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ÚVOD 

Autor diplomové práce (dále jen „Autor“) si vytyčil za cíl diplomové práce podrobně 

zanalyzovat problematiku uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení spolu se 

shrnutím pohledávek vyskytujících se v insolvenčním řízení, přičemž se snaží 

přistupovat k jednotlivým výkladovým otázkám převážně z pozice věřitele, neboť ten je 

účastníkem insolvenčního řízení, který pohledávky uplatňuje. Jelikož se výklad této 

problematiky neobejde bez osvětlení elementárních pojmů insolvenčního zákona, cílem 

práce je též poskytnout základní teoretický výklad vybraných institutů insolvenčního 

řízení.           

 S ohledem na skutečnost, že insolvenční zákon je účinný již téměř deset let, 

pokládá Autor za vhodné nezabývat se v této diplomové práci srovnáním insolvenčního 

zákona a jím zrušeného zákona o konkursu a vyrovnání, ale spíše se zaměřit na aktuální 

otázky insolvenčního práva, kterému se nyní dostává zvýšené pozornosti z důvodu jeho 

připravované novelizace.         

 Autor má za to, že s odstupem několika let lze lépe zhodnotit, jak se právní 

úprava insolvenčního zákona potýká s praktickými fungováním insolvenčního řízení, 

které pasáže insolvenčního zákona činí výkladové problémy a k jakým dalším změnám 

by mělo v následujících letech dojít. Autor tak činí i s ohledem na aktuální judikaturu a 

odbornou literaturu k 1. červnu 2017 a s ohledem na platnou novelu insolvenčního 

zákona č. 64/2017 Sb., účinnou k 1. červenci 2017.      

 Ačkoli se na první pohled může zdát, že uplatňování pohledávek v insolvenčním 

řízení je pouze dílčí fází insolvenčního řízení, tato problematika prostupuje většinu 

základních institutů insolvenčního řízení a má přesah rovněž do dalších právních 

předpisů.          

 Jednotlivé kapitoly této diplomové práce jsou seřazeny od obecného výkladu o 

insolvenčním řízení a rozdělení pohledávek na jednotlivé druhy, přes vlastní 

uplatňování pohledávek a jejich následný přezkum, až po jejich konečné uspokojení. 

 První kapitola nejprve osvětluje samotný pojem insolvenčního řízení, dále 

poskytuje výklad k účelu a zásádám insolvenčního řízení, z nichž je pak vycházeno 

v dalších kapitolách, neboť prostupují celým insolvenčním řízením.   

 Ve druhé kapitole se Autor věnuje systematickému rozdělení pohledávek 
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do skupin, přičemž se blíže zaměřuje na pohledávky, které může věřitel v insolvenčním 

řízení uplatnit. Rovněž je v této kapitole zahrnuto, jakým způsobem se uplatňují 

přednostní pohledávky a pohledávek považované za přihlášené ze zákona, neboť 

následující kapitola se věnuje pouze pohledávkám přihlašovaným přihláškou.  

 Třetí kapitola představuje samotný základ této diplomové práce, neboť se 

zabývá nejčastějším způsobem uplatňování pohledávek, tj. jejich přihlášování a dalšími 

dispozicemi s přihlášenou pohledávkou. Navazující čtvrtá kapitola pak doplňuje výklad 

poskytnutý k přihlašovaným pohledávkám o jejich následný přezkum.   

 V poslední kapitole je završen proces „cesty“ pohledávky insolvenčním řízením, 

když jsou zde rozebrány způsoby, jakými dochází k uspokojení pohledávek. Přitom se 

Autor věnuje zejména základním způsobů uspokojení pohledávek a jejich pořadí při 

uspokojení a procesní stránku uspokojení ponechává stranou.    

 Rozsah právní úpravy insolvenčního práva bohužel nedovoluje Autorovi zabývat 

se veškerými souvislostmi spojenými s uplatňováním pohledávek. Cílem této práce 

proto není zohlednit právní úpravu mezinárodního insolvenčního práva ani právní 

předpisy práva evropského a rovněž se tato práce nezabývá úpadkem finančních 

institucí.  
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1. INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 

1.1 Pojem a účel insolvenčního řízení 

Obecně lze insolvenční řízení definovat jako jeden z druhů civilního procesu1. V rámci 

reformy insolvenčního práva dokončené v roce 2008 došlo k nahrazení zákona č. 

328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (dále jen „IZ“). Nový zákon zrušil dvojí úpravu řízení konkursního a řízení 

vyrovnávacího, jakožto dvou samostatných řízení, a zavedl jednotné řízení insolvenční 

se dvěma fázemi. V první části řízení se zjišťuje existence úpadku a vybírá se způsob 

jeho řešení, ve druhé části se realizuje insolvenčním zákonem předvídaný postup 

záležející na vybraném způsobu řešení úpadku.2     

 Podle definice obsažené v § 2 písm. a) IZ se pro účely tohoto zákona rozumí 

insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek a způsob jeho řešení. Jedná se tedy sice o soudní řízení, ovšem oproti jiným 

soudním řízením se vyznačuje několika níže uvedenými specifiky, a proto bývá 

označováno jako řízení zvláštní či specifické.     

 Zvláštní znak insolvenčního řízení představuje v prvé řadě jeho předmět, jímž je 

úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a způsob jeho řešení.3 Za specifický lze rovněž 

označit účel insolvenčního řízení, jedinečné jsou také zásady, o které se insolvenčního 

řízení opírá.4  Unikátní povaha insolvenčního řízení nám nedovoluje jej bez dalšího 

podřadit ani pod řízení nalézací ani pod řízení vykonávací; insolvenční řízení navíc 

může vykazovat znaky charakteristické jak pro řízení sporné, tak pro řízení nesporné.5 

                                                 
1 Za další druhy civilního procesu bývá považováno  řízení nalézací, řízení vykonávací, řízení zajišťovací 

a řízení rozhodčí. K tomu srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část 

první: řízení nalézací. 8. nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015. Str. 38-42.  
2 Srov. ZELENKA, J. a kol.: Insolvenční zákon: poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. Str. 

26.  
3 Úpadek představuje nezbytnou podmínku insolvenčního řízení a s tím spojené možnosti uplatnit v něm 

pohledávky věřitele. Podle § 3 IZ se dlužník nachází v úpadku ve dvou případech, které zákon označuje 

jako platební neschopnost (insolvenci) a předlužení. Úpadek lze řešit několika zákonnými způsoby. Těmi 

jsou dle § 4 IZ konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku pro určité subjekty 

nebo pro určité druhy případů. Jednotlivými způsoby řešení úpadku se zabývá část druhá insolvenčního 

zákona.  
4 Podrobněji k některým zásadám insolvenčního řízení srov. kapitolu 1.2.  
5 Srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, 

řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. Str. 194.  
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J. Kozák k charakteru insolvenčního řízení uvádí, že jde o „kolektivní řízení řešící 

v jednom procesu zájmy všech věřitelů jednoho dlužníka, [přičemž] ochrana společného 

zájmu věřitelů je nadřazena individuálním zájmům jednotlivých věřitelů.“6 

 Konečně i vztah insolvenčního řízení vůči obecnému občanskému soudnímu 

řízení, resp. vztah insolvenčního zákona vůči zákonu č. 99/1965 Sb., občanský soudní 

řád (dále jen „OSŘ“), má zvláštní povahu. Ustanovení OSŘ o sporném řízení se dle 

§ 7 IZ na insolvenční řízení použijí přiměřeně, nestanoví-li insolvenční zákon jinak 

nebo nejsou-li v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, což z pohledu uplatňování 

pohledávek v insolvenčním řízení především znamená, že aplikace OSŘ se nesmí dostat 

do rozporu se společným zájmem věřitelů7.8      

 Účel insolvenčního řízení, který vyplývá z úvodního ustanovení insolvenčního 

zákona, spočívá v uspořádání majetkových vztahů dlužníka a dalších osob dotčených 

jeho úpadkem nebo hrozícím úpadkem při co možná nejvyšším a zásadně poměrném 

uspokojení dlužníkových věřitelů. Nejvyšší možné uspokojení dlužníkových věřitelů 

znamená uspokojení pohledávek co možná nejvyššího počtu věřitelů v nejvyšší možné 

míře. Poměrným uspokojením je v této situaci myšleno uspokojení rovné, což znamená, 

že věřitelé s identickým postavením jsou v insolvenčním řízení až na výjimky 9 

uspokojováni ve stejném poměru. Z pohledu dlužníka lze při řešení úpadku oddlužením 

nebo reorganizací považovat za cíl insolvenčního řízení vypořádání dlužníkových 

závazků vůči věřitelům, a to v takové míře, aby byl v budoucnu opět schopen zapojit se 

do ekonomických aktivit.10       

                                                 
6  Viz Kozák J. in KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. 

Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 9.  
7 Společný zájem věřitelů definuje insolvenční zákon v § 2 písm. j) pro účely tohoto zákona jako zájem 

nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně 

spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení úpadku.  
8 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013, Str. 2.  
9 Za výjimku z tohoto principu je považována například úprava obsažena v § 337 odst. 3 IZ, která se týká 

věřitelů, jejichž pohledávky nejsou dotčeny reorganizačním plánem, a úprava obsaženou v § 392 odst. 1 

písm. c), kde je zakotvena možnost dohody věřitele a dlužníka o snížení plnění při oddlužení pod 30 % 

pohledávky věřitele. Tyto případy jsou podmíněny souhlasem dotčeného věřitele, případně souhlasem 

věřitelů a insolvečnního soudu. K tomu srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a 

předpisy související. Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 2.  
10 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 2.  
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1.2 Zásady insolvenčního řízení 

Průběh insolvenčního řízení se řídí některými speciálními zásadami, které neplatí 

v jiných řízeních, a zároveň se řídí též obecnými zásadami civilního procesu (např. 

zásadou dispoziční nebo zásadou zákonného soudce). Insolvenční zákon čtyři zvláštní 

zásady insolvenčního řízení výslovně uvádí v deklaratorním výčtu ustanovení § 5. Jsou 

jimi zásada spravedlivého, rychlého, hospodárného a efektivního vedení řízení, zásada 

specifické rovnosti věřitelů, zásada ochrany práv nabytých v dobré víře a zásada 

zákonného omezení smluvní volnosti věřitelů.11     

 Prostřednictvím první zásady se zákonodárce snažil docílit toho, aby insolvenční 

řízení probíhalo způsobem, při němž žádný z jeho účastníků (tedy nejen dlužník a 

věřitel, ale i jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení) nebude 

nespravedlivě poškozen či nedovoleně zvýhodněn, a to při současném zachování smyslu 

insolvenčního řízení, kterým je rychlé, hospodárné a co nejvyšší uspokojení věřitelů.12

 Druhá zásada zakotvuje rovnost věřitelů, nikoli však rovnost obecnou, ale pouze 

rovnost věřitelů se stejným nebo obdobným postavením (tj. věřitelů s pohledávkami 

totožné povahy nebo pořadí). Tito věřitelé mají v rámci své skupiny rovné možnosti 

v insolvenčním řízení, neboť jejich práva a povinnosti jsou shodná, což se ve výsledku 

projeví zásadně poměrným uspokojování takovýchto věřitelů v rámci dané skupiny. 

Mluvíme o elementárním principu insolvenčního práva par conditio creditorum.13 

 Třetí zásada chrání práva věřitele nabytá v dobrá víře před zahájením 

insolvenčního řízení tím, že zakazuje jejich omezování rozhodnutím insolvenčního 

soudu nebo postupem insolvenčního správce, nestanoví-li zákon jinak. T. Richter chápe 

tento princip tak, že „v insolvenční řízení zásadně nemá docházet k zásahům do 

vzájemného pořadí či do jiných substantivních parametrů pohledávek věřitelů, není-li 

takový zásah nezbytný k dosažení některého z cílů insolvenční řízení.“14  

 Poslední princip omezuje smluvní volnost věřitelů tím, že pro ně stanoví 

                                                 
11 Srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, 

řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. Str. 201-202.  
12  Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 37.  
13 Srov. ZELENKA, J. a kol.: Insolvenční zákon: poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. 

Str.  37-38.  
14 Viz RICHTER, T. Základní zásady insolvenčního řízení. Právník 9/2016. Str. 723.  
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povinnost zdržet se jednání směřujícího k uspokojení pohledávek mimo insolvenční 

řízení, ledaže jim takové jednání dovoluje zákon. Jako vhodný příklad poslouží pravidlo 

obsažené v § 109 IZ, které zakazuje po zahájení insolvenčního řízení uplatňovat 

pohledávky žalobou či provádět výkon rozhodnutí či exekuce.15   

 Závěrem této podkapitoly předkládá Autor názorný příklad propojení zásady 

rychlého a hospodárného vedení řízení a jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona. 

Novelizací insolvenčního práva provedené zákonem č. 64/2017, kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon (dále jen „novela IZ“) dojde k doplnění 

insolvenčního zákona o ustanovení § 80a, které rozšiřuje povinnost některých věřitelů 

komunikovat se soudem prostřednictvím datové schránky. Některé procesní úkony bude 

nově možno podávat jen na stanovených elektronických formulářích (např. soupis 

majetku, konečná zpráva, zpráva o plnění reorganizačního plánu), navíc i seznam 

přihlášených pohledávek se podle § 189 odst. 4 novely IZ bude předkládat jen na 

elektronickém formuláři. Tyto změny lze hodnotit více než kladně, neboť v jejich 

důsledku se dá počítat s tím, že dojde k omezení administrativní zátěže insolvenčních 

soudů a zrychlení insolvenčního řízení, čímž se zároveň ušetří náklady spojené 

s vedením řízení.  

1.3 Zahájení insolvenčního řízení a jeho účinky 

1.3.1 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 

Koncepce insolvenčního zákona počítá s insolvenčním řízením jako s tzv. řízení 

návrhovým, což dokládá § 97 IZ, podle kterého může být toto řízení zahájeno pouze na 

návrh, přičemž bude zahájeno dnem, kdy tento návrh dojde věcně příslušnému soudu. 

Oprávnění podat insolvenční návrh přísluší zásadně dlužníkovi nebo jeho věřiteli, 

v případě oddlužení a hrozícího úpadku pak pouze dlužníkovi.    

 Podává-li insolvenční návrh dlužník, připojí k němu dle § 104 odst. 3 IZ kromě 

jiného zvláštní seznam (tzv. „seznam závazků“), v němž uvede všechny své věřitele 

(odděleně uvede věřitele, kteří vůči němu mají právo na uspokojení ze zajištění), 

veškeré své dluhy vůči jednotlivým věřitelům, a dále se vyjádří, popírá-li některé 

                                                 
15 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 25. Blíže k účinkům zahájení insolvenčního řízení 

srov. následující kapitolu č. 1.3.2.  



7 

 

z těchto dluhů a proč. Dlužník v návrhu sdělí tyto údaje bez ohledu na to, zda s 

konkrétními dluhy souhlasí či je naopak rozporuje.16    

 Insolvenční návrh věřitele obsahuje dle § 105 IZ vylíčení rozhodných 

skutečností, ze kterých vyplývá existence splatné pohledávky věřitele vůči dlužníkovi; 

přihlášku takové pohledávky věřitel obligatorně připojí ke svému návrhu. Podá-li jiný 

věřitel další insolvenční návrh vůči stejnému dlužníkovi v časovém intervalu před 

rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku, považuje se tento úkon věřitele dle § 107 IZ 

za přistoupení k řízení. Věřitelského insolvenčního návrhu se podstatně dotýká novela 

IZ. Z důvodu ochrany proti tzv. šikanózním návrhům bude insolvenční soudu přidána 

pravomoc rozhodnout, bude-li mít důvodné pochybnosti o důvodnosti návrhu, že 

insolvenční návrh se v insolvenčním rejstříku nezveřejní, čímž se zabrání újmě, kterou 

informace o zahájeném insolvenčním řízení subjektu způsobovala.17   

 Povinnost podat insolvenční návrh pak mají osoby vypočtené v  § 98 IZ, a to za 

předpokladu, že se dlužník dozví, resp. se při náležité pečlivosti měl dozvědět, o svém 

úpadku. Navazující § 99 IZ pak stanoví, že osoba, která nesplní tuto povinnost a nepodá 

insolvenční návrh, odpovídá věřiteli za škodu nebo jinou újmu, kterou mu tím způsobí. 

Výše škody nebo jiné újmy se vypočítá dle rozdílu mezi výší pohledávky zjištěné 

v insolvenčním řízení a sumou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení své 

pohledávky obdržel. Tato odpovědnost se uplatní bez ohledu na zavinění, splněním 

zákonných podmínek se jí lze zprostit.18 

1.3.2 Účinky zahájení insolvenčního řízení 

Jelikož zahájení insolvenčního řízení představuje ve vztahu dlužníka a věřitele 

převratnou změnu, měl by mít věřitel možnost se o podání insolvenčního návrhu 

dozvědět. Insolvenční zákon proto ukládá v § 101 odst. 1 insolvenčnímu soudu, aby po 

obdržení insolvenčního návrhu oznámil zahájení insolvenčního řízení zveřejněním 

vyhlášky ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku. Tímto okamžikem zároveň 

nastávají účinky spojené se zahájení insolvenčního řízení, které trvají (nestanoví-li 

                                                 
16 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 241.  
17 K tomu srov. § 100a novely IZ.  
18  Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 162-163.  
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zákon jinak) až do skončení insolvenčního řízení, resp. do schválení reorganizačního 

plánu.          

 Shrneme-li jednotlivé účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, jak je 

stanoví § 109 IZ, lze konstatovat, že začátek insolvenčního řízení ovlivňuje zejména 

způsob, jakým věřitelé vymáhají a uplatňují své pohledávky. Od této chvíle mohou totiž 

přihlašovat své pohledávky a jiná majetková práva přihláškou, k čemuž je insolvenční 

soud vyzve spolu s oznámením o zahájení insolvenčního řízení, případně dodatečně 

v jeho dalším průběhu. Podáním přihlášky se dále staví běh promlčecí lhůty. Pokud 

ještě svůj běh nepočala, ani se tak během insolvenčního řízení nestane. Pohledávky, 

které lze takto přihlásit naopak již nelze úspěšně uplatnit žalobou u soudu či jiného 

orgánu. Analogická úprava platí pro postup věřitelů s právem na uspokojení ze zajištění. 

 Změny ve vztahu dlužníka a věřitele, které jsou spojené se začátkem 

insolvenčního řízení, dopadají též na vykonávací a exekuční řízení. Věřitel sice může 

navrhnout nařízení výkonu rozhodnutí či exekuci, jejich provedení bude ovšem 

pozastaveno do okamžiku ukončení insolvenčního řízení. Mezi další účinky pak spadá 

např. zákaz adresovaný dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou nebo s jiným 

majetkem, který by do ní mohl náležet, a zákaz plnit peněžité závazky, které vznikly 

před zahájením řízení, v rozporu s podmínkami insolvenčního zákona.  
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2. DRUHY POHLEDÁVEK UPLATŇOVANÝCH 

V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 

Věřitele jako účastníka insolvenčního řízení zajímá převážně odpověď na otázku, zda a 

v jaké výši bude uspokojena jeho pohledávka. Jeden z hlavních faktorů, od kterého se 

odvíjí míra uspokojení pohledávky, reprezentuje druh uplatňované pohledávky. 

Zařazení pohledávky do určité skupiny ovlivňuje mnoho dalších skutečností 

s pohledávkou spojených, např. zda se přihlašuje přihláškou nebo se uplatňuje jinými 

způsoby, zda se uspokojí přednostně či subsidiárně, zda se uspokojí z předmětu zajištění 

nebo z majetkové podstaty dlužníka atd.  

2.1 Klasifikace pohledávek 

Přestože insolvenční zákon v úvodních ustanoveních vymezuje některé základní pojmy 

insolvenčního řízení, definici pohledávky na tomto ani jiném místě insolvenčního 

zákona nenalezneme. Výslovně není vyjádřena v žádném právním předpise, lze ji 

ovšem abstrahovat z  § 1721 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), 

které upravuje obsah závazkového vztahu. Pohledávkou se rozumí právo věřitele vůči 

dlužníkovi na určité plnění, tomuto právu pak odpovídá povinnost dlužníka právo 

věřitele splněním dluhu uspokojit.19        

 Pohledávky lze členit na základě několika různých hledisek. V prvé řadě se 

pohledávky člení podle toho, jakým způsobem dochází k jejich uplatnění - zda se 

přihlašují do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky, zda se uplatňují jinak než 

přihláškou pohledávky20 anebo zda se přihlašovat nemusí a považují se za přihlášené ze 

zákona.21         

 Jiným způsobem lze dělit pohledávky podle toho, kdy a jak se uspokojují. Dít se 

tak může kdykoli během insolvenčního řízení (platí pro tzv. pohledávky přednostní) 

nebo až po vykonání určitého úkonu či určité fáze insolvenčního řízení, např. po vydání 

rozvrhového usnesení (typicky u nezajištěných pohledávek). Mezi pohledávky 

                                                 
19 K tomu Autor pro úplnost dodává, že předmětem závazku může být dle § 1722 OZ pouze plnění 

majetkové povahy, které odpovídá zájmu věřitele (i když tento zájem není jen majetkový).  
20 To platí pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň, které se 

uplatňují u osoby s dispozičními oprávněními. Podrobněji se těmto pohledávkám věnuje kap. č. 2.3.1.  
21 K těmto pohledávkám blíže srov. kap. č. 2.3.2.  
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uspokojované privilegovaně řadíme pohledávky zajištěné, pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 

Specifickou kategorii pak představují pohledávky, které se v insolvenčním řízení 

neuspokojují, které jsou označovány jako „pohledávky vyloučené ze způsobů řešení 

úpadku“ (či jinak jako „pohledávky vyloučené z uspokojení“).   

 Podle posledního kritéria charakteru pohledávky rozlišujeme pohledávky 

zajištěné a nezajištěné, vykonatelné a nevykonatelné, peněžité a nepeněžité či splatné a 

nesplatné. Zvláštní pravidla rovněž platí pro pohledávky podmíněné a podřízené.22

 Autor pokládá za důležité na závěr k výše uvedené klasifikaci pohledávek 

doplnit, že konkrétní pohledávku lze často zařadit hned do několika skupin, a proto je 

nutné ji vždy pečlivě posoudit a zohlednit všechna zákonná ustanovení, které se k ní 

vztahují.  

2.2 Pohledávky dle charakteru 

2.2.1 Pohledávky zajištěných věřitelů 

Jednu z nejdůležitějších skupin pohledávek vyskytujících se v insolvenčním řízení 

představují pohledávky zajištěných věřitelů.23 Ty insolvenční zákon nepřímo vymezuje 

v § 2 písm. g) jako pohledávky zajištěné majetkem, který náleží do majetkové podstaty 

dlužníka. Zajištění se ale vztahuje pouze na některé z vyjmenovaných zajišťovacích 

institutů - zástavní právo, zadržovací právo, omezení převodu nemovitosti, zajišťovací 

převod práva, postoupení pohledávky k zajištění anebo obdobné právem podle 

zahraniční právní úpravy. Přestože v našem právním řádu existují i jiné zajišťovací 

instituty (např. ručení), postavení zajištěných pohledávek jim insolvenční zákon 

nepřiznává, neboť výše uvedený výčet je výčtem taxativním. Mezi pohledávky 

zajištěných věřitelů se na druhou stranu počítají nejen pohledávky věřitele vůči 

insolvenčnímu dlužníkovi, ale také pohledávky věřitele vůči třetím osobám. 

Rozhodujícím faktorem zůstává, náleží-li majetek sloužící k zajištění do majetkové 

                                                 
22 Blíže se jednotlivým druhům pohledávek rozdělených podle jejich charakteru věnuje kapitola 2.2.  
23  Je tomu tak z důvodu, že v mnoha případech bude předmět zajištění jediným zdrojen uspokojení 

věřitelů. K tomu srov. Srov. HOROVÁ, H. SOMOL, K. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním 

řízení. Bulletin advokacie 9/2012. Str. 24.  
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podstaty dlužníka.24 Není-li předmět zajištění součástí majetkové podstaty, může věřitel 

postupovat při realizaci zajištění vně insolvenčního řízení.     

 Zajištěné pohledávky přihlašují věřitelé do insolvenčního řízení přihláškou, na 

kterou insolvenční zákon klade zvláštní požadavky. Na základě § 166 IZ vyžaduje, aby 

se věřitel v přihlášce výslovně dovolal svého zajištění, aby uvedl okolnosti zajištění 

osvědčující (zejm. jeho vznik a existenci) a aby k přihlášce připojili potřebné listiny 

vztahující se k zajištění.25 Dále se věřitel vyjádří, zda uplatňuje právo na uspokojení 

pohledávky ze zajištění, a uvede, kdy zajištění vzniklo a o jaký druh zajištění se jedná. 

Nepředloží-li tyto údaje, má se dle § 174 odst. 3 IZ za to, že své právo na uspokojení ze 

zajištění neuplatnil. Souhrn náležitostí potřebných k určení pořadí pohledávky, které 

musí věřitel v přihlášce rovněž uvést, stanoví § 21 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 311/2007 

Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona (dále jen „JŘIns“).26 Pokud přihlášku podává zajištěný věřitel, 

který má pohledávku vůči třetí osobě, a jeho právo uspokojit se ze zajištění ještě 

nedospělo, přihlásí svou pohledávku jako podmíněnou.27     

 Nejvyšší soud se ve své rozhodovací praxi zabýval případem, kdy dlužník získá 

během insolvenčního řízení majetek, na němž vázne věcné právo. Rozhodl o tom, že 

„stala-li se dlužnice vlastníkem nemovitostí (zástav) až v průběhu insolvenčního řízení, 

v době po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení 

pohledávek (a ustanoveními o možných změnách pořadí přihlášených pohledávek), 

neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku řádně a včas přihlásil, byl bez 

dalšího zbaven práva dovolat se zajištění. Takového věřitele je nutné vyzvat, aby 

v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění 

a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít insolvenční soud za to, že 

právo na uspokojení pohledávky ze zajištění neuplatnil“.28 

                                                 
24 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 13.  
25 Srov. ZELENKA, J. a kol.: Insolvenční zákon: poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. Str. 

271.  
26 Patří mezi ně zejm. popis právní skutečnosti vedoucí ke vzniku zajištění, určení práva, jímž se zajištění 

řídí, a označení majetku v majetkové podstatě, k němuž se zajištění vztahuje.  
27  Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 284. Blíže se podmíněnými 

pohledávkami zabývá kapitola 2.2.5.  
28 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 03. 2012, sp. zn. KSOS 31 INS 12026/2010, sen. zn. 29 

NSČR 32/2011.  
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2.2.2 Vykonatelné a nevykonatelné pohledávky 

Insolvenční zákon výslovně neuvádí význam termínů vykonatelná pohledávka či 

vykonatelnost pohledávky. Obecně bývá vykonatelnost vymezována jako určitá 

vlastnost rozhodnutí, která značí, že rozhodnutí je vynutitelné státní moci nebo pod její 

kontrolou. 29  Vykonatelnou pohledávkou lze pak rozumět pohledávku přiznanou na 

základě rozhodnutí, které nabylo vykonatelnosti, resp. o kterém bylo meritorně 

rozhodnuto soudem, jiným státním orgánem nebo rozhodčím orgánem, a u kterého 

uplynula lhůta k plnění (tzv. pariční lhůta). Smysl dělení pohledávek na vykonatelné a 

nevykonatelné se projeví teprve ve fázi insolvenčního řízení, při které dochází 

k popírání pohledávek. Zatímco u pohledávky nevykonatelné není osoba pohledávku 

popírající (tj. insolvenční správce, věřitel či dlužník) zásadně ničím omezena, důvody, 

pro které smí popřít pohledávku vykonatelnou, jsou omezeny zákonem.30 Na pořadí 

uspokojení pohledávek nemá vykonatelnost pohledávky vliv.    

 Vykonatelné pohledávky (včetně těch, které jsou vymáhány výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí) řadíme mezi pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení 

přihláškou pohledávky. Zvláštní náležitostí takové přihlášky je podle § 174 odst. 4 IZ 

uvedení skutečností, o které věřitel opírá vykonatelnost své pohledávky, čímž se myslí 

zejm. uvedení exekučního titulu v právní moci, na jehož základě se pohledávka stala 

vykonatelnou.31 Samotná vykonatelnost pohledávky se dle § 177 IZ prokazuje veřejnou 

listinou připojenou k přihlášce pohledávky, existují ovšem i pohledávky, které nejsou 

vykonatelné na základě veřejné listiny (např. pohledávky vykonatelné na základě 

rozhodčího nálezu), jejichž vykonatelnost stačí prokázat i jinou než veřejnou listinou.32

 Ačkoli věřitel připojí k přihlášce exekuční titul, ne vždy tím vyhoví požadavku 

na uvedení důvodu vzniku přihlašované pohledávky, neboť ten z exekučního titulu 

                                                 
29 Srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací. 8. 

nezměněné vydání. Praha: Leges, 2015. Str. 290.  
30 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 105-106. Insolvenční zákon v § 199 odst. 2 a v § 200 odst. 6 shodně 

stanoví, že jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným 

rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, 

které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení 

věci. Obdobnou úpravu obsahuje též §336 odst. 3 a §410 odst. 3 IZ. Blíže k popírání pohledávek 

insolvenčním správcem srov. kapitolu č. 4.3.2. 
31 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 118.  
32 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 114.  
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pokaždé nevyplývá. Vrchní soud v Praze vyslovil názor, že pokud jde o „rozhodnutí či 

jiný titul, který je výsledkem důkazního řízení před soudem či správním úřadem“, 

vyplývá důvod vzniku i individualizace pohledávky z odůvodnění daného titulu. 33 

Takový postup nelze použít u směnečného platebního rozkazu, který ze své povahy 

odůvodnění neobsahuje, ale pro nějž platí, že „lze důvod vzniku pohledáveky též doložit 

žalobou (rozkazní žalobou), jelikož jen z ní se ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 OSŘ 

podávají skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné a posléze platebním rozkazem přiznané 

právo“.34         

 Neuvede-li věřitel v přihlášce důvod vzniku své pohledávky nebo neprokáže-li 

její vykonatelnost, vystavuje se tím riziku, že insolvenční správce posoudí jeho 

pohledávku jako nevykonatelnou, a také ji tak zapíše do seznamu přihlášených 

pohledávek.          

 Závěrem je třeba upozornit na to, že aby mohla být pohledávka přihlášena jako 

vykonatelná, musí nabýt vykonatelnosti nejpozději dnem rozhodnutí o úpadku (srov. 

§ 191 odst. 2 IZ). Prokázat její vykonatelnost přitom stačí až později, věřitel tak musí 

učinit do konce přezkumného jednání, kde je daná pohledávka přezkoumávána. 35 

To ocení obzvláště věřitelé, jejichž pohledávka byla pravomocně přiznána soudem, 

který ovšem na svém rozhodnutí nestačil ke dni rozhodnutí o úpadku vyznačit doložku 

vykonatelnosti. Takovou pohledávku lze uplatnit jako vykonatelnou s tím, že věřitel do 

konce přezkumného jednání doplní chybějící vykonatelné rozhodnutí. Nedoloží-li 

věřitel vykonatelnost pohledávky v této lhůtě, bude jeho pohledávka na přezkumném 

jednání prohlášena za nevykonatelnou. Zvrátit tyto účinky lze následně pouze 

doložením vykonatelnosti pohledávky v incidenčním řízení podle § 198 odst. 1 IZ.  

2.2.3 Peněžité a nepeněžité pohledávky 

Věřitelé se mohou v insolvenčním řízení domáhat uspokojení pohledávek peněžitých 

(tj. pohledávek, jejichž předmětem je peněžité plnění), pohledávek nepeněžitých 

(tj. pohledávek, jejichž předmětem je jiné než peněžité plnění - např. povinnost vydat 

                                                 
33 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 02. 12. 2009, sp. zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 

701/2009-P10-9.  
34 Viz Tamtéž.  
35 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 114.  
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určitou věc), pohledávek neurčité výše36 i pohledávek v cizí měně. U všech těchto druhů 

pohledávek insolvenční zákon v § 175 po věřitelích vyžaduje, aby pohledávku vyčíslili 

v penězích a v české měně. Kromě toho dané ustanovení obsahuje další zvláštní 

pravidla týkající se nepeněžitých pohledávek, pohledávek neurčité výše a pohledávek 

v cizí měně.          

 Nejčastěji uplatňovaným typem pohledávek v insolvenčním řízení jsou peněžité 

pohledávky v české měně. Formu jejich vyčíslení stanoví § 21 odst. 1 písm. i) JŘIns. 

Údaje o výši peněžité pohledávky uvedené v přihlášce by měly zahrnovat informaci 

o celkové výši jistiny a informaci o celkové výši přihlášeného příslušenství. Věřitel dále 

doplní, o jaký druh příslušenství37 se jedná a jakým způsobem jeho výpočtu dosáhl.

 Peněžité pohledávky v cizí měně vyčíslí věřitel v korunách českých, přičemž 

jejich přepočet se řídí kurzem devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. 

Převod proběhne podle kurzu platného v den zahájení insolvenčního řízení; pokud 

pohledávka nabyla splatnosti dříve, tak podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. 

Věřitel v přihlášce uvede způsob přepočtu včetně použitého směnného kurzu38.  

 Nepeněžité pohledávky a pohledávky neurčité výše se vyčíslí odhadem jejich 

hodnoty. Insolvenčním zákonem nevyřešenou otázkou zůstává, k jakému dni se odhad 

provádí. T. Richter navrhuje použít stejnou metodu, která se používá u pohledávek 

v cizí měně, a odhad provést ke dni zahájení insolvenčního řízení, případně ke dni 

splatnosti, pokud se pohledávka stala splatnou před zahájení insolvenčního řízení.39 

Věřitel by měl nicméně při odhadu hodnoty svých pohledávek dbát na to, aby 

v přihlášce uvedl svoji pohledávku v prokazatelné výši. Nebude-li jeho pohledávka 

zjištěna, resp. nebude-li jeho pohledávka zjištěna v dané výši, vystavuje se věřitel riziku 

uložení sankcí spojených s uplatněním nadhodnocené pohledávky.40 V případě nejistoty 

                                                 
36 Pohledávkou neurčité výše bude např. pohledávka na náhradu škody, o které zatím nebylo rozhodnuto 

soudem ani jiným státním orgánem.  
37Příslušenstvím pohledávky mohou být např. úroky, úroky z prodlení nebo náklady spojené s uplatněním 

pohledávky.  
38 Ustanovení § 175 IZ upravuje také postup pro vyčíslení pohledávek v cizí měně, pro které Česká 

národní banka kurz devizového trhu nevyhlašuje. V takovém případě se použije střední kurz centrální 

banky příslušné země, popřípadě aktuální kurz mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo k euru.  
39 Srov. RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2017. Str. 287.  
40  Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 306.  
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ohledně výše pohledávky lze věřitelům doporučit, aby si nechali ocenit pohledávku 

znalcem.41 

2.2.4 Splatné a nesplatné pohledávky 

Momentem splatnosti nazývá právo okamžik, od kterého je dlužník povinen splnit dluh. 

Tímto okamžikem získává věřitel tzv. nárok - možnost domáhat se realizace svého 

práva u orgánu veřejné moci.42 Při přihlašování pohledávky do insolvenčního řízení 

nicméně není rozhodné, zda již nastala či nenastala její splatnost, neboť insolvenční 

zákon explicitně dovoluje v § 173 odst. 3 přihlásit i pohledávku nesplatnou. 43 

Rozhodne-li se věřitel pohledávku přihlásit, označí ji na formuláři jako splatnou či jako 

nesplatnou. V případě pohledávky splatné doplní datum splatnosti spolu s částkou, 

ohledně které se pohledávka stala splatnou.     

 Zatímco mezi účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nepatří 

automatické zesplatnění pohledávek, jeden ze způsobů řešení úpadku splatnost 

pohledávek ovlivňuje. Prohlášením konkursu se dle § 250 IZ považují nesplatné 

pohledávky věřitele vůči dlužníkovi za splatné, nestanoví-li zákon jinak.44 Toto pravidlo 

se použije pouze pro účely insolvenčního řízení a to výlučně pro řízení konkursní. 

Splatnost pohledávek však nemusí být definitivní, neboť zrušením konkursu zásadně 

zanikají jeho účinky.         

 Novela IZ nově upravuje povinnost věřitele podávajícího insolvenční návrh, 

pokud vede účetnictví, doložit splatnou pohledávku vůči právnické osobě dalšími 

listinami. Těmi bude např. uznání dluhu s ověřeným podpisem dlužníka nebo 

vykonatelné rozhodnutí. 45  S touto právní úpravou lze zásadně souhlasit, neboť opět 

                                                 
41  Srov. Kozák in KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. 

Komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 634.  
42 Srov. VONDRÁKOVÁ, A. Vymáhání pohledávek. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer 

Česká republika, Meritum (Wolters Kluwer ČR), 2011. Str. 3.  
43 Podává-li ovšem insolvenční návrh vůči dlužníkovi věřitel, vyžaduje po něm insolvenční zákon, aby 

doložil, že má proti dlužníkovi pohledávku splatnou. K tomu srov. § 105 IZ a dále např. WINTEROVÁ, 

A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční. 1. 

vydání. Praha: Leges, 2015. Str. 223-224.  
44 K tomu je třeba doplnit, že dle rozhodnutí Nejvyššího soudu toto ustanovení „nic nemění na datu 

splatnosti pohledávek věřitele za dlužníkem, ohledně něhož byl zjištěn úpadek a rozhodnuto o způsobu 

řešení úpadku konkursem, nýbrž (právě a jen) upravuje fikci splatnosti (dosud) nesplatných pohledávek 

v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka“. Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 04. 2012, 

sp. zn. 29 Cdo 324/2011.  
45 Srov. § 105 odst. 1 novely IZ.  
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účinně chrání dlužníka před neoprávněnými insolvenčními návrhy. Nabízí se ovšem 

otázka, z jakého důvodu chrání zákonodárce pouze právnické osoby a jiné subjekty 

touto ochranou nezaštituje.  

2.2.5 Podmíněné pohledávky 

Dalším druhem pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení jsou pohledávky 

vázané na podmínku, zkráceně nazývané jako pohledávky podmíněné. Přestože 

O. Richter připomíná, že „odkládací a rozvazovací podmínky podmiňující přihlášenou 

pohledávku nelze ztotožnit s odkládacími a rozvazovacími podmínkami právních jednání 

ve smyslu § 548 odst. 2 OZ“46, princip jejich fungování se jim velmi podobá.  

 Podmínkou ve smyslu občanského zákoníku rozumíme vedlejší ustanovení 

právního jednání, které spojuje účinky právního jednání s určitou skutečností, o které 

v době právního jednání jednající neví, zda nastane, kdy nastane, nebo zda už nastala.47 

Existuje několik druhů podmínek, v insolvenční řízení se nicméně použijí toliko 

podmínka rozvazovací a odkládací. Pokud právní následky právního jednání vznikají na 

základě budoucí skutečnosti, jejíž vznik je v době uskutečnění právního jednání nejistý, 

hovoříme o podmínce odkládací. U podmínky rozvazovací naopak nastávají právní 

následky okamžitě, ale splněním podmínky zanikají.48    

 Insolvenční zákon připouští přihlášení podmíněné pohledávky v ustanovení 

§ 173 odst. 3 IZ, ve kterém zároveň stanoví právní fikci týkající se pohledávek 

vázaných na splnění rozvazovací podmínky, dle níž jsou tyto pohledávky považovány 

za nepodmíněné, dokud není rozvazovací podmínka splněna. Dále zde najdeme 

pravidlo, podle kterého zahájení insolvenčního řízení nikterak neovlivní pohledávky 

vázané na odkládací podmínku. Omezení pro věřitele plynoucí ze zvláštní povahy 

těchto pohledávek pak představuje § 51 odst. 4 IZ, podle kterého nemohou věřitelé 

s přihlášenými pohledávkami vázanými na odkládací podmínku vykonávat na schůzi 

                                                 
46 Viz RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 82-83.  
47 Srov. DVOŘÁK, J., ŠVESTKA J. a ZUKLÍNOVÁ M. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. Str. 183.  
48 Srov. ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J., a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha: 

Wolters Kluwer, a. s., 2014. Str. 1326 až 1327. 
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věřitelů svá hlasovací práva, dokud nedojde ke splnění odkládací podmínky.49  

 Zvláštním případem vzniku podmíněné pohledávky a jejím přihlašováním se 

zabývá § 183 IZ. Toto ustanovení představuje výjimku ze zásady, která zakazuje 

věřitelům uspokojovat své pohledávky mimo insolvenční řízení. Věřiteli povoluje 

domáhat se uspokojení pohledávky ze zajištění vně proces insolvenčního řízení, 

přestože do něj onu zajištěnou pohledávku přihlásil.50 Věřitel se na základě okolností 

daného případu dále rozhodne, zda bude spolu s přihlášením pohledávky vůči 

dlužníkovi usilovat též o vymožení svého nároku vůči třetí osobě, která jeho nárok 

zajišťuje. Přihlášení pohledávky rovněž nebrání věřiteli domáhat se uspokojení své 

pohledávky vůči třetím osobám, které odpovídají společně a nerozdílně s dlužníkem 

(např. spoludlužník), ani vůči dlužníkovým ručitelům.51     

 Poskytne-li výše zmíněná „třetí osoba“ věřiteli plnění místo dlužníka, vzniká jí 

ex lege pohledávka vůči dlužníkovi, které se může domáhat dvěma postupy. Prvním 

z nich je podání přihlášky pohledávky vázané na podmínku, která spočívá v plnění 

zajištěnému věřiteli. Druhou možností, která se použije, pokud již třetí osoba za 

dlužníka plnila, je podání návrhu na vstup do insolvenčního řízení dle § 18 IZ místo 

věřitele, jemuž třetí osoba plnila. Třetí osoba vstoupí do řízení v rozsahu, v jakém 

poskytla věřiteli plnění, což doloží insolvenčnímu soudu veřejnou listinou či listinou 

s úředně ověřenými podpisy.  

2.2.6 Podřízené pohledávky 

Na opačném pólu než pohledávky přednostní, jež mají při uspokojování prioritní 

postavení, stojí tzv. pohledávky podřízené, které jsou naopak ve svém pořadí určitým 

způsobem znevýhodněné. Jejich postavení vyjadřuje § 172 odst. 1 IZ, podle kterého lze 

tyto pohledávky v insolvenčním řízení uhradit teprve po úplném uhrazení všech 

                                                 
49K tomu Autor dodává, že nestanoví-li insolvenční zákon jinak, hlasovací právo rovněž nemají věřitelé 

s pohledávkami za majetkovou podstatou, věřitelé s pohledávakmi postavenými na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou, věřitelé s pohledávkami vyloučenými ze způsobu řešení úpadku a věřitelé 

s podřízenými pohledávkami.  
50  Formulář přihlášky umožňuje věřiteli označit pohledávku jako „nezajištěnou majetkem dlužníka“ 

(pokud jde o pohledávku zajištěnou jinak než majetkem náležícím do majetkové podstaty dlužníka) či 

jako „zajištěnou nejen majetkem dlužníka“ (taková pohledávka je kromě zajištění majetkem dlužníka 

zajištěna též dalším způsobem), čímž informuje další subjekty insolvenčního řízení o povaze této 

pohledávky.  
51 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 655.  
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ostatních pohledávek, kterých se insolvenční řízení týká, s výjimkou pohledávek 

vyloučených ze způsobů řešení úpadku.      

 Podřízenou pohledávku vymezuje insolvenční zákon v § 172 odst. 2 jako 

pohledávku, 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 dále považuje také pohledávka z podřízeného 

dluhopisu podle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.52 Uspokojování podřízených 

pohledávek pak závisí na míře jejich podřízenosti, jež může být sjednána ve smlouvě 

nebo stanovena zákonem. Pokud míra podřízenosti vyjádřena není, aplikuje se § 173 

odst. 3 IZ a tyto pohledávky se uspokojí poměrně. Podřadný význam této skupiny 

pohledávek plyne z nesporného faktu, že z důvodu nevýhodného pořadí podřízených 

pohledávek dojde v praxi k jejich uspokojení spíše výjimečně.    

 Postavení obdobné podřízeným pohledávkám mají pohledávky společníků nebo 

členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. Tato skupina 

pohledávek se ale uspokojí až jako úplně poslední (rovněž poměrně), a navíc se v 

insolvenční řízení tyto pohledávky neuplatňují přihláškou, ale pouze se oznamují 

insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci. O. Richter vidí příčinu nevýhodného 

pořadí této skupiny pohledávek v tom, „že dlužník je v úpadku, a nemá proto dostatek 

prostředků pro uspokojení svých dluhů. Není tak žádného důvodu, aby byli 

uspokojování společníci nebo členové dlužníka, jestliže nejsou nejprve zcela uspokojeni 

ostatní věřitelé dlužníka.“53 

2.2.7 Započitatelné pohledávky 

Přestože v insolvenčním řízení platí mnoho zvláštních pravidel a užití některých 

institutů občanského práva insolvenční zákon výslovně zakazuje, započtení vzájemných 

pohledávek dlužníka a věřitele je při splnění určitých podmínek dovoleno. Smyslem 

započtení pohledávek v insolvenčním řízení je snížení dlužníkových pohledávek, které 

jsou součástí majetkové podstaty, čímž zároveň dojde k poklesu pohledávek 

                                                 
52 Podřízeným dluhopisem je dle § 34 zákona o dluhopisech dluhopis, u kterého platí, že pohledávka 

odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným bude uspokojena až po uspokojení všech ostatních 

pohledávek.  
53 Viz RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 78.  
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uplatněných věřiteli vůči dlužníkovi.54       

 Zda bude započtení přípustné, závisí v prvé řadě na tom, v jaké fázi 

insolvenčního řízení má k němu dojít. Volnější režim platí pro úsek trvající od zahájení 

insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku, ve kterém stačí splnit obecné zákonné 

podmínky upravené v § 1982 an. OZ. Občanský zákoník vyžaduje, aby šlo o 

pohledávku „způsobilou k započtení“55, jejímž předmětem je vzájemné plnění stejného 

druhu, a aby bylo učiněno prohlášení o započtení vůči druhé straně.  

 Pohledávky lze započíst též ve stadiích insolvenčního řízení následujících po 

rozhodnutí o úpadku, insolvenční zákon ovšem v § 140 odst. vyžaduje, aby byly 

v tomto případě obecné podmínky započtení splněny před rozhodnutím o způsobu 

řešení úpadku. Jestliže navazující § 140 odst. 3 IZ stanoví nepřípustnost započtení 

pohledávek po rozhodnutí o úpadku pro některé situace, lze z tohoto ustanovení a 

contrario vyvodit podmínky, za nichž bude takové započtení přípustné. Započíst 

pohledávku tak může jen věřitel, který se stal ohledně své započitatelné pohledávky 

přihlášeným věřitelem, a to pokud započitatelnou pohledávkou nenabyl neúčinným 

právním úkonem, nevěděl v době nabytí takové pohledávky o dlužníkově úpadku a 

zároveň došlo k úhradě splatné pohledávky dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje 

započitatelnou pohledávku tohoto věřitele.56       

 Dále insolvenční zákon zakazuje započíst pohledávky ve dvou zvláštních fázích 

insolvenčního řízení. Tento zákaz platí po dobu trvání moratoria a také od okamžiku 

zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku.57 Uvedené zákazy 

mohou být prolomeny pomocí předběžných opatření, které umožňují insolvenčním 

soudům po vyhodnocení případu v konkrétní věci udělit souhlas či zákaz se započtením 

pohledávek; učinit tak mohou jen z důvodů zvláštního zřetele, neodporuje-li to 

společnému zájmu věřitelů.58 

                                                 
54  Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 241.  
55 Za pohledávku způsobilou k započtení označuje OZ v § 1987 pohledávku, kterou lze uplatnit před 

soudem. Za nezpůsobilou pohledávku naopak výslovně označuje pohledávku nejistou či neurčitou.  
56 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 458.  
57 Jednostranné započtení pohledávek vůči dlužníkovi v rámci probíhající reorganizace by totiž mohlo 

značně zkomplikovat jeho snahu o úspěšné provedení tohoto způsobu řešení úpadku. Zákazem započtení 

pohledávek se tedy v tomto případě chrání právě dlužník.  
58 K tomu srov. § 82 IZ.  
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2.3 Pohledávky dle způsobu uplatnění 

2.3.1 Pohledávky za majetkovou podstatou a jim postavené na roveň 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou řadíme mezi skupinu pohledávek, které se do insolvenčního 

řízení nepřihlašují přihláškou pohledávky, nýbrž se dle § 203 odst. 1 IZ uplatňují 

oznámením osobě s dispozičními oprávněními.59 Insolvenční zákon nařizuje použít pro 

tento úkon písemnou formu, zároveň stanoví pro věřitele povinnost vždy vyrozumět o 

uplatnění pohledávky insolvenčního správce, jenž se k jejímu uspokojení vyjádří. 

Využije-li věřitel k uplatnění těchto dvou skupin pohledávek chybně formulář určený 

pro přihlášku pohledávky, bude se tato přihláška přesto považovat za písemné uplatnění 

pohledávky ve smyslu § 203 odst. 1 IZ.60      

 Hlavní diferenci mezi oběma druhy pohledávek lze spatřovat v důvodu jejich 

zákonné přednosti. Zatímco pohledávky za majetkovou podstatou vznikají zejména 

v souvislosti s insolvenčním řízením, pohledávky postavené jim na roveň jsou dle 

O. Richtera preferovány ze sociálních důvodů.61 Společný rys naopak představuje jejich 

přednostní uspokojení.62 Panují-li pochybnosti o povaze pohledávky a je-li nejisté, zda 

mají mít tyto pohledávky výhodnější postavení či zda se vůbec v insolvenčním řízení 

uspokojí, odkáže insolvenční soud věřitele k podání žaloby na určení pořadí 

pohledávky. Na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy.   

 Většina pohledávek za majetkovou podstatou má svůj původ v samotném 

insolvenčním řízení. V jeho průběhu dochází k vynakládání rozličných výdajů, které 

jsou následně procesními subjekty uplatňovány právě jako pohledávky za podstatou.63 

                                                 
59 Osobu s dispozičními oprávněními definuje § 2 písm. f) IZ jako osobu, které v průběhu insolvenčního 

řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá. 

Touto osobou bude v závislosti na fázi řízení a způsobu řešení úpadku insolvenční správce (popř. jiný 

správce) nebo dlužník. K tomu srov. § 229 odst. 3 nebo např. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. 

Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. 

Str. 195. 
60 K tomu  srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze dne 06. 09.2012, sp. zn. KSPL 27 INS 6496/2010, 101 

VSPH 180/2012-67 a dále též RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 292.  
61 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 56.  
62 K tomu blíže srov. kapitolu č. 5.2. 
63 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 30.  
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Délka insolvenčního řízení tak působí na míru uspokojení věřitelů, neboť pokračování 

řízení s sebou automaticky přináší nárůst počtu pohledávek za majetkovou podstatou, 

jejichž uspokojení povede v konečném důsledku ke snížení částky, ze které se budou 

uspokojovat ostatní věřitelé. Tento příklad názorně demonstruje vzájemnou provázanost 

zásad insolvenčního řízení, neboť zásada rychlosti a efektivnosti zde přímo souvisí se 

zásadou poměrného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.    

 Insolvenční zákon obsahuje výčet pohledávek za majetkovou podstatou s tím, že 

podle fáze insolvenčního řízení rozlišuje pohledávky, které vznikly po zahájení 

insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria (viz § 168 odst. 1 IZ), a pohledávky 

vzniklé po rozhodnutí o úpadku dlužníka (viz § 168 odst. 2 IZ). Pohledávky za 

majetkovou podstatou tedy člení podle doby jejich vzniku, přičemž dělící bod 

představuje okamžik rozhodnutí o úpadku dlužníka.    

 Vyjdeme-li z výše uvedeného rozdělení pohledávek za podstatou, patří do první 

skupiny pohledávek především náhrada výdajů a odměna některých procesních 

subjektů, jmenovitě předběžného správce, likvidátora, správce podniku, dlužníka a 

členů a náhradníků věřitelského výboru.64 Insolvenční zákon k těmto pohledávkám dále 

řadí pohledávku na náhradu zálohy na náklady insolvenčního řízení zaplacenou 

věřitelem při podání insolvenčního návrhu. 65  Výhody plynoucí z přednostního 

uspokojení přiznal zákonodárce dále věřitelům, jejichž pohledávky vznikly ze smluv 

podle § 122 odst. 2 IZ 66 , a konečně také věřitelům disponujícím vůči dlužníkovi 

pohledávkami, které vznikly ze smluv o úvěrovém financování ve smyslu definice 

obsažené v § 41 odst. 1 IZ.67        

                                                 
64 Výpočet nutných výdajů a odměny se provádí dle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního 

správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o 

náhradách jejich nutných výdajů, a dle nařízení vlády č. 315/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 

správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuje některé otázky Obchodního 

věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.  
65 Důvod zahrnutí této pohledávky mezi pohledávky přednostní lze hledat ve snaze alespoň částečně 

kompenzovat administrativní a finanční náklady věřitele, který podává insolvenční návrh jako první.  
66  Těmi insolvenční zákon rozumí smlouvy na dodávky energií a surovin, jakož i další smlouvy o 

dodávkách zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu tří měsíců. Důvodem 

pro zvýhodnění těchto pohledávek je skutečnost, že věřitelé mají značně ztíženou možnost ukončit takové 

smlouvy.  
67 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 32.  
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 Do druhé skupiny jsou zařazeny pohledávky představující náhradu hotových 

výdajů a odměnu procesních subjektů činných v insolvenčním řízení převážně v období 

po rozhodnutí o úpadku (např. insolvenční správce, likvidátor, znalec). Zvýšenou 

pozornost si zaslouží zejména odměna insolvenčního správce, která tvoří v porovnání 

s obnosem vyplaceným věřitelům často poměrně významnou částku. Výpočet této 

odměny se provádí dle § 38 IZ a dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního 

správce, a to v závislosti na způsobu řešení úpadku. Mezi další pohledávky za 

majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 patří kupříkladu náklady spojené s udržováním 

a správou majetkové podstaty dlužníka, daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a 

další.            

 Výše uvedený výčet pohledávek za majetkovou podstatou lze sice označit za 

taxativní, nicméně na základě § 168 odst. 2 písm. k) IZ jsou pohledávkami za 

majetkovou podstatou i další pohledávky, o nichž tak stanoví insolvenční zákon. Za 

příklad takové pohledávky uvádí J. Kozák „pohledávky tlumočníka, jenž pro 

insolvenčního správce zajišťuje překlady výzev dle § 373 odst. 3. IZ“. 68  

 Na rozdíl od pohledávek za majetkovou podstatou se u pohledávek jim 

postavených na roveň nerozlišuje, zda vznikly před nebo po rozhodnutí o úpadku. 

Insolvenční zákon podává jejich výčet v § 169 odst. 1, ve kterém jsou tyto pohledávky 

zároveň rozčleněny do osmi okruhů.69  Častého zastoupení v insolvenčním řízení se 

dočkají zejm. pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců. Těmi lze rozumět 

zejména pohledávky plynoucí z pracovního poměru mezi dlužníkem a zaměstnancem 

(například pohledávky související se mzdou či platem, odstupné apod.) a pohledávky z 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nejsou-li pracovněprávní pohledávky 

dlužníkových zaměstnanců uplatněny v jiné výši, pokládají se dle § 203 odst. 2 IZ za 

uplatněné ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z jiné evidence dle zákona o 

                                                 
68 Viz KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 596.  
69 Pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou a) pracovněprávní 

pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pokud zákon ohledně některých z nich nestanoví jinak, 

b) pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, c) pohledávky státu - Úřadu práce České 

republiky za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních 

předpisů, d) pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, e) pohledávky věřitelů 

na výživném ze zákona, f) náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové 

podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení, g) pohledávky 

věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení ze smluv podle § 

122 odst. 2, bylo-li insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, a h) další 

pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon.  
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daních z příjmů. Upřednostněny jsou dále pohledávky věřitelů na náhradu škody 

způsobené na zdraví a pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, jenž se ale 

nevztahují na smluvně založené pohledávky obdobného charakteru jako výživné (např. 

nárok na důchod dle § 2701 odst. 1 OZ).70      

 Stejně jako v případě pohledávek za majetkovou podstatou se jedná 

o neuzavřený taxativní výčet, tudíž do něj lze zahrnout i pohledávky vyskytující se na 

jiném místě insolvenčního zákona, pokud tak tento zákon stanoví. Takové ustanovení 

zatím v insolvenčním zákoně chybí a nelze tak podat jiný příklad těchto pohledávek.71 

2.3.2 Pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené 

Skupinou pohledávek, které nepodléhají povinnosti přihlášení do insolvenčního řízení, 

jsou tzv. pohledávky přihlášené ze zákona, jinak označované jako pohledávky, které se 

považují za přihlášené, či jako pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené. 

K přihlášení těchto pohledávek dochází automaticky na základě tzv. fikce přihlášení. 

Věřitel tak není vázán žádnými lhůtami k jejich uplatnění, nicméně tato skutečnost mu 

nebrání, aby s pohledávkou nadále disponoval a využil například institutu zpětvzetí 

pohledávky.72         

 Pohledávky přihlášené ex lege se vyskytují na různých místech insolvenčního 

zákona. První skupinu těchto pohledávek vymezí dlužník podávající návrh na 

moratorium tím, že uvede v příloze tohoto návrhu (v tzv. seznamu závazků) sobě známé 

věřitele. Pohledávky těchto věřitelů se totiž dle § 121 odst. 2 IZ považují po dobu trvání 

moratoria za přihlášené. Další pohledávku přihlášenou ex lege představuje náhrada 

nákladů řízení vzniklých v rámci incidenčního sporu o pravost, výši nebo pořadí 

přihlášené pohledávky. Tak tomu bude ale pouze v případě, že má být hrazena ze strany 

dlužníka. Pořadí jejího uspokojení se přitom řídí pořadím sporné pohledávky (viz § 202 

odst. 1 IZ).73 Jako na přihlášenou (resp. uplatněnou, neboť tento druh pohledávky se 

pouze oznamuje insolvenčnímu správci) se rovněž dle § 203 odst. 2 IZ hledí na 

pracovněprávní pohledávku dlužníkova zaměstnance uvedenou v  § 169 odst. 1 písm. 

                                                 
70 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 56-59.  
71 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 61.  
72 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 136.  
73 Srov. Tamtéž. Str. 136.  
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a), a to za podmínky, že zaměstnanec neuplatní takovou pohledávku v jiné výši, než 

jaká vyplývá z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmu. Opomenout dále nelze pohledávku dle § 275 IZ, která vznikne 

manželovi dlužníka v situaci, kdy po prohlášení konkursu dochází k vypořádání 

společného jmění manželů.  

2.3.3 Pohledávky vyloučené z uspokojení 

Věřitelé by měli při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení počítat s tím, že 

narazí na určitá omezení, která mohou jejich snahy o vymožení pohledávky 

komplikovat. Jedno z takových omezení představují pohledávky vyloučené ze způsobů 

řešení úpadku neboli pohledávky vyloučené z uspokojení.     

 Jak vyplývá z jejich názvu, jedná se o pohledávky, které nelze uspokojit žádným 

ze způsobů řešení úpadku, nestanoví-li insolvenční zákon jinak. Věřitelé tedy nemají 

možnost uplatnit tyto pohledávky vůči dlužníkovi, mohou se ale domáhat jejich splnění 

např. vůči spoludlužníkovi či ručiteli.74 Pokud dojde k přihlášení pohledávky vyloučené 

z uspokojení do insolvenčního řízení, insolvenční správce pohledávku na základě § 185 

IZ odmítne, což ve svém důsledku znamená, že nebude zařazena na seznam 

přihlášených pohledávek a nebude uspokojena. Panují-li pochybnosti ohledně toho, zda 

se pohledávka uspokojuje, může věřitel podat k insolvenčnímu soudu žalobu na určení 

pořadí své pohledávky.75        

 Výčet pohledávek vyloučených z uspokojení obsahuje § 170 IZ. Patří mezi ně 

především úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených 

věřitelů, které vznikly před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto 

rozhodnutí, a dále úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, 

které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku. Dále se za ně považují také 

pohledávky věřitelů z darovacích smluv, přičemž je otázkou, z jakého důvodu byla 

z jednostranně zavazujících závazků zvolena zrovna darovací smlouva, a ne např. 

                                                 
74 RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2014. Str. 65.  
75 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 606.  
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smlouva o důchodu.76 Rovněž do této skupiny náleží mimosmluvní sankce postihující 

majetek dlužníka, smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po 

rozhodnutí o úpadku, a též náklady účastníků vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. 

Výjimku z tohoto výčtu představuje např. pohledávka na náhradu nákladů incidenčního 

sporu, neboť ta je dle § 163 IZ zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje § 170 

písm. f) IZ o vyloučení nákladů účastníků řízení vzniklých jim účastí v insolvenční 

řízení.77          

 Dále je třeba doplnit, že kromě pohledávek výslovně insolvenčním zákonem 

označených jako pohledávky vyloučené z uspokojení, existují i další pohledávky, 

k jejichž uspokojení v insolvenčním řízení nedojde. Do této „širší skupiny“ lze zahrnout 

pohledávky, které se věřitelé z vlastní vůle rozhodli nepřihlásit, pohledávky, ke kterým 

není dle § 185 IZ v insolvenčním řízení přihlíženo, neuplatněné pohledávky za 

majetkovou podstatou, neuplatněné pohledávky jim postavené na roveň a pohledávky 

vzniklé v období po rozhodnutí o úpadku, nejedná-li se o pohledávky za majetkovou 

podstatou nebo pohledávky jim postavené na roveň.78    

 Závěrem lze konstatovat, že stanovením pohledávek, které se neuspokojují, 

zasahuje insolvenční zákon výrazně do práv věřitelů. Důvody pro výběr takto 

znevýhodněných pohledávek jsou různé a časem lze očekávat, že dojde k částečné 

obměně některých těchto pohledávek.  

                                                 
76 Srov. ŘEHÁČEK, O. VRBA, M. Pohledávky neuspokojované v insolvnenčním řízení. Právní rozhledy. 

3/2013. Str. 77. 
77  Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 295.  
78 Srov. Tamtéž. Str. 295.  
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3. UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK PŘIHLÁŠKOU 

POHLEDÁVKY 

Přihlášení pohledávky pomocí přihlášky je základní a nejčastější způsob, jakým jsou 

pohledávky v insolvenčním řízení uplatňovány. Požadavku přihlášení podléhají všechny 

pohledávky s výjimkou pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim 

postavených na roveň a případně pohledávek považovaných za přihlášené ze zákona. 

Přihláškou se uplatní tedy i např. pohledávky, které již byly žalovány, pohledávky, o 

nichž není mezi věřitelem a dlužníkem sporu a pohledávky vykonatelné.  

3.1 Podání přihlášky 

Přihlášku pohledávky vymezil zákonodárce v § 2 písm. h) IZ jako procesní úkon, jímž 

věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení. Záleží výhradně na vůli 

věřitele, zda v insolvenčním řízení svá práva uplatní, neboť insolvenční zákon 

povinnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení neobsahuje. 79  V praxi může 

docházet k situacím, kdy se věřitel rozhodne vzhledem k malé výši své pohledávky a 

nízkým šancím na její uspokojení raději přihlášku nepodávat, čímž ušetří čas i náklady 

spojené s uplatněním pohledávky. Ve vymáhání pohledávky může pokračovat po 

skončení insolvenčního řízení, protože až na výjimky skončením insolvenčního řízení 

pohledávky věřitelů vůči dlužníkovi nezanikají.80     

 Přihlášku pohledávky podávají věřitelé u insolvenčního soudu. 81  S podáním 

přihlášky jinému než insolvenčnímu soudu nespojuje insolvenční zákon účinky 

přihlášení pohledávky, takový úkon nicméně dle § 173 odst. 4 IZ zavazuje soud k tomu, 

aby neprodleně postoupil přihlášku příslušnému soudu. Účinky spojené s podáním 

přihlášky ovšem nastanou teprve okamžikem dojití podání příslušnému insolvenčnímu 

soudu. Věřiteli tak hrozí, že přihláška bude insolvenčnímu soudu doručena až po 

uplynutí propadné lhůty k podávání přihlášek, což povede k tomu, že věřitel zmešká 

                                                 
79 Jinak je tomu pouze v případě, že insolvenční návrh podává sám věřitel. Takový návrh totiž musí dle 

§ 105 IZ obligatorně obsahovat v příloze přihlášku pohledávky, v opačném případě takovému návrhu 

insolvenční soud nevyhoví.  
80 Výjimku představuje např. oddlužení, kdy může být dlužník při splnění určitých podmínek osvobozen 

od zaplacení části svých pohledávek.  
81 Příslušným insolvenčním soudem je krajský soud (resp. Městský soud v Praze), v jehož obvodu je 

obecný soud dlužníka. K tomu srov. § 7a a § 7b IZ.  
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lhůtu pro podání přihlášky. Platná právní úprava neposkytuje věřitelům žádné právní 

prostředky, kterými by tento stav mohli napravit. 82  Dle názoru Autora lze s takto 

zvolenou úpravou souhlasit, neboť příslušnost soudu je v insolvenčním zákoně 

vyjádřena dostatečně srozumitelně. Není proto namístě chránit věřitele poskytnutím 

procesních prostředků na nápravu tohoto stavu (např. zavedením institutu navrácení 

lhůty či možností požadovat náhradu škody).     

 Insolvenční zákon dovoluje věřitelům přihlašovat pohledávky od okamžiku 

zahájení insolvenčního řízení bez ohledu na to, zda předtím insolvenční soud věřitele 

k podání přihlášky vyzval, jak mu ukládá § 110 odst. 2 IZ. Výzva k přihlášení 

pohledávek bývá obvykle obsažena ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení 

(zveřejňované v insolvenčním rejstříku), případně ji soud vydá v dalším průběhu tohoto 

řízení. 83  Podle této výzvy lze sice přihlášky podávat až do okamžiku rozhodnutí 

o úpadku, nicméně věřitelé mohou podávat přihlášky i později, neboť při rozhodnutí 

o úpadku je soud povinen opětovně vyzvat věřitele k podání přihlášek a určit jim k tomu 

další lhůtu. Tato lhůta běží od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí o úpadku zveřejněno 

v insolvenčním rejstříku, a činí dva měsíce, resp. třicet dnů, jedná-li se o oddlužení.84 

Zmeškání lhůta k podání přihlášek nelze dle § 83 IZ prominout, z čehož lze dovodit, že 

se jedná o lhůtu propadnou.        

 Zvláštní lhůty platí pro pohledávky, které obvykle vznikají v období po 

prohlášení konkursu či povolení oddlužení a které jsou obsaženy v § 253 až 259 IZ. 

Souhrně půjde o pohledávky, jejichž účelem je nahradit škodu vzniklou např. z důvodu 

odstoupení od nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce nebo leasingové smlouvy. 

U těchto pohledávek se může stát, že vzniknou až po uplynutí obecné lhůty k podávání 

pohledávky stanovené v rozhodnutí o úpadku, a proto pro ně zákon stanoví speciální 

třicetidenní lhůtu počínající běžet od chvíle, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Tato 

lhůta je nezávislá na lhůtě obecné, tudíž lze tyto pohledávky účinně přihlásit i později 

než ostatní přihlašované pohledávky.85      

 Pokud se věřitel rozhodne podat přihlášku pohledávky ještě před rozhodnutím o 

úpadku, vystavuje se tím riziku, že činí zbytečný krok, neboť v řízení nakonec nemusí 

                                                 
82 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 615.  
83 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 412.  
84 K tomu srov. § 136 odst. 2 písm. d) IZ a § 136 odst. 3 IZ.  
85 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 413.  
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být úpadek vůbec zjištěn. Doporučit tento postup lze v momentě, kdy se blíží okamžik 

promlčení pohledávky, neboť přihlášením pohledávky (za předpokladu, že bude 

pohledávky následně zjištěna) se tomuto nepřiznivému následku zabrání.86 Přihlášením 

pohledávky se věřitel rovněž stává účastníkem insolvenčního řízení se všemi právy a 

povinnostmi, které s tím souvisí.       

 Opožděně podané přihlášky, tj. přihlášky podané po zákonné lhůtě nebo po lhůtě 

určené v rozhodnutí o úpadku, se v insolvenčním řízení neuspokojí a insolveneční soud 

k nim nepřihlíží. Insolvenční soud věřitele na tento následek upozorní ve výzvě 

k přihlašování pohledávek.  

3.2 Náležitosti přihlášky 

Právní úprava náležitostí přihlášky pohledávky není jednotná, ale vyskytuje se ve více 

právních předpisech. Vyjdeme-li z insolvenčního zákona, který upravuje náležitosti 

v § 174 an. IZ, odkáže nás tento zákon zaprvé na úpravu obecných náležitostí podání 

obsaženou v  § 42 odst. 4 OSŘ a zadruhé na podrobnější úpravu stanovenou vyhláškou 

o jednacím řádu pro insolvenční řízení.  

3.2.1 Formální náležitosti přihlášky 

Oproti většině jiným úkonům činěným v občanském soudním řízení, na které jsou 

kladeny pouze obecné požadavky a konkrétní formu ponechávají právní předpisy 

na vůli účastníků řízení, byl u přihlášky pohledávky zvolen poměrně formalistický 

přístup, když Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo pro přihlášku pohledávky zvláštní 

formulář. Ten jsou povinni využít bez výjimky všichni věřitelé, kteří podávají přihlášku, 

včetně věřitelů podávajících přihlášku společně s insolvenčním návrhem. Tím je 

zajištěna jak uniformita podání přihlášek, tak uspořádanost jednotlivých podání. Toto 

opatření má insolvenčním správcům zajistit lepší podmínky při přezkumu pohledávek, 

bez jednotného formuláře by totiž hrozilo, že se insolvenční správci budou při 

přezkumu často potýkat s velkým množstvím nepřehledných podání, což by zajisté 

negativně ovlivnilo rychlost a hospodárnost insolvenčního řízení.87   

                                                 
86Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 77.  
87 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 113.  
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 Formulář je věřitelům zdarma dostupný např. na webových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz. Využít lze jak tištěnou podobu formuláře 

(přihláška pohledávky se potom doručuje insolvenčnímu soudu ve dvojím vyhotovení, 

neboť jedno vyhotovení obdrží insolvenčního správce), tak i jeho elektronickou verzi. 

Nestačí-li věřiteli k vylíčení všech okolností prostor vymezený přihláškou, lze 

k přihlášce připojit přílohu, ve které věřitel tvrzení uvedená v přihlášce rozvede.88 

 Věřitel dále dle § 177 IZ obligatorně připojí k  přihlášce listiny, na které 

v přihlášce odkazuje (např. smlouvy, rozhodnutí soudu, plné moci apod.). Nedoloží-li 

tyto listiny, nemůže insolvenční správce zhodnotit, zda mají skutková tvrzení věřitele 

oporu v důkazech, a věřiteli tak hrozí, že nedostojí své důkazní povinnosti.89 Na vadné 

či chybějící přílohy nelze aplikovat § 188 odst. 2 IZ, dle kterého insolvenční správce 

vyzve k opravě nebo doplnění vadných či neúplných přihlášek. Insolvenční zákon ale 

nabízí insolvenčnímu správci dva jiné způsoby postupu. Insolvenční správce může 

přihlašovanou pohledávku popřít, aniž by předtím vyzval věřitele k opravě nebo 

doplnění přihlášky. Jestliže následně věřitel napraví svá pochybení, vezme insolvenční 

správce popření pohledávky zpět. Pokud absence příloh nebo jejich vady přímo brání 

v přezkumu pohledávek, jeví se jako vhodnější variantou postup, kdy insolvenční 

správce upozorní věřitele a vyzve ho k odstranění těchto nedostatků (důležité je 

opětovně zdůraznit, že se nejedná o výzvu dle § 188 odst. 2 IZ). Neopravené přihlášky 

pak popírá insolvenční správce, rozhodnutí insolvenčního soudu, jehož výsledkem je 

nepřihlížení k přihlášce pohledávky, v tomto případě vydat nelze.90   

 Formalistické pojetí, které nedovoluje podat přihlášku jinak než na předepsaném 

formuláři, poněkud zmírnil Nejvyšším soud svým usnesením, ve kterém se vyslovil tak, 

že takové podání „nezpůsobuje procesní bezúčinnost podání, ale zakládá vadu 

přihlášky, která je důvodem pro postup podle § 188 odst. 2 insolvenčního zákona“. 91 

Takové podání tedy zakládá povinnost insolvenčního správce vyzvat věřitele k opravě 

                                                 
88 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 112. 
89 Srov. ZELENKA, J. a kol.: Insolvenční zákon: poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. Str. 

285-286.  
90 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 164.  
91 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 02. 2012, sp. zn. 29 NSČR 17/2012.  

http://www.justice.cz/
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či doplnění přihlášky ve lhůtě patnácti či více dnů a zároveň povinnost poučit věřitele, 

jak opravu (či doplnění) přihlášky provést.  

3.2.2 Obsahové náležitosti přihlášky 

Obsahovým náležitostem přihlášky pohledávky se insolvenční zákon věnuje zejména 

v § 174. Kromě splnění obecných náležitostí podání (komu je určeno, kdo je činí, které 

věci se týká, co sleduje, podpisu a datace) požaduje insolvenční zákon po bezvadné 

přihlášce rovněž uvedení důvodu vzniku a výši přihlašované pohledávky. Vyčerpávající 

rozsah obsahových náležitostí stanoví § 21 JŘIns, tyto náležitosti lze rovněž vyčíst ze 

samotného formuláře přihlášky. V této podkapitole Autor popisuje pouze náležitosti 

společné všem druhům pohledávek, zvláštnosti jednotlivých druhů pohledávek 

pramenící z jejich rozdílného charakteru jsou popsány v jim odpovídajících kapitolách.

 Věřitel v přihlášce, jejíž hlavička z důvodu jednodušší orientace povinně 

obsahuje výslovné označení „přihláška pohledávky“, vyplní krajský soud příslušný 

k řízení včetně spisové značky, pod níž je dané řízení vedeno. Spisová značka se 

nezapisuje pouze v případě, kdy přihlášku věřitel podává spolu s insolvenčním návrhem 

a není tak zatím přidělena. Označení účastníků řízení (dlužníka a věřitele) se liší podle 

toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Formulář nepožaduje po osobě 

podávající přihlášku uvedení žádných zvláštních náležitostí, postačí obecné 

identifikační údaje.         

 Rozhodným údajem z hlediska uspokojování pohledávek je údaj o pořadí 

pohledávky, resp. typu pohledávky. Věřitel může svoje jednotlivé pohledávky označit 

podle toho, zda jsou nezajištěné, zajištěné majetkem z majetkové podstaty dlužníka 

nebo zajištěné jiným majetkem. U každé pohledávky sdělí věřitel dále výši jistiny, 

popíše smlouvu či jiný důvod vzniku pohledávky a rovněž popíše okolnosti mající vliv 

na existenci pohledávky. Právě uvedení řádného důvodu vzniku pohledávky činí 

věřitelům v praxi největší obtíže. Jejich povinností je, stejně jako v žalobě, vylíčení tzv. 

rozhodných skutečností pro vznik a existenci pohledávky. Pohledávku tak nestačí 

doložit např. pouhou fakturou bez bližšího vysvětlení důvodu, pro který byla faktura 

vystavena. Věřitel není povinen analyzovat svůj nárok po právní stránce, nicméně musí 

doložit skutečnosti, z nichž jeho nárok vyplývá a z nichž později bude vycházet 
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insolvenční správce a insolvenční soud při přezkumu jeho nároku.92  

 Přihlašuje-li věřitel kromě jistiny také příslušenství pohledávky, což je 

standardní postup, neměl by zapomenout vyplnit druh příslušenství (nejčastěji půjde o 

zákonný nebo smluvní úrok z prodlení) s uvedením jeho výše a způsobu výpočtu. 

Elektronický formulář následně součtem jistiny a příslušenství automaticky vygeneruje 

celkovou výši pohledávky, u tištěné verze formuláře je celkovou výši pohledávky 

povinen dopočítat sám věřitel. Poslední informaci o dané pohledávce představují její 

vlastnosti, které jsou blíže rozvedeny v kapitole 2.2.93    

 Závěrečná strana přihlášky obsahuje údaj o celkové výši přihlášených 

pohledávek včetně rozdělení, kolik z toho připadá na zajištěné a kolik na nezajištěné 

pohledávky, údaj o počtu pohledávek a počtu vložených stan. Předepsaným 

prohlášením o pravdivosti údajů v přihlášce se osoba podávající přihlášku zavazuje, že 

přihláška byla řádně vyplněna a údaje v ní uvedené nejsou smyšlené, což je důležité 

z hlediska odpovědnost za nadhodnocení pohledávky.94 Elektronické či písemné přílohy 

přikládané k přihlášce pohledávky vypíše věřitel v seznamu příloh. Vyplněnou 

přihlášku stvrdí věřitel nebo jeho zástupce svým podpisem, u kterého uvede místo a 

den, kdy byla přihláška podepsána. Zatímco podpis na insolvenčním návrhu musí být 

úředně ověřen, přihlášku pohledávky lze podepsat i bez takového ověření.95 

3.3 Dispozice s přihláškou pohledávky 

Podání přihlášky do insolvenčního řízení představuje pouze první krok na cestě za 

uspokojením pohledávek věřitele. Přihlášení pohledávky ještě neznamená, že věřitel 

zůstane účastníkem řízení až do fáze uspokojení pohledávky, neboť účastenství věřitele 

může zaniknout mnoha způsoby. Mezi tři nejčastější způsoby patří zpětvzetí přihlášky 

ze strany věřitele, napravení věcné legitimace účastníka řízení, kterým je institut změny 

v osobě věřitele, a odmítnutí přihlášky insolvenčním soudem.  

                                                 
92 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 627.  
93 Na tomto místě je vhodné zopakovat, že se jedná o vykonatelnost, podřízenost, peněžitost, podmíněnost 

a splatnost pohledávky.  
94 Blíže k odpovědnosti za nadhodnocení pohledávky srov. kapitolu 3.4. 
95 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 623.  
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3.3.1 Zpětvzetí přihlášené pohledávky 

Zpětvzetím přihlášené pohledávky se zabývá § 184 IZ. Tento procesní úkon, jenž je 

typickým projevem dispoziční zásady, může učinit jak věřitel, který do insolvenčního 

řízení podal přihlášku pohledávky, tak věřitel, na něhož se hledí jako na přihlášeného. 

Věřitelé nejsou omezeni žádnou zvláštní lhůtou a mohou vzít přihlášku pohledávky zpět 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení s výjimkou případu, kdy se k přihlášené 

pohledávce již nepřihlíží. Zpětvzetí přihlášky pohledávky vezme insolvenční soud na 

vědomí rozhodnutím, proti kterému se může odvolat jen věřitel nebo osoba uvedená 

v § 183 odst. 2 IZ, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele.   

 Zpět lze vzít celou pohledávku, čímž věřitelova účast v řízení okamžikem nabytí 

právní moci usnesení o zpětvzetí končí, část pohledávky nebo pouze její zajištění. 

Z hlediska formálních a obsahových náležitostí nejsou na zpětvzetí přihlášky jako na 

procesní úkon kladeny zvláštní požadavky. Výjimkou z výše uvedeného je pravidlo 

obsažené v § 184 odst. 2 IZ, dle něhož má zpětvzetí přihlášky obsahovat důvod 

zpětvzetí v případě, že se jedná o podmíněnou pohledávky, u níž bere věřitel zpět 

přihlášku proto, že ji uspokojila osoba uvedená v § 183 odst. 1 a 2. Jestliže věřitel 

důvod zpětvzetí neuvede, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím 

vzniklou.96 Insolvenční soud o zpětvzetí přihlášky takovou osobu vyrozumí a poskytne 

jí lhůtu k podání návrhu na vstup do řízení na místo věřitele.  

3.3.2 Změna v osobě věřitele 

Insolvenční zákon sice v § 17 obecně zakazuje využít v insolvenčním řízení institutů 

přistoupení účastníka a záměny účastníků řízení, avšak činí tak jen z toho důvodu, že 

navazující § 18 IZ obsahuje ohledně procesního nástupnictví nabyvatele přihlášené 

pohledávky zvláštní úpravu. Ta má za cíl přizpůsobit procesní nástupnictví 

insolvenčnímu řízení tak, aby lépe odpovídalo jeho specifickým potřebám, zejména 

pomáhá zjednodušením postupu insolvenčního soudu vypořádat se s mnohdy značným 

počtem účastníků a zrychluje tak insolvenční řízení.    

                                                 
96 Dle O. Richtera bude „škoda spočívat zejména v plnění, o které osoba dle § 183 odst. 1,2 přijde 

v důsledku okolnosti, že pohledávka nemůže být uspokojena, protože již není pro zpětvzetí přihlášky 

pohledávky přihlášena.“ Viz. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 143.  
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 Dojde-li k převodu nebo přechodu přihlášené pohledávky z původního věřitele 

na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztratí způsobilost být účastníkem řízení, 

insolvenční soud rozhodne o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení. 

Vydání takového rozhodnutí navrhuje insolvenčnímu soudu věřitel, nabyvatel 

pohledávky k tomu dává písemný souhlas. Alternativně mohou věřitel a nabyvatel 

pohledávky učinit společné prohlášení do protokolu. Převod nebo přechod pohledávky, 

který nevyplývá přímo z právního předpisu, dokládá věřitel veřejnou listinou nebo 

listinou s úředně ověřenou pravostí podpisů podepsaných osob, čímž má být 

garantováno, že skutečně došlo k převodu či přechodu pohledávky.   

 Změnu v osobě věřitele provede insolvenční soud kdykoliv v průběhu 

insolvenčního řízení, bez ohledu na to, zda již proběhlo přezkumné jednání. Změna se 

vztahuje též na věřitele, který navrhl zahájení insolvenčního řízení.97  

 Rozhodnutím insolvenčního soudu o vstupu nabyvatele pohledávky do 

insolvenčního řízení se nabyvatel pohledávky stává účastníkem insolvenčního řízení a 

vstupuje na místo původního věřitele. Platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy 

se stal jeho účastníkem, a rovněž vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních 

sporů. Nerozhodne-li insolvenční soud o návrhu do tří dnů ode dne, kdy mu takový 

návrh došel, nastupuje právní fikce vyhovění návrhu. Zjistí-li insolvenční soud v dalším 

průběhu řízení, že o procesním nástupnictví bylo rozhodnuto chybně, může z vlastní 

iniciativy sám své rozhodnutí zrušit a vydat rozhodnutí nové. 

3.3.3 Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky 

Pokud v rámci insolvenčního řízení dojde ke skutečnostem předvídaným insolvenčním 

zákonem, jejichž následkem je nepřihlížení k přihlášce pohledávky nebo nepřihlížení 

k přihlášené pohledávce, rozhodne insolvenční soud na základě § 185 IZ o odmítnutí 

přihlášky pohledávky. Domáhat se před právní mocí tohoto rozhodnutí jeho revize 

může prostřednictvím odvolání pouze přihlášený věřitel, jehož pohledávka byla 

odmítnuta. Nabude-li rozhodnutí právní moci, účast věřitele v insolvenčním řízení 

končí.           

 Nepřihlížení k přihlášce se od nepřihlížení k pohledávce liší zejména v tom, že 

v prvním případě je posuzována toliko samotná přihláška a nárok v ní uplatněný 

                                                 
97 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 78. 
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zkoumán není. K přihlášce pohledávky jako procesnímu úkonu se nepřihlíží ve dvou 

případech spojených s marným uplynutím lhůty. Nepřihlíží se k ní, pokud je věřitelem 

podána po uplynutí lhůty k jejímu podání anebo pokud včas podaná přihláška trpí vadou 

a věřitel ji ve stanovené lhůtě na výzvu soudu neopraví či nedoplní.98 

 K přihlášené pohledávce ve smyslu uplatněného nároku se nepřihlíží v situaci, 

kdy je přihlášená pohledávka zjištěna po přezkumu tak, že její skutečná výše činí méně 

než 50% přihlášené částky, obdobný postup platí i pro přezkum zajištění přihlášené 

pohledávky.99 Dále se k přihlášené pohledávce nepřihlíží, nepodaří-li se věřiteli, jehož 

pohledávka byla popřena, zvrátit účinky popření žalobou na určení pravosti, výše a 

pořadí pohledávky (např. zmešká-li lhůtu k podání žaloby).    

 Stav pohledávky, kdy se k ní nepřihlíží, ještě neznamená, že pohledávka bez 

dalšího zaniká. Odmítnutí přihlášky pohledávky vede totiž „pouze“ k tomu, že takovou 

pohledávku nelze v insolvenčním řízení uspokojit. Mimoto může dojít k jejímu 

promlčení, neboť účinky spojené s podáním přihlášky jejím odmítnutím zanikají.   

 Závěrem je třeba upozornit na existenci situací, ve kterých se na první pohled 

nabízí aplikace postupu dle § 185 IZ, ale insolvenční soud činí podle zákona jiné úkony 

(příp. ponechává řešení na insolvenčním správci), jak tomu bude např. při zpětvzetí 

přihlášky nebo při zániku pohledávky věřitele před nebo po jejím zjištění.100 

3.4 Sankce za nadhodnocení přihlašované pohledávky 

V souvislosti s přihlašováním pohledávek dopadají na věřitele mnohé povinnosti, za 

jejichž nedodržení jim mohou hrozit různé sankce. Insolvenční zákon upravuje v § 176 

obecnou odpovědnost věřitele za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho 

pohledávky. Tuto odpovědnost blíže specifikuje zvláštní úprava odpovědnosti 

za nadhodnocení přihlášené pohledávky a odpovědnosti za neprávem uvedené lepší 

pořadí zajištění obsažená v § 178 an IZ. Jelikož insolvenční zákon upravuje 

odpovědnost při uplatňování nezajištěných i zajištěných pohledávek velmi podobně, 

                                                 
98 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014 s. Str. 147-148. 
99 K tomu blíže srov. následující kapitolu 3.4. 
100 Srov. Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2014 s. Str. 146-147.  
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shrnul Autor tuto problematiku převážně do sekce o nezajištěných pohledávkách a 

u zajištěných pohledávek uvádí jen rozdíly vyplývající z jejich odlišné povahy.  

3.4.1 Nezajištěné pohledávky 

Zakotvením odpovědnosti za nadhodnocení pohledávky a s ní spojených sankcí se 

zákonodárce snaží postihovat věřitele, kteří v zájmu rozšíření svých hlasovacích práv a 

podmanění schůze věřitelů přihlašují pohledávky neopodstatněné či promlčené. Podaří-

li se totiž věřitelům ovládnout věřitelské orgány, mohou významným způsobem 

ovlivňovat další průběh insolvenčního řízení (např. volbou insolvenčního správce).101

 Dojde-li dle § 178 odst. 1 IZ k účinnému popření přihlášené pohledávky na 

přezkumném jednání z více než 50%, k pohledávce nebude přihlíženo v celém rozsahu. 

Přestože tento následek nastává přímo ex lege, insolvenční soud o tom vydá deklaratorní 

rozhodnutí dle § 185 IZ (rozhodnutí o odmítnutí přihlášené pohledávky). Insolvenční 

správce navíc může soudu navrhnout, aby věřiteli uložil povinnost složit ve prospěch 

majetkové podstaty peněžitou částku. Soud přitom není povinen tomuto návrhu vyhovět 

a záleží na jeho uvážení a zhodnocení okolností konkrétního případu, zda jednání 

věřitele postihne též touto sankcí. Limitován je pouze maximální výší této částky, která 

se rovná částce, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla 

zjištěna. Neobvyklým se na první pohled zdá být řešení, dle kterého se uložená peněžitá 

sankce nestává příjmem státního rozpočtu, nýbrž směřuje do majetkové podstaty 

dlužníka a slouží tak ve výsledku k uspokojení věřitelů. Dáme-li si ovšem tuto zvolenou 

právní úpravu do souvislosti se skutečností, že insolvenční řízení se vymyká ostatním 

soudním řízení a že jeho hlavním účelem je uspokojení věřitelů, dává bezesporu smysl. 

 Vyhnout se výše uvedeným sankcím lze v několika případech. Zaprvé se ani 

jedna ze sankcí neuplatní, vezme-li věřitel zpět přihlášku pohledávky dříve, než 

nastanou účinky nepřihlížení k popřené pohledávce.102 To ovšem dle § 182 IZ neplatí, 

pokud na základě takové přihlášky učinil věřitel v insolvenčním řízení úkon, kterým 

zhoršil nebo mohl zhoršit postavení jiného věřitele nebo vyjde-li v průběhu 

                                                 
101 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 639.  
102 Tyto účinky nastanou například v situaci, kdy uplyne lhůta, v níž měl věřitel podat žalobu na určení 

pravosti, výše a pořadí své nevykonatelné pohledávky. K tomu srov. RICHTER, O. Věřitelé a 

uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 118.  
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insolvenčního řízení najevo, že tento věřitel nepřihlásil pohledávku v dobré víře. Dále se 

dle § 178 odst. 1 IZ k sankcím nepřistoupí, pokud o výši přihlášené pohledávky 

rozhodoval insolvenční soud a takové rozhodnutí záviselo na znaleckém posudku nebo 

úvaze soudu. Tímto ustanovením jsou chráněny zejména pohledávky nepeněžité a 

pohledávky neurčité výše.103  Rovněž nelze sankcionovat věřitele povinností zaplatit 

peněžitou částku, pokud dle § 180 IZ nevykonával v průběhu insolvenčního řízení práva 

spojená s nezjištěnou pohledávkou. Nejjednodušším postupem věřitele, který si není 

jistý odůvodněností své přihlašované pohledávky, proto bude dočasné vzdání se výkonu 

hlasovacích práv.          

 Závěrem Autor poukazuje na souvislost výše uvedené odpovědnosti 

s podepisováním přihlášek. Podepsáním přihlášky na sebe berou podepisující osoby 

riziko, že se dle § 181 IZ stanou ručitelem za splnění povinnosti zaplatit sankci za 

nadhodnocení pohledávky. Zastupuje-li ovšem určitá osoba věřitele na základě plné 

moci, ručí za splnění povinnosti zmocnitel, který zástupce k danému jednání zmocnil. 

 Nejvyšší soud se v souvislosti s ukládáním výše uvedených sankcí vyslovil 

k důležité otázce, zda tyto sankce nejsou nepřiměřeně přísné a nezasahují přilíš do práv 

přihlášených věřitelů. Tuto tezi nakonec odmítnul, když zhodnotil, že věřitel disponuje 

poměrně širokými možnostmi, jak se těmto sankcím vyhnout (např. tím, že nebude 

vykonávat hlasovací práva nebo že může podat žalobu na určení pravosti pohledávky, 

dojde-li k jejímu popření), a není tak krácen na svých právech. Dále dovodil, že 

smyslem sankcí je funkce prevenční i reparační, což vede naopak k posílení pozice 

ostatních věřitelů v souladu se zásadou rovnosti věřitelů v insolvenčním řízení. 104 

Konečně též vyjádřil názor, že „hranice 50% je dostatečně vysoká k tomu, aby rozumně 

uvažující věřitel byl schopen odhadnout svůj úspěch s přihlášenou pohledávkou 

v rozsahu, při němž se nedostane do konfiklu se sankcí nastavenou v § 178 věty první 

insolvenčního zákona“.105 

                                                 
103 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 119.  
104 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 09. 2013, sp. zn. 29 NSČR 53/2011. 
105 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 09. 2013, sp. zn. 29 NSČR 53/2011.  
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3.4.2 Zajištěné pohledávky 

Sankce za přihlášení zajištěných pohledávek nastupují, je-li zajištěná pohledávka 

zjištěna v rozsahu menším než 50% její výše nebo zjistí-li se, že věřitel uvedl 

v přihlášce pohledávky právo na uspokojení ze zajištění v lepším pořadí, než jaké mu 

dle zjištění na přezkumném jednání náleží. Věřitel nebude postižen odmítnutím celé své 

pohledávky jako u nezajištěných pohledávek, pouze se bude s jeho pohledávkou nadále 

nakládat jako s nezajištěnou (za podmínky, že nedojde rovněž k popření pravosti 

pohledávky).106        

 Povinnost uhradit částku ve prospěch majetkové podstaty modifikuje § 179 IZ 

dvěma způsoby. Aby mohl insolvenční soud zajištěnému věřitel uložit povinnost 

zaplatit peněžitou částku, musí být v insolvenčního řízení další věřitelé uplatňující 

zajištění k totožnému majetku. Horní hranice sankce je určena částkou, o kterou 

hodnota zajištění uplatněná věřitelem v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění 

ostatních věřitelů na stejném majetku. Sankce slouží k úhradě pohledávek věřitelů, kteří 

měli zajištění na stejném majetku, a nestává se tak součástí majetkové podstaty, ze které 

by se uspokojovali všichni ostatní věřitelé.107 

                                                 
106 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 645.  
107 Srov. Tamtéž. Str. 645.  
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4. PŘEZKUM POHLEDÁVEK 

Nedílnou součást procesu uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení tvoří přezkum 

přihlášených pohledávek. Bez něj by neexistovala kontrola přihlašovaných nároků a 

dlužníci by postrádali jakoukoli ochranu proti nárokům věřitelů. Samotný přezkum 

probíhá ve dvou fázích. Výsledkem první fáze, ve které insolvenční správce předběžně 

posuzuje přihlášky pohledávek, je vyjádření insolvenčního správce k opravě či doplnění 

přihlášky a nezávazné stanovisko k pohledávkám zapisovaným do seznamu 

přihlášených pohledávek. Ve druhé fázi dochází k popírání pohledávek na přezkumném 

jednání, kdy mohou různé procesní subjekty (jmenovitě insolvenční správce, dlužník a 

věřitelé) popírat pravost, výši a pořadí pohledávek.  

4.1 Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem 

Přihlášky pohledávek doručené insolvenčnímu soudu putují obratem do rukou 

insolvenčního správce, kterému přísluší jejich prvotní zhodnocení. Dle § 188 odst. 1 IZ 

přihlášky přezkoumá zejména podle věřitelem přiložených dokladů, účetnictví nebo 

daňové evidence dlužníka. K získání informací o pohledávkách slouží dále 

insolvenčnímu správci zákonem uložená povinnost součinnosti, která se vztahuje na 

značné množství orgánů108, a zejména vyjádření dlužníka, které dlužník poskytne na 

výzvu insolvenčního správce. Dlužník v tomto vyjádření ve vlastním zájmu uvede, zda 

jednotlivé pohledávky uznává či neuznává, a popíše důvody, které by mohly vést 

k jejich popření.          

 Insolvenční správce se při zkoumání přihlášek zaměří na více kritérií, především 

zda je přihláška úplná, zda obsahuje všechny zákonné náležitosti a netrpí některou z vad 

(např. není podána na požadovaném formuláři). Dále zjišťuje pravost pohledávky, zda 

není nadhodnocená či zda věřitel neprávem neuplatňuje zajištění nebo jeho lepší 

pořadí.109          

 Některé přihlášky nelze pro jejich vady nebo neúplnost přezkoumat. U takových 

přihlášek postupuje insolvenční správce dle § 188 odst. 2 IZ a nejprve vyzve věřitele 

                                                 
108 Tyto orgány vypočítává § 43 a § 44 IZ a patří k nim např. katastrální úřady, notáři, soudní exekutoři, 

finanční instituce jako banky či spořitelní a úvěrní družstva, provozovatelé telekomunikačních služeb a 

další.  
109 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 657.  
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k opravě nebo doplnění přihlášky. Teprve pokud nebude přihláška opravena nebo 

doplněna ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem, která činí nejméně patnáct dnů, 

předloží insolvenční správce přihlášku insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se 

k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Věřitel musí být insolvenčním správcem o následku 

nepřihlížení k přihlášce pohledávky i o způsobu opravy či doplnění přihlášky řádně 

poučen. Je-li přihláška bezvadná, vydá insolvenční soud pokyn insolvenčnímu správci 

k zařazení pohledávky na seznam přihlášených pohledávek.110 

4.2 Seznam přihlášených pohledávek 

Na základě doručených přihlášek sestaví insolvenční správce podle § 189 IZ seznam 

přihlášených pohledávek. 111  V tomto dokumentu výslovně uvede údaje potřebné 

k identifikaci všech věřitelů a údaje důležité pro posouzení důvodu vzniku, výše a 

pořadí jejich pohledávek, a rovněž označí zajištěné, vykonatelné a podmíněné 

pohledávky. Mimo seznam zůstávají pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky 

vyloučené z uspokojení a pohledávky, u kterých tak stanoví zákon (např. pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň).   

 Nedílnou součástí tohoto seznamu je rovněž tzv. popěrné stanovisko 

insolvenčního správce, v němž správce sdělí, které pohledávky a v jaké výši popírá. 

Podstatné je k tomu doplnit, že vyjádřený postoj insolvenčního správce k přihlášeným 

pohledávkám není finální, neboť ho může dále měnit, a to až do přezkumného jednání, 

na kterém sdělí své konečné stanovisko.112     

 Insolvenční zákon ukládá v § 189 odst. 2 insolvenčnímu správci povinnost 

sestavit seznam přihlášených pohledávek a průběžně ho doplňovat tak, aby jej mohl 

uzavřít bezprostředně po skončení lhůty k podávání přihlášek a v dostatečném předstihu 

před termínem konání přezkumného jednání. V tomto ustanovení zároveň přiznává 

účastníkům právo nahlédnout do tohoto seznamu a do dokladů, na jejichž základě byl 

seznam sestaven. Přílohy přihlášek ovšem zveřejňovány nejsou a z přihlášky vyčteme 

nanejvýše jejich seznam.         

                                                 
110 Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 324. 
111 Podrobnosti týkající se náležitostí seznamu přihlášených pohledávek a postup při nahlížení do tohoto 

seznamu stanoví § 11 a § 12 JŘIns.  
112 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 678.  
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 Snahy o transparentnost insolvenčního řízení a informovanost věřitelů se potom 

odrážejí v § 189 odst. 3 IZ, dle kterého insolvenční soud zveřejní seznam přihlášených 

pohledávek v insolvenčním rejstříku nejpozději patnáct dnů, resp. deset dnů přede dnem 

konání přezkumného jednání. Přestože insolvenční zákon výslovně počítá s pevnou 

lhůtou, nespojuje s nedodržením těchto termínů žádnou sankci. Následně v rejstříku 

zveřejní soud všechny změny týkající se seznamu přihlášených pohledávek. Insolvenční 

správce by se měl vyvarovat doplňování seznamu o nové pohledávky na poslední chvíli 

(tj. několik dnů před nařízeným přezkumným jednáním). Věřitel by se s takovými 

pohledávkami těžko mohl řádně seznámit, což by mu bránilo v možnosti 

kvalifikovaného popření pohledávky.113 

4.3 Přezkumné jednání 

Přezkumné jednání, které představuje ústřední bod procesu přezkumu pohledávek, 

nařizuje za účelem prověření přihlášených pohledávek insolvenční soud. Význam 

přezkumného jednání spočívá v tom, že přihlášené pohledávky nelze přezkoumat 

(nepočítáme-li předběžné posouzení pohledávek insolvenčním správcem) jiným 

způsobem, tedy mimo přezkumné jednání. 114  Cílem procesů předcházejících 

přezkumnému jednání je pak ideální stav, při kterém dojde k přezkumu veškerých 

přihlášených pohledávek při jediném jednání. Vzhledem k tomu, že po tomto jednání 

obvykle následuje první schůze věřitelů, je klíčové posoudit co nejvíce pohledávek tak, 

aby zjištění věřitelé mohli vykonávat na schůzi věřitelů svá hlasovací práva. 

Vyskytnou-li se objektivní důvody (např. změna výše pohledávky, přihlášení 

podmíněné pohledávky, oprava či doplnění přihlášky), lze další pohledávky přezkoumat 

na zvláštním či dodatečném jednání.115      

 Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí 

o úpadku, přičemž je vázán ustanovením § 137 odst. 2 IZ, dle kterého se jednání musí 

konat nejpozději do dvou měsíců po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek a ne dříve 

než po sedmi dnech od uplynutí této lhůty. Z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. 

                                                 
113 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 679.  
114 srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 328. 
115 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 180 až 181. 
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z důvodu značného množství podaných přihlášek, na jejichž přezkoumání nebudeme 

mít insolvenční správce dostatek času) může insolvenční soud lhůtu prodloužit.  

 Přezkumného jednání se sice dle zákona obligatorně účastní insolvenční správce 

i dlužník, jednání ale může teoreticky probíhat i bez jejich účasti. Absence dlužníka je 

dovolena bez dalšího, absenci insolvenčního správce lze povolit pouze za předpokladu 

jeho zastoupení jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců. Nabízí se 

otázka, zda by nebylo (s ohledem na účel insolvenčního řízení a zásadu spravedlivého, 

rychlého, hospodárného a efektivního vedení řízení) vhodnější umožnit v některých 

jednodušších případech insolvenčnímu soudu konat jednání i bez účasti insolvenčního 

správce s tím, že se nechá zastoupit na své nebezpečí a náklady osobou nezapsanou 

v seznamu insolvenčních správců. Taková právní úprava již platí pro oddlužení a jistě 

by přispěla ke zrychlení řízení, neboť nedostaví-li se jinak insolvenční správce, 

insolvenční soud musí přezkumné jednání odročit. Účastnit se jednání dále mohou též 

přihlášení věřitelé z titulu svého postavení účastníků řízení.116   

 Na přezkumném jednání se vychází ze seznamu přihlášených pohledávek. 

Pohledávky nezařazené na seznam nelze přezkoumat, tudíž nemohou být v tomto 

okamžiku zjištěny ani popřeny.117  Výjimkou představují podmíněné pohledávky dle 

§ 183 odst. 1, 2, které se zařadí na přezkumné jednání až ve chvíli, kdy jsou vymáhány 

vůči dlužníkovi třetí osobou, která za něj plnila. Během přezkumného jednání se pak 

insolvenční správce a dlužník vyjádří, které pohledávky ze seznamu popírají, a u 

popřených pohledávek sdělí, zda je popírají co do důvodu, výše nebo pořadí a na 

základě jakého důvodu tak činí.  

4.3.1 Popření pohledávek insolvenčním správcem 

 Nejvýznamnější úlohu při popírání pohledávek zastává insolvenční správce, 

neboť přihlášené pohledávky přezkoumává primárně on, popěrné právo může uplatnit 

při všech způsobech řešení úpadku, a navíc bude v praxi nejčastěji činit popěrné úkony. 

Popření pohledávky insolvenční správcem má rovněž vždy za následky na rozsah 

hlasovacích práv věřitelů. Nezávislá pozice insolvenčního správce, kterou zastává nejen 

                                                 
116 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 182 až 183.  
117 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 689. 
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při popírání pohledávek, ale i v celém insolvenčním řízení, kdy nestojí ani na straně 

dlužníka ani na straně věřitelů, znamená, že při popírání pohledávky nezastává žádný 

konkrétní zájem, nýbrž pouze obecný zájem na zjištění, zda je pohledávky opodstatněná 

v celé své výši i pořadí.118        

 Popření pohledávky je závazný procesní úkon označovaný jako tzv. popěrný 

úkon. Významně se liší od stanoviska insolvenčního správce, které je spíše jakýmsi 

předběžným posouzením pohledávky a které může insolvenční správce až do bodu 

zjištění nebo popření pohledávky měnit.        

Insolvenční zákon upravuje v § 198 a § 199 různé procesní následky popření 

nevykonatelné a vykonatelné pohledávky. Významu zde nabývá stanovisko 

insolvenčního správce, které může ovlivnit způsob, jakým je zahajován incidenční spor 

o pravost pohledávky. Popře-li totiž insolvenční správce nebo dlužník pohledávku, o níž 

věřitel tvrdí, že je vykonatelná, ale kterou označil insolvenční správce za 

nevykonatelnou, podává žalobu na určení přihlášený věřitel dle § 198 IZ. Naopak 

insolvenční správce bude věřitele žalovat dle § 199 IZ, posoudí-li předběžně 

pohledávku jako vykonatelnou.        

 Proces „dvojího posouzení“ vykonatelných pohledávek, kdy jsou tyto 

pohledávky předmětem zkoumání jak v nalézacím řízení, tak v řízení insolvenčním, je 

pro neznalé insolenčního práva těžko pochopitelný. Důvod opětovného přezkoumávání 

vykonatelných pohledávek, které již prošly posouzením v nalézacím či jiném řízení, lze 

spatřovat zejména v nutnosti zohlednění zájmů ostatních věřitelů, kteří nemohli brojit 

proti pohledávce jiného věřitele před zahájením insolvenčního řízení.119 

4.3.2 Popření pohledávky účastníky řízení  

Popěrným právem disponuje kromě insolvenčního správce též dlužník a přihlášení 

věřitelé. Popěrné právo dlužníka se uplatní při všech způsobech řešení úpadku, nicméně 

účinky tohoto úkonu jsou rovnocenné účinkům popření ze strany insolvenčního správce 

pouze při řešení úpadku reorganizací a oddlužením, kdy přímo ovlivňují zjištění 

pohledávky. Jinak tomu je v případě konkursu, kdy popření pravosti nebo výše 

                                                 
118 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 186. 
119 Srov. ŘEHÁČEK, O. VRBA, M. K možnosti zpochybnění vykonatelných pohledávek v insolvenčním 

řízení. Právní rozhledy 17/2012. Str. 587.  
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pohledávky pouze způsobí, že v rozsahu popření není po skončení insolvenčního řízení 

upravený seznam přihlášených pohledávek titulem pro výkon rozhodnutí nebo 

exekuci.120 Další omezení platí při popírání vykonatelných pohledávek, kdy dlužník 

může namítat jen skutečnosti, pro které by došlo k zastavení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo byla promlčena. 121  Nepopře-li dlužník 

pohledávku, má se za to, že ji uznává.      

 Popřít na přezkumném jednání pohledávku jiného věřitele mohou pouze 

přihlášení věřitelé, jejichž účast v insolvenční řízení dosud trvá a nezanikla některým ze 

zákonných způsobů. Toto právo nepřísluší věřitelům pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim postavených na roveň a uplatní se pouze u konkursu a 

oddlužení, kdy lze úspěšným popřením ovlivnit výši věřitelova uspokojení. Zároveň 

není popřením ze strany jiného věřitele dotčeno právo popřeného věřitele hlasovat ve 

věřitelských orgánech.122         

 Na popěrný úkon věřitele jsou kladeny stejné obecné požadavky jako na žalobu 

podle OSŘ, nadto z něj musí být patrno, zda věřitel popírá pravost, výši nebo pořadí 

pohledávky. Insolvenční soud přijme pouze podání učiněné na zvláštním formuláři 

(obdobně jako u přihlášek pohledávky) doručené nejpozději tři pracovní dny přede 

dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. Uplynutím této lhůty věřitel 

ztrácí právo měnit uplatněný důvod popření. Nesplnění náležitostí uvedených 

v předchozím odstavci povede k rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí popření 

pohledávky, proti němuž se může popírající věřitele odvolat.  

4.3.3 Popření přihlášených pohledávek co do pravosti, výše a pořadí 

Jak již bylo uvedeno, insolvenční správce a dlužník (event. věřitelé) se na přezkumném 

jednání vyjadřují k pravosti, výši a pořadí pohledávek. Aby byl popěrný úkon bezvadný, 

vyžaduje se splněný zákonných předpokladů. Úkon činí jen oprávněné subjekty, které 

ho musí podat včas a takovým způsobem, že úkon dostojí obsahovým i formálním 

náležitostem včetně odůvodnění, srozumitelnosti, přezkoumatelnosti a uvedení 

                                                 
120 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 

132.  
121 K tomu srov. § 336 odst. 3 a § 410 odst. 3 IZ.  
122 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 694.  
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konkrétních námitek proti pravosti, výši nebo pořadí pohledávky.123  

 Popře-li procesní subjekt pravost pohledávky, znamená to, že popírá důvod 

jejího přihlášení, jak je uveden v přihlášce pohledávky - popírá tedy samotný 

hmotněprávní základ pohledávky. 124  Insolvenční zákon umožňuje na základě § 193 

popírat pravost pohledávky z důvodu, že pohledávka nevznikla nebo již zcela zanikla, a 

dále z důvodu promlčení pohledávky. O. Richter pak mezi důvody popření pohledávky 

řadí také např. nedostatek aktivní legitimace přihlašovatele pohledávky k jejímu 

vymáhání v insolvenčním řízení.125       

 Námitky vůči pořadí pohledávky představují postup vůči věřiteli, který dle 

tvrzení popírajícího ve své přihlášce uvedl lepší pořadí pohledávky, než v jakém má být 

pohledávka reálně uspokojena. Rovněž mohou tyto námitky mířit na popření práva na 

uspokojení pohledávky ze zajištění. Spolu s námitkami je pak nutné insolvenčnímu 

soudu sdělit, jaké pořadí uspokojení pohledávce náleží.126    

 Popřením pohledávky co do její výše je namítáno, že částka přihlášená věřitelem 

převyšuje skutečný dluh dlužníka. Není tedy sporována existence pohledávky, ale pouze 

skutečnost, že nedosahuje výše tvrzené věřitelem. K tomu může dojít například 

v situaci, kdy pohledávka částečně nevznikne, částečně zanikne nebo se částečně 

promlčí. Zařazena do této kategorie bude také námitka proti tomu, jak došlo k výpočtu 

či odhadu výše pohledávky.127       

 Vzájemnému působení a účinkům popěrných úkonů se věnuje § 196 IZ, dle 

kterého popření výše pohledávky neovlivní její pořadí a popření pořadí neovlivní výši a 

pravost pohledávky. Insolvenční zákon výslovně neřeší vztahy mezi popřením pravosti 

a pořadím nebo výší pohledávky, nicméně popření pravosti má za následek 

neuspokojení pohledávky v insolvenčním řízení, což logicky vede k závěru, že tím bude 

dotčeno též pořadí a výše pohledávky. Výše uvedené neplatí pro pohledávky věřitelů 

za třetími osobami, které zajišťuje insolvenční dlužník. Jelikož se tyto pohledávky 

                                                 
123 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 204.  
124 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 670.  
125 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 206.  
126 Srov. ZELENKA, J. a kol.: Insolvenční zákon: poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008. Str. 

304.  
127 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 212. 
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uspokojují jen z předmětu zajištění, popření zajištění (tj. popření pořadí) bude mít za 

následek neuspokojení takové pohledávky, tudíž stejné účinky jako by došlo k popření 

pravosti pohledávky.128 

4.4 Zjištění pohledávky 

Přezkum pohledávek obecně směřuje ke dvěma výsledkům, a to buď k popření, nebo 

zjištění pohledávky. O. Richter přirovnává zjištění přihlášené pohledávky ke „stav[u], 

který je v insolvenčním řízení srovnatelný s pravomocným rozhodnutím ve sporném 

řízení podle OSŘ“.129         

 Insolvenční zákon vyjmenovává v § 201 odst. 1 čtyři případy, kdy dojde ke 

zjištění přihlášené pohledávky. Zaprvé bude pohledávka zjištěna, nepopře-li pohledávku 

insolvenční správce, dlužník ani žádný z přihlášených věřitelů.130 Ke stejnému výsledku 

dospěje insolvenční řízení v situaci, kdy pohledávku popře pouze přihlášený věřitel a 

insolvenční soud její popření odmítne. Zjištění pohledávky nastane dále v případě 

zpětvzetí popření pohledávky ze strany některého z popírajících subjektů a v případě, že 

o zjištění pohledávky rozhodne insolvenční soud ve sporu o její pravost, výši nebo 

pořadí. U vykonatelné pohledávky pak k jejímu zjištění mimo výše uvedené postačí, 

aby insolvenční správce včas nepodal žalobu o její popření, resp. aby byla taková žaloba 

zamítnuta nebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.131 

 Zjištění nebo popření pohledávky najde následně svůj odraz v upraveném 

seznamu přihlášených pohledávek, který jako výsledek přezkumného jednání vyhotoví 

insolvenční správce. Na základě takto upraveného seznamu přihlášených pohledávek 

následně sestaví insolvenční správce konečnou zprávu a případné rozvrhové usnesení 

(je-li vydáváno).132         

 Autor na základě této kapitoly došel k totožnému závěru jako P. Fabian, dle 

                                                 
128 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 225.  
129 viz RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 279. Tuto tezi opírá o dva argumenty, zaprvé o fakt, že zjištění pohledávky 

zavazuje procesní subjekty insolvenčního řízení a zadruhé o to, že na jeho základě dochází k povinnému 

vypořádání pohledávek při konkurzu, reorganizaci a oddlužení.  
130 K tomu Autor dodává, že popření dlužníka má vliv na zjištění pohledávky pouze u reorganizace a 

oddlužení a popření ze strany věřitele pouze u konkursu a oddlužení. K tomu blíže srov. kapitolu 4.3.2.  
131 Srov. MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 349.  
132 K tomu blíže srov. kapitolu 5. 
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kterého je činění popěrných úkonů v insolvenčním řízení „poměrně formalizované“, a 

nelze tedy učinit jinak, než doporučit subjektům insolvenčního řízení, aby při přezkumu 

pohledávek dbaly zvýšené opatrnosti a činily procesní úkony po pečlivém zvážení 

okolností.133 

                                                 
133  Viz FABIAN, P. Problematika procesního hlediska popěrných úkonů v insolvenčním řízení. 

Konkursní noviny, 2016, č. 11. Str. 26-28.  
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5. USPOKOJOVÁNÍ POHLEDÁVEK 

Prvotním cílem procesu uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení je z pohledu 

věřitele jednoznačně uspokojení vlastních pohledávek. Věřitelé ale mají v insolvenčním 

řízení různé postavení a insolvenční zákon ani zásada co nejvyššího uspokojení věřitelů 

nezaručují, že všichni věřitelé budou uspokojeni v plné míře. Tato zásada byla naopak 

přijata spíše proto, že věřitelé jsou často na svých pohledávkách výrazně kráceni, a mělo 

by tak být dbáno jejich práv v co nejvyšší míře.     

 Kromě rozdělení věřitelů do tří základních skupin na věřitele zajištěných 

pohledávek, věřitele přednostních pohledávek a věřitele nezajištěných pohledávek, se na 

míře uspokojení věřitelů promítne způsob, jakým je v konkrétním řízení řešen úpadek 

dlužníka. Pravidla uspokojování pohledávek při konkursu, reorganizaci a oddlužení se 

značně odlišují, neboť nestanoví-li insolvenční zákon jinak, jsou přihlášení věřitelé dle 

§ 165 odst. 1 uspokojování rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního plánu při 

reorganizaci nebo plněním při oddlužení. V důsledku těchto odlišných postupů pak 

mohou vznikat diametrální rozdíly v uspokojení jednotlivých věřitelů. 

5.1 Přihlášené pohledávky zajištěné 

Tato kapitola se zabývá uspokojováním zajištěných věřitelů podle definice obsažené 

v § 2 písm. g) a definice věřitelů pohledávek zajištěných dle trestního řádu podle § 167 

odst. 2 IZ. Specifikum uspokojování této skupiny pohledávek spočívá v tom, že 

zajištění věřitelé jsou uspokojování z částky (nestanoví-li insolvenční zákon jinak), 

která se získá zpeněžením předmětu zajištění.134     

 Uspokojení zajištěných věřitelů stojí na dvou základních zásadách. První z nich 

lze pojmenovat jako „úplnou přednost pohledávek zajištěných věřitelů“. Tato zásada 

znamená, že zajištění věřitelé se vždy uspokojí z celé hodnoty předmětu zajištění, 

přičemž vydané plněním se odvíjí od výtěžku získaného zpeněžením předmětu zajištění. 

Podle druhé zásady se peněžní hodnota získaná prodejem zajištění použije na 

uspokojení zajištěných věřitelů jen do té míry, kolik činí výše jejich zjištěné 

                                                 
134 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 21.  
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pohledávky. 135  Často se vyskytující situace, kdy má více věřitelů zajištěnou svoji 

pohledávku na stejném předmětu zajištění, jsou řešeny ve prospěch věřitelů podle 

pořadí vzniku zajištění, přičemž insolvenční zákon připouští, aby si zajištění věřitelé 

domluvili jiné pořadí.         

 Jak připomíná Autor v úvodu páté kapitoly, závisí uspokojení věřitelů na 

způsobu řešení úpadku, přičemž výjimkou nejsou ani zajištěné pohledávky. Je-li zvolen 

pro řešení úpadku konkurs nebo oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, zpeněží 

předmět zajištění insolvenční správce postupem podle § 283 IZ. Aby tak mohl učinit 

v případě oddlužení, musí být splněny podmínky § 408 odst. 3 IZ a musí obdržet od 

zajištěného věřitele žádost ke zpeněžení. Nedojde-li po zpeněžení předmětu zajištění 

k uhrazení celé pohledávky, zachází se s neuspokojenou částí pohledávky (eventuálně 

s celou pohledávkou) nadále jako s pohledávkou nezajištěnou. Je-li naopak předmět 

zajištění zpeněžen v takové výši, že i po uhrazení zajištěných pohledávek zůstane 

přebytek, nelze z něj uspokojit nezajištěné věřitele, nýbrž připadne insolvenčnímu 

dlužníkovi.136         

 Úpadek řešený oddlužením plněním splátkového kalendáře má své specifikum, 

neboť ke zpeněžení předmětu zajištění je vyžadován pokyn zajištěného věřitele. 

Konkurence více věřitelů zajištěných na jednom předmětu zajištění je řešena dle § 293 

IZ tak, že pokyn udělí zajištěný věřitel s nejlepším pořadím své pohledávky. Při jeho 

nečinnosti přechází právo udělit pokyn na zajištěného věřitele druhého v pořadí atd. 

Insolvenční správce není pokynem vázán bezvýhradně, nýbrž ho může odmítnout, 

domnívá-li se, že může předmět zajištění zpěnežit za výhodnějších podmínek. Zajištění 

věřitelé se pak uspokojí výhradně z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, přičemž 

nepodaří-li se ho zpeněžit, zůstavají zajištní věřitelé neuspokojeni.    

 Postup a výsledek uspokojování pohledávek při reorganizaci závisí 

na pravidlech domluvených v reorganizačním plánu. Lze si představit situaci, kdy bude 

pohledávky uspokojena stejným způsobem jako při konkurzu, ale i situaci, kdy k jejímu 

uspokojení z předmětu zajištění vůbec nedojde.137 

                                                 
135 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 582.   
136 Srov. RICHTER, O. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 21-23.  
137 Srov. Tamtéž. Str. 22.  
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5.2 Přednostní pohledávky 

Přednostní pohledávky, které zahrnují pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim postavené na roveň, se uspokojí prioritně před nezajištěnými 

pohledávkami přihlášenými do insolvenčního řízení. Ve vztahu k zajištěným 

pohledávkám obecně přednost nemají, neboť zajištění věřitelé mají vůči předmětu 

zajištění výhodnější pořadí. Opačně tomu je u pohledávek dle § 298 odst. 2 a 4 IZ 

spojených se správou a zpeněžením předmětu zajištění a pohledávek představujících 

odměnu insolvenčního správce. Některé přednostní pohledávky pak mají prioritní 

postavení při uspokojování rovněž v rámci této skupiny.138    

 Obvykle jsou tyto pohledávky uspokojovány kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, 

přesto však může dojít k jejich úhradě dříve, neboť nachází-li se k tomu v majetkové 

podstatě dostatek finančních prostředků, uspokojí se podle své splatnosti. 139 

Uspokojovány jsou na základě jejich oznámení osobě s dispozičními oprávněními 

(insolvenčnímu správci či dlužníkovi), s čímž souvisí dvě důležitá pravidla. Nedojde-li 

ze strany osoby s dispozičními oprávněními k jejich uspokojení v plné výši a včas, 

může věřitel podat proti této osobě žalobu k insolvenčnímu soudu. Insolvenční správce 

rovněž odpovídá dle § 37 odst. 3 IZ za škodu nebo jinou újmu, která věřiteli 

s pohledávkou za majetkovou podstatou vznikla tím, že nemohla být uspokojena jeho 

pohledávka vzniklá na základě právního úkonu insolvenčního správce. Této 

odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, pokud prokáže, že v době, kdy tento právní 

úkon činil, nemohl poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě jím vzniklé 

pohledávky za majetkovou podstatou.  

5.3 Přihlášené pohledávky nezajištěné 

5.3.1 Konkurs 

Formu uspokojování pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka  konkursem 

vyvodíme ze samotné definice konkursu obsažené v ustanovení § 244 IZ. To stanoví, že 

                                                 
138 Tak tomu bude např. v případě pohledávek z úvěrového financování podle § 357 IZ nebo pohledávek 

z pojištění podle § 386 IZ.  
139 K tomu srov. ust. § 111 odst. 2. nebo též MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, 

judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014. Str. 

290.  
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se jedná o způsob řešení úpadku, při kterém dochází k zásadně poměrnému uspokojení 

pohledávek věřitelů z výtěžku zpeněnžení majetkové podstaty.140 Autor zde upozorňuje 

na zásadu par condicio creditorum a připomíná, že princip poměrného uspokojení se 

vztahuje pouze na věřitele ze stejné skupiny pohledávek. Přednostně před nezajištěnými 

pohledávkami se totiž uspokojí zajištěné pohledávky a pohledávky přednostní, jak 

vyplývá z obecných pravidel uspokojování pohledávek. Naplní-li podmínky stanovené 

§ 165 odst. 2 IZ, uspokojí se v konkursu též pohledávky, na které se hledí jako na 

přihlášené.141 Co se týče míry uspokojení nezajištěných věřitelů, zpeněžení majetkové 

podstaty při konkursu samo o sobě sice nevylučuje plnohodnotné uspokojení všech 

pohledávek, nicméně nezajištění věřitelé musí spíše počítat s tím, že obdrží pouze 

částečné plnění.142         

 Blíží-li se zpeněžení majetkové podstaty ke svému konci, vypracuje insolvenční 

správce dle § 302 IZ tzv. konečnou zprávu, jež obsahuje zejm. výši částky sloužící 

k následnému rozdělení mezi věřitele za účelem úhrady jejich pohledávek. Je-li konečná 

zpráva schválena, vypracuje insolvenční správce návrh rozvrhového usnesení, jehož 

součástí je určení, kolik peněžních prostředků obdrží konkrétní věřitelé k uspokojení 

svých pohledávek. Toto vyčíslení přitom dle § 306 odst. 3 IZ vychází z poměrného 

uspokojení věřitelů dle výše jejich zjištěných pohledávek. Schválí-li insolvenční soud 

návrh rozvrhového usnesení, nařídí insolvenčnímu správci jeho splnění nejdéle do dvou 

měsíců od právní moci rozvrhového usnesení.      

 Závěrem lze zhodnotit, že výhoda tohoto způsobu řešení úpadku, kterou ocení 

věřitelé po skončení insolvenčního řízení, spočívá v tom, že neuspokojené pohledávky 

na rozdíl od oddlužení nezanikají. Nevýhodu pro zajištěné věřitele představují naopak 

pravidla ustanovení § 305 IZ, které stanoví závazné pořadí pro uspokojování 

pohledávek, přičemž nezajištěné pohledávky jsou uspokojovány pouze v případě, že 

nedojde k vyčerpání majetkové podstaty, což je vzhledem ke značně širokému 

vymezení privilegovaných pohledávek častým jevem.  

                                                 
140 Zpeněžením majetkové podstaty se dle § 283 IZ rozumí převedení majetku, který náleží do majetkové 

podstaty, na peníze za účelem uspokojení věřitelů, využití hotovosti bankovních účtů dlužníka i úplatné 

postoupení dlužníkových pohledávek. Podle § 286 IZ lze zpeněžit majetkovou podstatu ve veřejné 

dražbě, prodejem věcí podle ustanovení OSŘ o výkonu rozhodnutí nebo prodejem majetku mimo dražbu.  
141 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 

171. 
142 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 838.  
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5.3.2 Reorganizace 

Reorganizací rozumí insolvenční zákon podle § 316 způsob řešení úpadku, při kterém 

zpravidla nedochází k ukončení chodu dlužníkova závodu, ale který naopak směřuje 

k jeho ozdravění. Přestože je splnění tohoto sekundárního cíle v rámci reorganizace 

velmi důležité, primárním cílem zůstává poměrné uspokojení pohledávek.143 Oba tyto 

cíle jsou pak konkretizovány v tzv. reorganizačním plánu, na jehož dodržování dohlíží 

insolvenční soud a věřitelé.        

 Uhrazení pohledávek při reorganizaci se odvíjí od způsobu jejího provedí a 

zejména pak od rozdělení jednotlivých věřitelů do skupin, přičemž pro každou skupinu 

věřitelů platí stejná pravidla uspokojení. 144  Každá skupina věřitelů sleduje jiný 

hospodářský zájem, z toho důvodu také hlasování o reorganizačním plánu probíhá 

v každé skupině odděleně. Odlišný zájem zajištěných a nezajištěných věřitelů je dán 

především tím, že nezajištění věřitelé mají při reorganizaci oproti likvidačním 

způsobům řešení lepší vyhlídky na uspokojení pohledávek, kdežto u nezajištěných 

věřitelů tomu bude naopak, protože i kdyby se jim podařilo dosáhnout vyššího 

uspokojení, zpravidla to bude vykoupeno delší časovou prodlevou.145 Za specifikum 

reorganizace lze považovat skutečnost, že se jí kromě přihlašených věřitelů zajištěných 

a nezajištěných pohledávek a kromě věřitelů přednostních pohledávek ve smyslu § 168 

a §169 IZ účastní také společníci a členové dlužníka, jejichž pohledávka ale není 

vyjádřena peněžitě, nýbrž právy plynoucími z jejich členství.146 Ustanovení § 337 IZ 

pak klade důraz na to, aby byl v reorganizačním plánu vyjádřen způsob, jakým došlo k 

rozčlenění věřitelů do skupin, a dále stanoví tři příklady samostatných skupin 

věřitelů.147           

 Reorganizace se provede za použití jednoho nebo více opatření, které jsou 

předvídány insolvenčním zákonem v § 341. Patří mezi ně přitom také opatření 

podobající se řešení úpadku konkursem (prodej majetkové podstaty nebo její části) i 

                                                 
143  Srov. WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část druhá: řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. 1. vydání. Praha: Leges, 2015. Str. 297.  
144 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 

208.  
145 HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 1094.  
146 Srov. HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Str. 

1088.  
147 Samostatnou skupinou jsou podle § 337 odst. 2 IZ zejména každý zajištěný věřitel, společníci a 

členové dlužníka a věřitelé, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny. 
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oddlužení (prominutí některých dluhů či odložení jejich splatnosti).   

 Pouze zařazením své pohledávky do reorganizačního plánu si věřitel zachová 

šanci na její uspokojení, neboť účinností tohoto plánu dle § 356 IZ dochází ke změně 

závazků dlužníka, když zcela zanikají práva věřitelů vůči dlužníkovi nepřihlášená 

do insolvenčního řízení a ostatní práva se posuzují podle toho, jak jsou uvedena ve 

schváleném reorganizačním plánu. Obdobně zanikají též práva třetích osob týkající se 

majetku zahrnutého do majetkové podstaty (tj. práva zajištěných věřitelů) s tím, že je 

nově nabývají osoby dle podmínek stanovených reorganizačním plánem. Nedotčeny 

reorganizačním plánem zůstavají pouze pohledávky za spoludlužníky a ručiteli. 148 

Spolu s nabytím účinnosti reorganizačního plánu pak bez dalšího zanikají pohledávky 

vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení dle § 170 IZ.  

5.3.3 Oddlužení 

Insolvenčnímu dlužníkovi (jedná-li se o subjekty dle § 389 IZ) přísluší právo navrhnout 

insolvenčnímu soudu řešení svého úpadku oddlužením. Nezbytnou součástí takového 

návrhu jsou údaje o finanční situaci dlužníka, jimiž insolevnční zákon v § 391 rozumí 

údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech a údaje o příjmech za 

poslední tři roky. Dlužník může rovněž navrhnout jako způsob provedení oddlužení 

zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění splátkového kalendáře, jinými způsoby se 

oddlužení neprovádí. Podaří-li se dlužníkovi získat úředně ověřený písemný souhlas 

nezajištěného věřitele, může si zažádat o povolení nižších splátek, než jak je určuje 

insolvenční zákon v § 395 odst. 1 písm. b), tj. nižších než 30% pohledávek věřitele.149

 Novela IZ přidává do insolvenčního zákona § 390a, ve kterém stanoví výhradní 

okruh subjektů, kterým bude nově povoleno podat za dlužníka návrh na oddlužení. Tato 

novela rovněž stanoví maximální částku odměny, jakou budou moci tyto subjekty za 

podání návrhu na oddlužení vyžadovat. Spolu se zavedením tzv. akreditovaných osob, 

které nebudou mít za sepis a podání návrhu nárok na žádné plnění, lze tyto kroky 

pozitivně vnímat vzhledem k možnému uspokojení pohledávek. Eliminuje-li totiž 

insolvenční zákon již z počátku insolvenčního řízení některé „zbytečné“ výdaje 

                                                 
148 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 1119-1120.  
149 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 

214.  
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dlužníka, zbude v majetkové podstatě více prostředků na uspokojení věřitelů. 

 Insolvenční soud návrhu na povolení oddlužení nevyhoví, pokud by výše 

uspokojení nezajištěných věřitelů neměla dosáhnout na zákonnou hranici minimálního 

uspokojení věřitelů, která činí 30% jejich pohledávek. Tato minimální míra uspokojení 

nezajištěných věřitelů, jejíž splnění garantuje dlužník ve svém návrhu na oddlužení, 

musí být rovněž podložena faktem, že ekonomické možnosti insolvenčního dlužníka 

postačují k uspokojení nezajištěných věřitelů v této míře.150 K postavení insolvenčního 

soudu při schvalování návrhu na oddlužení se vyjádřil Vrchní soud v Praze, který 

vymezil jeho úlohu jako úlohu „strážce společného zájmu věřitelů“, když úkolem 

insolvenčního soudu je zhodnotit, zda dlužník nabízí věřitelům dostatečně výhodnou 

nabídku k uspokojení jejich pohledávek.151      

 Způsob oddlužení zvolí nezajištění věřitelé podle hlasování na schůzi věřitelů, 

přičemž bude přijato řešení, které získá nadpoloviční počet hlasů s ohledem na výši 

poměru pohledávek. Nerozhodnou-li věřitelé o způsobu oddlužení, zůstává toto 

rozhodnotí na insolvenčním soudu.       

 Postup v oddlužení při zpeněžování majetkové podstaty se výrazně neliší od 

zpeněžování majetkové podstaty při konkrsu, a proto Autor v této věci odkazuje 

k bližším informacím na kapitolu 5.3.1. Zaváže-li se dlužník k uzavření splátkového 

kalendáře, je jeho povinností měsíčně splácet po dobu pěti let své dluhy nezajištěným 

věřitelům podle poměru výše jejich pohledávek, jak jsou určené v rozhodnutí soudu o 

schválení oddlužení.152 Jak uvádí Autor v kapitole 5.1, zajištění věřitelé se uspokojí 

z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění s tím rozdílem, že pokud nedojde k uspokojení 

celé pohledávky zajištěného věřitele, zbylá část se nepovažuje za pohledávku 

nezajištěnou a uspokojována dále není. Zajištěnému věřitele lze proto před podáním 

přihlášky doporučit, aby pečlivě zvážil, zda se mu vyplatí uplatnit svoji pohledávkou 

jako zajištěnou. Mnohdy se může stát, že přihlásí-li pohledávku jako nezajištěnou, 

dočká se vyššího uspokojení (to zejména v případech, kdy ke stejnému předmětu 

                                                 
150 Srov. KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. Str. 1230.  
151 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 05. 08. 2010, sp. zn. 3 VSPH 463/2010-A-113.  
152 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 

217.  
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zajištění bude mít právo na uspokojení i jiný zajištěný věřitel s lepším pořadím).153

 Alternativní postupem, pokud insolvenční soud návrh na povolení oddlužení dle 

§ 396 IZ odmítne nebo zamítne, případně pokud tento návrh vezme dlužník zpět, je 

„překlopení“ řešení úpadku do konkursu.       

 Výsledkem úspěšné provedeného oddlužení je dle § 414 IZ osvobození 

insolvenčního dlužník od placení zbývajících neuhrazených pohledávek zahrnutých do 

oddlužení.  

                                                 
153 Srov. HÁSOVÁ, J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání první. Praha : C. H. Beck, 2013. Str. 

219. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo poskytnout komplexní výklad k jednotlivých ustanovením 

insolvenčního zákona, které se zabývají uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, 

a to zejména z pohledu věřitele jako účastníka insolvenčního řízení. Autor se pokusil 

k některým sporným výkladovým otázkám vyjádřit vlastní názor, případně poskytnout 

názor judikovaný soudy. Ve své práci se Autor zabýval také praktickým fungováním 

některých institutů insolvenčního zákona, u nichž se snažil zohlednit myšlenky osob 

prakticky působících v oboru insolvenčního práva.      

 Výkladové problémy bohužel nemohly být z důvodu omezeného rozsahu práce 

řešeny do podrobnějších detailů, proto se Autor pokusil spíše upozornit na vzájemné 

souvislosti jednotlivých vybraných ustanovení, na čemž se ukázalo, že insolvenční 

řízení je složitým mechanismem, jehož dílčí části jsou spolu neoddělitelně spojeny a 

vzájemně se ovlivňují. Z toho důvodu by nemělo být přistupováno ke změnám 

insolvenčního zákona příliš často, neboť pak lze jen stěží zhodnotit, jakým dopad měla 

ta či ona novela na fungování insolvenčního řízení. Časté změny insolvenčního zákona 

navíc hrozí tím, že naruší přehlednost a právní jistotu insolvenčního práva a osoby 

neznalé právní úpravy insolvenčního práva budou mít problém se v něm orientovat. 

 Autor dále zjistil, že insolvenční zákon obsahuje mnoho ustanovení, jejichž 

výklad poskytuje teorie a soudní judikatura, přičemž tyto výkladové problémy se často 

nedaří odstranit ani opakovanou novelizací insolvenčního zákona. Poslední schválená 

novela insolvenčního zákona účinná od 1. července 2017 nepřináší z pohledu 

uplatňování a uspokojování pohledávek žádné velké změny. Přestože je tedy její vliv 

minimální, lze říci, že by měla alespoň pozitivně ovlivnit rychlost a hospodárnost 

insolvenčního řízení a tím i míru uspokojení věřitelů.     

 Dále Autor došel k závěru, že věřitel by měl před přihlášením pohledávek 

do insolvenčního řízení věnovat zvýšenou pozornost procesu uplatňování pohledávek. 

Insolvenční zákon sice věřitele chrání, ale zároveň na základě zásady vigilantibus iura 

stanoví mnohdy přísné nepřiznivé důsledky věřitelům, kteří svá práva v insolvenčním 

řízení opomíjí.  
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ABSTRAKT 

Cílem této práce je poskytnout souhrnný výklad k jednotlivým způsobům  uplatňování 

pohledávek v insolvenčním řízení, jejich přezkumu a uspokojení a k  jednotlivým 

druhům uplatňovaných pohledávek. Dalším z cílů této práce je zhodnocení výhod a 

nevýhod nyní účinného Insolvenčního zákona.      

 Vedle právních předpisů a odborné literatury byla hlavním zdrojem judikatura 

českých soudů. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, přičemž důležitější kapitoly 

se dále dělí na podkapitoly.         

 První kapitola se zabývá pojmem insolvenčního řízení a s ním spojeným účelem 

insolvenčního řízení. Rovněž se zaměřuje na základní principy insolvenčního řízení a na 

proces, který vede k zahájení insolvenčního řízení.      

 Druhá kapitola se věnuje rozboru pojmu pohledávka a základnímu členění 

pohledávek v insolvenčním řízení, které jsou rozděleny do několika odlišných skupin. 

Na to navazuje podrobný výklad o jednotlivých skupinách pohledávek vyskytujících se 

v insolvenčním řízení včetně způsobu jejich uplatnění.     

 Třetí kapitola, která je klíčovou kapitolou této práce, se zaobírá uceleným 

výkladem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení přihláškou pohledávky, 

formální a obsahovým náležitostem této přihlášky, následnou dispozicí s přihláškou 

pohledávky a konečně též možným sankcím spojeným s podáním přihlášky pohledávky.

 Čtvrtá kapitola se zahrnuje výklad o průběhu přezkumu pohledávek ze strany 

insolvenčního správce, dlužníka a věřitele. Dále obsahuje základní popis soudního 

jednání, na kterém dochází k přezkumu přihlášených pohledávek.    

 Poslední kapitola završuje proces uplatňování pohledávek, když v obecné rovině 

zpracovává téma uspokojování pohledávek v insolvenčním řízení. Zvláště se zaměřuje 

na pořadí uspokojení pohledávek a spíše opomíjí proces zpeněžení majetkové podstaty.  

V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky. 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to provide a summarized commentary about registration, 

review and settlement of the claims in the insolvency proceedings and about individual 

types of claims. The second aim of this thesis is to evaluate pros and cons of currently 

efficient Insolvency Act.        

 The domestic case law has been the primary source of the thesis. However, 

relevant literature and laws have been reflected as well. The thesis is divided into five 

chapters, more important chapters are divided into particular subchapters.   

 The first chapter deals with the concept of insolvency proceedings and its 

purpose. It is also focused on the basic principles of insolvency proceedings and 

initiation of insolvency proceedings.       

 The second chapter contains a description of the concept of claim and 

elementary classification of claims in insolvency proceedings, which are divided into 

different groups. Furthermore, detailed interpretation of each group is explained 

including process of their registration.       

 The third chapter is the principal chapter of this thesis because it provides a 

comprehensive view into registration of claims in the insolvency proceedings through 

the term of insolvency application of the debt, formal and content requisites of this 

application, disposition of claims and finally also through possible sanctions bond with 

submission of insolvency application.      

 The fourth chapter covers the process of the rewiev of the claims from the 

perspective of insolvency administrator, debtor and creditor. It also contains basic 

description of court proceeding which reviews submitted claims.   

 The last chapter ends the process of registration of claims by describing the 

settlement of the claims in insolvency proceedings. It is mainly focused on the 

succession of satisfaction of the claims, leaving behind the process of realization of 

debtor’s assets.          

 The final part of the thesis summarizes key facts and conclusions. 
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