnění pohledávek, 

ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na 

odkládací podmínku. Současně je potřeba v reorganizačním plánu uvést, jaká je výše 

částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly 

zařazeny a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek dle 

reorganizačního plánu. Všechny údaje uvedené v reorganizačním plánu musí věrně 

zobrazovat ekonomické a právní možnosti dlužníka. 

V neposlední řadě musí reorganizační plán také obsahovat (f) údaj o tom, zda a 

jak ovlivní reorganizace zaměstnanost dlužníkova podniku. Tento údaj není z pohledu 

věřitelů až tak významný. Z pohledu zaměstnanců dlužníka se však jedná o velmi citlivý 

údaj, neboť u větších společností se dá očekávat, že v rámci reorganizace bude také snížen 

stav zaměstnanců. S tím souvisí i zveřejnění samotného reorganizačního plánu 

v insolvenčním rejstříku. Právě v souvislosti s citlivými informacemi, které reorganizační 

plán nepochybně obsahuje a jejich zveřejnění by mohlo působit komplikace v průběhu 

reorganizace, dá se, dle Hásové67 uvažovat nad využitím možnosti pozdržení zveřejnění 

v insolvenčním rejstříku, kterou nabízí § 423 odst. 2 InsZ68. 

                                                 
67 HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1103. 

ISBN 978-80-7400-555-8. 

68 § 423 odst. 2 InsZ: Do insolvenčního rejstříku se na nezbytně nutnou dobu nevkládají podání či jiné 

písemnosti, jejichž okamžité zveřejnění by mařilo účel insolvenčního řízení. 
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6.5.3. Způsoby provedení reorganizace a připojené doklady 

Z mého pohledu nejdůležitější částí reorganizačního plánu je určení způsobu 

provedení reorganizace. Jak jsem již v předchozí kapitole zmiňovala, Insolvenční zákon 

obsahuje demonstrativní výčet sedmi možných opatření, kterými je možné reorganizaci 

provést, a to v § 341. Vzhledem k tomu, že v českém insolvenčním právu je proces 

reorganizace určen pouze rámcovými mantinely, nikoliv jednotlivými konkrétními 

kroky, bližší podobu reorganizace tak určuje právě zvolený způsob jejího provedení. 

Zákon předpokládá, že si sestavovatel reorganizačního plánu minimálně jedno z těchto 

základních opatření vybere. Pokud to povaha opatření nevylučuje, může být zvoleno více 

druhů opatření. Jedná se jak o opatření dlouhodobá, čili týkající se především dalšího 

chodu dlužníkova obchodního závodu a jeho finančního a organizačního zajištění, tak 

opatření jednorázová či krátkodobá, týkající se většinou kapitálu či jednotlivých právních 

jednání v souvislosti s obchodní korporací. Reorganizaci lze tedy provádět zejména 

těmito způsoby: 

a) Restrukturalizace pohledávek věřitelů, spočívající především ve změně výše, 

pořadí, splatnosti či zajištění. Dle mého názoru se jedná o nejjednodušší způsob 

provedení reorganizace, kdy jsou pohledávky věřitelů upraveny tak, aby dlužníkův 

obchodní závod mohl dále fungovat, a z výnosů jeho podnikatelské činnosti budou 

pohledávky věřitelů postupně uspokojovány. Nejčastěji se bude jednat o prominutí 

části dluhu, která našla podporu i v oblasti daní, kdy zákon o daních z příjmů 

osvobozuje výnos z této prominuté části dluhu od daně z příjmu69. 

b) Zpeněžení majetkové podstaty nebo její podstatné části může být dalším 

opatřením, ke kterému se v rámci reorganizace přistoupí. I přes to, že se jedná vlastně 

o konkursní způsob řešení úpadku, můžeme se s tímto jevem setkat i při reorganizaci. 

Jednou z výhod, proč zvolit reorganizaci pro prodej majetku dlužníka může být to, 

že reorganizace probíhá pod kontrolou věřitelů a dlužníka, a ne insolvenčního 

správce. Zároveň se také můžeme setkat s případy, kdy reorganizační plán zamýšlí 

prodej pouze některých částí dlužníkova majetku, které neslouží jeho hlavní činnosti. 

                                                 
69 Viz § 19 odst. 1 písm. h) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 



63 

 

c) Vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převod těchto aktiv na nově 

vzniklou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast.  

d) Fúzí dlužníka – právnické osoby s jinou osobou nebo převod jeho jmění na 

společníka. V případě, že bude zvolena fúze dlužníka s jinou právnickou osobou, je 

potřeba dodržet také právní předpisy o hospodářské soutěži. V tomto případě je tedy 

nutné získat povolení k fúzi od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což může 

v praxi přinést jisté komplikace, a to ve chvíli, kdy by takové povolení Úřadem 

nebylo dáno. V insolvenčním řízení tak může dojít ke značným průtahům, jelikož 

splnění reorganizačního plánu bude záviset na řízení před jiným orgánem než jen 

insolvenčním soudem. V praxi však k situaci, kdy by fúze dle reorganizačního plánu 

nebyla povolena, prozatím nedošlo. 

e) Vydání akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou 

osobou dle písm. c) nebo d) – součástí takového opatření bude i zvýšení základního 

kapitálu společnosti. Právní skutečností, na základě které se tak stane, je samotný 

schválený, a tedy i účinný reorganizační plán (ve smyslu § 353 odst. 3 InsZ). O 

zvýšení základního kapitálu by měla vždy rozhodovat valná hromada společnosti. 

V tomto případě lze tedy uvažovat, zda je toto ustanovení insolvenčního zákona 

v souladu s právní úpravou působnosti valné hromady na české i evropské úrovni70. 

Pokud vezmeme v úvahu, že o reorganizačním plánu hlasují všechny skupiny 

věřitelů, z čehož vyplývá, že i společníci, členové a akcionáři dlužníka, jakožto 

samostatná skupina věřitelů, budou o přijetí reorganizačního plánu obsahujícího i 

změnu základního kapitálu, hlasovat. Dá se tak říci, že hlasování o reorganizačním 

plánu v tomto ohledu nahrazuje hlasování o změně základního kapitálu na valné 

hromadě. Jak jsem však již zmiňovala v předchozích kapitolách, souhlas všech 

skupin věřitelů, za splnění určitých podmínek (viz například kapitolu o 

nekonsensuální reorganizaci 6.1.3), není vždy vyžadován a postačí, pokud 

reorganizační plán přijme pouze jedna skupina věřitelů. Zde může tedy nastat situace, 

kdy právě skupina věřitelů tvořená společníky či členy dlužníka, reorganizační plán 

                                                 
70 V souladu s článkem 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/68/ES, kterou se mění směrnice 

Rady 77/91/EHS, pokud jde o zakládání akciových společností a udržování a změnu jejich základního 

kapitálu 
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nepřijme. Za těchto podmínek může být souhlas věřitelů nahrazen souhlasem soudu 

(§ 348 a 349 InsZ). Otázkou tedy je, zda jsou i v tomto případě splněny požadavky 

ZOK, resp. směrnice 2006/68/ES (druhá korporační směrnice). S přihlédnutím 

k judikatuře ESD je patrné, že zmíněná směrnice je aplikovatelná v případech, kdy 

společnost funguje v „normálním režimu“ a její orgány nebyly zbaveny svých 

pravomocí. Zároveň jsou evropským soudním dvorem výslovně odlišeny „exekuční 

a likvidační opatření“.71 V situaci, kdy je tedy souhlas společníků nahrazen 

souhlasem soudu v zájmu ostatních věřitelů, lze dle mého názoru považovat právě 

toto opatření za „exekuční a likvidační“ ve smyslu judikatury ESD a tudíž aplikaci 

článku 25 druhé směrnice vyloučit. 

S tím související otázkou je však i předkupní právo dosavadních akcionářů na nově 

upsané akcie. Toto právo je taktéž zakotveno druhou korporační směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady, a to v čl. 29. Zde se opět nabízí otázka, zda se vůbec 

tento článek směrnice může uplatnit i na insolventní společnosti. Vzhledem k tomu, 

že tato otázka nebyla doposud Evropským soudním dvorem řešena, nelze s jistotou 

na tuto otázku odpovědět. Domnívám se však, že zde nejsou přesvědčivé překážky 

k použití tohoto ustanovení i pro společnosti v úpadku. Pokud je při reorganizaci 

zvoleno vydání nových akcií, potom dle mého názoru nic nebrání tomu, aby tyto 

akcie byly přednostně nabídnuty dosavadním akcionářům za předpokladu, že jsou 

schopni do společnosti tento nový kapitál investovat. Nejjednodušší řešení, které se 

v této situaci nabízí, je počítat s tímto přednostním právem v reorganizačním plánu a 

předejít tak případným sporům. V opačném případě však nevnímám nedodržení 

článků 29-33 zmíněné druhé směrnice v případech reorganizace jako porušení práva. 

Ztotožňuji se tak s názorem Richtera, který tvrdí, že zásady insolvenčního práva by 

měly mít přednost před zásadami práva korporátního72, a to i na evropské úrovni. 

Můžeme však jen odhadovat, zda by tyto argumenty obstály u Evropského soudního 

dvora v případě zpochybnění eurokonformity předmětného ustanovení 

Insolvenčního zákona. 

                                                 
71 Rozsudek ESD C 441/93, Panagis Patifis vs Trapeza Kentrikis Ellados ze dne 12.3. 1996 

72 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4, str. 514 
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f) Zajištění financování provozu dlužníkova podniku nebo jeho části – vzhledem 

k tomu, že celý proces reorganizace je poměrně nákladný a je velmi pravděpodobné, 

že insolventní subjekt nebude mít dostatek financí pro účely zachování chodu svého 

obchodního závodu, nabízí se možnost využití úvěrového financování. Zákonodárce 

projevil snahu o „zatraktivnění“ poskytnutí úvěru dlužníku v úpadku především tím, 

že zařadil pohledávky věřitelů z úvěrového financování k pohledávkám za 

majetkovou podstatou, a tudíž jsou uspokojovány přednostně; 

g) Změna zakladatelského dokumentu nebo stanov nebo jiných dokumentů 

upravujících vnitřní poměry dlužníka.  

Předkladatel reorganizačního plánu má dále povinnost u všech věřitelů, do 

jejichž práv reorganizační plán zasáhne, uvést, o jakou částku je jejich pohledávka 

snížena, popřípadě po jakou dobu bude trvat odklad její splatnosti, nebo v čem spočívají 

zásahy do práv věřitelů. Pokud má při průběhu reorganizace dojít ke změnám, které je 

nutné zapsat do obchodního rejstříku, ukládá zákon předkladateli uvést v reorganizačním 

plánu, jaké konkrétní informace mají být z obchodního rejstříku vymazány a jaké mají 

být naopak nově zapsány. Zákonodárce při úpravě požadavků na reorganizační plán 

vyžaduje zcela jasnou a konkrétní představu o průběhu reorganizace a způsobu jejího 

provádění. Při sestavování reorganizačního plánu je tedy nezbytné, aby osoba, jenž jej 

sestavuje, přesně věděla, které kroky bude potřeba učinit včetně všech detailů a dopadů. 

Stejně tak je předkladatel reorganizačního plánu povinen předložit všechny 

potřebné dokumenty, a to dle zvoleného způsobu reorganizace. Pokud má například dle 

reorganizačního plánu dojít ke změně zakladatelských dokumentů či stanov dle § 341 

odst. 1 písm. g, vyžaduje zákonodárce připojení nového znění takového dokumentu či 

stanov přímo k reorganizačnímu plánu.  

6.5.4. Zpráva o reorganizačním plánu 

Předkladatel reorganizačního plánu je povinen vypracovat také zprávu o něm. 

Jedná se o dokument, který shrnuje veškeré podstatné informace o navrhovaném 

reorganizačním plánu, a to především informace, které jsou podstatné pro věřitele, kteří 

o přijetí reorganizačního plánu budou hlasovat. Zpráva může obsahovat reorganizační 

plán jako takový, nicméně zákonodárce umožňuje ke zprávě přiložit pouze 

zjednodušenou verzi reorganizačního plánu, která bude obsahovat takové informace, 
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které jsou pro věřitele dostatečné k rozhodování o jeho přijetí. Zákon tyto informace blíže 

nedefinuje, dá se však předpokládat, že se jedná především o informace o konkrétních 

pohledávkách jednotlivých skupin věřitelů a způsob a čas jejich uspokojení. 

Zákonodárcem je tedy předkladateli dána možnost neposkytnout věřitelům veškeré 

informace a v určitých případech tak předejít zneužití informací ve prospěch maření 

reorganizace. Je tak na uvážení předkladatele, zda věřitelům poskytne celý reorganizační 

plán, nebo pouze jeho obrys, který nutí věřitele rozhodnout o přijetí plánu pouze 

z hlediska výhodnosti pro ně samotné. Soudu je však předložena veškerá dokumentace, 

aby mohl rozhodnout z komplexního hlediska dopadu reorganizačního plánu na všechny 

dotčené osoby. 

6.5.5. Přijetí reorganizačního plánu schůzí věřitelů 

Pokud zákon nestanoví jinak, věřitelé mohou hlasovat o přijetí reorganizačního 

plánu na schůzi věřitelů, která byla svolána právě za tímto účelem. O přijetí 

reorganizačního plánu se na takové schůzi věřitelů hlasuje ve skupinách věřitelů tak, jak 

do nich byli rozděleni v reorganizačním plánu. „Jde tedy o skupiny schválené již předtím 

insolvenčním soudem, neboť podle § 337 odst. 5 InsZ platí, že „odůvodněnost a 

vhodnost“ rozdělení věřitelů do skupin posoudí insolvenční soud „při schvalování 

reorganizačního plánu“.“73  Na schůzi věřitelů svolanou za účelem rozhodnutí o přijetí 

či nepřijetí reorganizačního plánu je předvolán i dlužník a insolvenční správce. Za 

povšimnutí stojí, že předvolání doručuje insolvenční soud do vlastních rukou s poučením 

o nezbytnosti jejich účasti na takové schůzi, což je v insolvenčním zákoně spíše 

výjimkou.  

Schůze věřitelů však může být insolvenčním soudem zrušena nebo nemusí být 

vůbec svolána, a to v případě, že o reorganizačním plánu bylo již hlasováno nebo se 

považuje dle insolvenčního zákona za přijatý i bez hlasování. 

6.5.6. Hlasování o přijetí reorganizačního plánu 

Věřitelé mohou hlasovat o přijetí reorganizačního plánu jak na schůzi věřitelů, 

tak i mimo ni. Hlasovat mohou dokonce i před podáním návrhu na povolení reorganizace 

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

komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8, str. 1111 
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či před podáním insolvenčního návrhu. Podmínkou pro takový postup je možnost věřitelů 

seznámit se s informacemi, které svým obsahem i rozsahem odpovídají informacím, které 

musí být uvedeny ve zprávě o reorganizačním plánu, kterou jsem zmiňovala výše v textu. 

Výsledky hlasování mimo schůzi se připočtou k výsledkům hlasování na schůzi věřitelů. 

V případě rozporu v hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů a jeho hlasováním na schůzi, 

považuje se za rozhodné hlasování věřitele na schůzi věřitelů.  

Podmínky pro korespondenční hlasování mimo schůzi věřitelů upřesňuje 

insolvenční zákon v § 346. Hlasování musí být učiněno písemně prostřednictvím podání 

výslovně označeného slovy „Hlasovací lístek“ a ze kterého nepochybně vyplývá, zda je 

věřitel pro přijetí či proti přijetí reorganizačního plánu. Pro takové písemné podání je pak 

zákonem vyžadováno ověření pravosti podpisu. Pro určení lhůty ke korespondenčnímu 

hlasování zákon rozlišuje situaci, kdy hlasování probíhá po zahájení insolvenčního řízení 

(v takovém případě je nutné hlasovací lístek doručit insolvenčnímu soudu nejpozději den 

předcházející schůzi věřitelů) a situaci, kdy věřitelé takto hlasují ještě před zahájením 

insolvenčního řízení (tehdy je věřitel povinen doručit hlasovací lístek dlužníkovi 

nejpozději v poslední den lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a jemu známým 

věřitelům oznámil – tato lhůta dle zákona nesmí být kratší než patnáct dnů). 

6.5.7. Hlasování jednotlivých skupin věřitelů 

Jak již jsem zmiňovala v předchozích kapitolách, věřitelé jsou pro účely 

reorganizace rozděleni do jednotlivých skupin tak, aby v každé skupině byli v zásadě 

věřitelé se stejným právním postavením a shodnými hospodářskými zájmy. Pro přijetí 

reorganizačního plánu je potřeba, aby se pro přijetí vyslovila většina hlasujících věřitelů 

v každé skupině. Pro určení většiny je poté rozhodná celková jmenovitá hodnota 

pohledávek hlasujících věřitelů v jedné skupině. Celkovou jmenovitou hodnotu dle 

Vrchního soudu v Praze získáme tak, že od součtu pohledávek všech věřitelů ve stejné 

skupině odečteme pohledávky, k nimž doposud nebylo skončeno incidenční řízení nebo 

podmíněné pohledávky, kterým nebylo dle § 51 InsZ umožněno hlasovat. K úrokům, 

které k jistině během insolvenčního řízení přirostly, se nepřihlíží.74 

                                                 
74 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 7. 2009, sp. zn. KSCB 28 INS 2880/2008, 1 VSPH 

343/2009-B-103 
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Rozdílný přístup bylo logicky nutné zvolit u skupiny věřitelů dle § 335 InsZ, 

tedy u společníků a členů dlužníka. Zde zákonodárce rozlišuje, zda se jedná o společnost 

se základním kapitálem nebo bez. V případě, že je dlužníkem společnost bez základního 

kapitálu, pro přijetí potřeba vyslovení souhlasu většiny takových věřitelů. Každý věřitel 

má tedy jeden hlas. Pokud se však jedná o dlužníka se základním kapitálem, je nezbytné, 

aby souhrnný podíl věřitelů, kteří se vyslovili pro přijetí reorganizačního plánu, současně 

představoval alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka.  

Může také dojít k situaci, kdy má jeden věřitel více rozdílných pohledávek a je 

tak zařazen do více skupin. V tomto případě hlasuje prostřednictvím každé pohledávky 

v každé skupině zvlášť. Pro zrychlení a zjednodušení celého procesu zákonodárce také 

zavádí fikci přijetí reorganizačního plánu, a to v případě, že se jedná o skupinu věřitelů, 

jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. Stejně tak se nahlíží i na 

jednotlivé věřitele spadající do této skupiny. 

6.5.8. Schvalování reorganizačního plánu soudem 

Pokud již proběhlo hlasování věřitelů o reorganizačním plánu, rozhoduje o jeho 

schválení insolvenční soud. Insolvenční soud posuzuje reorganizační plán komplexně a 

v tomto rozhodování má poměrně široký prostor. Ze zákona však vyplývá, že soud má 

v podstatě povinnost reorganizační plán schválit ve chvíli, kdy jej přijaly potřebné většiny 

ze všech skupin věřitelů. Zákonodárce stanovuje, že insolvenční soud reorganizační plán 

schválí, jestliže: 

a) Je v souladu s insolvenčním zákonem a jinými právními předpisy – 

jinými slovy insolvenční soud bude prověřovat legalitu reorganizačního 

plánu. 

b) Lze-li s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, že jím není sledován 

nepoctivý záměr. 

c) Byl přijat většinou věřitelů v každé skupině, nebo je považován za 

přijat skupinou věřitelů dle § 335. Soud v rámci tohoto bodu zkoumá 

také to, zda pohledávky nedotčených věřitelů, u kterých je souhlas 

s reorganizačním plánem presumován (viz kapitolu 6.4 o skupinách 
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věřitelů) jsou opravdu nedotčeny a ani po případném skončení 

reorganizace nebudou výsledkem procesu dotčeny. 

d) Každý věřitel dle něj získá plnění, jehož hodnota je stejná nebo vyšší 

než hodnota, kterou by s největší pravděpodobností obdržel ve chvíli, 

kdy by byl dlužníkův úpadek řešen konkursem, pokud věřitel sám 

nesouhlasil s plněním nižším (tzv. test nejlepšího zájmu, který je blíže 

popsán v následující kapitole). I přes to, že na rozdíl od USBC75 to 

insolvenční zákon výslovně nestanovuje, měl by soud také zkoumat, zda 

jsou věřitelé zařazení do stejné skupiny uspokojováni poměrně, pokud 

však některý z věřitelů výslovně nesouhlasil s plněním nižším, než je 

reorganizačním plánem přiznáno ostatním věřitelům ve stejné skupině. 

Stejně tak insolvenční soud bude zkoumat legitimitu a spravedlivost 

rozdělení jednotlivých věřitelů do skupin. 

e) Pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jim 

na roveň byly uhrazeny nebo mají být dle reorganizačního plánu uhrazeny 

ihned po jeho účinnosti, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným 

věřitelem dohodnuto jinak.  

Ve chvíli, kdy některá ze skupin věřitelů potřebný souhlas s reorganizačním 

plánem neudělí, může samozřejmě dlužník reorganizační plán změnit a opětovně 

předložit věřitelům ke schválení (a to až do rozhodnutí o reorganizačním plánu 

insolvenčním soudem – § 350 odst. 3 InsZ). Druhou možností je navrhnout 

insolvenčnímu soudu, aby reorganizační plán schválil i přes to, že nebyl přijat všemi 

skupinami věřitelů. Insolvenční soud má za určitých podmínek možnost nahradit souhlas 

skupiny (nebo více skupin) věřitelů s reorganizačním plánem.76 USBC pro tento jev 

                                                 
75 Viz § 1123(a)(4) USBC – [...] a plan shall provide the same treatment for each claim or interest of a 

particular class, unless the holder of a particular claim or interest agrees to a less favorable treatment of 

such particular claim or interest 

76 Srov. §1129(b)(1) – [...] if all of the applicable requirements of subsection (a) of this section other than 

paragraph (8) are met with respect to a plan, the court, on request of the proponent of the plan, shall 

confirm the plan notwithstanding the requirements of such paragraph if the plan does not discriminate 
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používá pojmu „cramdown“ a jelikož v českém insolvenčním zákoně není zavedený 

zjednodušený pojem, budu pro účely této práce nadále používat volnou definici, kterou 

ve své publikaci užívá Richter – „nahrazení souhlasu skupiny soudem“77. 

Obecné podmínky pro nahrazení souhlasu skupiny soudem 

Obecně se dá říci, že insolvenční soud má pro zhodnocení, zda vůbec může souhlas 

skupiny s reorganizačním plánem nahradit, zkoumat tři hlavní podmínky dle § 348 odst. 

2 InsZ. První z nich je přijetí reorganizačního plánu alespoň jednou skupinou věřitelů 

odlišnou od skupiny společníků a členů dlužníka (§ 337 odst. 2, písm. b). I když to není 

stanoveno výslovně, z dikce zákona i jeho účelu lze dovodit, že takovou skupinou nemůže 

být ani skupina věřitelů, u které se souhlas presumuje. Musí tedy jít o alespoň jednu 

skupinu věřitelů vlastnících pohledávky dotčené reorganizačním plánem. Druhou 

podmínkou je zajištění rovného zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci 

každé skupiny věřitelů, která reorganizační plán nepřijala. Ovšem tato podmínka by se 

měla uplatnit i u reorganizačního plánu přijatého všemi skupinami věřitelů, jelikož 

vyplývá ze základních zásad insolvenčního řízení. Poslední, tedy třetí podmínkou je, že 

lze důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede se 

zřetelem ke všem okolnostem k dalšímu úpadku dlužníka či jeho likvidaci (pokud tak 

není reorganizačním plánem předvídáno). Další podmínkou pro úspěšné nahrazené 

souhlasu skupiny soudem je spravedlivost reorganizačního plánu78, které se blíže věnuji 

v následující kapitole. 

6.5.9. Spravedlivost reorganizačního plánu 

Zákonodárce se snažil předejít interpretačním problémům v souvislosti 

s výkladem pojmu „spravedlivý reorganizační plán“ a tento pojem se sám snažil upřesnit 

definicí v § 349. Definice je postavená na určení výše hodnoty plnění, které se dá 

                                                 
unfairly, and is fair and equitable, with respect to each class of claims or interests that is impaired under, 

and has not accepted, the plan. 

77 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4, str. 510 

78 Srov. „The fair and equitable standards for cramdown under section 1129(b) set a floor on treatment of 

non-consenting classes of creditors.“ ZdrojEPSTEIN, David G., Steve H. NICKLES a James J. WHITE. 

Bankruptcy. [Student ed.]. St. Paul, Minn.: West Pub. Co., 1993. ISBN 03-140-1124-2, str. 760 
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považovat za spravedlivé. Kritériem je také rovnost zacházení s každým věřitelem 

v jednotlivých skupinách. Při určování, zda je reorganizační plán spravedlivý, 

zákonodárce rozlišuje, o kterou skupinu věřitelů se jedná. V případě zajištěných věřitelů 

se reorganizační plán považuje ve vztahu ke každé takové skupině věřitelů, která jej 

nepřijala, za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých 

pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo 

obdobnému majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné 

hodnoty (§ 349 odst. 1 InsZ). 

Pokud se jedná o skupinu nezajištěných věřitelů, která reorganizační plán 

nepřijala, považuje se ve vztahu k nim reorganizační plán za spravedlivý, jestliže podle 

něj má každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota 

ke dni účinnosti reorganizačního plánu není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné 

pohledávky s úrokem ke dni účinnosti reorganizačního plánu, nebo jestliže podle něj 

žádný z věřitelů, jehož pohledávka je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží 

žádné plnění (§ 349 odst. 2 InsZ). 

Třetí skupinou, kterou se zákonodárce zabývá, je skupina věřitelů dle § 335 InsZ, 

tedy společníci a členové dlužníka. Ve vztahu k takové skupině je pro určení 

spravedlivosti reorganizačního plánu rozhodné, zda podle něj má každý z věřitelů obdržet 

nejméně takové plnění, které by zřejmě obdržel v případě, že by úpadek dlužníka byl 

řešen konkursem a po skončení insolvenčního řízení by proběhla likvidace dlužníka. 

Zákon však nevylučuje, že tato hodnota může být rovna nule. 

Srovnání hodnoty plnění, které věřitel dle reorganizačního plánu získá 

s hodnotou plněním, které by s největší pravděpodobností získal, kdyby dlužníkův 

úpadek byl řešen konkursem, je obvykle nazýván jako „test nejlepšího zájmu“, který byl 

do českého insolvenčního práva, tak jako velká část reorganizace, vnesen po vzoru 

amerického USBC (the best interest test). Test nejlepšího zájmu tak určuje minimální 

požadavky na přístup k jednotlivým věřitelům, kteří vyjádřili svůj nesouhlas 

s reorganizačním plánem.79 Znamená to, že pro jednotlivého věřitele nesmí být 

                                                 
79 Srov.: „The best interest test sets a floor on treatment of non-consenting individual claimants.“ Zdroj: 

EPSTEIN, David G., Steve H. NICKLES a James J. WHITE. Bankruptcy. [Student ed.]. St. Paul, Minn.: 

West Pub. Co., 1993. ISBN 03-140-1124-2, str. 760 
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reorganizace méně finančně výhodná, než by pro něj byl konkurs, a to bez jeho souhlasu. 

Podkladem pro určení hodnoty plnění je pro insolvenční soud znalecký posudek. 

Proti usnesení insolvenčního soudu o schválení reorganizačního plánu mohou 

podat odvolání pouze věřitelé, jenž při hlasování o jeho přijetí hlasovali proti. Dle mého 

názoru se jedná o zcela logický krok zákonodárce, vzhledem k tomu, že celé řízení o 

reorganizaci má být především rychlé a bez zbytečných a úmyslných obstrukcí se snahou 

zmařit či protahovat řízení. Podstatnou informací je však také to, že předkladatel 

reorganizačního plánu může plán měnit (či zcela vzít zpět) až do chvíle, kdy je o něm 

insolvenčním soudem rozhodnuto. V takovém případě věřitelé hlasují o přijetí 

reorganizačního plánu v jeho upravené podobě, a to na schůzi věřitelů, která je svolána 

nejdříve 15 dnů od doručení upravené verze reorganizačního plánu věřitelům. „Tato lhůta 

je pevná a nerozlišuje nijak mezi složitostmi jednotlivých případů.“80  

6.5.10. Odvolání proti rozhodnutí o reorganizačním plánu 

Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu se mohou odvolat pouze 

věřitelé, kteří při hlasování o jeho přijetí hlasovali pro odmítnutí. V případě, že byl 

reorganizační plán insolvenčním soudem zamítnut, může se proti takovému rozhodnutí 

odvolat dlužník, předkladatel reorganizačního plánu a ti věřitelé, kteří při hlasování o 

reorganizačním plánu hlasovali pro jeho přijetí. Osoba, jejíž reorganizační plán byl 

insolvenčním soudem zamítnut, jej může podat znovu, pokud jí dosud neuplynula lhůta 

k jeho předložení. Insolvenční soud má možnost tuto lhůtu v odůvodněných případech 

před jejím uplynutím prodloužit, a to v rámci rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního 

plánu. 

6.6. Provádění reorganizačního plánu 

Pokud byl reorganizační plán úspěšně insolvenčním soudem schválen, nabývá 

účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o jeho schválení. V samotném reorganizačním 

plánu však může být stanoveno, že jeho účinnost se odkládá na pozdější dobu nebo o jeho 

pozdější účinnosti může rozhodnout insolvenční soud. Schválení reorganizačního plánu 

                                                 
80 Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H.Beck, 2010, s. 830 
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je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení a také pro všechny další osoby, 

jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny. Proces reorganizace se 

tak dostává do další fáze, tedy do fáze plnění reorganizačního plánu. Nejprve se tedy budu 

věnovat okamžitým účinkům schváleného reorganizačního plánu a následně se pokusím 

nastínit proces jeho provádění a dohled nad ním. 

6.6.1. Účinky schválení reorganizačního plánu 

S okamžikem účinnosti reorganizačního plánu jsou ze zákona spojeny určité 

právní skutečnosti. Jak již jsem zmiňovala v předchozím textu, zákonodárce přijal určitá 

opatření k zamezení maření procesu reorganizace. Jedním z nich byl i zákaz vzájemného 

započtení pohledávek mezi dlužníkem a věřitelem (§ 324 odst. 3 InsZ), který je 

aktivován okamžikem zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním 

rejstříku. Tento zákaz se účinností reorganizačního plánu ruší (§ 352 odst. 3 InsZ).  

Od okamžiku účinnosti reorganizačního plánu je dlužník oprávněn nakládat 

s majetkovou podstatou. Jakákoliv omezení, ke kterým v dosavadním insolvenčním 

řízení došlo buď ze zákona či rozhodnutím insolvenčního soudu, se tímto okamžikem 

ruší. S majetkovou podstatou nakládá dlužník stále jako osoba s dispozičními 

oprávněními a jelikož insolvenční řízení stále pokračuje, měl by dlužník se svým 

majetkem nakládat v zájmu věřitelů. Tato dispoziční oprávnění mohou být dlužníkovi 

omezena, a to opatřeními v reorganizačním plánu (§353 odst. 1 InsZ). Pokud byla 

dlužníkovi dispoziční práva jakkoli omezena, vykonává je insolvenční správce. Stejně tak 

může reorganizační plán stanovit, že některé úkony může dlužník provést pouze se 

souhlasem insolvenčního správce. Jakékoliv úkony dlužníka v rozporu s omezeními 

stanovenými reorganizačním plánem jsou neplatné.  

Dalším účinkem schváleného reorganizačního plánu je obnovení výkonu 

funkce valné hromady nebo členské schůze družstva. Opět však může být 

reorganizačním plánem stanoveno jinak. Reorganizační plán může také stanovit, které 

osoby vykonávají hlasovací práva spojená s obchodními podíly, cennými papíry či 

členstvím. Pokud tak reorganizační plán nestanoví, vykonávají tato hlasovací práva 

osoby, kterým tato práva doposud náležela. Společnost se tedy pomalu začíná navracet 

do normálního režimu, kdy období mezi účinností reorganizačního plánu a jeho splněním 

je určitým mezistupněm mezi správou společnosti solventní a insolventní.  
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Pokud reorganizační plán předpokládá změnu zakladatelského dokumentu 

nebo stanov (či jiných údajů upravujících vnitřní poměry dlužníka a údaje, které se 

zapisují do obchodního rejstříku či jiného rejstříku právnických osob), dochází k jejich 

změně účinností reorganizačního plánu, a to způsobem, který je v něm uveden. Zároveň 

je reorganizační plán podkladem k zápisu takových změn do obchodního rejstříku a 

zakládá se do sbírky listin. Toto pravidlo má tedy přednost před ustanoveními obecných 

právních předpisů, které kladou určité požadavky na změny zakladatelských dokumentů 

či stanov obchodních korporací.  

Z mého pohledu velmi významným a snad i nejdůležitějším ustanovením je § 

356 InsZ81, dle kterého účinností reorganizačního plánu zanikají veškerá práva všech 

věřitelů, pokud zákon či reorganizační plán nestanoví jinak, a to i v případě, že svou 

pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili. Za věřitele dle tohoto ustanovení jsou 

považovány osoby dle reorganizačního plánu včetně rozsahu práv v něm uvedeném. 

Rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení reorganizačního plánu má tedy zcela 

zásadní dopad na právní vztahy dlužníka a jeho věřitelů. „Toto rozhodnutí činí tlustou 

čáru za minulostí a nastoluje nové právní poměry.“82 Richter tento jev přirovnává k určité 

vícestranné privativní novaci, kdy účinností reorganizačního plánu zanikají všechna 

práva věřitelů vůči dlužníkovi a jsou nahrazena novými právy, vyplývajícími 

z reorganizačního plánu. 83 V tomto ohledu pak není brán zřetel na to, zda a jak byly 

nároky věřitelů v insolvenčním řízení uplatněny. Zakotvení tohoto pravidla vnímám jako 

zcela logické a když se podívám na účel celé reorganizace, je především nezbytné. Cílem 

reorganizace, jakožto sanačního způsobu řešení úpadku, je ozdravění společnosti a její 

opětovné zařazení do ekonomických aktivit. Pokud by dlužníkovi byly ponechány 

všechny původní závazky, pravděpodobně by se po schválení reorganizačního plánu 

                                                 
81 Srov. § 1141(d)(1) USBC 

82 BÍLKOVÁ, Eva, STRNAD, Pavel. Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů. Právní 

rozhledy. 2011, č. 2, s. 60-63 

83 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-329-4, str. 516 
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dostal okamžitě do finančních potíží. Takový plán by ani nenaplňoval požadavek na 

schopnost být úspěšně proveden.84  

Porušení těchto nově vzniklých závazků, ani případný další úpadek dlužníka, 

nemají na nově vzniklé pohledávky vliv. Tento jev je součástí hybridní konstrukce, kdy 

se dlužník ocitá na pomezí solventní a insolventní společnosti. I přes to, že insolvenční 

řízení ještě nebylo skončeno, schválením reorganizačního plánu společnost dostává 

novou kapitálovou strukturu a s ohledem na své nově vzniklé závazky by na ni mělo být 

nahlíženo jako na společnost solventní.  

Na druhou stranu je především zde velmi důležité, aby reorganizační plán byl 

formulován přesně a důsledně. Z tohoto hlediska je nutné dbát na to, aby 

v reorganizačním plánu bylo pamatováno i na pohledávky za majetkovou podstatou nebo 

jim na roveň postavené, jelikož dle výkladu § 356 odst. 1 InsZ zanikají všechna práva 

věřitelů vzniklá od účinnosti reorganizačního plánu, tudíž i pohledávky postinsolvenční. 

Pohledávky za majetkovou podstatou a jim na roveň postavené musí být uspokojeny ještě 

před schválením reorganizačního plánu nebo neprodleně po jeho schválení (§ 348 odst. 1 

písm. e)). Pokud tedy v reorganizačním plánu nebude výslovně uvedeno, že tyto 

pohledávky účinností reorganizačního plánu nezanikají a budou uhrazeny ihned poté, 

nemohl by být takový reorganizační plán schválen do té doby, než by tyto preferované 

pohledávky byly uhrazeny.  

Ustanovení § 356 odst. 1 InsZ je také velmi důležité ve vztahu k věřitelům, 

jejichž pohledávky nemají být dle reorganizačního plánu dotčeny. V reorganizačním 

plánu musejí být buď popsány jako nové pohledávky, avšak zcela identické s původními, 

nebo se reorganizační plán musí výslovně od použití zmíněného pravidla odchýlit. I 

v případě zachování zajištění zajištěné pohledávky je nutné tuto pohledávku vyloučit 

z účinků§ 356 odst. 1 InsZ nebo opětovně zajišťovací právo v reorganizačním plánu 

zřídit. 

                                                 
84 Srov.: „If its debts were not discharged, typically it would immediately be in financial distress. Without 

the prospect of a discharge, the plan in most cases could not even have been confirmed, because it would 

not have been feasible. “ Zdroj: SCARBERRY, Mark S. Business reorganization in bankruptcy: cases and 

materials. St. Paul, Minn.: West Pub. Co., 1996. ISBN 03-140-6595-4, str. 956 
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Zároveň také zanikají práva třetích osob k majetku dlužníka, který náleží do 

majetkové podstaty, a tato práva naopak vznikají osobám uvedeným v reorganizačním 

plánu. Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají nedotčena. 

Stejně tak, ač zákonem výslovně nezmíněno, by stejné pravidlo mělo platit i na 

věcněprávní zajištění třetími stranami, a to v případě, že povaha původního zajištěného 

nároku zůstala nezměněna. 

Dále zanikají i pohledávky, které se dle § 170 InsZ v průběhu insolvenčního 

řízení neuspokojují (viz výše), nejde-li o mimosmluvní sankce postihující dlužníkův 

majetek nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak. V takovém případě je nutné, 

aby reorganizační plán výslovně takové pohledávky uvedl společně s rozsahem jejich 

uspokojení. 

Po účinnosti reorganizačního plánu je také možné proti dlužníku nařídit a 

provést výkon rozhodnutí či exekuci k vymožení pohledávky stanovené reorganizačním 

plánem. Pokud však byla pohledávka popřena, lze provést výkon rozhodnutí nebo 

exekuci pouze v případě, že byla insolvenčním soudem zjištěna a toto rozhodnutí nabylo 

právní moci a současně je k návrhu připojeno. Toto ustanovení platí i pro osoby, které 

převzaly na základě reorganizačního plánu povinnost za dlužníka nebo vedle něj. 

6.6.2. Součinnost dlužníka a insolvenčního správce a dohled nad 

plněním reorganizačního plánu 

Úkolem insolvenčního správce po schválení reorganizačního plánu a jeho nabytí 

účinnosti je zajistit provedení všech procesních úkonů, které jsou s účinností 

reorganizačního plánu spojeny (viz výše). Především informuje dlužníka s dispozičními 

oprávněními o své dosavadní činnosti a provede vše potřebné k tomu, aby mohl dlužník 

vykonávat svá oprávnění. Nad výkonem dispozičních oprávnění dlužníkem však i během 

provádění reorganizačního plánu insolvenční správce stále vykonává dozor. O výsledcích 

své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor, a to nejméně 

jednou za tři měsíce. Současně je i dlužník povinen v rámci dohledu insolvenčního 

správce předkládat mu pravidelné informace o své činnosti, a to zejména o svých právních 

jednáních, o plnění reorganizačního plánu a o všech dalších činnostech podle 

reorganizačního plánu. 
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Kontrolu nad prováděním reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními 

oprávněními vykonává věřitelský výbor. Ke kontrole mu také slouží zprávy od 

insolvenčního správce. Věřitelský výbor si také může předem vyhradit, že některá právní 

jednání, která mají zásadní význam, může dlužník provést jen s předběžným souhlasem 

věřitelského výboru, a to i přes to, že tak není uvedeno v reorganizačním plánu. Pokud 

věřitelský výbor zjistí při své kontrolní činnosti nedostatky, je oprávněn navrhnout 

insolvenčnímu soudu opatření k odstranění takových nedostatků, včetně opatření 

vedoucích ke skončení reorganizace. 

6.6.3. Změna reorganizačního plánu po jeho účinnosti 

Zákonodárce nevylučuje možnost, že dosud nesplněný reorganizační plán bude 

i po jeho účinnosti nutné změnit. S ohledem na to, že se reorganizační plán sestavuje 

někdy i s velkým časovým předstihem a ze zákona je vyžadováno obsáhnout každý 

plánovaný krok poměrně detailně, je dle mého názoru zakotvení možnosti reorganizační 

plán v průběhu jeho plnění změnit zcela nezbytný. Navrhovatel může navrhnout změnu 

reorganizačního plánu, v jejímž důsledku předpokládá lepší splnitelnost účelu 

reorganizace. Ve svém návrhu musí uvést, účel změny, navrhovaný způsob provedení a 

dopady změny na jednotlivé skupiny původních a nových věřitelů. Návrh na změnu 

reorganizačního plánu je zveřejněn v insolvenčním rejstříku a věřitelé, noví i původní, ho 

mohou v soudem stanovené lhůtě odmítnout. Následně je insolvenčním soudem nařízeno 

jednání k projednání tohoto návrhu. Aby mohla být změna reorganizačního plánu 

odsouhlasena, vyžaduje se souhlas: 

a) všech skupin původních věřitelů, 

b) většiny nových věřitelů, jejichž pohledávky jsou podle reorganizačního plánu 

zajištěny,  

c) většiny nových věřitelů, jejichž pohledávky nejsou podle reorganizačního 

plánu zajištěny, 

d) většiny společníků dlužníka nebo jiné právnické osoby, na kterou podle 

reorganizačního plánu přešel majetek dlužníka. 

Pokud věřitelé nevyjádří svůj nesouhlas buď na výzvu soudu, nebo následně při jednání, 

jejich souhlas s návrhem změny reorganizačního plánu se presumuje. Pokud změna 
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reorganizačního plánu nebyla insolvenčním soudem, resp. věřiteli schválena, zůstává 

účinný reorganizační plán v původním znění.  

6.7. Skončení reorganizace 

6.7.1. Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu 

Insolvenční soud může zrušit rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, a to 

do šesti měsíců od jeho účinnosti, pokud se dozví, že některému věřiteli byly poskytnuty 

zvláštní výhody, se kterými ostatní věřitelé stejné skupiny nevyslovili souhlas, nebo 

v případě, že schválení reorganizačního plánu bylo dosaženo podvodným způsobem. 

Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu může být také zrušeno v případě, že byl 

dlužník, jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu pravomocně odsouzen 

za úmyslný trestný čin, kterým dosáhl schválení reorganizačního plánu nebo podstatně 

zkrátil věřitele, a to do tří let od účinnosti reorganizačního plánu. Věřitelé zrušením 

rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou bez dalšího požadovat uspokojení 

pohledávek a jiných práv, která měli před schválením reorganizačního plánu. Ovšem 

práva věřitelů a třetích osob založená reorganizačním plánem nejsou dotčena. 

Nastává zde tedy velmi zajímavá situace, která by v praxi mohla činit značné 

potíže. Reorganizační plán se rozhodnutím soudu ruší, závazkové vztahy věřitelů a 

dlužníka se tímto obnovují, a tedy vracejí do původního stavu před účinností zrušeného 

reorganizačního plánu. Zároveň se ale neruší veškeré účinky reorganizačního plánu, 

nýbrž zůstávají v platnosti nároky věřitelů a třetích stran, které mají základ právě ve 

zrušeném reorganizačním plánu. S ohledem na stanovené lhůty, tedy šest měsíců a tři 

roky, může dojít k situaci, kdy již velká část pohledávek věřitelů je na základě 

reorganizačního plánu uspokojena, a tudíž navrácení závazkových vztahů do původního 

stavu může činit problémy, či v některých případech může být z povahy pohledávek 

dokonce nemožné.  

6.7.2. Přeměna reorganizace v konkurs 

Dalším případem neúspěšného skončení reorganizace je přeměna reorganizace 

v konkurs. Na rozdíl od výše zmíněného případu zrušení rozhodnutí o schválení 

reorganizace však zákonodárce nemluví o dopadu na účinky reorganizačního plánu 

v případě, že insolvenční soud rozhodl o přeměně reorganizace v konkurs až po jeho 
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schválení. Zákon pouze stanovuje, že rozhodnutím insolvenčního soudu o přeměně 

reorganizace v konkurs nastávají účinky spojené s konkursem. Již tedy nehovoří o tom, 

zda je tímto rozhodnutím reorganizační plán, jakožto právní titul pro pohledávky věřitelů 

vůči dlužníkovi, zrušen či jsou nějak pozastaveny jeho účinky. Z dikce zákona není zcela 

jasné, zda je zákonodárcem zamýšlen pouze procesněprávní dopad, tudíž zda se pouze 

rozhodnutím o přeměně reorganizace v konkurs bude postupovat dle ustanovení o 

konkursu, nebo „zda uvedeným rozhodnutím soudu bude zasaženo i do hmotněprávního 

rozměru práv a povinností dlužníka a věřitelů založených reorganizačním plánem a tato 

práva a povinnosti se vrátí do původního stavu před účinností reorganizačního plánu.“85 

Výkladem ustanovení insolvenčního zákona o konkursu i výkladem přímo dotčeného 

§ 363 odst. 5 InsZ bych se přiklonila k názoru, že prohlášením konkursu se pohledávky 

věřitelů dlužníka a jiné práva věřitelů a třetích stran založené reorganizačním plánem 

neruší ani nenavracejí do původního stavu. Vzhledem k tomu, že schválením 

reorganizačního plánu původní závazky zanikly a na jejich místo nastoupily závazky 

nové a zároveň reorganizační plán, jakožto právní titul k těmto novým závazkům, nebyl 

zrušen, ani změněn, nenaznačuje, dle mého názoru, nic tomu, že by se účinky schválení 

reorganizačního plánu před prohlášením konkursu měly zrušit. 

Dle Insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud o přeměně reorganizace 

v konkurs, jestliže: 

a) dlužník po povolení reorganizace na jeho návrh sám navrhnul přeměnu 

reorganizace na konkurs 

b) oprávněná osoba nebo osoba určená schůzí věřitelů nesestaví ve stanovené 

lhůtě reorganizační plán nebo již předložený reorganizační plán vezme zpět, 

a do 30 dnů poté nebude svolána schůze věřitelů k určení jiné osoby, případně 

tato jiná osoba reorganizační plán nesestaví nebo jej vezme zpět 

c) insolvenční soud neschválí reorganizační plán a oprávněným osobám marně 

uplyne lhůta k jeho předložení 

                                                 
85 BÍLKOVÁ, Eva, STRNAD, Pavel. Neúspěšná reorganizace a její dopad na pohledávky věřitelů. Právní 

rozhledy. 2011, č. 2, s. 60-63 
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d)  v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné 

povinnosti stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část 

tohoto plánu nebude možné plnit – zde bude dle mého názoru záležet 

především na rozhodnutí insolvenčního soudu, které povinnosti dlužníka jsou 

v konkrétním případě podstatné a které nikoli 

e) dlužník neplní řádně a včas úroky podle § 171 odst. 4 InsZ, nebo 

v podstatném rozsahu neplní své jiné splatné peněžité závazky 

f) dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli podle 

reorganizačního plánu měl – zde by řešením, jak předejít této situaci, byla 

změna reorganizačního plánu,  

g) dlužník po schválení reorganizačního plánu neuhradil pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky postavení jim na roveň dle § 348 odst.1 

písm. e). 

Jedná se o výčet taxativní, a tudíž nelze přeměnit reorganizaci v konkurs na základě 

jiného důvodu než uvedeného v insolvenčním zákoně. Insolvenční soud o přeměně 

reorganizace v konkurs rozhoduje v případech a) – c) bez nařízení jednání a pouze své 

rozhodnutí doručuje dlužníku, navrhovateli reorganizace, insolvenčnímu správci a 

věřitelskému výboru. Naopak v případech d) – f) rozhoduje insolvenční soud na jednání, 

ke kterému předvolává taktéž dlužníka, navrhovatele reorganizace, insolvenčního správce 

a věřitelský výbor. Těmto osobám se následně rozhodnutí doručuje a mohou proti němu 

podat odvolání.  

Významným ustanovením je však § 363 odst. 4 InsZ, dle kterého nemůže 

insolvenční soud rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurs v případě, že byl 

reorganizační plán již v podstatných bodech splněn. Ani zde však zákonodárce 

neposkytuje definici či alespoň demonstrativní výčet podstatných bodů, a tak se opět 

v praxi budou muset účastníci spolehnout na výklad insolvenčního soudu, které body 

v konkrétním případě jsou a nejsou podstatné, a to s ohledem na text zákona či obecné 

zásady insolvenčního řízení. Lze se jen domnívat, že by takovými podstatnými body 

mohly být veskrze nevratné kroky, nebo takové kroky, jejichž navrácení v původní stav 

by bylo nadmíru komplikované a zdlouhavé. 
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6.7.3. Splnění reorganizačního plánu 

Úspěšným zakončením procesu reorganizace společnosti je splnění všech 

nových povinností tak, jak vyplynuly ze schváleného a účinného reorganizačního plánu. 

Splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí vezme insolvenční soud na 

vědomí rozhodnutím, kterým celý proces reorganizace končí (§ 364 odst. 2 InsZ). Jak 

tedy vyplývá z výslovné dikce zákona, insolvenční soud má možnost ukončit poměrně 

nákladné období mezi schválením a splněním reorganizačního plánu ve chvíli, kdy 

společnost řádně plní své závazky stanovené reorganizačním plánem a jejich podstatná 

část je již splněna. Zde bude opět na úvaze soudu, zda společnost tyto podmínky splňuje 

a zda závazky, které již byly společností splněny, se dají považovat za podstatnou část 

reorganizačního plánu. Ukončení reorganizace však samozřejmě nebude mít vliv na 

dosud nesplněné závazky a věřitelé je budou moci vymáhat z právního titulu 

reorganizačního plánu. Proti rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu není odvolání 

přípustné. 

Insolvenční soud také dále rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho 

nákladech (§ 364 odst. 3 InsZ), a to v souladu s vyhláškou č. 313/2007 Sb., o odměně 

insolvenčního správce, kde § 2 stanovuje, že pokud je způsobem řešení dlužníkova 

úpadku reorganizace, náleží insolvenčnímu správci odměna za každý započatý měsíc. 

Rozhodnutí insolvenčního soudu o odměně insolvenčního správce se tedy dá považovat 

za pouhé deklaratorní potvrzení a vyčíslení odměny a nákladů. 

6.8. Kordárna, a.s. – první velká úspěšná reorganizace v České 

republice 

Jednou z prvních velkých úspěšně ukončených reorganizací v České republice 

byla reorganizace společnosti Kordárna, a.s. (dále jen „Kordárna“ nebo „Společnost“ 

nebo „Dlužník“), která probíhala od roku 2009 až do roku 2015. Tato jihomoravská 

společnost byla vedoucím evropským výrobcem technické tkaniny do pneumatik 

(nazývanou též „kord“), a byla součástí skupiny KORD, do které spadaly další české i 

slovenské společnosti. Po celosvětové ekonomické krizi se však spousta z jejích klientů 

dostala do značných finančních potíží, následkem čehož poklesl prodej Společnosti o více 

než 50 % a její ekonomická situace se začala prudce zhoršovat. Výsledkem byl 
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insolvenční návrh podaný samotnou společností v dubnu 2009, na jehož základě byl 

insolvenčním soudem v polovině května téhož roku zjištěn úpadek Společnosti. 

6.8.1. Návrh na povolení reorganizace 

Již v samotném insolvenčním návrhu Společnost navrhla jako způsob řešení 

jejího úpadku reorganizaci, přičemž přímo zde uvádí, že naplňuje požadavky stanovené 

v § 316 odst. 2 až 4 InsZ. Především pak byla jednoznačně schopna projít kvantitativní 

bránou, která byla Insolvenčním zákonem v tehdejším znění stanovena na obrat 100 

miliónů nebo minimálně 100 zaměstnanců, tedy dvojnásobek minimální hranice, která je 

stanovena dnes. Společnost s velkou rezervou tímto testem prošla, a to oběma ze dvou 

alternativních kritérií, když její obrat byl za předcházející účetní období stanoven na více 

než 2,75 miliardy korun a zároveň v den podání insolvenčního návrhu zaměstnávala 538 

osob v pracovním poměru. Společnost ve svém návrhu výslovně uvedla, že „dlužník má 

v úmyslu řešit úpadek reorganizací, přičemž v současné době probíhají jednání 

s největšími věřiteli ohledně konkrétního způsobu provedení reorganizace a podmínek, za 

kterých jsou tito věřitelé ochotni reorganizaci podpořit.“86 Společnost dále uvedla, že 

také další tři společnosti ze skupiny KORD jsou v úpadku a mají taktéž v úmyslu podat 

insolvenční návrh. Společnost tedy insolvenčnímu soudu navrhla, aby při rozhodování o 

úpadku vzal v úvahu potřebu řešit úpadek všech těchto společností koordinovaně. 

Formální návrh na povolení reorganizace byl Společností předložen v první 

polovině června 2009. Společnost v návrhu uvedla, že zvoleným způsobem řešení úpadku 

není sledován nepoctivý záměr. Dle Společnosti zůstal provoz obchodního závodu 

v podstatné míře zachován a její tíživá situace byla způsobena především poklesem 

poptávky v důsledku celosvětové ekonomické krize. Z tohoto důvodu Společnost 

přepokládala, že provoz obchodního závodu bude schopen dlouhodobě generovat 

dostatek prostředků na úhradu velké části závazků vzniklých před zahájením 

insolvenčního řízení a také na úhradu závazků budoucích. Již v době před zahájením 

insolvenčního řízení přistoupila Společnost ke krokům vedoucím k pozitivnímu vlivu na 

finanční toky (snižování nákladů, optimalizace organizační struktury atd.). Společnost 

                                                 
86 Insolvenční návrh společnosti Kordárna, a.s. ze dne 30.4.2009, dostupný online zde: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=388864  

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=388864
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předběžně navrhla provedení reorganizace kombinací restrukturalizace pohledávek 

věřitelů (prominutí části dluhů a odložení jejich splatnosti), prodeje části majetkové 

podstaty či části obchodního závodu anebo vydání části aktiv věřitelů či jejich převodem 

na nově vzniklou právnickou osobu. Dále Společnost předpokládala vydání akcií či 

zajištění nového financování provozu obchodního závodu za účelem získání dodatečných 

prostředků. Na základě takto předloženého návrhu na povolení reorganizace a s ohledem 

na výsledek schůze věřitelů, kde byla reorganizace věřiteli schválena, byla insolvenčním 

soudem reorganizace povolena usnesením ze dne 7. srpna 2009. Insolvenční soud v tomto 

usnesení vyzval Společnost, aby ve lhůtě 120 dnů od zveřejnění tohoto usnesení 

v insolvenčním rejstříku předložil reorganizační plán (v souladu s § 339 odst. 1 InsZ). 

6.8.2. Reorganizační plán a způsob reorganizace 

Reorganizační plán byl sestaven představenstvem Společnosti. Věřitelé byli 

tímto reorganizačním plánem rozděleni do čtyř skupin – zajištěný věřitel, nezajištění 

věřitelé, nezajištění podmínění bankovní věřitelé a věřitelé podle § 335 InsZ. Uspokojení 

pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených 

předpokládal reorganizační plán z disponibilních zdrojů Společnosti nebo ze zdrojů 

společnosti KORDÁRNA Plus a.s. 

Jako stěžejní způsob provedení reorganizace byl zvolen prodej části majetkové 

podstaty a uspokojení věřitelů z takto získaných finančních prostředků. Pro tento účel 

byla založena společnost KORDÁRNA Plus a.s. (dále jen nebo „Kordárna Plus“), jejímž 

jediným zakladatelem a akcionářem byla Kordárna. Společnost rozhodla o zvýšení 

základního kapitálu Kordárny Plus, a to nepeněžitým vkladem, který spočíval v převodu 

klíčové části obchodního závodu Společnosti. Založením Kordárny Plus tak Společnost 

zajistila zachování fungující části svého obchodního závodu s going concern hodnotou. 

Nejen že však na Kordárnu Plus byla převedena převážná část obchodního závodu, ale 

také pracovní smlouvy většiny zaměstnanců, patenty atd. Kordárna Plus byla tedy 

založena jako plnohodnotný nástupce Společnosti, jenž měl pokračovat v businessu 

Společnosti. Základní kapitál Kordárny Plus byl po svém zvýšení odhadnut znalcem na 

602.000.000 Kč. Reorganizační plán předpokládal prodej 100 % akcií Kordárny Plus 

vhodnému investorovi vybranému na základě výběrového řízení, čímž mělo dojít k 

uspokojení převážné části pohledávek nezajištěných věřitelů (skupina 2) a převážné části 
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pohledávek zajištěného věřitele (skupina 1). Další uspokojování pohledávek věřitelů ze 

skupiny 1 a skupiny 2 bylo předpokládáno ze zbytkových aktiv Společnosti, která nebyla 

převedena na Kordárnu Plus, případně z výtěžku likvidace Společnosti, která byla 

reorganizačním plánem předvídána. Hodnota těchto zbytkových aktiv byla znaleckým 

posudkem odhadnuta na téměř 29.000.000 Kč.  

Společnost odůvodnila zvolený způsob reorganizace svým stabilizovaným 

stavem, který jí umožňuje hrazení provozních nákladů, resp. pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim na roveň postavených. Pro udržení původních obchodních 

vazeb a případné rozvinutí nových obchodních příležitostí shledala Společnost jako 

nejvhodnější variantu příchod nového investora, od kterého si slibovala obnovení důvěry 

obchodních partnerů, a především financování podstatné části obchodního závodu a tím 

i zachování jeho provozu. Výhody ve zvoleném způsobu provedení reorganizace 

spatřovala Společnost hlavně v rychlosti řešení (předpokládala splnění podstatné části 

reorganizačního plánu do 35 dnů od jeho účinnosti, a to právě uspokojení pohledávek 

věřitelů z prodeje 100 % akcií Kordárny Plus). Reorganizační plán také uvedl, že 

v případě řešení úpadku Společnosti reorganizací dle předloženého reorganizačního 

plánu by výše uspokojení pohledávky zajištěného věřitele byla o zhruba 4,5 % vyšší, než 

by tomu bylo v případě řešení úpadku Společnosti konkursem. U nezajištěných věřitelů 

by pak tento rozdíl, dle reorganizačního plánu, činil dokonce více než 6 % rozdíl ve 

prospěch reorganizace. Čili i z pohledu věřitelů byl dle Společnosti, která reorganizační 

plán sestavila, zvolený způsob provedení reorganizace výhodný. V neposlední řadě je to 

pak transparentnost a vysoká míra jistoty uspokojení věřitelů dle navrženého 

reorganizačního plánu, které byly předkladatelem uvedeny jako další výhody 

navrhovaného řešení. 

Dle navrženého reorganizačního plánu měly být uspokojeny pohledávky věřitelů 

v první a druhé skupině. Pohledávky věřitelů třetí skupiny, tedy nezajištěných 

podmíněných bankovních věřitelů se dle reorganizačního plánu neměly uspokojovat 

vůbec. Uspokojení věřitelů poslední skupiny, tedy věřitelů dle § 335 InsZ, mělo být taktéž 

nulové, jelikož akcie společnosti ve vlastnictví těchto věřitelů měly nulovou hodnotu. Jak 

již bylo zmíněno výše, uspokojení podstatné části pohledávek věřitelů první a druhé 

skupiny mělo proběhnout z tzv. rozhodného zpeněžení majetkové podstaty. To 

zahrnovalo zmiňovaný převod 100 % akcií Kordárny Plus a zpeněžení zbytkových aktiv 
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Společnosti. Do 30 dnů od dokončení rozhodného zpeněžení majetkové podstaty 

Společnosti přepokládal reorganizační plán rozhodnutí insolvenčního správce (v 

působnosti valné hromady Společnosti) o zrušení Společnosti s likvidací, v rámci které 

mělo dojít ke zpeněžení doposud nezpeněženého majetku Společnosti (pokud nějaký 

takový zůstane). Z výtěžku zpeněžení v rámci likvidace by měly být uspokojeny předně 

pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, případně do 

té doby neuspokojené pohledávky přihlášených věřitelů. Reorganizační plán zároveň 

nepředpokládal nutnost jakékoliv formy úvěrového financování. 

Výběrové řízení na výběr vhodného investora bylo vedeno společností 

PricewaterhouseCoopers a proběhlo již před předložením reorganizačního plánu. Mezi 

Společností a vybraným investorem byla podepsána smlouva o převodu cenných papírů, 

s celkovou kupní cenou dosahující téměř 800.000.000 Kč. Tato smlouva byla uzavřena 

s odkládací podmínkou účinnosti vázanou na nabytí účinnosti reorganizačního plánu. Již 

před předložením reorganizačního plánu byla investorem uhrazena část kupní ceny na 

vázaný účet Společnosti. Úhrada zbytku kupní ceny byla předpokládána nejpozději v den 

předcházející dni konání schůze věřitelů svolané insolvenčním soudem za účelem 

hlasování o přijetí reorganizačního plánu. 

Dle reorganizačního plánu nabytím jeho účinnosti nezanikají pohledávky za 

majetkovou podstatou či jim na roveň postavené, a také pohledávky zjištěné v rámci 

přezkumného či zvláštního přezkumného jednání, nebo které budou zjištěny v rámci 

případného incidenčního sporu. Všechny ostatní pohledávky, ať již přihlášené nebe 

nepřihlášené do insolvenčního řízení, dle reorganizačního plánu dnem nabytí jeho 

účinnosti beze všeho zanikají (v souladu s § 356 InsZ). 

Provoz části obchodního závodu Společnosti, která bude vložena do Kordárny 

Plus, bude dle reorganizačního plánu zachován a bude pokračovat v podnikatelské 

činnosti Společnosti v původním rozsahu. Investor nabytím účinnosti reorganizačního 

plánu (a tudíž i smlouvy o převodu cenných papírů) nabývá všechny akcie Kordárny Plus. 

Zbytek provozu Společnosti bude po zpeněžení majetkové podstaty Společnosti 

směřován k likvidaci. 
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Takto sestavený reorganizační plán byl schůzí věřitelů přijat všemi skupinami a 

následně schválen insolvenčním soudem. Vzhledem k tomu, že proti usnesení o schválení 

reorganizačního plánu nikdo nepodal odvolání, nabyl reorganizační plán účinnosti. 

6.8.3. Provádění reorganizačního plánu 

Společnost neprodleně po nabytí účinnosti reorganizačního plánu, začala 

s prováděním kroků směřujícím k jeho realizaci. Nabytím účinnosti reorganizačního 

plánu, resp. smlouvy o převodu akcií byla převedena část obchodního závodu do 

společnosti Kordárna Plus. Konečná kupní cena akcií byla vyčíslena na 793.218.000 Kč. 

Společnost ve svém sdělení insolvenčnímu soudu uvedla, že 100 % kupní ceny již bylo 

investorem uhrazeno a částka byla z vázaného účtu převedena na účet Společnosti. 

Začátkem června 2010 proběhla distribuce výtěžku převodu akcií společnosti Kordárna 

Plus mezi věřitele v souladu s reorganizačním plánem. První a zároveň nejzásadnější část 

reorganizačního plánu byla tedy splněna během prvního měsíce jeho účinnosti tak, jak 

reorganizační plán sám předpokládal. 

Velmi záhy byly učiněny veškeré kroky směřující k prodeji zbytkových aktiv a 

k distribuci výtěžku z tohoto prodeje mezi věřitele. K tomu došlo na začátku srpna 2010 

a tím byla dokončeno rozhodné zpeněžení majetkové podstaty Společnosti. V druhé 

polovině srpna 2010 začala Společnost v součinnosti s insolvenčním správcem 

připravovat podklady pro vstup Společnosti do likvidace. Ten byl věřitelským výborem 

schválen 30. srpna 2010. Den na to bylo o vstupu Společnosti do likvidace rozhodnuto 

insolvenčním správcem v působnosti valné hromady Společnosti a zároveň byl jmenován 

likvidátor. Během první poloviny září 2010 byly zapsány změny do obchodního rejstříku 

a věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek do likvidace s tím, že pohledávky 

věřitelů, které účinností reorganizačního plánu nezanikly se okamžikem vstupu 

Společnosti do likvidace považovaly v části, v jaké nebyly provedením reorganizačního 

plánu uspokojeny, za přihlášené do likvidace. Průběh likvidace (a tím i celého 

insolvenčního řízení) byl zdlouhavý, a to především z důvodu incidenčního sporu 

zahájeného žalobou věřitele Česká republika – Správa státních hmotných rezerv. 

Incidenční spor byl veden od 6. října 2009 až do 24. září 2013. 

Dle závěrečné zprávy insolvenčního správce o plnění reorganizačního plánu 

došlo k rozhodnému zpeněžení majetkové podstaty Společnosti a z jeho výtěžku byly 



87 

 

uspokojeny pohledávky věřitelů z první a druhé skupiny, a to způsobem a ve výši 

předpokládané reorganizačním plánem. Kromě co nejvyššího možného uspokojení 

věřitelů měla Společnost také za cíl zachování podstatné části svého obchodního závodu, 

což se jí povedlo jeho převodem do společnosti Kordárna Plus, která pokračovala 

v podnikatelské činnosti tak, jako doposud Společnost sama. Po skončení likvidace byly 

podáním návrhu likvidátora na výmaz Společnosti z obchodního rejstříku naplněny 

všechny předpoklady splnění reorganizačního plánu v podstatné části (ve smyslu § 364 

odst. 2 InsZ) a insolvenční správce tak požádal soud, aby vzal splnění reorganizačního 

plánu svým rozhodnutím na vědomí, což insolvenční soud učinil v polovině dubna 2015 

a tím byla reorganizace ukončena. 

6.8.4. Časová osa průběhu insolvenčního řízení Kordárny 

Jak již jsem zmiňovala v obecné části mé práce, insolvenční řízení by mělo 

proběhnout především rychle. I proto je v Insolvenčním zákoně zakomponováno mnoho 

lhůt a určité úkony je možné učinit pouze v některých fázích řízení. Minimalizovat délku 

celého procesu je tedy jedním z nejvýznamnějších aspektů celého insolvenčního řízení. 

V této sekci se tedy pokusím nastínit reálnou časovou osu insolvenčního řízení Kordárny. 

Insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu dne 30. dubna 

2009. Úpadek Společnosti byl insolvenčním soudem zjištěn o 14 dní později. 

Insolvenčním soudem byla následně dne 7. srpna 2009 povolena reorganizace, a to na 

základě schválení schůzí věřitelů, která tomuto usnesení předcházela. Trvalo tedy celkem 

99 dní od zahájení insolvenčního řízení do povolení reorganizace. Usnesením o povolení 

reorganizace byl dlužník vyzván k předložení reorganizačního plánu ve lhůtě 120 dní 

(tedy do 7.12.2009). Dlužník však dne 15. září 2009 požádal soud o prodloužení lhůty 

k předložení reorganizačního plánu, a to z důvodu náročnosti celé přípravy, jelikož se 

Dlužník snažil připravit reorganizační plán, který by obsahoval již konečné řešení jeho 

úpadku. Zároveň zde byla snaha o sjednocení řešení úpadku všech insolventních 

společností v rámci skupiny KORD. Dlužník tak soud požádal o prodloužení lhůty o 

dalších 120 dní. Tomuto návrhu bylo insolvenčním soudem vyhověno a lhůta byla tedy 

prodloužena o dalších 120 dní (tedy do 5. dubna 2010). Dlužníkem v této lhůtě 

reorganizační plán řádně předložil v insolvenčním rejstříku byl zveřejněn dne 12. března 

2010 (222 dní od zveřejnění usnesení o povolení reorganizace), stejně tak jako zpráva o 
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reorganizačním plánu, kterou insolvenční soud schválil a současně svolal schůzi věřitelů, 

jejímž programem mělo být projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí. 

Tato schůze se konala dne 30. března 2010 a jejím výsledkem bylo přijetí předloženého 

reorganizačního plánu všemi skupinami věřitelů (třetí skupina, jenž měla 5 členů, se 

považovala za skupinu věřitelů, která o reorganizačním plánu nebude přímo hlasovat a 

zároveň je pro ni reorganizační plán insolvenčním soudem shledán spravedlivým dle § 

349 odst. 2 InsZ). Na základě výsledků této schůze věřitelů byl insolvenčním soudem 

usnesením ze dne 1. dubna 2010 reorganizační plán schválen, tedy necelý rok od zahájení 

insolvenčního řízení. Usnesení o schválení reorganizačního plánu (a tedy i reorganizační 

plán samotný) nabylo právní moci dne 17. dubna 2010. Dle empirických výzkumů 

Richtera se jedná o zcela průměrnou dobu (tedy cca 11 měsíců) mezi zahájením 

insolvenčního řízení a schválením reorganizačního plánu.87  

Zajímavostí také je, že Společnost zvládla v době zhruba 8 měsíců od zahájení 

insolvenčního řízení vybrat vhodného investora, se kterým podepsala smlouvu o převodu 

cenných papírů. Dle mého názoru byl tento krok tím nejdůležitějším pro úspěšnost celého 

procesu reorganizace a vzhledem k náročnosti transakce a hodnotě akcií proběhl výběr 

velmi rychle. Nejdéle tedy trvalo sestavení a předložení reorganizačního plánu (více než 

7 měsíců od zveřejnění usnesení o povolení reorganizace), což je s ohledem na složitost 

procesu a velikost Společnosti více než pochopitelné. 

Po nabytí účinnosti reorganizačního plánu byly jeho dvě třetiny (tedy rozhodné 

zpeněžení majetkové podstaty Společnosti) splněny dle mého názoru velmi rychle, a to 

během čtyř měsíců. Také vstup Společnosti do likvidace následoval velmi brzy, cca pět 

měsíců po účinnosti reorganizačního plánu. Celé řízení však pozastavil incidenční spor, 

který byl veden téměř čtyři roky. Likvidace (a tudíž i insolvenční řízení) tak nemohla být 

ukončeno, dokud nebyl ukončen incidenční spor. K ukončení likvidace došlo až 15. 

července 2014, tedy prakticky čtyři roky od nabytí účinnosti reorganizačního plánu. 

Následně až 15. dubna 2015 (pět let od účinnosti reorganizačního plánu) podal likvidátor 

                                                 
87 Richter, T., Reorganizace povolené v prvních dvou letech účinnosti insolvenčního zákona – základní 

empirická pozorování, Obchodněprávní revue 11/2010, dostupné na beck-online 
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návrh na výmaz Společnosti z obchodního rejstříku, čímž mohl být reorganizační plán 

považován za schválený. Reorganizace tak byla ukončena až 22. dubna 2015. 

Celkové insolvenční řízení, tedy od podání insolvenčního návrhu až po 

rozhodnutí insolvenčního soudu o vzetí na vědomí splnění reorganizačního plánu, trvalo 

přesně 2.183 dní (tj. téměř šest let). Dle mého názoru se dá říci, že s přihlédnutím ke všem 

okolnostem včetně faktu, že v České republice se v té době jednalo o prakticky nový 

institut a ani insolvenční soudy ani insolvenční správci neměli s procesem takového 

rozsahu a objemu příliš zkušeností, byl požadavek rychlosti insolvenčního řízení v tomto 

případě víceméně splněn. S ohledem na věřitele Společnosti, jejichž pohledávky byly 

z převážné části uspokojeny výtěžkem rozhodného zpeněžení majetkové podstaty 

Společnosti během zhruba 16 měsíců od zahájení insolvenčního řízení, mohu říci, že 

zásada rychlosti insolvenčního řízení byla dodržena. Následné vedení incidenčního sporu 

a jeho délka, o kterou se prodloužila poslední část reorganizace, nemohly být 

reorganizačním plánem předvídány. Současně pokračování podnikatelské činnosti 

Společnosti bylo zajištěno nově vzniklou společností Kordárna Plus, a tudíž i sanace 

Společnosti či její části, jakožto jeden z cílů reorganizace, byla splněna velmi rychle. 

Celkově je na tomto případu zřejmé, že byly velmi účinně zvoleny prostředky 

provedení reorganizace, které byly důsledně promyšleny již před zahájením 

insolvenčního řízení a před sestavením reorganizačního plánu. Především pak vhodné 

zvolení nového investora, díky němuž mohly být pohledávky většiny věřitelů uspokojeny 

ve vyšší míře, než by tomu bylo u konkursu. Jelikož smlouva o převodu cenných papírů 

byla uzavřena ještě před sestavením reorganizačního plánu, věřitelé neměli prakticky 

důvod reorganizační plán odmítnout, čímž byla šance na úspěšné ukončení reorganizace 

zvýšena. Jak jde vidět, byla tato reorganizace velmi dobře připravena, což lze i spatřovat 

na jejím hladkém průběhu, kdy došlo pouze k jednomu (byť časově velmi náročnému) 

incidenčnímu sporu. Tento případ může být svou velikostí, a hlavně úspěšností velmi 

podstatným a inspirativním vzorem pro další reorganizace, a to jak pro insolvenční soudy, 

insolvenční správce, ale i dlužníky samotné. 
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7. ZÁVĚR 

Vývoj insolvenčního práva na území České republiky byl velmi komplikovaný, 

a to především s ohledem na období mezi lety 1948-1989, kdy bylo insolvenční právo 

(stejně jako mnoho dalších oblastí práva) zcela potlačeno a jeho vývoj byl proto zastaven. 

Po roce 1989 se však česká ekonomika začala vzpamatovávat a v souvislosti s rozvojem 

tržního hospodářství v naší zemi bylo nutné rozvíjet i insolvenční právo. Česká právní 

úprava se v oblasti insolvenčního práva inspirovala především v americké a německé 

úpravě a právě americký Bancruptcy Act byl velkým vzorem a předlohou pro zavedení 

reorganizace do našeho právního řádu. Česká úprava reorganizace však samozřejmě není 

pouhou kopií té americké, což je dle mého názoru zcela správně, jelikož právní prostředí 

ve Spojených státech nelze s tím českým srovnávat a současně i podoba typických 

dlužníků v USA není zcela shodná s dlužníky českými.  

Způsob řešení úpadku dlužníka je v České republice možno využívat již 

devátým rokem, přesto je však reorganizace stále menšinovým způsobem. Dlužníci ani 

věřitelé ji příliš často nevyužívají, což je dle mého názoru škoda. Důvodem může být 

neznalost věřitelů a jejich obava z výsledku reorganizačního řízení vzhledem k nízkému 

počtu proběhnuvších reorganizací, se kterými by se mohli dlužníci i věřitelé srovnat. Lze 

tak očekávat, že vývoj reorganizace v České republice bude velmi pomalý a jejich počet 

bude narůstat jen pomalu. Ani zákonodárce, vzhledem k nízkému počtu reorganizací, 

nemá moc podnětů k pružné reakci na problémy v praxi. Stejně tak soudy jen pomalu 

vyplňují svojí interpretací mezery v Insolvenčním zákoně. 

Přestože českou právní úpravu reorganizace vnímám vesměs pozitivně a 

rozhodně bych ji nehodnotila negativně či nedostatečně, spatřuji v některých bodech, 

které jsem již v textu své práci zmínila, určité nedostatky, a které by zákonodárce mohl 

zvážit k úpravě či přepracování. Jedná se především o nejasnosti týkající se podání návrhu 

na povolení reorganizace. První problém spatřuji u dlužníků, kteří nesplňují kvantitativní 

kritérium pro vstup do reorganizace, a tudíž společně s insolvenčním návrhem nebo 

nejpozději do rozhodnutí o úpadku musí předložit reorganizační plán schválený 

potřebnými většinami věřitelů. Zákonodárce zde zřejmě opomněl uvést, že i v tomto 

případě je nutné návrh na povolení reorganizace podat. Z mého pohledu se jedná o zcela 

logický fakt, když insolvenční soud rozhoduje o povolení reorganizace na návrh 
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oprávněné osoby. Ovšem výklad tohoto ustanovení (§ 316 odst. 5 InsZ) může činit 

problémy a tak je podle mě na místě, aby zákonodárce zvážil výslovné uvedení nutnosti 

podat návrh na povolení reorganizace i v těchto případech.  

Stejně tak spatřuji nejasnosti v právní úpravě v případě podání návrhu na 

povolení reorganizace v insolvenčním řízení zahájeném pro hrozící úpadek. Z dikce 

zákona totiž není zcela jasné, zda návrh na povolení reorganizace pro hrozící úpadek 

může podat i věřitel, případně pak v jaké lhůtě. V ustanovení § 318 odst. 1 věty první je 

zřejmé, že dlužník, který podal insolvenční návrh pro hrozící úpadek, může podat návrh 

na povolení reorganizace nejpozději do rozhodnutí o úpadku. Věta druhá stejného 

ustanovení pak pro podání návrhu na povolení reorganizace stanovuje lhůtu deseti dnů 

před konáním první schůze věřitelů pro všechny ostatní případy. Někteří odborníci se 

domnívají, že věřitel vůbec návrh na povolení reorganizace v případě hrozícího úpadku 

vůbec nemůže podat. Já se však s tímto názorem zásadně neztotožňuji a domnívám se, že 

věřitel takový návrh podat může. Otázkou pro mne však zůstává, v jaké lhůtě. Dle mého 

názoru se ani extenzivním výkladem nedá dojít k závěru, že v případě insolvenčního 

řízení zahájeného pro hrozící úpadek by věřitel měl pro podání návrhu na povolení 

reorganizace mít stejnou lhůtu jako dlužník. Z mého pohledu se jedná o mezeru v zákoně, 

která by měla být vyřešena, ať již novelizací Insolvenčního zákona či judikaturou soudu. 

Domnívám se, že tyto nejasnosti v právní úpravě nejsou zcela zásadní pro 

průběh reorganizace a případy, kdy by mohlo dojít k problémům v souvislosti s nejasným 

výkladem zmíněných ustanovení, bude jen velmi málo. Tyto drobné mezery v zákoně 

nehodnotím jako fatální pochybení zákonodárce a spíše je přisuzuji nízkému počtu 

praktických případů, na základě kterých by mohl zákonodárce odhalit drobné problémy. 

Stejně tak jsem při své práci nenarazila na intenzivnější odborné diskuze na toto téma, 

tudíž ani ze směru teorie zřejmě není na zákonodárce vyvíjen větší tlak pro změnu zákona. 

Poslední kapitolu své práce jsem se rozhodla věnovat praktickému případu, který 

byl zahájen rok po účinnosti Insolvenčního zákona a je jednou z prvních a zároveň 

největších úspěšně provedených reorganizací v České republice. Jedná se o případ 

společnosti Kordárna, a.s., jenž mě velmi zaujal svým průběhem a precizností 

reorganizačního plánu, který byl z velké části připraven již před zahájením insolvenčního 

řízení. Překvapivé pro mě bylo, jak hladce a rychle (s výjimkou jednoho velmi 



92 

 

zdlouhavého incidenčního sporu) taková reorganizace proběhla. Touto praktickou 

ukázkou jsem chtěla zasadit teoretické poznatky týkající se reorganizace do praxe a 

názorně tak ukázat, jak může správně provedená reorganizace „zachránit“ dlužníka, který 

se ocitl v tíživé finanční situaci. 

Celkově hodnotím zavedení reorganizace do českého právního řádu velice 

kladně a až na pár drobných nedostatků se zákonodárce tohoto úkolu zhostil velmi dobře. 

S ohledem na historii České republiky je dle mého názoru pochopitelné, že je u nás vývoj 

reorganizace pomalejší. Nicméně se domnívám, že pomalu ale jistě se reorganizaci 

v českém insolvenčním právu usadí a čím dál více dlužníků a věřitelů ji začne ke svému 

prospěchu využívat. 
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RESUMÉ 

V této práci na téma „Reorganizace jako finanční forma řešení úpadku obchodní 

korporace“ se autor snaží podrobněji přiblížit tento institut českého insolvenčního práva 

v uceleném a komplexním měřítku.  

První kapitola se zabývá historickým vývojem insolvenčního práva jako 

takového, a to jak ve světě, tak i na území České republiky. Cílem zasazení insolvenčního 

práva do historického kontextu je usnadnění pochopení smyslu insolvenčního práva a 

jeho cílů. Historický exkurz vede v této práci od samých základů insolvenčního práva 

v římském právu, až po současnou podobu Insolvenčního zákona. Současně je v této 

kapitole stručně popsán vznik Insolvenčního zákona včetně vlivů zahraničních právních 

úprav a práva Evropské unie. 

V následujících třech kapitolách se autor zabývá insolvenčním řízením obecně a 

to konkrétně základními zásadami, na kterých stojí celé insolvenční právo, a které 

prostupují celé insolvenční řízení včetně reorganizace. Jednotlivé odstavce popisují 

specifické zásady, které jsou použitelné pouze v rámci insolvenčního řízení a jejich 

uvedení dokresluje smysl a cíl nejen reorganizace, ale i celého insolvenčního řízení a 

pomáhají ve výkladu jednotlivých ustanovení Insolvenčního zákona. V práci jsou dále 

stručně uvedeny procesní subjekty a účastníci insolvenčního řízení s přihlédnutím 

k reorganizaci, včetně způsobu uplatňování jejich práv v insolvenčním řízení.  

Šestá kapitola představuje hlavní část této práce a podrobně popisuje institut 

reorganizace, a to z pohledu zákonné úpravy i judikatury. Struktura hlavní kapitoly je 

zvolena s ohledem na řazení jednotlivých částí týkajících se reorganizace v Insolvenčním 

zákoně. V navazující sedmé kapitole se pak autor věnuje praktickému příkladu úspěšné 

reorganizace společnosti KORDÁRNA, a.s., na které jsou demonstrovány teoretické 

poznatky z předcházející kapitoly. 

V současné době je tento poměrně nový institut insolvenčního práva využíván 

jen zřídka. I přes své nezpochybnitelné výhody je reorganizace stále minoritním 

způsobem řešení úpadku dlužníka, ve srovnání s konkursem. Lze však očekávat, že se 

reorganizace bude v českém právním řádu nadále, i když pomalu, vyvíjet a její popularita 

mezi dlužníky a věřiteli bude narůstat. 
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SUMMARY IN ENGLISH 

In this thesis, entitled "Reorganization as a financial form of dealing with 

bankruptcy of business corporations", the author intends to approach this institute of the 

Czech insolvency law in a coherent and comprehensive scale. 

The first chapter deals with the historical development of insolvency law as such, 

both in the world and in the Czech Republic. The intention of the introduction of the 

historical context of insolvency law is to facilitate the understanding of the meaning of 

insolvency law and its objectives. Historical excursion in this thesis leads from the very 

basics of insolvency law in Roman law, to the current form of Czech Insolvency Act. At 

the same time the creation of the Insolvency Act, including the impact of foreign 

legislation and European Union law, is briefly described in this section. 

In the next three chapters, the author deals with insolvency proceedings 

generally, more specifically with the fundamental principles underpinning the whole 

insolvency law, and that permeate throughout the insolvency proceedings, including 

reorganization. Individual sections describe specific principles which are applicable only 

within the insolvency proceedings and their introduction illustrates the meaning and 

purpose not only of reorganization, but also of the entire insolvency proceedings and 

assist in the interpretation of various provisions of the Insolvency Act. The thesis also 

briefly mentioned the individuals and participants in insolvency proceedings with regard 

to the reorganization, including the method of exercising their rights in insolvency 

proceedings. 

The sixth chapter is the main part of this thesis and describes in detail the institute 

of reorganization, from the perspective of the legal framework and case law. The structure 

of the main section is chosen with regard to the arrangement of individual parts related to 

the reorganization in the Insolvency Act. In the following seventh chapter, the author 

deals with the practical example of the successful reorganization of the company called 

KORDÁRNA, a.s., where the theoretical knowledge of previous chapters is 

demonstrated. 

Currently, since the reorganization is a relatively new institute in insolvency law, 

it is used very rarely. Despite its indisputable benefits, reorganization is still a minority 

way of resolving insolvency of the debtor, compared to liquidation. However, we can 
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surely expect that the development of the reorganization in Czech insolvency law will, 

even if really slowly, continue and its popularity among debtors and creditors will grow. 
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