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Úvod 

Reorganizácia bola v Českej republike zavedená ako nový sanačný spôsob 

riešenia úpadku zákonom č. 182/2006 Zb., o úpadku o spôsoboch jeho riešenia (ďalej 

len insolvenčný zákon alebo InsZ)  s účinnosťou od 1. januára 2008. Zákonodarca si 

v tej dobe kládol jej zavedením za cieľ vyrovnať nepomer medzi likvidačným 

a sanačným princípom, ktorý bol charakteristický pre dovtedy účinnú právnu úpravu 

vyplývajúcu zo zákona č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní, a reflektovať tým 

celosvetové trendy v oblasti úpadkového práva aj v domácej právnej úprave. 

Zakotvením reorganizácie tak poskytol dlžníkom – spravidla stredným až veľkým 

podnikateľom – novú alternatívu k likvidačnému konkurzu a otvoril im cestu k sanácii 

svojho úpadku. 

Reorganizácia v jej dnešnej podobe predstavuje pomerne komplikovaný 

a finančne nákladný proces, ktorý vyžaduje úzku spoluprácu medzi dlžníkom, 

poprípade jeho managementom a veriteľmi. Napriek tomu však prináša aj určité 

výhody, pre ktoré sa ju v prípade splnenia podmienok pre jej povolenie oplatí zvážiť. 

Medzi takéto hlavné výhody, ktoré sa ponúkajú uviesť ako prvé, patrí predovšetkým 

zachovanie prevádzkyschopného podniku, s tým súvisiace zachovanie pracovných 

miest, alebo aspoň ich časti, a spravidla tiež vyššia miera uspokojenia veriteľov než je 

tomu v prípade konkurzu. Reorganizácia, ktorá je uskutočnená včas, tak umožňuje 

udržať prevádzku podniku a legálne oddlžiť korporáciu, poprípade individuálneho 

podnikateľa. Je však nutné zdôrazniť, že reorganizácia nepredstavuje univerzálny 

nástroj riešenia úpadku každého dlžníka, ktorý splní zákonom stanovené podmienky pre 

jej povolenie. Jej hospodárska efektivita, a teda aj vhodnosť, totiž závisí predovšetkým 

na naplnení určitých ekonomických predpokladov, ktoré sa u jednotlivých podnikov 

zásadne líšia.  

Napriek ambíciám zákonodarcu poskytnúť zakotvením reorganizácie plne 

rovnocennú alternatívu ku konkurzu a aj napriek jej možným výhodám, je reorganizácia 

v praxi dodnes veľmi málo využívaná. Práve nízky záujem verejnosti o tento sanačný 

spôsob riešenia úpadku je dôvodom, prečo by mal byť reorganizácii venovaný 

dostatočný priestor a prečo som si ju aj ja zvolila ako tému svojej diplomovej práce. 

Domnievam sa, že práve šírenie informácií o reorganizácii a poukazovanie na výhody aj 
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úskalia jej právnej úpravy môže byť kľúčovým faktorom pre zvýšenie záujmu  ako 

odbornej, tak aj širšej verejnosti o tento právny inštitút.  

Predložená diplomová práca si kladie za cieľ popísať a analyzovať platnú právnu 

úpravu reorganizácie, poukázať na niektoré medzery a nedostatky v insolvenčnom 

zákone, ako aj zhodnotiť využitie reorganizácie v praxi. Vzhľadom na značnú 

rozsiahlosť uvedenej problematiky, ako aj plánovaný rozsah diplomovej práce, si však 

nekladie za cieľ poskytnúť komplexný pohľad na celú právnu úpravu, ale len na 

niektoré jej vybrané aspekty.  

Jednotlivé kapitoly predloženej práce sú systematicky usporiadané tak, aby 

zachytili základný priebeh reorganizácie od podania návrhu na povolenie reorganizácie 

až po jej skončenie. Uvedený priebeh však nie je možné dostatočne zachytiť bez 

náväznosti na štádium insolvenčného konania tomu predchádzajúce, teda štádium 

začínajúce podaním insolvenčného návrhu a končiace vydaním rozhodnutia o úpadku, 

respektíve iným rozhodnutím o insolvenčnom návrhu. Z toho vychádza aj štruktúra tejto 

práce, ktorá sa v úvodných kapitolách zaoberá všeobecnými - ale aj z hľadiska samotnej 

reorganizácie významnými - právnymi inštitútmi a až následne analyzuje reorganizáciu 

ako takú.  

Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú 

venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a 

jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený 

charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu „zásadne 

pomerné uspokojenie veriteľov“ ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich 

hlavný účel insolvenčného konania. V uvedených kapitolách je kladený dôraz takisto na 

zvláštne postavenie druhej časti insolvenčného zákona, upravujúcej mimo iné aj 

reorganizáciu, vo vzťahu k ostatným častiam. Tretia kapitola zachytáva základný 

priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Hoci 

sa jedná o štádium insolvenčného konania predchádzajúce samotnej reorganizácii, 

respektíve jej povoleniu, je to štádium tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť. V rámci tretej 

kapitoly je takisto venovaný dostatočný priestor inštitútu úpadku - teda stavu, ktorý je 

kľúčovým predpokladom pre povolenie reorganizácie. Štvrtá až štrnásta kapitola je 

zameraná už na samotnú reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom 

porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a 
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procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody tzv. predjednanej 

reorganizácie. Reorganizačnému plánu ako kľúčovému dokumentu predstavujúcemu 

akýsi projekt reorganizácie, ako aj procesu jeho prijímania a schvaľovania, sú venované 

najrozsiahlejšie kapitoly tejto práce, a to kapitola ôsma až desiata. Jedenásta kapitola 

popisuje účinky reorganizačného plánu. Nasleduje analýza spôsobov skončenia 

reorganizácie v kapitole dvanástej, v rámci ktorej je kladený dôraz predovšetkým na 

problematiku právneho postavenia veriteľov po neúspešnom skončení reorganizácie. 

Prácu završuje analýza využitia reorganizácie v praxi v období od počiatku účinnosti 

insolvenčného zákona až do prvého polroka 2017 v kapitole trinástej. 

1. Pojem insolvenčného konania 

Skôr, než sa vo svojej práci dostanem k reorganizácii ako jednotlivému spôsobu 

riešenia úpadku, je nutné vymedziť pojem insolvenčného konania ako takého. Ten je 

definovaný v ustanovení § 2 insolvenčného zákona ako súdne konanie, ktorého 

predmetom je dlžníkov úpadok alebo hroziaci úpadok a spôsob jeho riešenia. V  rámci 

insolvenčného konania súd spočiatku rozhoduje o existujúcom či hroziacom úpadku 

dlžníka, pričom skúma jeho majetkové pomery, a následne rozhoduje o vhodnom 

spôsobe riešenia úpadku niektorou zo zákonom stanovených možností.  

Vzhľadom k  samostatnej úprave insolvenčného konania ako aj vzhľadom k jeho 

vzťahu k všeobecnému občianskemu konaniu, je svojím charakterom zvláštnym druhom 

civilného súdneho konania a obsahuje prvky konania nachádzacieho ako aj 

vykonávacieho.
1
 Jeho hlavnou úlohou je usporiadať majetkové vzťahy osôb dotknutých 

dlžníkovým existujúcim alebo hroziacim úpadkom a to tak, aby došlo k čo najväčšiemu 

a zásadne pomernému uspokojeniu dlžníkových veriteľov. Tento cieľ vyplýva priamo z 

§ 1 insolvenčného zákona a pojem „pomerné uspokojenie“ je nutné chápať ako 

uspokojenie rovné a nie len čiastočné. Tomuto výkladu svedčí skutočnosť, že súčasná 

právna úprava pripúšťa plné uspokojenie pohľadávky, a to vždy u zaisteného veriteľa - 

bez ohľadu na spôsob riešenia úpadku. U reorganizácie a oddlženia je plné uspokojenie 

pohľadávky možné dokonca aj u veriteľa nezaisteného. Zároveň pojem „zásadne 

                                                      
1
 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ. Civilní proces: Řízení exekuční, insolvenční a 

podle částí páté OSŘ. Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). s. 160. ISBN 

9788074006005. 
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pomerné uspokojenie“ vyjadruje pravidlo, že veritelia s rovnakým postavením 

v insolvenčnom konaní, majú byť uspokojení percentuálne rovnako. Na tomto mieste je 

ale nutné dodať, že v prípade reorganizácie uvedená zásada neplatí absolútne a môže 

byť narušená v prospech veriteľov. 

2. Právna úprava insolvenčného konania a reorganizácie 

Základným právnym predpisom upravujúcim insolvenčné konanie je už vyššie 

spomínaný insolvenčný zákon, ktorý je účinný o 1.1.2008 a naviazal na predchádzajúcu 

úpravu zákona č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní. Insolvenčný zákon obsahuje 

prevažne procesnoprávnu úpravu, teda úpravu samotného insolvenčného konania, ale 

môžeme v ňom nájsť taktiež mnohé normy hmotnoprávneho charakteru. Takúto povahu 

má napríklad ustanovenie obsahujúce definíciu úpadku, ustanovenia obmedzujúce 

právne jednanie dlžníka, ustanovenia upravujúce právne postavenie veriteľov či mnohé 

ďalšie.
2
 

Samotná reorganizácia je spolu s ostatnými spôsobmi riešenia úpadku upravená 

v druhej časti insolvenčného zákona a jej úpravu je nutné chápať ako špeciálnu voči 

všeobecnej úprave obsiahnutej v časti prvej (všeobecné ustanovenia) a časti tretej 

(spoločné ustanovenia). Uvedené interpretačné pravidlo vyplýva z § 8 insolvenčného 

zákona, ktorý výslovne stanovuje, že sa ustanovenia prvej a tretej časti tohto zákona 

použijú len pokiaľ v druhej časti nie je stanovené inak. V prípade reorganizácie prináša 

významnú odchýlku oproti všeobecnej úprave napríklad § 360 insolvenčného zákona, 

podľa ktorého je možné nariadiť výkon rozhodnutia či exekúciu a aj ich vykonať 

k vydobytiu pohľadávky stanovenej reorganizačným plánom. Toto ustanovenie tak 

modifikuje zásadu vyjadrenú v § 109 odst. 1 písm. c), podľa ktorej je síce možné 

nariadiť výkon rozhodnutia alebo exekúciu, nie je možné ich ale vykonať. Ďalším 

špeciálnym ustanovením prinášajúcim zmenu všeobecného režimu je ustanovenie § 336 

insolvenčného zákona, podľa ktorého má v reorganizácii popretie pohľadávky dlžníkom 

tie isté účinky ako popretie pohľadávky insolvenčným správcom. V neposlednej rade je 

                                                      
2
WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). s. 191-193. ISBN 9788075020772. 
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nutné spomenúť aj špeciálnu úpravu hlasovacieho práva, ktoré je v prípade 

reorganizácie upravené odchylne v § 345 až § 347 insolvenčného zákona.
3
 

Insolvenčné konanie sa však okrem insolvenčného zákona riadi tiež zákonom 

č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok (ďalej iba ako občiansky súdny poriadok 

alebo o.s.ř.). Ten je predpisom podporným a užíva sa ako lex generalis. To znamená, že 

jeho použitie nastupuje až v prípade, keď insolvenčný zákon nerieši niektorú z otázok 

vlastnými ustanoveniami. Subsidiarita použitia o.s.ř. vyplýva z § 7 insolvenčného 

zákona, ktorý stanoví, že sa pre insolvenčné konanie a zároveň tiež pre incidenčné spory 

použijú primerane ustanovenia občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ insolvenčný 

zákon nestanoví inak alebo pokiaľ taký postup nie je v rozpore so zásadami, na ktorých 

spočíva insolvenčné konanie. Pokiaľ nie je možný ani takýto postup, použijú sa 

primerane ustanovenia zákona č. 292/2013 Zb., o zvláštnych konaniach súdnych. 

Ustanovenia týkajúce sa výkonu rozhodnutia alebo exekúcie sa ale primerane použijú 

len v prípade, keď na ne insolvenčný zákon priamo odkazuje.  

Ďalšími právnymi predpismi dotýkajúcimi sa insolvenčného konania, sú 

napríklad  vyhláška č. 191/2017 Zb., o náležitostiach podania a formulárov 

elektronických podaní v insolvenčnom konaní a o zmene vyhlášky č. 311/2007 Zb., 

o jednacom poriadku pre insolvenčné konanie a ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia insolvenčného zákona (ďalej iba vyhláška č. 191/2017 Zb.). alebo vyhláška 

č. 313/2007 Zb., o odmene insolvenčného správcu, o náhradách jeho hotových výdajov, 

o odmene členov alebo náhradníkov veriteľského výboru a o náhradách ich nutných 

výdajov. V oboch prípadoch sa jedná o vykonávacie  vyhlášky k insolvenčnému zákonu 

a mimo iného upravujú aj náležitosti niektorých rozhodnutí a podaní. V neposlednej 

rade sú prameňmi insolvenčného práva tiež zákon č. 312/2006 Zb., o insolvenčných 

správcoch, vykonaný vyhláškami č. 312/2007 Zb., o obsahu a ďalších náležitostiach 

skúšok insolvenčných správcov, č. 314/2007 Zb., o minimálnom limite poistného 

plnenia a minimálnych štandardoch poistných zmlúv insolvenčných správcov 

a č. 355/2013 Zb., o úradných hodinách prevádzkarne, o označovaní sídla 

a prevádzkarne a o činnostiach, ktoré je insolvenčný správca povinný zaisťovať 

v prevádzkarni.  

                                                      
3
KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. V 

Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice komentované zákony. s. 29-31. ISBN 9788074003202. 
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Je očividné, že je úprava insolvenčného konania veľmi komplexná a preto je pri 

riešení úpadku nutné vychádzať nielen z insolvenčného zákona, ale aj z celej rady 

ďalších predpisov.  

3. Základné fázy insolvenčného konania 

V rámci insolvenčného konania je možné rozlišovať jeho niekoľko fáz, ktoré od 

seba oddeľujú kľúčové rozhodnutia insolvenčného súdu. Prvá fáza insolvenčného 

konania je zameraná na zistenie existencie úpadku dlžníka. Táto fáza začína doručením 

insolvenčného návrhu vecne príslušnému súdu a trvá až do vydania rozhodnutia 

o úpadku, poprípade do vydania iného rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Pokiaľ sa 

úpadok v rámci nej osvedčí, nastupuje druhá fáza, ktorá spočíva vo vlastnom spôsobe 

riešenia úpadku. Pokiaľ sa však úpadok neosvedčí a súd vydá zamietavé rozhodnutie, 

poprípade pokiaľ sú splnené podmienky pre odmietnutie insolvenčného návrhu alebo 

zastavenie konania, druhá fáza logicky nemôže nastúpiť a insolvenčné konanie 

niektorým z uvedených rozhodnutí končí. V nasledujúcej kapitole sa zameriam 

predovšetkým na popísanie hlavných špecifík prvej fázy, zatiaľ čo samotnej 

reorganizácii ako konkrétneho spôsobu riešenia úpadku venujem priestor až od štvrtej 

kapitoly tejto práce.  

3.1 Úpadok ako predpoklad povolenia reorganizácie 

Riešiť majetkové pomery medzi dlžníkom a jeho veriteľmi niektorým zo 

spôsobov stanoveným insolvenčným zákonom je možné len v prípade, keď je dlžník 

v úpadku alebo pokiaľ mu úpadok hrozí. Pojem úpadku je definovaný hneď v úvodných 

ustanoveniach insolvenčného zákona (§ 3 InsZ), pričom zákon rozlišuje jeho dve na 

sebe nezávislé formy – platobnú neschopnosť a predlženie. Hlavný rozdiel medzi týmito 

dvoma formami spočíva predovšetkým v tom, že platobná neschopnosť môže byť 

dôvodom pre zahájenie insolvenčného konania voči akejkoľvek fyzickej či právnickej 

osobe, samozrejme s výnimkou osôb vylúčených z pôsobnosti insolvenčného zákona 

(§ 6 InsZ), zatiaľ čo predlženie môže nastať len u dlžníka, ktorý je právnickou osobou 

alebo fyzickou osobou – podnikateľom.  
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3.1.1 Platobná neschopnosť 

O platobnej neschopnosti je možné hovoriť v prípade, keď sú kumulatívne 

splnené tri podmienky. Prvou podmienkou je, že dlžník musí mať viac – to znamená 

aspoň dvoch – veriteľov. Pre účely posúdenia úpadku však nemôže byť ďalším 

insolvenčným veriteľom akýkoľvek veriteľ, ale len ten, na ktorého bola pohľadávka 

prevedená aspoň šesť mesiacov pred či po zahájení insolvenčného konania 

(§ 143 odst. 2 InsZ).
4
 Požiadavka na mnohosť veriteľov nie je splnená taktiež v prípade, 

keď tvrdený druhý veriteľ dal v insolvenčnom konaní jasne najavo, že nechce voči 

dlžníkovi uplatňovať rozsahom zanedbateľné príslušenstvo pohľadávky, ktorú dlžník 

zaplatil.
5
 Naopak, splneniu podmienky plurality veriteľov nebráni skutočnosť, že je 

ďalší veriteľ majiteľom časti pôvodne jednej pohľadávky, ktorá bola rozdelená 

a následne postúpená.
6
 Aj tu je však treba mať na pamäti, aby k rozdeleniu a postúpeniu 

pohľadávky došlo aspoň šesť mesiacov pred alebo po zahájení insolvenčného konania, 

inak sa na postupníka pre účely posúdenia úpadku nebude hľadieť ako na ďalšieho 

veriteľa.  Pokiaľ nedôjde k naplneniu tohto kritéria, veriteľ sa môže naďalej domáhať 

splnenia dlhu prostredníctvom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie.  

Druhým predpokladom platobnej neschopnosti je, že peňažité záväzky dlžníka 

sú po dobu dlhšiu než tridsať dní po lehote splatnosti. Aj v tomto prípade musí byť 

dlžník v omeškaní s platením najmenej dvoch peňažitých záväzkov aspoň  dvom 

rôznym veriteľom. Existuje však viacej spôsobov, ako zabrániť splneniu tejto 

podmienky. Prvým z nich je, že dlžník osvedčí, že jeho platobná neschopnosť vznikla 

v dôsledku protiprávneho jednania tretej osoby a že ju odvráti do troch mesiacov po 

splatnosti jeho peňažitých záväzkov.
7
 Ak sa to dlžníkovi podarí, súd insolvenčný návrh 

                                                      
4

Uvedené ustanovenie bolo včlenené do insolvenčného zákona, aby sa predchádzalo podávaniu 

tzv. „šikanóznych“ insolvenčných návrhov veriteľov. „K pluralite veriteľov sa preto neprihliada, pokiaľ 

spôsob a doba vzniku pohľadávky druhého veriteľa naznačujú, že bola vytvorená umelo.“ (Vláda: 

Dôvodová správa k zákonu č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia, č. 182/2006 Dz, 

komentár k § 3). 
5
 Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 28.3.2013, sp. zn. KSBR 24 INS 1826/2010, 29 NSČR 

14/2012. 
6
 Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 31.1.2012, sp. zn. MSPH 91 INS 4684/2011, 29 

NSČR 52/2011 – A – 64. 
7
 Uvedené neplatí o predlžení. 
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zamietne. Druhá možnosť spočíva v tom, že dlžník začne s veriteľmi jednať 

o splátkovom kalendári, ktorý má za následok odsun splatnosti jeho dlhov.
8
 

Treťou a zároveň poslednou podmienkou platobnej neschopnosti je, že dlžník 

svoje záväzky nie je schopný plniť – to znamená, že jeho majetok musí objektívne 

nedostačovať k úhrade jeho dlhov.
9
 Pokiaľ ale majetok dlžníka k úhrade jeho dlhov 

dostačuje a ten neplní z iných dôvodov, nebude uvedená podmienka naplnená. Pri 

posudzovaní dlžníkovej schopnosti plniť splatné záväzky sa ale neprihliada k tým 

pohľadávkam, ktoré nie je schopný využiť k úhrade svojich dlhov. Uvedené platí nielen 

o pohľadávkach, ale aj o inom majetku dlžníka.
10

 Zároveň insolvenčný zákon koncipuje 

vyvrátiteľné právne domnienky, ktoré stanovujú konkrétne prípady, kedy dlžník nie je 

schopný plniť svoje peňažité záväzky (§ 3 odst. 2 InsZ). Jedná sa o prípady, keď dlžník 

(i) zastavil platby podstatnej časti svojich peňažitých záväzkov, alebo ich neplní po 

dobu dlhšiu než tri mesiace po ich splatnosti, (ii) pokiaľ nie je možné dosiahnuť 

uspokojenie niektorej zo splatných peňažitých pohľadávok voči dlžníkovi výkonom 

rozhodnutia či exekúciou, alebo (iii) pokiaľ dlžník nepredložil zoznamy uvedené v 

§ 104 odst. 1 InsZ
11

 napriek tomu, že mu túto povinnosť uložil súd. Význam týchto 

vyvrátiteľných právnych domnienok spočíva nie len v tom, že uľahčujú rozpoznať 

dlžníkov úpadok, ale aj v tom, že naplnenie niektorej z nich má za následok prechod 

bremena tvrdenia a dôkazného bremena ohľadom dlžníkovej schopnosti plniť svoje 

záväzky z insolvenčného navrhovateľa na dlžníka.
12

 Po novom insolvenčný zákon 

formuluje tiež vyvrátiteľnú právnu domnienku, kedy dlžník, ktorý je podnikateľom 

a vedie účtovníctvo, naopak je schopný plniť svoje záväzky (§ 3 odst. 3 InsZ). Pôjde 

o prípad, keď rozdiel medzi výškou jeho splatných peňažitých záväzkov a výškou jeho 

                                                      
8
 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Beckova edice 

komentované zákony. s. 21. ISBN 9788074005558. 
9
Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 15.12.2014, sp.zn. KSBR 24 INS 31648/2012, 29 

NSČR 119/2014. 
10

Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 31.5.2010, sp. zn. 29 Cdo 4476/2007. 
11

K uvedeným zoznamom patria zoznam majetku dlžníka vrátane jeho pohľadávok s uvedením jeho 

dlžníkov, zoznam záväzkov dlžníka s uvedením jeho veriteľov, zoznam dlžníkových zamestnancov 

a listiny, ktoré dokladajú úpadok alebo hroziaci úpadok. 
12

Ako uvádza dôvodová správa: „... to, že toto bremeno spočíva práve na dlžníkovi, plynie z faktu, že 

dlžník, ktorý oponuje veriteľskému návrhu, je jedinou osobou, v ktorej záujme je vyvrátenie takto 

koncipovanej domnienky.“ (Vláda: Dôvodová správa k zákonu č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch 

jeho riešenia, č. 182/2006 Dz., komentár k § 3) 
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disponibilných prostriedkov stanovený vo výkaze stavu likvidity predstavuje menej než 

jednu desatinu výšky jeho splatných peňažitých záväzkov alebo pokiaľ výhľad vývoja 

likvidity osvedčuje, že medzera krytia klesne v období, na ktoré sa daný výhľad 

zostavuje, pod jednu desatinu výšky jeho splatných peňažitých záväzkov. Domnievam 

sa, že pokiaľ dôjde k naplneniu tejto podmienky, bude bremeno tvrdenia a dôkazné 

bremeno ohľadom dlžníkovej (ne)schopnosti plniť svoje záväzky spočívať logicky na 

insolvenčných veriteľoch. 

Pre úplnosť je nutné dodať, že dôkazné bremeno a bremeno tvrdenia ohľadom 

okolností, ktoré sú dôvodom pre osvedčenie dlžníkovho úpadku, nesie insolvenčný 

navrhovateľ (s výnimkou prípadov, keď sú tieto bremená v dôsledku naplnenia vyššie 

uvedených vyvrátiteľných právnych domnienok prenesené na iný procesný subjekt). 

Avšak ako zdôrazňuje Šínová: „Okolnosť existencie dlžníkovho úpadku je natoľko 

závažnou okolnosťou, že ohľadom zistenia, či je dlžník v úpadku, sa uplatňuje 

vyšetrovacia zásada, súd je povinný vykonať aj iné než účastníkmi navrhnuté 

dôkazy...“
13

 Problematikou osvedčenia dlžníkovho úpadku sa budem bližšie zaoberať 

v kapitole 3.4 venovanej prejednaniu insolvenčného návrhu a rozhodnutiu o ňom.  

3.1.2 Predlženie 

Druhou formou úpadku je predlženie. Ako bolo už spomenuté v úvode tejto 

kapitoly, predlženie na rozdiel od platobnej neschopnosti dopadá iba na právnické 

osoby a fyzické osoby – podnikateľov. O predlženie sa bude jednať vtedy, pokiaľ má 

dlžník aspoň dvoch veriteľov a súhrn jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku. 

V prípade podmienky plurality veriteľov platí to isté, čo bolo povedané o tejto 

podmienke u platobnej neschopnosti. V prípade druhej podmienky sa pri posudzovaní 

výšky záväzkov hodnotí výška všetkých záväzkov – splatných ako aj nesplatných.
14

 Pri 

posudzovaní hodnoty majetku sa zohľadňuje aj jeho správa, prípadne ďalšie 

prevádzkovanie dlžníkovho podniku, ale len za podmienky, keď je možné 

predpokladať, že dlžník bude môcť v správe majetku alebo v prevádzkovaní podniku 

pokračovať. 

                                                      
13

 ŠÍNOVÁ, Renáta a Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ. Civilní proces: Řízení exekuční, insolvenční a 

podle částí páté OSŘ. Praha: C.H. Beck, 2016. Academia iuris (C.H. Beck). s. 162. ISBN 

9788074006005. 
14

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

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 12. ISBN 9788075521354. 
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3.1.3 Hroziaci úpadok 

Insolvenčné konanie je možné zahájiť aj z dôvodu hroziaceho úpadku. 

O hroziaci úpadok sa jedná vtedy, pokiaľ je možné dôvodne predpokladať, že dlžník 

nebude schopný riadne a včas splniť podstatnú časť svojich peňažitých záväzkov. Aj 

v tomto prípade naďalej platí, že dlžník musí mať aspoň dvoch veriteľov 

s pohľadávkami, ktoré sa v budúcnosti stanú splatnými, pričom v prípade hroziaceho 

úpadku sa k tomu navyše pripája aj požiadavka, aby sa neschopnosť dlžníka plniť 

záväzky týkala podstatnej časti jeho dlhov. 
15

 

Výhodou tohto inštitútu je, že umožňuje dlžníkovi v predstihu riešiť svoju 

nepriaznivú ekonomickú situáciu, a to ešte predtým, než u neho nastane úpadok 

samotný. Po podaní insolvenčného návrhu môže totiž dlžník využiť k prekonaniu 

hroziaceho úpadku inštitút moratória, a tým si výrazne zvýšiť svoje šance na 

ekonomickú záchranu, alebo môže využiť priamo niektorú zo sanačných spôsobov 

riešenia úpadku – oddlženie alebo reorganizáciu.  

3.2 Návrh na zahájenie insolvenčného konania 

3.2.1 Osoby oprávnené podať insolvenčný návrh 

Insolvenčné konanie je možné zahájiť iba na návrh. Takýto návrh môže podľa 

insolvenčného zákona podať dlžník alebo jeho veriteľ a v prípade hroziaceho úpadku 

iba dlžník (§ 97 odst. 7 InsZ). Pokiaľ je insolvenčný návrh podaný z dôvodu úpadku vo 

forme platobnej neschopnosti, platí uvedené bez ďalšieho. V prípade predlženia ale 

vzniká otázka, či môže podať insolvenčný návrh z tohto dôvodu aj veriteľ. Zákon túto 

možnosť síce nevylučuje, ale veriteľ je osobou, ktorá nemá a nemôže mať dostatočné 

znalosti o aktuálnom a presnom stave majetku či záväzkov dlžníka a preto je len málo 

pravdepodobné, že by bol schopný uniesť dôkazné bremeno ohľadom dlžníkovho 

úpadku. Preto sa domnievam, že len dlžník je osobou, ktorá môže podať insolvenčný 

návrh z dôvodu predlženia. Ako uvádza Kozák: „K možnosti podať insolvenčný návrh 

z dôvodu predlženia veriteľom je nutné konštatovať, že táto možnosť na strane veriteľa 

                                                      
15

 Otázkou naďalej zostáva, čo sa rozumie pod podstatnou časťou peňažitých dlhov. Insolvenčný zákon 

v tomto ohľade mlčí a ponecháva výklad neurčitého právneho pojmu na súdoch - čo považujem za 

správne, pretože to umožňuje sudcom pružne reagovať na rôznorodé situácie – avšak doposiaľ neexistuje 

judikatúra, ktorá by uvedený pojem bližšie ozrejmila. 
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teoreticky existuje, avšak prakticky je vylúčená. Podmienkou pre záver o predlžení 

dlžníka je aktuálna a úplná znalosť jeho ekonomickej situácie, ktorá sa viaže na znalosť 

údajov spracovaných v jeho účtovníctve. Taká znalosť väčšinou presahuje možnosti 

veriteľa.“
16

 

3.2.2 Povinnosť podať insolvenčný návrh 

V rozhodnutí o tom, či insolvenčný návrh podať alebo nie, necháva zákon 

oprávneným subjektom spravidla voľnú ruku. Neplatí to však bezvýhradne a zákon 

stanovuje aj prípad, kedy má dlžník povinnosť podať insolvenčný návrh. Túto 

povinnosť nemá každý dlžník, ale len ten, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou – podnikateľom, a to pokiaľ sa dozvedel alebo pri náležitej starostlivosti mal 

dozvedieť o svojom úpadku. (§98 odst. 1 InsZ). Vznik povinnosti podať insolvenčný 

návrh sa tak viaže na okamih, keď dlžník zistí (alebo mal zistiť), že je v platobnej 

neschopnosti alebo že je predlžený.
17

 

Povinnosť podať insolvenčný návrh je osobnou zodpovednosťou a okrem dlžníka 

samotného ju majú tiež jeho zákonní zástupcovia, štatutárny orgán a likvidátor, pokiaľ 

ide o právnickú osobu v likvidácii. V prípade jej nesplnenia vzniká uvedeným 

subjektom zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu, ktorá vznikla veriteľom v dôsledku 

nepodania insolvenčného návrhu. Škodou sa v tomto prípade rozumie rozdiel medzi 

výškou pohľadávky zistenej v insolvenčnom konaní a čiastkou, ktorú veriteľ na 

uspokojenie tejto pohľadávky skutočne obdržal, resp. ide o „rozdiel medzi čiastkou, 

ktorú [veriteľ] obdržal v skutočnosti a čiastkou, ktorá by mu náležala pri včasnom 

podaní insolvenčného návrhu“.
18

 Inou ujmou sa zas rozumie ujma nehmotnej povahy, 

ako napríklad poškodenie dobrej povesti. Iné osoby, ktoré jednajú za dlžníka, povinnosť 

podať insolvenčný návrh nemajú a nevzniká im tak zodpovednosť voči veriteľom 

navonok.
19

 Takáto osobná zodpovednosť povinných osôb za škodu alebo inú ujmu má 

                                                      
16

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

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 12-13. ISBN 9788075521354. 
17

 Pre úplnosť je nutné dodať, že dlžník má povinnosť podať insolvenčý návrh aj v prípade, keď uňho 

došlo k pravomocnému zastaveniu výkonu rozhodnutia či exekúcie postihnutím jeho závodu z dôvodu 

nedostačujúceho majetku. Jedná sa však o prípady menej časté. 
18

 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). s. 222. ISBN 9788075020772. 
19

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

komentované zákony. s. 302 - 304. ISBN 9788074005558. 
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svoj význam, pretože motivuje povinné osoby k tomu, aby aktívne dohliadali na 

hospodárenie dlžníka a taktiež znižuje pravdepodobnosť, že dôjde k úmyselnému 

zamlčovaniu úpadku dlžníka, v ktorého dôsledku by mohla byť poškodená celá rada 

veriteľov.  

Pre splnenie predmetnej povinnosti zákon zároveň vyžaduje, aby bol insolvenčný 

návrh podaný riadne a bez nedostatkov. To znamená, že pokiaľ bolo konanie 

o insolvenčnom návrhu vinou navrhovateľa zastavené alebo bol návrh pre vady 

odmietnutý, povinnosť podať insolvenčný návrh nebude splnená. Zákonodarca tak 

predchádza situáciám, v ktorých by povinné osoby podávali insolvenčný návrh 

úmyselne postihnutý nedostatkami, aby dosiahli jeho odmietnutie a zároveň sa tým 

zbavili svojej zodpovednosti za škodu alebo inú ujmu, ktorá by im vznikla v dôsledku 

jeho nepodania. 

3.2.3 Náležitosti insolvenčného návrhu 

Každý insolvenčný návrh musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. V prvej 

rade musí byť návrh písomný a vedľa všeobecných náležitostí podania musí obsahovať 

aj označenie navrhovateľa a dlžníka. Ďalej v ňom musia byť uvedené rozhodujúce 

skutočnosti, ktoré osvedčujú úpadok, prípadne hroziaci úpadok dlžníka
20

 

a u veriteľského návrhu tiež skutočnosti, ktoré osvedčujú jeho oprávnenie podať návrh. 

V neposlednej rade v ňom musí navrhovateľ označiť dôkazy ku skutočnostiam 

tvrdeným v návrhu a z celého návrhu musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha 

                                                      
20

 Aby veriteľ dostál tejto požiadavke (tj. požiadavke uviesť v insolvenčnom návrhu skutočnosti, ktoré 

osvedčujú dlžníkov úpadok), nepostačí, aby uviedol len konkrétne údaje o ďalších veriteľoch, ale musí 

uviesť aj konkrétne údaje o ich pohľadávkach. Z uznesenia Najvyššieho súdu: „veriteľský insolvenčný 

návrh musí v zmysle ustanovenia § 103 odst. 2 InsZ obsahovať ako súčasť vylíčenie okolností, ktoré 

osvedčujú úpadok dlžníka, nie len konkrétne údaje o ďalších veriteľoch dlžníka, ale aj konkrétne údaje 

o pohľadávkach takých veriteľov včítane konkrétnych údajov o splatnosti týchto pohľadávok a to v miere, 

ktorá v prípade, že tieto tvrdenia budú uznané za pravdivé, dovolia insolvenčnému súdu uzavrieť, že 

dlžník je v úpadku. Takú požiadavku nespĺňa insolvenčný návrh, v ktorom sú síce označení ďalší veritelia 

dlžníka, avšak konkrétne údaje o pohľadávkach takých veriteľov a o ich splatnosti sú nahradzované 

všeobecným tvrdením, že dlžník má peňažité záväzky, ktoré sú po dobu 30 dní po lehote splatnosti, 

respektíve neplní svoje peňažité záväzky po dobu dlhšiu 3 mesiacov po lehote splatnosti.“ (Uznesenie 

Najvyšší Súd ČR – senát zo dňa 21.12.2011, sp.zn.  MSPH 88 INS 14537/2010, 29 NSČR 14/2011- A - 

20). Dlžník naopak takéto údaje dokladá v rámci zoznamu záväzkov, ktoré sú povinnou prílohou jeho 

insolvenčného návrhu. 
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(§103 odst. 1 a 2 InsZ). Okrem toho musí navrhovateľ opatriť návrh úradne overeným 

podpisom (§97 odst. 2 InsZ). 

Návrh je nutné podať v potrebnom počte rovnopisov a to tak, aby jeden rovnopis 

ostal u insolvenčného súdu a aby jeden rovnopis dostal každý, komu sa doručuje 

(§ 103 odst. 3 InsZ). Vzhľadom k tomu, že sa insolvenčný návrh veriteľa doručuje iba 

dlžníkovi a insolvenčný návrh dlžníka sa nedoručuje vôbec, tak je veriteľský návrh 

nutné predložiť insolvenčnému súdu v dvoch vyhotoveniach, zatiaľ čo dlžnícky návrh 

stačí predložiť iba v jednom vyhotovení (§ 103 odst. 3 InsZ). 

V prípade, keď insolvenčný návrh podáva dlžník, tak musí k samotnému návrhu 

pripojiť tiež ďalšie zákonom stanovené prílohy. Tými sú zoznam majetku dlžníka 

vrátane jeho pohľadávok s uvedením jeho dlžníkov, zoznam záväzkov dlžníka 

s uvedením jeho veriteľov, zoznam zamestnancov dlžníka a listiny, ktoré dokladajú 

dlžníkov úpadok či hroziaci úpadok. Uvedené zoznamy musia byť zvlášť podpísané 

a musí v nich byť výslovne uvedené, že sú úplné a správne. Pokiaľ by dlžník neopatril 

zoznamy prehlásením o ich úplnosti a správnosti, nedostál by povinnosti predložiť 

zoznam spolu s insolvenčným návrhom a na jeho návrh by sa hľadelo ako na postihnutý 

nedostatkami.
21

 Fakultatívne môže dlžník k insolvenčnému návrhu pripojiť tiež návrh 

na vyhlásenie moratória (§ 115 InsZ) a pokiaľ chce riešiť svoj úpadok formou 

reorganizácie, návrh na povolenie reorganizácie (§ 106 odst. 1 InsZ). Pokiaľ má však 

dlžník v úmysle riešiť svoj úpadok oddlžením, návrh na povolenie oddlženia musí 

pripojiť k insolvenčnému návrhu obligatórne (§ 106 odst. 1 InsZ). Je preto nutné 

rozlišovať insolvenčný návrh ako podanie, ktorým navrhovateľ sleduje zahájenie 

insolvenčného konania a návrh na povolenie oddlženia alebo reorganizácie, ktorým 

dlžník navrhuje spôsob riešenia svojho úpadku. To potvrdil vo svojom uznesení aj 

Vrchný súd v Prahe: „ide o dve rôzne procesné podania, pre ktoré insolvenčný zákon 

predpisuje rôzne obsahové náležitosti a pre ktoré sa uplatňuje odlišné pravidlá aj čo do 

požiadaviek na ich formu. Obsahové náležitosti insolvenčného návrhu vymedzuje 

§ 103 odst. 1 a 2 InsZ, zatiaľ čo obsahové náležitosti návrhu na povolenie oddlženia 

ustanovenie § 391 InsZ. Samotný návrh na povolenie oddlženia však nie je ani pri 

dodržaní všetkých požiadaviek kladených insolvenčným zákonom na jeho obsah 

podaním spôsobilým zahájiť insolvenčné konanie (tým je iba obsahovo riadny a náležite 

                                                      
21

 Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 20. 5.2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 

NSČR 22/2009. 
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podpísaný insolvenčný návrh). Naopak, pokiaľ obsahuje insolvenčný návrh dlžníka, 

ktorý nie je podnikateľom, všetky zákonom predpísané náležitosti, musí byť prejednaný 

aj vtedy, pokiaľ insolvenčný súd odmietne návrh na povolenie oddlženia pre jeho 

vady“.
22

 Uvedené uznesenie sa síce vzťahuje len na návrh na povolenie oddlženia, ale je 

zrejmé, že jeho obsah je možné  analogicky vztiahnuť aj na návrh na povolenie 

reorganizácie. 

V prípade, keď insolvenčný návrh podáva veriteľ, tak v ňom musí okrem vyššie 

stanovených náležitostí navyše doložiť, že má proti dlžníkovi splatnú pohľadávku. 

K návrhu musí zároveň pripojiť aj jej prihlášku (§ 105 odst. 1 InsZ). Insolvenčný zákon 

v súčasnosti nepripúšťa nahradenie prihlášky pohľadávky insolvenčným návrhom 

a preto ju musí veriteľ k návrhu pripojiť vždy zvlášť a na samostatnom formulári 

(§ 176 InsZ). 

3.2.4 Dôsledky nedostatkov návrhu 

Je dôležité, aby insolvenčný návrh obsahoval všetky zákonom stanovené náležitosti 

a aby k nemu boli pripojené aj všetky požadované prílohy, teda aby bol bez 

nedostatkov
23

. V opačnom prípade nastupujú nepriaznivé procesné dôsledky v 

podobe odmietnutia návrhu alebo neprihliadania k nemu.  

K odmietnutiu návrhu bez ďalšieho, a to najneskôr do siedmich dní od podania 

návrhu, dochádza v prípade, pokiaľ návrh nespĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti 

alebo pokiaľ je návrh nezrozumiteľný či neurčitý (§ 128 InsZ). To predstavuje výraznú 

odchýlku oproti úprave v občianskom súdnom konaní, v rámci ktorého civilný súd ešte 

predtým, než návrh odmietne, vyzve navrhovateľa, aby vady v primeranej lehote 

odstránil. 

Pokiaľ však nedostatok návrhu spočíva v tom, že návrh neobsahuje úradne overený 

podpis, tak nedochádza k jeho odmietnutiu, ale k návrhu sa nebude prihliadať 

(§ 97 odst. 2 InsZ). 

Inak je tomu v prípade, pokiaľ je návrh samotný síce bez nedostatkov, ale pokiaľ 

k nemu neboli pripojené zákonom stanovené prílohy alebo pokiaľ tieto prílohy 

neobsahujú požadované náležitosti. V takejto situácii súd neodmietne návrh ihneď, ale 

                                                      
22

 Uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 22.10.2010, sp. zn. KSCB 25 INS 7437/2010, 3 VSPH 

909/2010. 
23

 Nedostatok návrhu je slovenský ekvivalent termínu „vada návrhu“. 
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až po márnom uplynutí lehoty k jeho doplneniu, ktorú sám stanoví. Táto lehota môže 

činiť maximálne sedem dní. To však  neplatí, pokiaľ je navrhovateľom právnická osoba 

alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý má povinnosť podať insolvenčný návrh podľa 

§ 98 InsZ – v týchto prípadoch môže súd stanoviť aj lehotu dlhšiu. 

Pre úplnosť je nutné dodať, že návrh bude odmietnutý aj prípade, že je zjavne 

bezdôvodný (§128a InsZ). 

3.3 Zahájenie insolvenčného konania a účinky s ním spojené 

Insolvenčné konanie je zahájené dňom doručenia insolvenčného návrhu vecne 

príslušnému súdu (§97 odst. 1 InsZ), ktorým je krajský súd, prípadne Mestský súd 

v Prahe (§ 7a InsZ). Pokiaľ by návrh došiel inému než vecne príslušnému súdu, bude 

odovzdaný príslušnému insolvenčnému súdu postupom podľa ustanovenia § 104a o.s.ř. 

Navrhovateľ by však vo zvýšenej miere mal dbať o to, aby takáto situácia nenastala, 

pretože v dôsledku postupu podľa spomínaného ustanovenia občianskeho súdneho 

poriadku spravidla dochádza k značnému omeškaniu medzi okamihom podania 

insolvenčného návrhu a okamihom vydania vyhlášky podľa § 101 InsZ, čo má 

samozrejme za následok aj neskorší vznik účinkov spojených so zahájením 

insolvenčného konania.
24

  

Inak by tomu bolo v situácii, keby návrh došiel miestne nepríslušnému súdu. Mieste 

príslušným je súd, v ktorého obvode  je obecný súd dlžníka a v prípade, že je dlžníkom 

osoba zapísaná v obchodnom registri, súd, v ktorého obvode bol obecný súd dlžníka ku 

dňu predchádzajúcemu o šesť mesiacov okamih zahájenia insolvenčného konania 

(§ 7b odst. 1 InsZ).
25

 Miestna nepríslušnosť súdu - na rozdiel od nepríslušnosti vecnej - 

nebráni zahájeniu insolvenčného konania
26

, s tým, že miestne nepríslušný súd po vydaní 

vyhlášky podľa § 101 InsZ postúpi vec súdu príslušnému podľa ustanovenia 

§ 105 odst. 2 o.s.ř. Tu je nutné podotknúť, že súd v tomto prípade rozhoduje o miestnej 

nepríslušnosti sám, preto pri postupovaní veci ani nedochádza k tak značnému zdržaniu 

                                                      
24

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

2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). s. 277. ISBN 9788075521354. 
25

 Vzhľadom na subsidiárne použitie občianskeho súdneho poriadku sa bude miestna príslušnosť 

insolvenčného súdu ďalej riadiť §85 an. o.s.ř. 
26

 Uvedené je možné dovodiť pomocou jazykového výkladu ustanovenia § 97 odst. 1 InsZ, ktorý 

výslovne  spája okamih zahájenia insolvenčného konania s doručením insolvenčného návrhu vecne 

príslušnému súdu.  
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ako pri rozhodovaní o jeho  nepríslušnosti vecnej. Negatívne dôsledky vyplývajúce 

z omeškania sú z toho dôvodu pre navrhovateľa menej závažné.  

Zahájenie insolvenčného konania súd oznamuje vyhláškou, ktorú zverejňuje 

v insolvenčnom registri. Ak bolo insolvenčné konanie zahájené na základe 

insolvenčného návrhu dlžníka, musí súd túto vyhlášku zverejniť bez ďalšieho, a to do 

dvoch hodín po doručení insolvenčného návrhu.
27

 Pokiaľ však insolvenčný návrh podal 

veriteľ, súd vyhlášku zverejní len za podmienky, že nemá dôvodné pochybnosti 

o dôvodnosti insolvenčného návrhu, inak rozhodne o tom, že sa návrh a iné dokumenty 

nezverejňujú (§ 101 odst. 1 InsZ, § 100a odst. 1 a 2 InsZ). Vyhláška sa okrem 

samotného zverejnenia tiež doručuje účastníkom konania (§ 101 odst. 3 InsZ) 

a oznamuje sa aj ďalším subjektom taxatívne vymenovaným v § 102 InsZ.  

Zverejnenie vyhlášky v insolvenčnom registri nemá síce vplyv na samotné 

zahájenie insolvenčného konania (tj. má len deklaratórne účinky), je to však 

rozhodujúcim okamihom pre vznik mnohých dôležitých právnych účinkov (§ 109 InsZ). 

Ich význam spočíva v predovšetkým tom, že poskytujú  dlžníkovi ochranu pred 

neusmernenou reakciou jednotlivých veriteľov, a to tým, že im zabraňujú v 

individuálnom uplatňovaní svojich pohľadávok. Svoj význam majú ale aj vo vzťahu 

k veriteľom, pretože jednak vytvárajú podmienky pre ich v zásade spravodlivé 

a pomerné uspokojenie v rámci jedného kolektívneho konania, a taktiež obmedzujú 

dlžníka v nakladaní s majetkovou podstatou. Tieto účinky sú často označované teóriou 

aj za tzv. zákonné, prípadne automatické moratórium
28

 a trvajú až do skončenia 

insolvenčného konania a v prípade reorganizácie do schválenia reorganizačného plánu, 

pokiaľ insolvenčný zákon nestanoví inak.  

Medzi najvýznamnejšie účinky spojené so zahájením insolvenčného konania 

radíme predovšetkým zákaz uplatňovať pohľadávky a iné práva týkajúce sa majetkovej 

podstaty žalobou (takéto práva môžu byť uplatnené len prihláškou), obmedzenie 

možnosti uplatniť a nadobudnúť právo na uspokojenie zo zaistenia, ktoré sa týka 

                                                      
27

 Pokiaľ by bol insolvenčný návrh učinený v dobe, keď do skončenia úradných hodín insolvenčného 

súdu zostáva menej než dve hodiny, alebo pokiaľ bol učinený v dňoch pracovného pokoja, zverejní súd 

túto vyhlášku do dvoch hodín po zahájení úradných hodín najbližšieho pracovného dňa 

(§ 101 odst. 1 InsZ). 
28

 Zákonné moratórium je nutné odlišovať od inštitútu moratória vyhlasovaného na návrh podľa §-

 115 an. InsZ. 
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majetku vo vlastníctve dlžníka alebo majetku náležiaceho do majetkovej podstaty (také 

právo je možné uplatniť a nadobudnúť len za podmienok stanovených insolvenčným 

zákonom, to platí aj o zriadení sudcovského alebo exekútorského záložného práva
29

 k 

nehnuteľnostiam), zákaz vykonať rozhodnutie alebo exekúciu na majetok vo vlastníctve 

dlžníka alebo na majetok náležiaci do majetkovej podstaty (výkon rozhodnutia alebo 

exekúciu je možné len nariadiť) alebo tiež povinnosť dlžníka zdržať sa nakladania 

s majetkovou podstatou, pokiaľ by to malo viesť k podstatnej zmene skladby, využitia 

alebo určenia tohto majetku alebo k jeho nie zanedbateľnému zmenšeniu. Súd môže 

takisto po rozhodnutí o úpadku vydať predbežné opatrenie, ktorým dlžníka obmedzí 

v nakladaní s majetkovou podstatou, pokiaľ je nutné zabrániť zmenám v 

rozsahu majetkovej podstaty v neprospech veriteľov (§ 113 InsZ). 

3.4 Prejednanie insolvenčného návrhu a rozhodnutie o ňom 

Insolvenčný zákon kladie dôraz na rýchlosť priebehu insolvenčného konania 

a tak v súlade so zásadou rýchlosti a hospodárnosti stanovuje poriadkové lehoty, 

v rámci ktorých musí súd rozhodnúť o insolvenčnom návrhu. V prípade dlžníckeho 

návrhu tak musí učiniť do pätnástich dní od jeho podania.
30

 U insolvenčného návrhu 

podaného osobou odlišnou od dlžníka zákon síce konkrétnu lehotu pre rozhodnutie 

o ňom nestanovuje, súd tak ale musí učiniť bez zbytočného odkladu. V oboch prípadoch 

musí ale súd učiniť do desiatich dní od podania insolvenčného návrhu úkony smerujúce 

k rozhodnutiu vo veci (§134 InsZ). Takýmito úkonmi môže byť napríklad výzva dlžníka 

k tomu, aby sa vyjadril k veriteľskému insolvenčnému návrhu podľa § 133 odst. 3 InsZ 

alebo v prípadoch, keď insolvenčný návrh nie je podpísaný všetkými oprávnenými 

osobami podľa § 132 odst. 2 InsZ, výzva takýchto osôb k vyjadreniu sa k návrhu. Súd 

by vo zvýšenej miere mal dbať o to, aby vydal rozhodnutie v stanovených lehotách, 

inak je možné uplatniť zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným 

postupom.
31

 

                                                      
29

 Záložné právo je slovenský ekvivalent termínu „zástavní právo“. 
30

 Pokiaľ je však vyhlásené moratórium, táto lehota neskončí skôr než uplynutím desiatich dní od zániku 

moratória (§134 InsZ). 
31

 Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 20.5.2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 

29 NSČR 22/2009. 
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Skutočnosti, na základe ktorých insolvenčný súd rozhoduje o úpadku dlžníka, 

musia byť v rámci prejednania insolvenčného návrhu osvedčené (§ 131 odst. 1 InsZ). 

Na tomto mieste by som sa zastavila nad uvedeným pojmom, pretože je významný 

z hľadiska vymedzenia rozsahu, v akom sa preukazuje skutkový stav. Vzhľadom 

k tomu, že pojem „osvedčenie“ zákon bližšie nedefinuje, je nutné pri vymedzovaní jeho 

obsahu vychádzať z právnej teórie. Osvedčenie je tak podľa Hásovej nutné chápať ako 

„slabšiu formu preukázania“
 32

. To znamená, že pokiaľ je nutné určité skutočnosti 

osvedčiť, postačí preukázať ich pravdepodobnosť a nie priamo ich pravdivosť.
33

 Súd tak 

v rámci insolvenčného konania nemusí vykonávať dokazovanie v plnom rozsahu. Aj 

v tomto prípade sledoval zákonodarca zavedením uvedenej úpravy naplnenie zásady 

rýchlosti a hospodárnosti insolvenčného konania. 

Z hľadiska toho, akým spôsobom sa jednotlivé skutočnosti osvedčujú, zákon 

rozlišuje medzi dlžníckym insolvenčným návrhom a insolvenčným návrhom podaným 

inou osobou. U insolvenčného návrhu dlžníka je výslovne stanovené, že postačí, pokiaľ 

sú rozhodné skutočnosti osvedčené údajmi insolvenčného návrhu a jeho listinami 

(§132 odst. 1 InsZ). To znamená, že pokiaľ dlžník podá insolvenčný návrh bez 

nedostatkov a pripojí k nemu aj všetky zákonom vyžadované prílohy, súd nebude 

overovať pravdivosť skutočností v nich tvrdených a bude ich považovať za osvedčené. 

V takom prípade nie je nutné ani nariadiť jednanie, čo vo výsledku môže výrazne 

prispieť k rýchlosti konania. Pokiaľ však v priebehu insolvenčného konania vyjdú 

najavo skutočnosti, ktoré sú v rozpore s tvrdeniami obsiahnutými v dlžníckom 

insolvenčnom návrhu alebo jeho prílohách, súd musí nariadiť jednanie a ohľadom 

sporných skutočností vykonať dokazovanie (§ 132 odst. 3 InsZ, §133 odst. 2 InsZ).  

Jednanie musí nariadiť taktiež v prípade, pokiaľ niektorá z osôb oprávnených 

samostatne jednať za dlžníka nesúhlasí s podaním insolvenčného návrhu. Inak tomu je 

v prípade insolvenčných návrhov iných osôb, o ktorých súd rozhoduje spravidla až po 

nariadení jednania (§133 odst. 1 InsZ), v rámci ktorého si strany môžu jasne vyjasniť 

svoje procesné postoje. Aby však nebolo zbytočne bránené rýchlosti konania, môže súd 

v zákonom stanovených prípadoch rozhodnúť vo veci aj bez nariadenia jednania. Bude 

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

komentované zákony. s. 395. ISBN 9788074005558. 
33

Vláda: Dôvodová správa k zákonu č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia, 

č. 182/2006 Dz., komentár k § 86. 
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tomu tak v prípade, keď insolvenčný súd plne vyhovie návrhu, ktorému nikto 

neodporoval alebo pokiaľ je možné o návrhu rozhodnúť iba na základe účastníkmi 

predložených listinných dôkazov a tí sa vzdali práva na prejednanie veci, poprípade 

súhlasia s rozhodnutím veci bez nariadenia jednania (§133 odst. 1 InsZ). Aj tu však 

platí, že pokiaľ vyjdú najavo v priebehu konania sporné skutočnosti, súd jednanie 

nariadiť musí. Je však nutné si uvedomiť, že rozsah takého dokazovania v rámci 

insolvenčného konania je výrazne užší v porovnaní s rozsahom dokazovania v rámci 

klasického sporného konania. Insolvenčné konanie tak v žiadnom prípade  nemôže 

nahradiť sporné konanie. Takýto záver je možné dovodiť z uznesenia Najvyššieho súdu, 

v ktorom mimo iné zaujal nasledujúce stanovisko: „Dôvodom k zamietnutiu 

insolvenčného návrhu veriteľa v konaní pred súdom prvého stupňa je aj to, že 

v insolvenčnom konaní vyjde najavo, že sporné skutočnosti týkajúce sa pohľadávky, 

ktorú je insolvenčný navrhovateľ povinný doložiť, nebude možné osvedčiť iba listinami 

a že vykonaním vecne opodstatnených dôkazov (výsluchom účastníkov, výsluchom 

svedkov, znaleckými posudkami, obhliadnutím apod.) by insolvenčný súd nahradzoval 

sporné konanie o takej pohľadávke“.
34

 

Pre úplnosť je nutné dodať, že ohľadom zistenia úpadku uplatňuje vyšetrovacia 

zásada. Vykonať dôkaz tak insolvenčný súd môže aj bez návrhu (§86 InsZ), povinnosť 

tvrdenia ale aj naďalej nesie insolvenčný navrhovateľ.  

3.4.1 Rozhodnutie o úpadku 

Rozhodnutie o úpadku je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v insolvenčnom 

konaní, ktoré završuje jeho prvú fázu a je zároveň logickým predpokladom zahájenia 

jeho ďalšej fázy - vlastného spôsobu riešenia úpadku. Insolvenčný súd ho vydá, pokiaľ 

je osvedčením alebo dokazovaním zistené, že je dlžník v úpadku alebo že mu úpadok 

hrozí (§ 136 odst. 1 InsZ), za podmienky, že nie sú dané ďalšie okolnosti, pre ktoré by 

súd musel odmietnuť alebo zamietnuť insolvenčný návrh, poprípade pre ktoré by musel 

zastaviť konanie. Rozhodnutie o úpadku je tak rozhodnutím, ktorým súd deklaruje 

úpadok dlžníka a vyhovuje tak insolvenčnému návrhu.  

                                                      
34

Uznesenie Najvyššieho Súdu ČR – senátu zo dňa 29.4.2010, sp. zn. KSPH 37 INS 4965/2008, 

29 NSČR 30/2009 – A – 64.  
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Okrem všeobecných náležitostí  stanovených v § 88 InsZ,
35

 ktoré musí obsahovať 

každé uznesenie vydané v insolvenčnom konaní, musí rozhodnutie o úpadku navyše 

obsahovať aj ďalší okruh náležitostí vymedzených v § 136 odst. 2 InsZ. Medzi tieto 

náležitosti radíme predovšetkým výrok, ktorým sa zisťuje úpadok alebo hroziaci úpadok 

dlžníka, výrok o ustanovení insolvenčného správcu, výrok o určení miesta a termínu 

konania schôdze veriteľov
36

 a prieskumného jednania a v neposlednej rade výzvu 

veriteľov, ktorí doposiaľ neprihlásili svoje pohľadávky, aby tak učinili v lehote dvoch 

mesiacov a poučenie o následkoch zmeškania uvedenej lehoty.
37

 Vzhľadom 

k subsidiárnemu použitiu občianskeho súdneho poriadku musí rozhodnutie o úpadku 

obsahovať tiež náležitosti vyplývajúce z § 157 OSŘ a z § 169 OSŘ. To znamená, že súd 

musí v odôvodnení uviesť, čoho a z akých dôvodov sa insolvenčný navrhovateľ 

dovoláva, ako sa k tomu vyjadril dlžník či iný účastník konania, ktoré skutočnosti 

považuje za osvedčené a ktoré nie, o ktoré tvrdenia a dôkazy oprel svoje skutkové 

zistenia a akými úvahami sa pri ich hodnotení riadil. Medzi dôležité náležitosti 

rozhodnutia patrí tiež poučenie o prípustnosti opravných prostriedkov. 

Tak ako samotné zahájenie insolvenčného konania, vyvoláva aj rozhodnutie 

o úpadku zákonom stanovené účinky (§ 140 až § 140e InsZ). Tie nastávajú okamihom 

jeho zverejnenia v insolvenčnom registri bez ohľadu na to, či bol stanovený aj vlastný 

spôsob riešenia úpadku (§ 140a odst. 1 InsZ) a uvedeným okamihom nastupujú vedľa 

účinkov podľa § 109 InsZ. Ich význam je veľmi podobný tomu, ktorý pripisujeme 

účinkom spojeným so zahájením insolvenčného konania - teda majú predovšetkým 

obmedziť dlžníka v nakladaní s majetkovou podstatou a zároveň zabrániť jeho 

jednotlivým veriteľom v individuálnom uplatňovaní svojich pohľadávok. Vzhľadom 

k tomu, že vo všeobecnej časti mojej práce chcem podať len zostručnený prehľad 

                                                      
35 Medzi tieto náležitosti radíme označenie insolvenčného súdu, mená a priezviská sudcov, označenie 

dlžníka a jeho zástupcu, označenie osoby, o ktorej podaní sa rozhoduje, označenie jej zástupcu 

a označenie veci. Pokiaľ je to možné, uvedie sa v označení dlžníka tiež dátum jeho narodenia alebo jeho 

identifikačné číslo (§ 88 odst. 2 InsZ). 
36

 Pri určovaní termínu konania schôdze veriteľov je súd ohraničený iba maximálnym časovým limitom 

do troch mesiacov od vydania rozhodnutia o úpadku  (§ 137 odst. 1, § 149 odst. 1 InsZ). Aj keď to zákon 

výslovne nestanovuje, vzhľadom k tomu, že sa schôdze môžu zúčastniť len prihlásení veritelia, mal by 

súd pri určení konkrétneho termínu vychádzať tiež dĺžky lehoty, ktorú stanovil pre prihlasovanie 

pohľadávok. 
37

 Týmito následkom je podľa §173 odst. 1 InsZ strata možnosti uspokojiť neskoro prihlásenú 

pohľadávku v insolvenčnom konaní. 
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priebehu prvej fázy insolvenčného konania, nebudem sa venovať bližšiemu rozboru 

jednotlivých účinkov a uvediem len niektoré z nich. Medzi najvýznamnejšie tak radíme 

napríklad prechod práva nakladať s majetkovou podstatou z dlžníka na insolvenčného 

správcu, ale len v rozsahu, v ktorom s ňou nie je oprávnený nakladať 

(§ 140 odst. 1 InsZ),  obmedzenie možnosti dlžníka a veriteľa vzájomne si započítať 

pohľadávky (§140 odst. 2 až 4 InsZ), prerušenie súdnych a rozhodcovských konaní 

o pohľadávkach a iných právach týkajúcich sa majetkovej podstaty, ku ktorému 

dochádza priamo ex lege (§ 140a InsZ), v prípade, že takéto konanie ešte nebolo 

zahájené, zákaz ho zahájiť (§ 140c InsZ) a v neposlednej rade aj zákaz nariadiť 

a zahájiť výkon rozhodnutia či exekúciu, ktorá by sa týkala majetku vo vlastníctve 

dlžníka či iného majetku náležiaceho do majetkovej podstaty (§ 140e InsZ). Aj po 

rozhodnutí o úpadku trvajú naďalej účinky spojené s predbežným opatrením 

nariadeným insolvenčným súdom, insolvenčný súd ho však môže bez návrhu zmeniť 

(§ 140 odst. 1 InsZ).  

3.4.2 Iné rozhodnutia o insolvenčnom návrhu 

Súd môže rozhodnúť o insolvenčnom návrhu aj inak než  vydaním rozhodnutia 

o úpadku. V prvej rade môže návrh uznesením zamietnuť. Súd tak učiní, pokiaľ nie sú 

splnené zákonom stanovené predpoklady pre vydanie rozhodnutia o úpadku. 

Najčastejšie pôjde o prípady, keď sa nepodarí osvedčiť úpadok, ale dôvodom pre 

zamietnutie návrhu môže byť aj nenaplnenie iných pojmových znakov úpadku, ako 

napríklad plurality veriteľov. Od zamietnutia návrhu je nutné odlíšiť jeho odmietnutie, 

ku ktorému dochádza v dôsledku toho, že návrh trpí nedostatkami, nie sú k nemu 

pripojené zákonom požadované prílohy či je zjavne bezdôvodný.
38

 V neposlednej rade 

môže súd konanie zastaviť, a to z dôvodu nedostatku procesných podmienok, ako 

napríklad existencie prekážky litispendencie či res iudicata, alebo v dôsledku späťvzatia 

návrhu. 

Zastavením konania, odmietnutím insolvenčného návrhu či jeho zamietnutím 

insolvenčné konanie končí. Pokiaľ však k tomu dôjde vinou insolvenčného 

navrhovateľa, nesie voči dlžníkovi či jeho veriteľom zodpovednosť za škodu alebo inú 

ujmu, ktorá im vznikla v dôsledku opatrení prijatých v priebehu insolvenčného konania 

(§146 InsZ). Preto by mal insolvenčný navrhovateľ ešte pred podaním návrhu dôsledne 

                                                      
38

 Viď bližšie kapitola 3.2.4. 
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zvážiť, či je opodstatnený, bez nedostatkov a či nebude zjavne viesť k vydaniu 

niektorého z vyššie uvedených rozhodnutí. 

3.4.3 Rozhodnutie o tom, že dlžník nie je v úpadku 

Vedľa už vyššie uvedených rozhodnutí o insolvenčnom návrhu tvorí samostatnú 

kategóriu rozhodnutie o tom, že dlžník nie je v úpadku. Takéto rozhodnutie predstavuje 

procesné riešenie situácie, keď po vydaní rozhodnutia o úpadku, ale ešte do vydania 

rozhodnutia o jeho konkrétnom spôsobe riešenia vyjde najavo, že dlžník v úpadku nie je 

alebo keď nastanú iné okolnosti, pre ktoré by nebolo účelné pokračovať v insolvenčnom 

konaní. Podľa litery zákona vydá súd predmetné rozhodnutie v troch prípadoch - pokiaľ 

po vydaní rozhodnutia o úpadku zistí, že (i) úpadok nebol osvedčený alebo že (ii) dlžník 

uspokojil všetky pohľadávky za majetkovou podstatou a všetky im na roveň postavené 

pohľadávky a zároveň nie je v insolvenčnom konaní prihlásený žiaden ďalší veriteľ 

(§ 158 odst. 1 InsZ). Rozhodnutie vydá v týchto prípadoch aj bez návrhu. Súd rozhodne 

o tom, že dlžník nie je v úpadku taktiež, keď to (iii) dlžník navrhne a k návrhu pripojí 

písomný súhlas všetkých veriteľov a insolvenčného správcu. Podpisy všetkých osôb 

musia byť úradne overené (§ 158 odst. 2 InsZ). Takto vydané pravomocné rozhodnutie 

ruší účinky rozhodnutia o úpadku a končí ním konanie.  

3.5 Stanovenie spôsobu riešenia úpadku  

Pokiaľ insolvenčný súd rozhodne o úpadku, musí taktiež stanoviť aj spôsob jeho 

riešenia. Činí tak prostredníctvom rozhodnutia o spôsobe riešenia úpadku, ktoré vydáva 

buď priamo spolu s rozhodnutím o úpadku, alebo samostatne. Tejto problematike sa 

budem venovať len v súvislosti s povolením reorganizácie, a to v kapitole 7.3. Pre 

úplnosť je nutné dodať, že spôsobom riešenia úpadku môže byť konkurz, oddlženie, 

zvláštne spôsoby riešenia úpadku finančných inštitúcií a v neposlednej rade 

reorganizácia.  
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4. Reorganizácia ako jeden zo spôsobov riešenia úpadku  

Reorganizácia ako jeden zo spôsobov riešenia úpadku je pomerne novým 

inštitútom – v Českej republike bola zavedená až súčasným insolvenčným zákonom 

s účinnosťou od 1. januára 2008. Vzhľadom k tomu, že nebolo možné naviazať na 

predchádzajúcu právnu úpravu a ani na s ňou súvisiacu judikatúru, vychádzal 

zákonodarca z amerického Bankruptcy Law z roku 1978, ktorú doplnil o ďalšie 

európske úpravy, predovšetkým o úpravu nemeckú a rakúsku.
39

 Zavedením 

reorganizácie do českého právneho poriadku sa podnikateľom otvorila nová cesta 

k sanačnému spôsobu riešenia svojho úpadku, ktorý tak nemusí pre podnikateľa – 

právnickú osobu nevyhnutne znamenať jeho zánik z právneho hľadiska, ako je to 

v prípade konkurzu
40

 (z podstaty veci takéto účinky nemôžu nastať v prípade konkurzu 

u podnikateľa - fyzickej osoby). Pokiaľ by totiž bol konkurz jediným možným 

spôsobom riešenia úpadku u podnikateľa – právnickej osoby, úpadok by preňho nutne 

znamenal jeho zánik spojený s ukončením prevádzky jeho závodu a podnikania ako 

takého.
41

 To môže mať negatívne dopady nielen na samotného dlžníka, ale aj na jeho 

veriteľov, ktorých miera uspokojenia je v prípade konkurzu relatívne nízka, 

a samozrejme aj na ďalšie subjekty, ako napríklad zamestnancov dlžníka. Preto 

v prípadoch, keď sú splnené zákonom stanovené podmienky, sa môže javiť vhodnejším 

riešiť úpadok práve formou reorganizácie. Výhody reorganizácie tak potom 

predovšetkým spočívajú v tom, že reorganizácia umožňuje zachovať bežiaci podnik, 

veriteľom prináša spravidla vyššie uspokojenie než je tomu v prípade konkurzu a má 

pozitívny dopad aj na udržanie stavu zamestnancov a zamestnanosti ako takej. Je však 

nutné zdôrazniť, že aj po splnení zákonných podmienok jej prípustnosti je nutné vždy 

zvážiť jej hospodársky prínos. Pokiaľ sa na reorganizáciu totiž pozrieme z hľadiska jej 

ekonomickej efektívnosti, bude podľa Richtera pripadať v úvahu len u tých úpadcov, 

ktorých majetok má pozitívnu going concern hodnotu (tzn. tržná hodnota zachovaného 

bežiaceho závodu prevyšuje súhrn tržných hodnôt jeho jednotlivých častí) a zároveň 

pokiaľ túto hodnotu nie je možné realizovať za prijateľných transakčných nákladov 

                                                      
39

Vláda: Dôvodová správa k zákonu č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia, 

č. 182/2006 Dz., komentár k § 316 - § 364. 
40  WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Praha: Leges, 2015. Student 

(Leges). s. 289. ISBN 9788075020772. 
41

 Viď. § 173 odst. 2 NOZ. 
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predajom. Druhou uvedenou podmienkou Richter narážal predovšetkým na skutočnosť, 

že aj v rámci konkurzu je možné speňažiť bežiaci závod s kladnou going concern 

hodnotou, zachovať tak dlžníkove aktíva pohromade a z výťažku uspokojiť veriteľov. 

Taký postup v rámci konkurzu môže byť výhodným ale len v prípade prijateľných 

nákladov na transakcie spojené s prevodom závodu – v opačnom prípade sa javí 

hospodárky efektívnejším riešiť úpadok práve formou reorganizácie.
42

 V súvislosti 

s uvedeným však vyvstáva otázka, aký je teda kľúčový rozdiel medzi reorganizáciou 

a konkurzom, keď aj v rámci konkurzu je možné speňažiť podnik ako celok. Odpoveď 

nám v tomto smere poskytuje veľmi výstižný citát Jacksona: „Kľúčový koncepčný 

rozdiel medzi reorganizáciou a konkurzom spočíva v tom, že v reorganizácii sú 

dlžníkove aktíva (alebo ich väčšina) predané samotným veriteľom skôr než tretím 

stranám. Kľúčový rozdiel nespočíva v tom, že v reorganizácii sú dlžníkove aktíva 

zachované pohromade; taký výsledok je možné dosiahnuť aj v konkurze, pokiaľ je 

dlžníkov majetok speňažený ako bežiaci podnik. [...] Kľúčovým rozdielom medzi 

reorganizáciou a konkurzom je to, kto sa stane novým vlastníkom dlžníkovho majetku: 

tretie strany, alebo nositelia doterajšieho nároku naňho“.
43

 

Z legálneho hľadiska sa reorganizáciou rozumie spravidla postupné 

uspokojovanie pohľadávok veriteľov pri zachovaní prevádzky dlžníkovho podniku, 

ktoré je súčasne zaistené opatreniami k ozdraveniu tohto podniku. Reorganizácia 

prebieha podľa insolvenčným súdom schváleného reorganizačného plánu s priebežnou 

kontrolou jeho plnenia zo strany veriteľov a vyznačuje sa tak tiež intenzívnejším 

zapojením veriteľov do celého procesu než je tomu v prípade konkurzu alebo 

oddlženia.
44

 

5. Prípustnosť reorganizácie 

Reorganizácia nie je všeobecným spôsobom riešenia úpadku a je prípustná len 

po splnení zákonom stanovených podmienok, vymedzených predovšetkým v 

§ 316 InsZ. Reorganizáciou je tak možné riešiť len úpadok alebo hroziaci úpadok 

dlžníka, ktorý je podnikateľom, pričom je nepodstatné, či a jedná o fyzickú alebo 

                                                      
42 RICHTER, Tomáš. Reorganizace podle insolvenčního zákona – 1. část. Právní rozhledy. 2008, č. 13, s. 

465 - 474 
43

 Ibid. 
44

 HOSTINSKÝ, Jan. Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu. Ostrava: Key Publishing, 2009. 

Monografie (Key Publishing). s. 92. ISBN 978-80-7418-010-1. 
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právnickú osobu. U dlžníka - nepodnikateľa je reorganizácia neprípustná. Dôvodom 

tohto obmedzenia je skutočnosť, že sa reorganizácia týka vždy dlžníkovho závodu,
45

 

ktorý nepodnikateľský subjekt z logiky veci nemôže mať. Na tomto mieste sa však 

otvára otázka, či je reorganizácia prípustná u podnikateľa, ktorý nemá obchodný závod. 

V praxi sa síce nebude jednať o časté situácie, jednako aj s takouto otázkou sa súdy už 

museli zaoberať. Vrchný súd v Prahe sa však vo svojom uznesení vyjadril k tejto otázke 

jednoznačne: „Pri posudzovaní podmienok pre povolenie reorganizácie – fyzickej osoby 

musí súd najskôr vyriešiť otázku, či má táto osoba podnik v zmysle § 5 odst. 1, 2 ObchZ. 

Pokiaľ ho v dobe rozhodovania súdu o povolení reorganizácie nemá, nie je možné riešiť 

úpadok podnikateľa – fyzickej osoby povolením reorganizácie […]“.
46

 Hoci 

v uvedenom uznesení podmieňuje prípustnosť reorganizácie existenciou podniku 

v zmysle § 5 už neúčinného obchodného zákonníka, vzhľadom k blízkej významovej 

podobnosti uvedeného pojmu s pojmom „obchodný závod“ podľa § 502 nového 

občianskeho zákonníku je dané uznesenie použiteľné aj naďalej.  

Okrem nepodnikateľských subjektov a subjektov bez obchodného závodu 

stanovuje insolvenčný zákon výpočet ďalších osôb, u ktorých reorganizácia nie je 

prípustná. Takto je reorganizácia absolútne vylúčená u právnickej osoby v likvidácii, 

u obchodníka s cennými papiermi alebo u osoby oprávnenej k obchodovaniu na 

komoditnej burze. U právnickej osoby v likvidácii je tomu tak z toho dôvodu, že 

likvidácia smeruje vždy k ukončeniu  prevádzky závodu, kým reorganizácia sleduje 

presne opačný cieľ, a to zachovanie životaschopného závodu. Bolo by preto proti 

zmyslu ustanovení o reorganizácii, aby bola u takéhoto subjektu prípustná. U  osoby 

oprávnenej k obchodovaniu na komoditnej burze je reorganizácia vylúčená z iného 

dôvodu, a to za účelom ochrany obchodov uskutočňovaných prostredníctvom burzy. 

Ako zdôraznil Vrchný súd v Olomouci vo svojom uznesení: „Účastník burzového 

obchodu, hoci by uňho bol insolvenčným súdom zistený úpadok, avšak doteraz by 

nebolo rozhodnuté o jeho riešení konkurzom, nie je zo zákona vylúčený z obchodovania 

                                                      
45

 Hoci insolvenčný zákon používa vo svojich ustanoveniach pojem „podnik“ (viď. § 316 odst. 2 InsZ), 

vo svojej práci vychádzam z právnej terminológie zodpovedajúcej zákonu č. 89/2012 Zb., občiansky 

zákonník (ďalej len nový občiansky zákonník alebo NOZ). Podľa právnej terminológie nového 

občianskeho zákona je pojmu podnik v zmysle § 5 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník (ďalej len 

obchodný zákonník alebo ObchZ) významovo najbližšie pojem „obchodný závod“ v zmysle § 502 NOZ. 
46

 Uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 1.8.2012, sp. zn. KSPA 56 INS 21027/2011, 

1 VSPH 897/2012 - B - 17. 
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na burze. U takejto osoby je možné len ťažko predpokladať, že bude schopná riadne 

a včas plniť záväzky z burzových obchodov. Túto ochranu preto stanoví insolvenčný 

zákon tak, že pre prípad úpadku týchto osôb stanoví absolútnu neprípustnosť 

reorganizácie a rozhodnutie o zistení úpadku spája s prehlásením konkurzu, ktorým je 

takáto osoba zo zákona vylúčená z burzových obchodov“.
47

  

Vedľa vyššie uvedených subjektov nemôžu reorganizáciou riešiť svoj úpadok 

ani tuzemské banky a sporiteľné a úverové družstvá (§ 368 odst. 3 InsZ). 

5.1 Kvantitatívna podmienka a štandardná reorganizácia 

Reorganizácia je v prvej rade určená pre ekonomicky významné subjekty, teda 

hlavne pre veľké a stredné závody, preto je ďalšou podmienkou jej prípustnosti tzv. 

kvantitatívne kritérium vyjadrené v § 316 odst. 4 InsZ. Z tohto ustanovenia vyplýva, že 

je reorganizácia možná len u dlžníka, ktorého ročný obrat za posledné účtovné obdobie 

činil aspoň päťdesiat miliónov českých korún alebo pokiaľ dlžník zamestnáva ku dňu 

podania insolvenčného návrhu viac než päťdesiat zamestnancov. Toto kritérium má 

podľa dôvodovej správy „za cieľ obmedziť uplatnenie tohto inštitútu na subjekty, 

u ktorých je možné – aj s prihliadnutím k zahraničným skúsenostiam – s najväčšou 

pravdepodobnosťou očakávať zdarný priebeh reorganizácie.“.
48

 Kvantitatívne 

kritérium teda vychádza z predpokladu, že s rastúcou veľkosťou závodu narastá aj 

pravdepodobnosť, že závod bude mať kladnú going concern hodnotu odlišnú od 

hodnoty ľudského kapitálu jeho zakladateľa, a je preto účelné ho udržiavať ako celok v 

chode.
49

 Ďalším dôvodom zavedenia tohto kritéria sú tiež vyššie náklady na 

uskutočnenie reorganizácie v porovnaní s konkurzom, ktoré menší podnikatelia 

spravidla nie sú schopní niesť.
50

 Je teda možné konštatovať, že kvantitatívny test má 

predovšetkým brániť tomu, aby návrh na reorganizáciu podávali subjekty, u ktorých by 

reorganizácia s najväčšou pravdepodobnosťou nebola úspešná. Domnievam sa, že 

zrušenie tejto podmienky by mohlo spôsobiť nárast neúčelných návrhov na povolenie 

reorganizácie a s tým spojené zvýšené zaťaženie súdov a predĺženie celého 
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insolvenčného konania, čo by bolo v konaní obzvlášť vyžadujúcom rýchly priebeh 

nežiaducim javom.  

5.2 Kvalitatívna podmienka a predjednaná reorganizácia 

Pokiaľ dlžník nespĺňa vyššie popísané ekonomické kritérium, neznamená to ešte 

automaticky, že musí svoj úpadok riešiť konkurzom, prípadne oddlžením.  Zákon totiž 

otvára cestu k reorganizácii aj malým podnikateľom usilujúcim o sanáciu svojho 

závodu, a to za podmienky, že k tomu získajú podporu zákonom vyžadovaného počtu 

veriteľov. Zákon tak v ustanovení § 316 odst. 5 InsZ pripúšťa reorganizáciu aj u dlžníka 

nespĺňajúceho kvantitatívnu podmienku, pokiaľ predloží súdu spolu s insolvenčným 

návrhom alebo najneskôr do rozhodnutia o úpadku reorganizačný plán prijatý aspoň 

polovicou všetkých zaistených veriteľov počítanou podľa výšky ich pohľadávok 

a aspoň polovicou všetkých nezaistených veriteľov počítanou taktiež podľa výšky ich 

pohľadávok.  

Aj keď zákon umožňuje predložiť reorganizačný plán až po zahájení 

insolvenčného konania, vzhľadom na časovú náročnosť jeho vypracovania ako aj na 

možné (a v praxi časté) nezhody veriteľov pri jednaní o jeho finálnej podobe, je pre 

dlžníka výhodnejšie vypracovať reorganizačný plán a zahájiť jednanie o ňom ešte pred 

samotným podaním insolvenčného návrhu. V opačnom prípade si výrazne znižuje 

šance, že sa mu podarí včas získať súhlas požadovaného množstva veriteľov. Okrem 

toho je ďalším dôvodom, pre ktorý je výhodnejšie predložiť schválený reorganizačný 

plán už spolu s insolvenčným návrhom, jeho silnejšia pozícia oproti reorganizačnému 

plánu predloženému súdu až po zahájení insolvenčného konania.
51

 Pokiaľ však 

insolvenčný návrh nepodá dlžník, ale veriteľ, môže sa lehota pre vypracovanie a prijatie 

reorganizačného plánu postupom podľa § 316 odst. 5 InsZ javiť nedostatočná. 

V takýchto prípadoch zákon preto dáva dlžníkovi možnosť požiadať súd o predĺženie 

lehoty k predloženiu reorganizačného plánu, avšak maximálne o tridsať dní 

(§ 316 odst. 5 InsZ).  

Aj keď je predjednaná reorganizácia určená primárne malým podnikateľom 

k tomu, aby prekonali ekonomickú bariéru prípustnosti reorganizácie, môžu k nej 

siahnuť aj podnikatelia spĺňajúci kvantitatívny test. Takáto predjednaná reorganizácia 
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im môže priniesť viacero výhod. V prvej rade je jej veľkým pozitívom jednoduchšie 

schvaľovanie reorganizačného plánu než je tomu u reorganizácie štandardnej. Ako už 

bolo vyššie spomínané, reorganizačný plán musí byť v prípade predjednanej 

reorganizácie prijatý aspoň polovicou všetkých zaistených veriteľov a aspoň polovicou 

všetkých nezaistených veriteľov. Hlasy sa pritom počítajú len podľa výšky ich 

pohľadávok, pričom každá koruna pohľadávky má váhu jedného hlasu.  Toto 

ustanovenie je nutné preto chápať tak, že pre prijatie reorganizačného plánu dlžník 

nemusí získať podporu nadpolovičnej väčšiny „hláv“ a postačí, ak reorganizačný plán 

v rámci každej skupiny schvália tí veritelia, ktorí majú voči dlžníkovi pohľadávky vo 

výške aspoň polovice celkovej hodnoty všetkých zistených pohľadávok.
52

 Pre prijatie 

reorganizačného plánu v rámci štandardnej reorganizácie stanovuje ale zákon prísnejšie 

podmienky (§ 337, § 347 InsZ). Veritelia sú tak pre účely hlasovania rozdelení do 

jednotlivých skupín, a to takým spôsobom, aby v každej skupine boli veritelia so 

zásadne zhodným postavením a zhodnými hospodárskymi záujmami. Okrem toho tvoria 

vlastnú skupinu každý zaistený veriteľ, spoločníci a členovia dlžníka a veritelia 

nedotknutých pohľadávok
53

 (§ 337 odst. 1 a 2 InsZ). Reorganizačný plán musí prijať 

každá skupina veriteľov (§ 347 odst. 1  písm. c) InsZ), pričom v rámci skupiny ho musí 

prijať nadpolovičná väčšina hlasujúcich veriteľov, ktorých pohľadávky zároveň 

predstavujú najmenej polovicu celkovej menovitej hodnoty pohľadávok hlasujúcich 

veriteľov tejto skupiny  (§ 347 odst. 1 InsZ).
54

 V rámci skupiny spoločníkov a členov 

dlžníka postačí, aby ho prijala prostá väčšina veriteľov, pokiaľ má ale dlžník základný 

kapitál, musí ho prijať nadpolovičná väčšina veriteľov, ktorých pohľadávky zároveň 

predstavujú najmenej dve tretiny hodnoty základného kapitálu. V rámci skupiny 

veriteľov nedotknutých pohľadávok sa reorganizačný plán automaticky považuje za 

prijatý. Inak povedané, pre prijatie reorganizačného plánu musia byť súčasne splnené 

                                                      
52
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dve kritériá, a to kritérium minimálneho počtu veriteľov a kritérium minimálnej výšky 

pohľadávok. To platí pre všetky skupiny veriteľov s výnimkou tej, ktorá je tvorená 

spoločníkmi a členmi dlžníka a u ktorej insolvenčný zákon automaticky prezumuje 

súhlas. Je tak nepochybné, že prijatie reorganizačného plánu v rámci predjednanej 

reorganizácie je omnoho jednoduchšie a pre dlžníka usilujúceho o riešenie úpadku 

formou reorganizácie výrazne prijateľnejšie. 

Okrem jednoduchšieho schvaľovania reorganizačného plánu je ďalším prínosom 

predjednanej reorganizácie možnosť dlžníka určiť podľa vlastného uváženia
55

 osobu 

insolvenčného správcu (§ 25 odst.1 InsZ), ktorého súd ustanoví, pokiaľ splňuje 

podmienky v § 21 až § 24 InsZ. Vzhľadom k tomu, že insolvenčný správca má veľký 

vplyv na rýchlosť a priebeh insolvenčného konania, mal by dlžník jeho voľbu dôsledne 

zvážiť. Pri svojom výbere by mal klásť dôraz obzvlášť na to, aby mal insolvenčný 

správca dostatočné skúsenosti a aby nebol nadmieru vyťažený inými prebiehajúcimi 

konaniami. Samozrejme, voľba insolvenčného správcu nie je neobmedzená a dlžník tak 

môže vyberať len z osôb zapísaných v zozname insolvenčných správcov. 

V neposlednej rade predjednaná reorganizácia prispieva aj k celkovému 

skráteniu insolvenčného konania, ku ktorému dochádza v dôsledku toho, že súd musí 

spojiť rozhodnutie o povolení predjednanej reorganizácie priamo s rozhodnutím 

o úpadku. Fázu konania medzi podaním insolvenčného návrhu a povolením 

reorganizácie je tak možné s ohľadom na ustanovenie § 134 a § 148 odst. 2 InsZ skrátiť 

teoreticky až na pätnásť dní.
56

 

Napriek tomu, že predjednaná reorganizácia so sebou prináša všetky uvedené 

výhody, je v praxi využívaná  len zriedkavo - a to najčastejšie v súvislosti s nesplnením 

kvantitatívneho kritéria pre uskutočnenie štandardnej reorganizácie.  
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6. Návrh na povolenie reorganizácie 

K prejednaniu reorganizácie ako spôsobu riešenia úpadku smie súd pristúpiť len 

na základe návrhu účastníka insolvenčného konania.  K podaniu takého návrhu tak 

insolvenčný zákon v § 317 aktívne legitimuje iba dlžníka alebo prihláseného veriteľa
57

, 

za podmienky, že je v dobrej viere ohľadom splnenia všetkých podmienok pre 

schválenie reorganizačného plánu. Zákon toto kritérium síce bližšie nerozvádza, je ale 

možné predpokladať, že je ním vyjadrená primárne požiadavka, aby u navrhovateľa 

reorganizácie panovalo vedomie, že nie sú a ani nebudú naplnené podmienky pre 

zamietnutie návrhu podľa § 326 InsZ.
58

 Hoci je zrejmé, že si je zákonodarca vedomý 

možného zneužitia insolvenčnej legislatívy a ustanovením § 317 odst. 2 InsZ sa tomu 

snaží zabrániť, v odbornej literatúre sa dá často stretnúť s názorom 

spochybňujúcim jeho potrebnosť. Hlavným argumentom hovoriacim v prospech takého 

tvrdenia je skutočnosť, že nedostatok dobrej viery je v praxi v tomto ohľade len veľmi 

ťažko preukázateľný. Ustanoveniu sa preto pripisuje rýdzo apelatívny charakter.
 59

  

Oprávnený subjekt môže podať návrh na povolenie reorganizácie len v zákonom 

stanovených lehotách (§318 InsZ). Tie sú určené odchylne pre dlžníka podávajúceho 

insolvenčný návrh pre hroziaci úpadok a pre ostatné prípady. V prvom uvedenom 

prípade musí dlžník podať  návrh na povolenie reorganizácie najneskôr do rozhodnutia 

o úpadku, v ostatných prípadoch sa návrh musí podať najneskôr do desiatich dní pred 

prvou schôdzou veriteľov. Omeškanie uvedených lehôt vedie k jeho odmietnutiu, 

pričom odpustenie zmeškania lehoty zákon v insolvenčnom konaní nepripúšťa. 

Dôvodom, pre ktorý zákonodarca stanovuje dve takto odlišné lehoty je skutočnosť,  že 

v prípade hroziaceho úpadku má dlžník k dispozícii dostatok času na riadne 
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naplánovanie a prípravu reorganizácie ešte pred podaním insolvenčného návrhu, kým 

v ostatných prípadoch tomu tak nie je.
60

 Aj v tomto ohľade sa tak výrazne prejavuje 

úmysel zákonodarcu zaistiť čo najrýchlejší priebeh insolvenčného konania. 

Na tomto mieste je nutné spomenúť rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré sa 

významne dotýka vyššie nastolenej problematiky a prelamuje dikciu ustanovení § 317 a 

§ 318 InsZ. Súd v ňom judikoval, že „schôdza veriteľov môže [...] prijať uznesenie 

o tom, že povoľuje spôsob riešenia dlžníkovho úpadku reorganizáciou, bez ohľadu na 

to, že v dobe konania schôdze veriteľov k tomu oprávneným osobám (v intenciách 

§ 317 odst. 1 insolvenčného zákona teda dlžníkovi alebo niektorému z prihlásených 

veriteľov) už uplynula lehota k podaniu návrhu na povolenie reorganizácie“ 
61

 

Z uvedeného rozhodnutia je tak možné dovodiť, že súd môže povoliť reorganizáciu 

okrem prípadov stanovených v § 317 odst. 1 InsZ aj na základe uznesenia schôdze 

veriteľov. Hoci uvedené rozhodnutie vnímam pozitívne, pretože akékoľvek obmedzenia 

využitia reorganizácie v situáciách, keď je preferovaná a odsúhlasená schôdzou 

veriteľov, považujem za zbytočný právny formalizmus, pristupovala by som k nemu 

v praxi len  s veľkou opatrnosťou, a to predovšetkým pre možné (a aj pravdepodobné) 

komplikácie, ktoré by z popisovaného postupu mohli vzniknúť. 

6.1 Poctivosť zámeru navrhovateľa 

Jednou z podmienok pre povolenie reorganizácie, ktorá je spoločná všetkým 

sanačným formám riešenia úpadku, je poctivosť zámeru navrhovateľa reorganizácie. 

Táto podmienka je z hľadiska insolvenčného zákona natoľko významná, že jej 

nedodržanie je dôvodom pre  zamietnutie návrhu (§ 326 odst. 1 InsZ). Znaky 

nepoctivého zámeru ale insolvenčný zákon žiadnym spôsobom bližšie nevymedzuje a 

podáva iba demonštratívny výpočet prípadov, z ktorých je možné usudzovať nepoctivý 

zámer (§ 326 odst. 2 InsZ). Jedná sa tak predovšetkým o situácie, keď  ohľadom 

dlžníka, jeho zákonného zástupcu, jeho štatutárneho orgánu alebo člena jeho 

kolektívneho štatutárneho orgánu (i) prebiehalo v posledných piatich rokoch 

insolvenčné konanie alebo iné konanie riešiace jeho úpadok, a to v závislosti na 
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výsledku takého konania, alebo keď (ii) prebehlo podľa výpisu z registra trestov 

v posledných piatich rokoch pred zahájením insolvenčného konania trestné konanie, 

ktoré skončilo pravomocným odsúdením pre trestný čin majetkovej alebo hospodárskej 

povahy. Pokiaľ by u navrhovateľa reorganizácie nastala niektorá z vyššie uvedených 

situácií, neznamená to ešte ale automaticky, že sa reorganizácie nemôže vôbec dovolať, 

existenciu nepoctivého zámeru však musí náležite vyvrátiť. Musí tak súdu predložiť 

akýsi dôkaz opaku. Uvedený záver vyvodzujem z uznesenia Vrchného súdu 

v Olomouci, podľa ktorého „[…] pre záver o nepoctivom zámere dlžníka nie je nutné 

skúmať okolnosti konkrétneho prípadu […], postačí samotné zistenie o dlžníkovom 

pravomocnom odsúdení. […] to však dlžníka nezbavuje úplne možnosti úspešne sa 

domáhať povolenia oddlženia. Musí však tvrdiť a preukazovať také špecifické okolnosti, 

z ktorých by bolo možné usudzovať, že aj napriek existencii odsúdenia sa u neho 

o nepoctivý zámer nejedná.“
62

 Hoci sa uvedené uznesenie vzťahuje iba na oddlženie, 

domnievam sa, že je ho možné analogicky použiť aj na reorganizáciu. 

Napriek tomu, že v uvedenej úprave je jasne citeľná snaha zákonodarcu znížiť 

početnosť návrhov sledujúcich nepoctivý zámer a tým poskytnúť zvýšenú ochranu 

veriteľom, je možné vytknúť jej určité nedostatky. Za jej hlavný nedostatok považujem 

predovšetkým ustanovenie § 326 odst. 2 InsZ, teda demonštratívny výpočet situácií 

z ktorých je možné prezumovať nepoctivosť zámeru, ktorý môže byť v jeho súčasnej 

podobe zavádzajúcim. Podľa Hásovej sa totiž „v reálnom živote […] vyskytuje ďaleko 

viac prípadov, keď je sledovaný nepoctivý zámer a pritom ho nie je možné usudzovať 

z dôvodov popísaných v odstavci 2 písmene a) a b) komentovaného ustanovenia, než 

takých prípadov, keď nepoctivý zámer z týchto dôvodov usudzovať možné je.“
63

 

Zaujímavé je, že insolvenčný zákon až do jeho veľkej novely účinnej od 1.1.2014 

obsahoval totožnú právnu úpravu pre oddlženie v ustanovení §395 odst. 3 InsZ. Toto 

ustanovenie však bolo zrušené s odôvodnením, že podľa poznatkov z praxe bol tento 

príkladný výpočet zavádzajúci.
64

 Tu vzniká otázka, prečo zákonodarca z rovnakého 
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dôvodu nezrušil predmetnú úpravu aj v prípade reorganizácie. Takýto postup by sa totiž 

javil s ohľadom na doterajšie skúsenosti viac než vhodným. 

6.2 Náležitosti návrhu 

Náležitosti návrhu na povolenie reorganizácie stanovuje zákon v § 319 InsZ. 

Návrh tak musí vždy obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania podľa 

§ 42 odst. 4 OSŘ tiež označenie dlžníka a osôb oprávnených za neho jednať, ako aj údaj 

o spôsobe navrhovanej reorganizácie, ktorý však nie je pre účely zostavenia 

reorganizačného plánu záväzný. Dlžník navyše musí v návrhu uviesť údaje 

o kapitálovej štruktúre a majetku osôb, ktoré ho ovládajú alebo ktoré s ním tvoria 

koncern, vrátane údaja o tom, či ohľadne niektorých z týchto osôb neprebieha 

insolvenčné konanie. Tieto údaje však musí  uviesť len pokiaľ sú mu známe, v opačnom 

prípade postačí prehlásenie, že takéto osoby neexistujú. Pokiaľ dlžník podáva návrh na 

povolenie reorganizácie až s určitým časovým odstupom po podaní insolvenčného 

návrhu, musí k nemu navyše pripojiť zoznam majetku a zoznam záväzkov, poprípade 

prehlásenie o zmenách, ku ktorým došlo v medziobdobí v porovnaní zo zoznamami, 

ktoré v insolvenčnom konaní predložil už skôr. Ako je z úpravy očividné, nároky 

kladené na  veriteľa sú podstatne nižšie než tie, ktoré sú kladené na dlžníka, pretože „je 

vhodné predpokladať informačnú núdzu na strane veriteľa, a zisťovanie niektorých 

údajov môže byť pre neho nemožné, ťažké, poprípade neúnosne časovo náročné“.
65

 

Pokiaľ podáva návrh na povolenie reorganizácie veriteľ, podlieha navyše podľa 

ustanovenia § 323 odst. 1 InsZ schváleniu schôdze veriteľov, ku ktorému môže dôjsť po 

písomnom vyjadrení insolvenčného správcu k hospodárskej situácii dlžníka. Vzhľadom 

na nejednoznačné znenie uvedeného ustanovenia sa však ponúka otázka, či má byť 

návrh podaný veriteľom schválený schôdzou veriteľov ešte pred jeho predložením súdu 

alebo postačí až schválenie následné. V tomto ohľade by mohlo byť smerodajné práve 

vyššie spomínané ustanovenie § 319 InsZ, ktoré neradí súhlas schôdze veriteľov 

s veriteľským návrhom na povolenie reorganizácie medzi povinné náležitosti takého 

návrhu. Navyše, pokiaľ by súhlas s veriteľským návrhom na povolenie reorganizácie 

mal byť daný predbežne, domnievam sa, že v prípade jeho absencie by súd musel návrh 
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odmietnuť postupom podľa § 320 InsZ. Neschválenie veriteľského návrhu na povolenie 

reorganizácie schôdzou veriteľov je však podľa ustanovenia § 326 odst. 1 písm. c) InsZ 

výslovným dôvodom pre jeho zamietnutie. Som preto toho názoru, že obe uvedené 

tvrdenia svedčia v prospech výkladu, podľa ktorého stačí návrh na povolenie 

reorganizácie schváliť až dodatočne, to znamená až po jeho predložení súdu. 

K obdobnému záveru sa tiež prikláňa aj odborná literatúra.
66

 

6.3 Pristúpenie ku konaniu o reorganizácii 

Podanie návrhu na povolenie reorganizácie nebráni ďalším účastníkom 

insolvenčného konania, aby tiež podali svoj vlastný návrh. V takomto prípade sa 

podanie ďalšieho návrhu na povolenie reorganizácie považuje podľa § 321 odst. 1 InsZ 

za pristúpenie ku konaniu o povolení reorganizácie, pričom sa primerane použije 

ustanovenie § 107 InsZ upravujúce pristúpenie k insolvenčnému konaniu ďalším 

insolvenčným návrhom.  

V situácii, keď sa jednotlivé návrhy na povolenie reorganizácie vzájomne líšia, 

upravuje insolvenčný zákon postup pre zjednotenie ich obsahu. Podľa ustanovenia 

§ 321 odst. 2 InsZ súd v takom prípade vyzve navrhovateľov reorganizácie, aby 

odstránili odlišnosti svojich návrhov a vyrozumeli ho o spoločnom stanovisku, a to 

v súdom stanovenej lehote, ktorá však nesmie prekročiť tridsať dní. Pokiaľ sa im to 

nepodarí, bude insolvenčný súd vychádzať z návrhu podaného dlžníkom a pokiaľ taký 

nie je, z návrhu veriteľa, ktorý mu došiel skôr. Domnievam sa, že zjednotenie obsahu 

návrhov na povolenie reorganizácie by ale v tejto fáze insolvenčného konania nemal 

byť pre veriteľov problém, pretože spôsob riešenia reorganizácie, ktorý je povinnou 

náležitosťou takého návrhu, nie je pre osobu vypracovávajúcu reorganizačný plán 

záväzný. Veriteľom preto v tejto fáze postačí podať iba formálne správny návrh.
67

 

Odborná literatúra ohľadom možného využitia inštitútu pristúpenia k návrhu na 

reorganizáciu uvádza: „V praxi môže byť pristúpenie k návrhu na reorganizáciu 

prostriedkom, ktorý zabráni účelovému jednaniu, keď by pôvodný a jediný navrhovateľ 
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vzal svoj návrh na povolenie reorganizácie späť po uplynutí lehoty k podaniu návrhu na 

povolenie reorganizácie a pred rozhodnutím súdu o návrhu na reorganizáciu a tak 

povolenie reorganizácie znemožnil“.
68

 S uvedeným názorom je možné len súhlasiť, 

dokonca by takýto postup mal byť odporúčaný účastníkom konania majúcim záujem na 

uskutočnení reorganizácie ako akási forma prevencie proti popisovanému účelovému 

jednaniu. Aj keby však došlo k späťvzatiu jediného podaného návrhu  na povolenie 

reorganizácie ešte pred rozhodnutím súdu o ňom a zároveň po uplynutí lehôt pre 

podanie ďalšieho takého návrhu iným oprávneným subjektom, domnievam sa, že 

teoreticky existuje ešte stále jedna cesta, ktorou sa dá docieliť povolenie reorganizácie. 

Za túto cestu považujem už vyššie spomínanú možnosť veriteľov prijať uznesenie na 

schôdzi veriteľov, ktorým povolí spôsob riešenia dlžníkovho úpadku reorganizáciou 

napriek tomu, že v dobe konania schôdze už uplynula lehota k podaniu návrhu na 

povolenie reorganizácie.
69

  

6.4 Dispozícia s návrhom 

Návrh na povolenie reorganizácie môže byť vzatý späť až do okamihu, kým 

o ňom súd nerozhodne. Späťvzatie vezme súd na vedomie rozhodnutím, proti ktorému 

nie je prípustné odvolanie. Ešte predtým však musí vyzvať každú osobu, ktorá podala 

ďalší návrh na povolenie reorganizácie, aby sa mu do pätnástich dní vyjadrila, či 

naďalej trvá na prejednaní návrhu. V konaní o reorganizácii bude súd pokračovať len za 

podmienky, keď mu v stanovenej lehote príde aspoň jedno takéto kladné vyjadrenie. 

Pokiaľ by však návrh na povolenie reorganizácie bol vzatý späť až po rozhodnutí 

o ňom, bude takéto späťvzatie neúčinné (§ 322 InsZ). 

7. Rozhodnutie o návrhu na povolenie reorganizácie 

O návrhu na povolenie reorganizácie môže insolvenčný súd rozhodnúť 

nemeritórne, teda odmietnutím návrhu či vzatím na vedomie jeho späťvzatie, alebo 

meritórne, a to zamietnutím návrhu či povolením reorganizácie.  
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7.1 Odmietnutie návrhu 

Pokiaľ bol návrh na povolenie reorganizácie podaný oneskorene, pokiaľ 

neobsahuje všetky náležitosti podľa § 319 InsZ a § 42 odst. 4 OSŘ alebo je 

nezrozumiteľný či neurčitý, insolvenčný súd rozhodne uznesením o jeho odmietnutí  

(§ 318 odst. 2, 320 odst. 1 InsZ). Súd odmietne návrh taktiež v prípade, keď k nemu nie 

sú pripojené zákonom požadované prílohy alebo pokiaľ tieto prílohy neobsahujú 

predpísané náležitosti. Absencia príloh či ich náležitostí je však dôvodom pre 

odmietnutie návrhu len u dlžníka, lebo s ohľadom na ustanovenie § 319 odst. 2 InsZ 

veriteľ k návrhu na povolenie reorganizácie žiadne prílohy neprikladá.  

Návrh na povolenie reorganizácie neodmietne súd bez ďalšieho – ako to 

napríklad robí pre vady insolvenčného návrhu podľa § 128 InsZ – ale ešte predtým musí 

vyzvať navrhovateľa, aby v  stanovenej lehote, ktorá nesmie činiť viac než sedem dní, 

odstránil vytýkané nedostatky. Zároveň má povinnosť poskytnúť navrhovateľovi 

poučenie o tom, ako má vykonať opravu alebo doplnenie. V praxi to znamená, že súd 

musí presne špecifikovať, ktoré informácie potrebuje získať a akou formou majú byť 

spracované.
70

 K odmietnutiu návrhu súd pristúpi až v prípade, keď navrhovateľ aj 

napriek výzve neodstráni nedostatky návrhu a v konaní nie je možné pre taký 

nedostatok pokračovať alebo keď k nemu aj napriek výzve nepripojí zákonom 

požadované prílohy či neodstráni nedostatky príloh. 

Pokiaľ insolvenčný súd odmietne návrh na povolenie reorganizácie, pokračuje sa 

ďalej v insolvenčnom konaní s tým, že týmto rozhodnutím zanikajú účinky spojené 

s podaním návrhu na povolenie reorganizácie (§327 odst. 1 InsZ). 

7.2 Zamietnutie návrhu 

Zamietnutie návrhu na povolenie reorganizácie radíme na rozdiel od jeho 

odmietnutia medzi meritórne rozhodnutia insolvenčného súdu o  návrhu. Podľa 

ustanovenia § 326 InsZ insolvenčný súd návrh na povolenie reorganizácie zamietne, 

(i) pokiaľ je ním sledovaný nepoctivý zámer, (ii) pokiaľ ho podala osoba, o ktorej 

návrhu na povolenie reorganizácie už bolo skôr rozhodnuté a tiež (iii) pokiaľ nebol 

veriteľský návrh na povolenie reorganizácie schválený schôdzou veriteľov. Uvedené 
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dôvody zamietnutia návrhu nebudem na tomto mieste bližšie rozvádzať, pretože som im 

už venovala priestor v iných kapitolách tejto práce.
71

 

Ustanovenie § 326 odst. 1 InsZ však nevyčerpáva všetky dôvody pre zamietnutie 

návrhu na povolenie reorganizácie a ďalšie je možné dovodiť z judikatúry. Vrchný súd 

v Prahe tak vo svojom rozhodnutí stanovil, že návrh na povolenie reorganizácie bude 

zamietnutý taktiež v prípade, keď dlžník nepredloží reorganizačný plán v lehote 

stanovenej podľa § 316 odst. 5 InsZ a zároveň nespĺňa podmienku podľa 

§ 316 odst. 4 InsZ. 
72

 

Rovnako ako je tomu u odmietnutia návrhu na povolenie reorganizácie, aj po jeho 

zamietnutí sa pokračuje sa ďalej v insolvenčnom konaní s tým, že týmto rozhodnutím 

zanikajú účinky spojené s podaním návrhu na povolenie reorganizácie 

(§327 odst. 1 InsZ). 

7.3 Povolenie reorganizácie 

Pri rozhodovaní o povolení reorganizácie má insolvenčný súd dve možnosti – 

buď spojí toto rozhodnutie priamo s rozhodnutím o úpadku dlžníka alebo rozhodne 

samostatným rozhodnutím. V oboch prípadoch je však nutným predpokladom zistenie 

úpadku dlžníka. 

7.3.1 Spojenie rozhodnutia o úpadku s rozhodnutím o povolení reorganizácie 

O návrhu na povolenie reorganizácie môže insolvenčný súd rozhodnúť najskôr 

spolu s vydaním rozhodnutia o úpadku, a to v prípade stanovenom v § 148 odst. 2 InsZ. 

Pokiaľ tak dlžník predloží súdu spolu s insolvenčným návrhom reorganizačný plán 

prijatý aspoň polovicou zaistených veriteľov a aspoň polovicou nezaistených veriteľov, 

v oboch prípadoch počítanou podľa výšky pohľadávok, spojí súd rozhodnutie o spôsobe 

riešenia úpadku spolu s rozhodnutím o úpadku. Predloženie riadne schváleného 

reorganizačného plánu vyššie popisovaným postupom však ešte neznamená 

automaticky, že súd reorganizáciu povolí. Učiní tak až v prípade, keď zistí, že sú 

splnené aj ostatné podmienky prípustnosti reorganizácie podľa § 316 InsZ, teda 
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predovšetkým, keď je dlžník podnikateľom majúcim obchodný závod.
73

 Pokiaľ by však 

tieto podmienky neboli splnené, insolvenčný súd reorganizáciu nepovolí a spolu 

s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutie o prehlásení konkurzu (§148 odst. 1 InsZ). 

7.3.2 Samostatné rozhodnutie o povolení reorganizácie 

Pokiaľ  insolvenčný súd nespojí rozhodnutie o povolení reorganizácie spolu 

s rozhodnutím o úpadku podľa § 148 InsZ, musí rozhodnúť o spôsobe riešenia úpadku 

samostatne, a to najneskôr do troch mesiacov po rozhodnutí o úpadku. Insolvenčný súd 

ale nemôže vydať meritórne rozhodnutie o návrhu na povolenie reorganizácie skôr, než 

prebehne schôdza veriteľov zvolaná rozhodnutím o úpadku (§149 odst. 1 InsZ). 

Výnimku z tohto pravidla predstavuje situácia, keď dlžník po rozhodnutí o úpadku 

prestane spĺňať podmienky prípustnosti reorganizácie – za takých okolností súd 

rozhodne o prehlásení konkurzu už pred termínom konania schôdze veriteľov 

(§ 149 odst. 2 písm. b) InsZ).  

Aj keď sa návrh na povolenie reorganizácie na schôdzi veriteľov spravidla 

prejednáva, nemusí tomu byť vždy tak. Prejednanie a schvaľovanie takého návrhu je 

totiž len právom veriteľov, nie ich povinnosťou.
 
Schôdza veriteľov takýto návrh nielen 

že nemusí schváliť, ale dokonca sa ním nemusí ani vôbec zaoberať. Jednou povinnou 

súčasťou programu schôdze veriteľov je v tomto ohľade prejednanie správy 

insolvenčného správcu o jeho doterajšej činnosti s vyjadrením, či pokladá reorganizáciu 

za vhodný spôsob riešenia úpadku. Pokiaľ bolo podaných viac návrhov na povolenie 

reorganizácie, vyjadrí sa insolvenčný správca tiež k tomu, ktorý návrh považuje za 

najvhodnejší (§ 149 odst. 3  InsZ). V skutočnosti je však len veľmi málo 

pravdepodobné, že by veritelia nevyužili svoje oprávnenie prejednať jednotlivé 

predložené návrhy a uzniesť sa na konkrétnom spôsobe riešenia úpadku – či už 

reorganizáciou, alebo konkurzom. 

Hoci to zákon nestanovuje výslovne, nevyužitie práva schôdze veriteľov prijať 

uznesenie o spôsobe riešenia úpadku, má určité procesnoprávne dôsledky, ktoré sa líšia 

v závislosti od toho, či návrh na povolenie reorganizácie podal dlžník alebo veriteľ.  
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Pokiaľ tak návrh na povolenie reorganizácie podal dlžník a: 

a.) reorganizácia je uňho prípustná (§ 316 InsZ), a 

b.) návrh bol podaný včas (§ 318 InsZ), a 

c.) návrh nebol vzatý späť (§ 322 InsZ), a 

d.) nie sú dané okolnosti pre odmietnutie (§ 320 InsZ) či zamietnutie návrhu 

(§ 326 InsZ), a 

e.) schôdza veriteľov sa neuznesie na inom spôsobe riešenia úpadku, 

súd povolí reorganizáciu bez ohľadu na to, že návrh na jej povolenie nebol schválený 

schôdzou veriteľov. Neschválenie veriteľského návrhu na povolenie reorganizácie je 

však dôvodom jeho zamietnutia (§ 326 odst. 1 písm. c) InsZ). Predložený záver som 

dovodila z uznesenia Najvyššieho súdu, v ktorom uviedol: „Pokiaľ schôdza veriteľov 

prijme predpísanou väčšinou [...] uznesenie o tom, že spôsobom riešenia dlžníkovho 

úpadku má byť konkurz, je tým pre insolvenčný súd [...] záväzne určený spôsob riešenia 

dlžníkovho úpadku (konkurzom), a to bez ohľadu na to, že je tu inak vecne zdôvodnený 

a včasný návrh dlžníka na povolenie reorganizácie, ktorému by súd inak (keby nebolo 

uznesenia schôdze veriteľov podľa § 150 insolvenčného zákona) vyhovel“.
74

 Na 

uvedené uznesenie je nutné pohliadnuť v spojení s ustanovením § 150 InsZ, podľa 

ktorého schôdza veriteľov môže prijať záväzné uznesenie o spôsobe riešenia dlžníkovho 

úpadku reorganizáciou alebo konkurzom, čo podľa môjho názoru z pohľadu jazykového 

výkladu naznačuje ich právo prijať takéto uznesenie ako protiklad k povinnosti. A 

keďže sa jedná o právo schôdze veriteľov prijať záväzné uznesenie o spôsobe riešenia 

dlžníkovho úpadku, musí to nutne znamenať, že súd je oprávnený vydať samostatné 

rozhodnutie o spôsobe riešenia úpadku aj v prípade jeho absencie. Z uvedeného tak 

vyplýva, insolvenčný súd môže povoliť reorganizáciu aj pokiaľ schôdza veriteľov 

nevyužije svoje právo hlasovať o návrhu na jej povolenie. V spojení s 

§ 326 odst. 1 písm. c) InsZ tak ale súd môže učiniť ale len v prípade, pokiaľ návrh na 

povolenie reorganizácie podal dlžník.  

Pokiaľ schôdza veriteľov predsa len príjme uznesenie o  spôsobe riešenia 

úpadku, a to zákonom stanovenou väčšinou podľa § 151 InsZ,  predstavuje to pre 

insolvenčný súd dôležitý okamih. Súd musí totiž podľa § 152 InsZ rešpektovať vôľu 
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veriteľov a rozhodnúť v súlade s takým uznesením. To samozrejme platí aj v prípade, 

keby si veritelia nezvolili ekonomicky vhodný spôsob riešenia úpadku. Jedinými dvoma 

výnimkami, kedy uznesenie schôdze veriteľov o  spôsobe riešenia úpadku nepredstavuje 

pre súd záväzný podklad, sú situácie, keď: 

a.) v dobe prijatia uznesenia je dlžníkom osoba, u ktorej zákon vylučuje 

reorganizáciu, alebo 

b.) uznesenie odporuje reorganizačnému plánu prijatému všetkými skupinami 

veriteľov, ktorý dlžník predložil súdu po rozhodnutí o úpadku. 

Na tomto mieste by som sa zastavila nad situáciou popisovanou v bode b.). Je 

očividné, že zákon pripisuje väčšiu váhu reorganizačnému plánu prijatému všetkými 

skupinami veriteľov podľa § 337 a § 347 InsZ než následnému uzneseniu schôdze 

veriteľov o spôsobe riešenia úpadku prijatému podľa § 151 InsZ. Po porovnaní 

uvedených kvór potrebných pre ich prijatie je však len logické, že reorganizačný plán 

prijatý všetkými skupinami veriteľov prevažuje hlasovanie schôdze veriteľov o spôsobe 

riešenia úpadku a vylučuje viazanosť súdu takým uznesením. Je nutné si ale uvedomiť, 

že insolvenčný zákon umožňuje predložiť súdu tiež reorganizačný plán schválený podľa 

§ 316 odst. 5 InsZ aspoň polovicou všetkých zaistených veriteľov a aspoň polovicou 

všetkých nezaistených veriteľov, v oboch prípadoch počítanou podľa výšky ich 

pohľadávok. Pokiaľ by bol takto prijatý insolvenčný plán predložený súdu spolu 

s insolvenčným návrhom, je nepochybné, že by na jeho základe rozhodol o úpadku 

a súčasne aj o spôsobe jeho riešenia podľa §148 odst. 2 InsZ. Pokiaľ by však bol 

reorganizačný plán prijatý podľa § 316 odst. 5 InsZ predložený súdu až po 

insolvenčnom návrhu (ale samozrejme do rozhodnutia o úpadku, prípadne v lehote 

predĺženej), zákon by mu v takom prípade pripisoval menšiu váhu než uzneseniu 

schôdze veriteľov o spôsobe riešenia úpadku a nevylučoval by ním viazanosť súdu 

takým uznesením. Aj keď sa taký záver nie je podľa môjho názoru úplne nesprávnym, 

obzvlášť po porovnaní kvór podľa § 316 odst. 5 InsZ a § 151 InsZ a s prihliadnutím 

k prednosti hlasovania na schôdzi veriteľov než mimo nej (viď. § 345 odst. 2 InsZ), 

otázkou naďalej zostáva, prečo insolvenčný zákon pripisuje rôznu váhu 
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reorganizačnému plánu prijatému podľa § 316 odst. 5 InsZ len v závislosti od toho, či 

bol predložený súdu spolu s insolvenčným návrhom, alebo až po ňom.
75

  

7.3.3 Účinky povolenia reorganizácie 

Tak ako insolvenčný zákon spája právne účinky so zahájením insolvenčného 

konania a s rozhodnutím o úpadku, spájajú sa isté účinky aj s povolením reorganizácie. 

Právnou mocou rozhodnutia o jej povolení sa tak priamo ex lege rušia zákonné 

obmedzenia dispozičných oprávnení dlžníka, ako aj obmedzenia stanovené 

insolvenčným súdom v doterajšom konaní (§ 330 InsZ). Insolvenčný súd však môže aj 

bez návrhu zakázať dlžníkovi s dispozičnými oprávneniami nakladať s majetkovou 

podstatou, alebo ho v ňom obmedziť. Tak však môže činiť len v záujme veriteľov, a to 

predovšetkým v prípade pochybností ohľadom poctivosti alebo odbornej spôsobilosti 

dlžníka či osôb jednajúcich jeho menom (§ 332 InsZ). Je nutné podotknúť, že dlžník - aj 

pokiaľ nebol obmedzený súdom podľa § 332 InsZ – nemôže nakladať s majetkovou 

podstatou voľne. Všetky úkony týkajúce sa nakladania s ňou, ako aj s jej správou, 

ktorých dôsledkom sa významne zmení hodnota majetkovej podstaty, postavenie 

veriteľov či miera ich uspokojenia totiž povinne podliehajú schváleniu veriteľského 

výboru, v opačnom prípade nesie dlžník zodpovednosť za škodu alebo inú ujmu ktoré 

veriteľom alebo tretím osobám takýmto jednaním spôsobil. Jeho dispozičné oprávnenia 

sú obmedzené ďalej taktiež ustanovením § 330a InsZ 

Ďalším významným dôsledkom povolenia reorganizácie je tiež prevzatie 

pôsobnosti valného zhromaždenia alebo členskej schôdze dlžníka insolvenčným 

správcom, s výnimkou stanovenou v § 333 odst. 2 InsZ. Jedná sa však len o dočasný 

prechod pôsobnosti, pretože výkon funkcie valného zhromaždenia sa znovu obnovuje 

prijatím reorganizačného plánu, pokiaľ ten nestanoví inak (§ 353 odst. 2 InsZ).  

8. Reorganizačný plán 

Reorganizačný plán je kľúčovým koncepčným dokumentom, ktorý určuje celý 

priebeh reorganizácie. Jeho obsah tvoria jednotlivé ekonomické a právne opatrenia, 

ktorých primárnym cieľom je ozdravenie závodu dlžníka a s tým súvisiace prekonanie 

jeho úpadku. Zároveň je možné ho chápať aj ako určitú dohodu sui generis, ktorá 

                                                      
75 KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. V 

Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice komentované zákony. s. 329. ISBN 9788074003202. 
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vymedzuje postavenie dlžníka a veriteľov prostredníctvom nastavenia presných 

pravidiel pre nakladanie s majetkovou podstatou dlžníka a pohľadávkami veriteľov.
76

 

Podľa ustanovenia § 338 odst. 1 InsZ vymedzuje reorganizačný plán právne 

postavenie dotknutých osôb v dôsledku povolenej reorganizácie, a to na základe 

opatrení sledujúcich ozdravenie prevádzky dlžníkovho podniku a usporiadanie 

vzájomných vzťahov medzi dlžníkom a jeho veriteľmi. Uvedené ustanovenie tak 

neobsahuje legálnu definíciu reorganizačného plánu, ale skôr akési rámcové 

vymedzenie jeho základných funkcií.  

8.1 Zostavenie reorganizačného plánu 

Reorganizačný plán je dokumentom, od ktorého sa odvíja úspech alebo neúspech 

celej reorganizácie. Je preto dôležité, aby bol od počiatku kvalitne zostavený a aby 

opatrenia v ňom zakotvené realisticky odrážali ekonomické a právne možnosti dlžníka. 77 

Okrem kvality je ale nutné pri zostavovaní reorganizačného plánu zohľadňovať aj záujmy 

jednotlivých veriteľov, pretože práve oni budú následne hlasovať o jeho prijatí. 

Prednostné právo na zostavenie reorganizačného plánu má dlžník. Ten môže 

reorganizačný plán predložiť už spolu s návrhom na povolenie reorganizácie, avšak 

najneskôr do sto dvadsiatich dní od rozhodnutia o povolení reorganizácie. Túto lehotu môže 

súd predĺžiť o ďalších stodvadsať dní (§ 339 odst. 1 InsZ). Uvedená lehota sa však týka len 

dlžníka spĺňajúceho kvantitatívnu podmienku, lebo v opačnom prípade musí dlžník 

predložiť reorganizačný plán podľa § 316 odst. 5 InsZ už do rozhodnutia o úpadku, 

poprípade do uplynutia predĺženej lehoty podľa § 316 odst. 6 InsZ, inak by uňho 

reorganizácia vôbec nebola povolená z dôvodu jej neprípustnosti. Zakotvenie takto 

formulovaného prednostného práva sa javí logickým, pretože práve dlžník je osobou 

disponujúcou najlepšími znalosťami ohľadom svojho závodu, čo je dobrým predpokladom 

pre zostavenie funkčného reorganizačného plánu.  

Insolvenčný zákon však súčasne obsahuje mechanizmy, ktorými je možné dlžníka 

zbaviť tohto prednostného práva na zostavenie reorganizačného plánu v situáciách, kedy by 

                                                      
76 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. Praha: C.H. Beck, 2013. Právní praxe. 

s. 193. ISBN 9788074004599. 
77 KOZÁK, Jan, Petr BUDÍN a Lukáš PACHL. Insolvenční právo anebo osobní bankroty začínají. Brno: 

Rašínova vysoká škola, 2008. s. 172. ISBN 978-80-87001-10-3. 
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jeho zachovanie odporovalo spoločnému záujmu veriteľov.78  Prednostné právo zostaviť 

reorganizačný plán tak nemá dlžník, ktorý súdu výslovne oznámil, že mu nepredloží 

reorganizačný plán (§ 339 odst. 2 InsZ) alebo tiež dlžník, ktorého veritelia sa tak uzniesli na 

schôdzi veriteľov (§ 339 odst. 3 InsZ). Okrem toho môže zbaviť dlžníka jeho prednostného 

práva na zostavenie reorganizačného plánu, respektíve podľa litery zákona ukončiť či 

skrátiť lehotu danú k jeho predloženiu, tiež súd. Môže tak učiniť buď priamo na návrh 

dlžníka, alebo aj bez návrhu, a to pokiaľ sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, 

že dlžník nepokračuje riadne v zostavovaní reorganizačného plánu, alebo že postupuje 

spôsobom spôsobilým zmariť reorganizáciu, ako aj v prípade, keď neplatí zaisteným 

veriteľom mesačne splatné úroky podľa § 171 odst. 4 InsZ (§ 339 odst. 4 InsZ). Súd by tak 

mal ale učiniť až po vyjadrení dlžníka, insolvenčného správcu a veriteľského výboru.  

Pokiaľ dlžník nemá prednostné právo na zostavenie reorganizačného plánu, alebo 

pokiaľ mu toto právo zaniklo rozhodnutím súdu, môže schôdza veriteľov rozhodnúť o tom, 

kto ďalší má prednostné právo na zostavenie reorganizačného plánu. Pokiaľ tak neučiní, 

k predloženiu reorganizačného plánu vyzve ďalšie osoby insolvenčný súd. Môže však 

vyzvať len také osoby, ktoré podali návrh na povolenie reorganizácie alebo ktoré k nemu 

pristúpili. S ohľadom na § 317 odst. 1 InsZ tak logicky môže vyzvať len prihlásených 

veriteľov. Ustanovenia o lehotách k zostaveniu reorganizačného plánu a o práve vzdať sa 

a odňať prednostné právo na jeho zostavenie sa použijú primerane aj u týchto osôb 

(§ 339 odst. 6 InsZ).79 Tu by som však podotkla, že zostaviť reorganizačný plán pre osobu 

odlišnú od dlžníka môže byť značne komplikované, pretože jeho náležitá príprava vyžaduje 

dôkladné znalosti o stave hospodárenia dlžníka ako aj o všetkých jeho záväzkoch (napríklad 

aj za účelom zaradenia veriteľov do jednotlivých skupín). Preto sa domnievam, že v praxi 

budú prípady predloženia reorganizačného plánu veriteľmi skôr ojedinelé.  

                                                      
78 KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): komentář. V 

Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova edice komentované zákony. s. 813. ISBN 9788074003202. 
79

 S ohľadom na formuláciu § 339 odst. 6 InsZ, ktorý doslova stanovuje, že „ustanovenia odstavca 2 a 4 

sa použijú u týchto osôb obdobne“, nie je úplne jasné, či lehota pre zostavenie reorganizačného plánu beží 

predkladateľom reorganizačného plánu odlišným od dlžníka už od okamihu povolenia reorganizácie, 

alebo až od okamihu, ktorým je táto osoba poverená zostavením reorganizačného plánu. Domnievam sa, 

že vhodnejšie je prikloniť sa skôr k záveru, že uvedená lehota beží týmto osobám až od okamihu ich 

poverenia zostavením reorganizačného plánu (viď. MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s 

poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, ve znění zákonů č. 

69/2011 Sb. a č. 73/2011 Sb. Praha: Leges, 2011. Glosátor. s. 590. ISBN 978-80-87212-75-2. ISSN 

13462000). 
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Pokiaľ dlžník alebo iná oprávnená osoba nepredloží insolvenčnému súdu 

reorganizačný plán v zákonom stanovenej lehote, bude to nutne znamenať premenu 

reorganizácie na konkurz podľa ustanovenia § 363 odst. 1 písm.b) InsZ.  

8.2 Obsah reorganizačného plánu 

Ako už bolo uvedené vyššie, reorganizačný plán obsahuje ekonomické a právne 

opatrenia, ktoré sa usilujú o komplexné riešenie dlžníkovho úpadku. V praxi sú tieto 

opatrenia veľmi rozmanité a preto sa insolvenčný zákon obmedzuje len na stanovenie 

akýchsi minimálnych obsahových náležitostí reorganizačného plánu. Insolvenčný zákon 

ale zároveň zakotvuje aj všeobecnú požiadavku, aby bol celý obsah reorganizačného 

plánu v súlade s ním. Od ustanovení insolvenčného zákona sa tak môže zostavovateľ 

reorganizačného plánu odchýliť len v otázkach uspokojenia veriteľov, nakladania 

s majetkovou podstatou a záväzkov dlžníka po skončení reorganizácie 

(§ 338 odst. 3 InsZ). 

Medzi povinné údaje, ktoré musí reorganizačný plán obsahovať, tak podľa 

§ 340 odst. 1 InsZ sa tak radí: 

a) rozdelenie veriteľov do skupín s určením, ako bude nakladané 

s pohľadávkami veriteľov v jednotlivých skupinách, 

b) učenie spôsobu reorganizácie, 

c) určenie opatrení k plneniu reorganizačného plánu, predovšetkým 

z hľadiska nakladania s majetkovou podstatou a s určením osôb, ktoré 

s ňou môžu nakladať vrátane rozsahu ich práv k nakladaniu s ňou, 

d) údaj o tom, či bude pokračovať prevádzka dlžníkovho závodu alebo jeho 

časti a za akých podmienok, 

e) uvedenie osôb, ktoré sa budú podieľať na financovaní reorganizačného 

plánu alebo prevezmú niektoré dlžníkove záväzky alebo zaistia ich 

splnenie, vrátane určenia rozsahu, v ktorom tak môžu učiniť, 

f) údaj o tom, či a ako reorganizačný plán ovplyvní zamestnanosť 

v dlžníkovom závode, a o opatreniach, ktoré majú byť v tomto smere 

uskutočnené, 

g) údaj o tom, či a aké záväzky voči veriteľom bude mať dlžník po skončení 

reorganizácie. 
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Vedľa vyššie uvedených údajov musí reorganizačný plán obsahovať tiež údaje 

podľa § 340 odst. 2 InsZ a náležitosti podľa § 14 vyhlášky č. 191/2017 Zb., 

o náležitostiach podania a formulárov elektronických podaní v insolvenčnom konaní 

a o zmene vyhlášky č. 311/2007 Zb., o jednacom poriadku pre insolvenčné konanie 

a ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia insolvenčného zákona (ďalej iba vyhláška 

č. 191/2017 Zb.). Okrem toho musia byť k reorganizačnému plánu priložené tiež 

prílohy demonštratívne vymenované v § 342 InsZ. Je nutné si však uvedomiť, že 

k reorganizačnému plánu nemusia byť pripojené všetky uvedené prílohy, ale len tie, 

ktoré zodpovedajú navrhovanému spôsobu reorganizácie. 

Okrem minimálnych obsahových náležitostí reorganizačného plánu zakotvuje 

insolvenčný zákon v ustanovení § 340 odst. 3  navyše požiadavku, aby údaje obsiahnuté 

v reorganizačnom pláne verne zobrazovali ekonomické a právne možnosti dlžníka. 

Uvedené ustanovenie má však len deklaratórny charakter, pretože súd nie je dostatočne 

vybavený k tomu, aby bol schopný overiť, či reorganizačný plán skutočne odráža reálne 

hospodárske možnosti dlžníka. Posúdenie reorganizačného plánu z hľadiska jeho reálnosti 

by totiž vyžadovalo analýzu informácii ekonomického, finančného a všeobecne 

hospodárskeho charakteru, ktorú od insolvenčného súdu nie je možné očakávať. Ako 

uvádza Hásová 80 , možným riešením v tomto smere je súčinnosť insolvenčného súdu 

s insolvenčným správcom a veriteľským výborom. Domnievam sa, že ich vyjadrenie vo 

veci ekonomickej reálnosti a uskutočniteľnosti reorganizačného plánu by malo mať 

zásadný význam obzvlášť pri schvaľovaní reorganizačného plánu podľa 

§ 348 odst. 2 InsZ, teda v prípadoch, keď súd zvažuje možnosť jeho schválenia aj proti 

vôli väčšiny veriteľov.  

8.3 Predloženie reorganizačného plánu  

Pokiaľ sa dlžníkovi alebo inej oprávnenej osobe podarí zostaviť reorganizačný 

plán, musí ho predložiť insolvenčnému súdu. Po jeho predložení nesmie nikto až do 

správy o reorganizačnom pláne vyvíjať činnosť smerujúcu k jeho prijatiu alebo 

odmietnutiu. Predkladateľ je tiež povinný zdržať sa všetkých činností, ktoré by boli 

v rozpore s reorganizačným plánom alebo ktoré by mohli inak ovplyvniť jeho splnenie 

(§ 338 odst. 2 InsZ).  

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

komentované zákony. s. 1101. ISBN 9788074005558 
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Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať znenie uvedeného ustanovenia 

jednoznačné, je nutné sa na tomto mieste pozastaviť nad časovou postupnosťou medzi 

jednotlivými krokmi spočívajúcimi v predložení reorganizačného plánu, predložení 

správy o reorganizačnom pláne a hlasovaní o reorganizačnom pláne. Z ustanovenia 

§ 338 odst. 2 InsZ je očividné, že reorganizačný plán musí byť predložený 

insolvenčnému súdu ešte pred hlasovaním schôdze veriteľov o ňom. To je možné 

dovodiť zo znenia vety druhej, ktorá zakazuje vyvíjať činnosť smerujúcu k prijatiu 

alebo odmietnutiu reorganizačného plánu po jeho predložení ale ešte do správy o ňom. 

Vzhľadom na znenie ustanovenia § 343 odst. 3 InsZ, ktoré ukladá povinnosť predložiť 

správu o reorganizačnom pláne v dostatočnom predstihu pred konaním schôdze 

veriteľov, na ktorej sa má reorganizačný plán prijímať, musí byť reorganizačný plán 

predložený súdu v zmysle § 338 odst. 2 InsZ logicky ešte pred konaním takejto 

schôdze. Určitá nejasnosť môže však vzniknúť v tom ohľade, či je možné predložiť 

reorganizačný plán insolvenčnému súdu samostatne, a to ešte pred predložením správy 

o ňom, alebo je nutné ho predložiť až súčasne so správou o reorganizačnom pláne. Zo 

znenia druhej vety ustanovenia § 338 odst. 2 InsZ sa javí, že medzi predložením 

reorganizačného plánu a predložením správy o ňom insolvenčnému súdu môže uplynúť 

určitá doba, čo vedie k výkladu, že reorganizačný plán je možné predložiť súdu aj 

samostatne. Ustanovenie § 15 odst. 2 vyhlášky 191/2017 Zb. naopak stanovuje, že 

prílohou správy o reorganizačnom pláne je návrh reorganizačného plánu. To zas vedie 

k výkladu opačnému, a to takému, že reorganizačný plán sa predkladá súčasne so 

správou o reorganizačnom pláne. Smerodajné je preto v tomto ohľade rozhodnutie 

Vrchného súdu v Prahe, ktorý sa vyjadril jednoznačne: „[...] reorganizačný plán [...] sa 

ako úplne samostatný dokument s presne vymedzeným obsahom (§ 340 InsZ) 

a dokladmi (§ 342 InsZ) zásadne predkladá spolu so správou o reorganizačnom pláne 

(§ 25 a príloha k vyhláške č. 311/2007 Zb.) v zmysle § 343 InsZ, ktorej je prílohou 

(§ 25 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Zb.
81

)“.
82

. Práve slovo „zásadne“ nasvedčuje takému 

výkladu, že sa reorganizačný plán síce spravidla predkladá spolu so správou 

o reorganizačnom pláne, nie však nutne vo všetkých prípadoch. Z uvedeného je tak 

                                                      
81

Uvedené ustanovenie je ku dňu vypracovania tejto práce zrušené a odpovedá mu §15 vyhlášky č. 

191/2017 Zb. 
82

Uznesenie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 13.9.2012, sp. zn. KSUL 43 INS 4584/2011, 

1 VSPH 1223/2012. 
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možné uzavrieť, reorganizačný plán je možné predložiť insolvenčnému súdu oboma 

uvedenými spôsobmi. Dôležité však je, učiniť tak v zákonom stanovených lehotách.  

Zároveň je možné poukázať aj na druhý nedostatok uvedeného ustanovenia, a to 

na formuláciu druhej vety § 338 odst. 2 InsZ, podľa ktorej nemôže nikto vyvíjať činnosť 

smerujúcu k prijatiu alebo odmietnutiu reorganizačného plánu až „do správy 

o reorganizačnom pláne“. Z takto zvolenej formulácie nie je vôbec jasné, či mal 

zákonodarca na mysli okamih schválenia správy o reorganizačnom pláne súdom alebo 

okamih  jej predloženia veriteľom. Odpoveď nám v tomto smere poskytuje odborná 

literatúra, podľa ktorej je nutné pod týmto výrazom rozumieť okamih zverejnenia 

odsúhlasenej správy v insolvenčnom registri.
83

 Otázkou však naďalej zostáva, akou 

sankciou by bolo postihnuté jednanie porušujúce uvedený zákaz.  

8.4 Správa o reorganizačnom pláne 

Ako už bolo vyššie naznačené, okrem samotného reorganizačného plánu musí 

jeho predkladateľ spracovať aj správu o reorganizačnom pláne. Správa 

o reorganizačnom pláne predstavuje samostatný dokument, ktorého úlohou je umožniť 

veriteľom, aby sa ešte pred hlasovaním o reorganizačnom pláne v zjednodušenej 

podobe zoznámili s jeho obsahom a mohli tak prijať kvalifikované rozhodnutie. Inak 

povedané, správa o reorganizačnom pláne je akousi „hlasovateľnou a prehľadnou 

verziou reorganizačného plánu“.
84

 Tu si dovolím podotknúť, že pojem „hlasovateľný“ 

v zmysle, v akom ho použila vo svojom komentári Hásová, nie je možné chápať tak, že 

by veritelia akýmkoľvek spôsobom hlasovali o správe o reorganizačnom pláne, ale je 

nutné pod ním rozumieť to, že bez správy o reorganizačnom pláne by mohlo byť pre 

veriteľov ťažké vyznať sa v obsahu reorganizačného plánu natoľko, aby voči nemu 

mohli zaujať kritický postoj a vyjadriť ho hlasovaním. 

Obsahové a formálne náležitosti správy o reorganizačnom pláne vymedzuje 

§ 343 odst. 1 a 2 InsZ a § 15 vyhlášky č. 191/2017 Zb. Podobne ako je v prípade 

reorganizačného plánu, aj u správy o reorganizačnom pláne sa oba právne predpisy 

obmedzujú len na stanovenie jej minimálnych obsahových náležitostí. Vyhláška 
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č. 191/2017 Zb. tieto náležitosti ďalej člení do osemnástich častí, pričom náležitosti 

každej jednotlivej časti sú bližšie konkretizované v jej prílohe. Za problematický bod 

uvedenej právnej úpravy považujem nejednotnú terminológiu v ustanovení 

§ 343 odst. 1 InsZ, podľa ktorého je „súčasťou správy reorganizačný plán alebo jeho 

zhrnutie“, a v ustanovení § 15 odst. 2 vyhlášky č. 191/2017 Zb., podľa ktorého je 

„prílohou správy o reorganizačnom pláne návrh reorganizačného plánu“. Takáto 

nejednotná terminológia môže spôsobiť komplikácie obzvlášť v náväznosti na už vyššie 

spomenuté rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe, podľa ktorého sa reorganizačný plán 

predkladá súdu za účelom splnenia povinnosti podľa § 338 odst. 2 InsZ a 

§ 339 odst. 1 a 6 InsZ„[...]ako úplne samostatný dokument s presne vymedzeným 

obsahom (§ 340 InsZ) a dokladmi (§ 342 InsZ) zásadne [...]spolu so správou 

o reorganizačnom pláne (§ 25 a príloha k vyhláške č. 311/2007 Zb.) v zmysle 

§ 343 InsZ, ktorej je prílohou (§ 25 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Zb.
85

)“.
86

 V situácii, 

keď bude chcieť predkladateľ správy o reorganizačnom pláne zverejniť plné znenie 

reorganizačného plánu, jeho postup bude jasný – stačí, aby reorganizačný plán pripojil 

v súlade s uvedeným rozhodnutím ako prílohu k správe o reorganizačnom pláne, a ak 

tak učiní v zákonom stanovenej lehote pre predloženie reorganizačného plánu, zároveň 

tým dostojí povinnosti predložiť reorganizačný plán súdu podľa § 338 odst. 2 InsZ. 

Pokiaľ však  predkladateľ správy o reorganizačnom bude chcieť uverejniť len skrátenú 

podobu reorganizačného plánu, mohlo by ho nepresné znenie § 343 odst. 1 InsZ doviesť 

k mylnému záveru, že k splneniu povinnosti podľa § 338 odst. 2 InsZ mu postačí 

v lehote podľa § 339 odst. 1 InsZ predložiť súdu len skrátenú verziu reorganizačného 

plánu ako prílohu správy o reorganizačnom pláne. Nie je tomu však tak, pretože súdu je 

nutné dodať vždy aj plné znenie reorganizačného plánu vrátane všetkej dokumentácie 

podľa § 343 InsZ, aby bol schopný posúdiť projekt v jeho celistvosti.
87

 

Už zostavená správa o reorganizačnom pláne sa musí predložiť veriteľom, a to 

najneskôr pätnásť dní pred konaním schôdze veriteľov, na ktorej sa má hlasovať o jeho 
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prijatí. Predložením správy sa pritom rozumie jej zverejnenie v insolvenčnom registri.
88

 

Tuto správu však nie je možné zverejniť skôr, než ju schváli insolvenčný súd, jej 

schválenie je tak podmienkou jej zverejnenia (§ 343 odst. 3 InsZ). Predloženú správu 

súd ale posudzuje len z formálneho hľadiska. To potvrdil Vrchný súd v Prahe vo 

svojom uznesení: „Insolvenčný súd iba skúma to, či predložená správa 

o reorganizačnom pláne má náležitosti stanovené v § 25 vyhlášky č. 311/2007 Zb., 

v znení vyhlášky č. 70/2011 Zb., a jednotlivé časti správy majú minimálne náležitosti 

stanovené v prílohe k tejto vyhláške“.
89

 Súd sa v tomto štádiu vôbec nezaoberá obsahom 

priloženého reorganizačného plánu. O tom, či reorganizačný plán spĺňa zákonné 

požiadavky podľa § 348 InsZ je totiž oprávnený rozhodovať až po jeho prejednaní 

schôdzou veriteľov, respektíve po hlasovaní o reorganizačnom pláne mimo schôdze 

veriteľov.
90

 

9. Prijatie reorganizačného plánu  

Po schválení a zverejnení správy o reorganizačnom pláne, 

prostredníctvom ktorej sa veritelia môžu zoznámiť so všetkými podstatnými 

informáciami o reorganizačnom pláne, nastupuje fáza jeho prijímania veriteľmi. 

V rámci tohto štádia sa výrazne prejavuje ich silné postavenie, keď svojim hlasovaním 

môžu rozhodnúť o ďalšom osude celej reorganizácie. Hlasovať o 

prijatí reorganizačného plánu môžu veritelia dvoma spôsobmi, a to buď na schôdzi 

veriteľov, alebo mimo nej. Možná je dokonca aj kombinácia oboch spôsobov.  

Schôdzu veriteľov, na ktorej sa prejednáva a prijíma reorganizačný plán, zvoláva 

insolvenčný súd zverejním oznámenia o jej zvolaní v insolvenčnom registri (§ 48, 

§71 odst. 3 InsZ). Vzhľadom k tomu, že je dôležité, aby sa takejto schôdze zúčastnil aj 

dlžník a insolvenčný správca, doručuje sa týmto vybraným subjektom do vlastných rúk 

navyše aj predvolanie, v ktorom ich súd poučí o nevyhnutnosti ich účasti na takejto 

schôdzi (§ 344 odst. 2 InsZ). Uvedený mechanizmus je v insolvenčnom konaní veľmi 
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neobvyklý a je ním vyjadrená dôležitosť príslušnej schôdze veriteľov.
91

 Súd zvoláva 

schôdzu veriteľov za účelom hlasovania o reorganizačnom pláne vždy, s výnimkou 

prípadov, keď by o prijatí reorganizačného plánu hlasovali mimo schôdzu všetky 

skupiny veriteľov alebo keď sa reorganizačný plán považuje za prijatý.
92

 V takom 

prípade súd schôdzu veriteľov nezvolá alebo už zvolanú schôdzu zruší 

(§ 344 odst. 3 InsZ). 

O prijatí reorganizačného plánu – či už na schôdzi veriteľov alebo mimo nej – 

hlasujú veritelia v rámci skupín, ktoré vopred vymedzí v reorganizačnom pláne jeho 

zostavovateľ. Zostavovateľ reorganizačného plánu rozdeľuje veriteľov do jednotlivých 

skupín podľa svojho uváženia, je však viazaný podmienkami zakotvenými v ustanovení 

§ 337 InsZ. Jedná sa tak predovšetkým o podmienku, aby každú skupinu tvorili veritelia 

so zásadne zhodným právnym postavením a zásadne zhodnými hospodárskymi 

záujmami. Výnimku z tohto pravidla predstavuje každý zaistený veriteľ, spoločníci 

a členovia dlžníka a veritelia nedotknutých pohľadávok, u ktorých zákon už vopred 

záväzne stanovuje, že tvoria samostatné skupiny (§ 337 odst. 2 InsZ). Vzhľadom na to, 

že od zostavovateľa reorganizačného plánu sa dá očakávať určitá snaha účelovo 

organizovať jednotlivé skupiny veriteľov spôsobom, ktorým zaistí jeho prijatie, zveruje 

insolvenčný zákon konečné rozhodnutie o odôvodnenosti a vhodnosti rozdelenia 

veriteľov do jednotlivých skupín do rúk insolvenčnému súdu. Odôvodnenosť 

a vhodnosť ich zaradenia posudzuje ale až v rámci schvaľovania reorganizačného plánu, 

teda až po tom, čo prebehne vlastné hlasovanie veriteľmi. Pokiaľ by však určitý veriteľ 

nesúhlasil so zaradením do konkrétnej skupiny, môže súd rozhodnúť o jeho preradení 

do inej skupiny ešte pred hlasovaním veriteľov o reorganizačnom pláne  

(§ 337 odst. 5 a 6 InsZ). 

Vzhľadom k tomu, že v praxi môže mať dlžník aj desiatky, prípadne stovky 

veriteľov, umožňuje insolvenčný zákon hlasovať o prijatí reorganizačného plánu aj 

pružnejšou cestou, a to mimo schôdzu veriteľov. Veritelia tak môžu učiniť prostredníctvom 

písomného podania výslovne označeného ako „Hlasovací lístok“, ktorého náležitosti 

stanovuje § 346 InsZ a § 3 vyhlášky č. 191/2017 Zb. Najčastejšie hlasujú veritelia 
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o reorganizačnom pláne mimo ich schôdzu až po zahájení insolvenčného konania, a to 

konkrétne po zverejnení správy o reorganizačnom pláne. Zákon však pamätá aj na prípad 

predjednanej reorganizácie, kedy umožňuje hlasovať mimo schôdzu veriteľov ešte do 

zahájenia insolvenčného konania. Vzhľadom k tomu, že sú veritelia hlasujúci 

o reorganizačnom pláne ešte do zahájenia insolvenčného konania skrátení o možnosť 

zoznámiť s reorganizačným plánom v jeho zjednodušenej podobe, teda prostredníctvom 

správy o reorganizačnom pláne, vyvažuje zákon túto nevýhodu zakotvením podmienky, že 

hlasovať mimo schôdze môžu veritelia len pokiaľ im bola daná možnosť zoznámiť sa 

s informáciami, ktoré svojim obsahom a rozsahom odpovedajú informáciám, ktoré musí 

nutne obsahovať správa o reorganizačnom pláne (§ 345 odst. 1 InsZ). V tomto ohľade je 

možné predkladateľovi reorganizačného plánu odporučiť vypracovanie dokumentu, 

ktorý by svojim obsahom odpovedal správe o reorganizačnom pláne a ktorý by teda 

obsahoval všetky jej zákonom stanovené náležitosti.  

Pokiaľ veriteľ hlasuje mimo schôdzu veriteľov, jeho hlas sa pripočítava k 

výsledkom hlasovania dosiahnutým na schôdzi veriteľov (§ 345 odst. 2 InsZ). To ho 

však nijak nezbavuje práva zúčastniť sa schôdze veriteľov a hlasovať na nej v tej istej 

veci znova. Pokiaľ sa na nej odchýli od svojho predchádzajúceho hlasovania, bude sa za 

rozhodný považovať jeho hlas daný na schôdzi veriteľov. 

Reorganizačný plán je prijatý, pokiaľ jeho prijatie odsúhlasila každá skupina 

veriteľov, a to väčšinou stanovenou v ustanovení § 337 InsZ.
93

 Pokiaľ sa určitá skupina 

zdrží hlasovania, tak platí, že reorganizačný plán ňou nebol prijatý.
94

 

10. Schválenie reorganizačného plánu  

Po hlasovaní veriteľov o prijatí či neprijatí reorganizačného plánu prichádza na 

rad insolvenčný súd, ktorý môže reorganizačný plán buď schváliť (§ 348 InsZ) alebo 

zamietnuť (§ 351 InsZ). Rozsah jeho právomocí pri rozhodovaní o ďalšom osude 

reorganizačného plánu sa bude zásadne líšiť v závislosti od výsledkov hlasovania 

veriteľov. Pokiaľ totiž reorganizačný plán príjmu všetky skupiny veriteľov, bude ho 

insolvenčný súd posudzovať len z hľadiska splnenia pomerne presne vymedzených 
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zákonných podmienok. Pokiaľ ale reorganizačný plán neprijmú všetky skupiny 

veriteľov, otvára sa mu priestor pre uplatnenie pomerne širokej diskrečnej právomoci, 

ktorá mu umožňuje presadiť reorganizačný plán aj proti vôli väčšiny veriteľov. Úloha 

insolvenčného súdu pri rozhodovaní o schválení reorganizačného plánu sa tak bude líšiť 

v závislosti od toho, či bol reorganizačný plán prijatý všetkými skupinami veriteľov, 

aspoň jednou skupinou veriteľov alebo žiadnou skupinou veriteľov.
95

 

V prvej popisovanej situácií, teda pokiaľ reorganizačný plán príjmu všetky 

skupiny veriteľov podľa § 347 InsZ, má insolvenčný súd povinnosť schváliť 

reorganizačný plán. Učiní tak ale len v prípade, keď budú splnené nasledujúce 

podmienky (§ 348 odst. 1 InsZ):  

a) Reorganizačný plán je v súlade s insolvenčným zákonom a inými 

právnymi predpismi – reorganizačný plán tak musí byť v súlade so 

všetkými právnymi predpismi, ktoré na reorganizačný plán dopadajú 

a nesmie zákonné ustanovenia ani obchádzať.
96

 Je nutné podotknúť, že toto 

kritérium bude splnené aj v prípade, pokiaľ sa zostavovateľ reorganizačného 

plánu odchýlil od ustanovení zákona v otázkach uspokojenia veriteľov, 

nakladania s majetkovou podstatou a záväzkov dlžníka po skončení 

reorganizácie, pretože taký postup umožňuje § 338 odst. 3 InsZ. 

b) Reorganizačný plán nesleduje nepoctivý zámer – pri 

posudzovaní poctivosti zámeru pre účely schválenia reorganizačného plánu 

sa riadi insolvenčný súd rovnakými pravidlami, ako pri posudzovaní 

poctivosti zámeru pre účely povolenia reorganizácie.
97

 

c) Každý veriteľ má byť uspokojený aspoň v takej miere, v akej by bol 

pravdepodobne uspokojený pri konkurze, ibaže dotknutí veritelia 

s nižším uspokojením prejavia súhlas – rozhodná je pritom predpokladaná 

miera uspokojenia stanovená reorganizačným plánom ku dňu jeho účinnosti. 
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Pri posudzovaní tohto kritéria musí súd povinne vychádzať predovšetkým zo 

znaleckého posudku spracovávaného podľa § 155 InsZ na základe 

rozhodnutia insolvenčného súdu o povolení reorganizácie, ktorý bol 

prejednaný a schválený schôdzou veriteľov.
98

 

d) Pohľadávky za majetkovou podstatou a pohľadávky im na roveň 

postavené budú uspokojené najneskôr ihneď po účinnosti 

reorganizačného plánu, ibaže s neskorším plnením prejaví príslušný 

veriteľ súhlas – týmito pohľadávkami sa rozumejú také pohľadávky, ktoré 

vznikli až po zahájení insolvenčného konania alebo po vyhlásení moratória, 

poprípade až po rozhodnutí o úpadku. Jedná sa o pohľadávky majúce povahu 

pohľadávok nedotknutých reorganizačným plánom a ich demonštratívny 

výpočet poskytujú ustanovenia § 168 a § 169 InsZ. Schopnosť dostáť 

uvedenej podmienke by mal dlžník dobre zvážiť, pretože neuhradenie 

príslušných pohľadávok je dôvodom pre vydanie rozhodnutia a premene 

reorganizácie na konkurz podľa § 363 odst. 1 písm. g) InsZ. K tomuto 

kritériu je nutné dodať, že povinnosť uhradiť pohľadávky za majetkovou 

podstatou či pohľadávky im na roveň postavené najneskôr ihneď po 

účinnosti reorganizačného plánu sa netýka pohľadávok sporných. To 

potvrdil Vrchný súd v Prahe vo svojom uznesení: „[…] tak, ako popretú 

pohľadávku, o ktorej je vedený incidenčný spor, nie je dlžník povinný 

uspokojiť skôr, než bude v tomto spore pravomocne určená […],nie je 

žiadneho rozumného dôvodu, aby bolo inak zachádzané so spornými 

pohľadávkami, ktoré svojou povahou náležia medzi pohľadávky za 

majetkovou podstatou či medzi pohľadávky postavené im na roveň“.
99

 

Dlžník ale samozrejme musí počítať aj s tým, že mu v budúcnosti môže 

vzniknúť povinnosť takú pohľadávku splniť a pre tento prípad musí v 

reorganizačnom pláne povinne vymedziť spôsob, akým jej splnenie zaistí 

(§ 340 odst. 2 InsZ). 
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Reorganizáciu prebiehajúcu s podporou väčšiny veriteľov označuje Richter za 

reorganizáciu konsenzuálnu. Do tejto kategórie radíme tiež reorganizáciu 

predjednanú.
100

 

Druhá popisovaná situácia predpokladá prijatie reorganizačného plánu aspoň 

jednou skupinou veriteľov, s výnimkou tej, ktorá je tvorená spoločníkmi a členmi 

dlžníka. V takomto prípade môže byť súhlas ďalších skupín nahradený rozhodnutím 

súdu. Ten totiž môže schváliť reorganizačný plán aj proti vôli väčšiny, ale len v prípade, 

keď sú splnené nasledujúce podmienky (§ 338 odst. 2 InsZ):  

a) Reorganizačný plán zaisťuje rovné zachádzanie s pohľadávkami veriteľov, 

ktorí hlasovali proti prijatiu plánu – jedná sa o tzv. podmienku rovnosti 

b) Reorganizačný plán je uskutočniteľný – to znamená, že plnením 

reorganizačného plánu sa dlžník nedostane znovu do úpadku alebo 

likvidácie. Jedná sa o tzv. podmienku uskutočniteľnosti 

c) Reorganizačný plán je spravodlivý voči každej skupine veriteľov, ktorá ho 

neprijala – jedná sa o tzv. podmienku spravodlivosti. Za akých podmienok sa 

reorganizačný plán považuje za spravodlivý aj napriek nesúhlasu určitých 

skupín veriteľov konkretizuje bližšie ustanovenie § 349 InsZ. 

Jedná sa o tzv. test najlepšieho záujmu, ktorý slúži k tomu, aby inak spravodlivý 

a uskutočniteľný reorganizačný plán nebol bezdôvodne marený niektorou zo skupín 

veriteľov.
101

  

Reorganizáciu prebiehajúcu proti vôli väčšiny veriteľov označuje Richter ako 

reorganizáciu nekonsenzuálnu.
102

 

V poslednej popisovanej situácii, teda pokiaľ reorganizačný plán neprijme ani 

jedna zo skupín veriteľov, s výnimkou skupiny veriteľov tvorenej spoločníkmi a členmi 
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s. 465 – 474. 



55 
 

dlžníka, poprípade, keď nie sú splnené ďalšie podmienky pre schválenie 

reorganizačného plánu podľa § 348 InsZ, insolvenčný súd reorganizačný plán zamietne 

(§ 351 odst. 1 InsZ). Jeho zamietnutie ešte ale neznamená nutne premenu reorganizácie 

na konkurz podľa ustanovenia 363 InsZ, pretože insolvenčný zákon umožňuje dočerpať 

lehotu určenú k vypracovaniu reorganizačného plánu podľa § 339 InsZ k účelom jeho 

pozmenenia (§ 351 odst. 3 InsZ). Predkladateľ reorganizačného plánu ju tak môže 

využiť k ďalším jednaniam s veriteľmi, prostredníctvom ktorých ich buď presvedčí 

o vhodnosti navrhovaného riešenia, čo je ale v praxi málo pravdepodobné, alebo sa 

s veriteľmi dohodne na takých pozmeneniach reorganizačného plánu, vďaka ktorým 

získa ich podporu. Samozrejme, pokiaľ bol reorganizačný plán zamietnutý z iných 

dôvodov ako pre nesúhlas veriteľov, môže v stanovenej lehote odstrániť jeho 

nedostatky. Uvedenú lehotu môže insolvenčný súd dokonca aj predĺžiť 

(351 odst. 3 InsZ). 

11. Účinky schváleného reorganizačného plánu 

Hneď ako rozhodnutie o schválení reorganizačného plánu nadobudne právnu 

moc, stáva sa reorganizačný plán účinným. Účinnosť reorganizačného plánu môže byť 

ale aj odložená, a to buď samotným reorganizačným plánom, alebo rozhodnutím súdu. 

Okamih účinnosti reorganizačného plánu je z hľadiska vývoja insolvenčného konania 

kľúčovým, pretože týmto okamihom sa fáza insolvenčného konania posúva do fázy 

uskutočňovania reorganizačného plánu. V rámci tejto fáze sa celý priebeh reorganizácie 

bude riadiť obsahom reorganizačného plánu, pričom ten predstavuje záväzný podklad 

pre jej priebeh, od ktorého je možné sa odchýliť až po prípadnej zmene reorganizačného 

plánu postupom podľa § 361 InsZ. 

S okamihom účinnosti reorganizačného plánu sa spájajú významné účinky. 

Pokiaľ nestanoví reorganizačný plán inak, od tohto okamihu je dlžník oprávnený 

nakladať s majetkovou podstatou, pričom zanikajú všetky obmedzenia, ku ktorým došlo 

či už zo zákona, alebo rozhodnutím súdu (§ 353 odst. 1 InsZ). Rozsah tohto účinku 

bude závisieť predovšetkým od rozsahu obmedzení, ktoré boli dlžníkovi uložené súdom 

podľa § 332 InsZ po povolení reorganizácie, pretože od právnej moci rozhodnutia o 

povolení reorganizácie je inak dlžník oprávnený nakladať s majetkovou podstatou vo 
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veľmi voľnom režime.
103

 Účinnosťou reorganizačného plánu sa tiež obnovuje výkon 

funkcie valného zhromaždenia či členskej schôdze, ktorý bol obmedzený podľa 

§ 333 InsZ po povolení reorganizácie. Aj tu môže reorganizačný plán stanoviť inak. 

(§ 353 odst. 2 InsZ). Účinnosťou reorganizačného plánu sa tiež mení zakladateľský 

dokument, stanovy či iné dokumenty upravujúce vnútorné fungovanie subjektu (§ 

353 odst. 3 InsZ). 

V súvislosti s účinnosťou reorganizačného plánu je zásadným ustanovenie 

§ 356 odst. 1 InsZ, upravujúce účinky reorganizačného plánu na právne vzťahy 

veriteľov a dlžníka. Podľa uvedeného ustanovenia zanikajú účinnosťou reorganizačného 

plánu práva všetkých veriteľov voči dlžníkovi a za veriteľov dlžníka sa považujú od 

tohto okamihu iba osoby uvedené v reorganizačnom pláne za podmienok v ňom 

stanovených, pokiaľ nie je zákonom alebo reorganizačným plánom stanovené inak. 

Účinnosťou reorganizačného plánu tak vznikajú úplne nové záväzkové vzťahy, ktoré 

nahradzujú tie pôvodné. Veritelia sa tak budú môcť po účinnosti reorganizačného plánu 

domáhať po dlžníkovi len splnenia tých povinností, ktoré vyplývajú z reorganizačného 

plánu. Je nutné podotknúť, že okamihom účinnosti reorganizačného zanikajú práva 

všetkých veriteľov, teda aj tých, ktorí svoju pohľadávku neuplatnili v insolvenčnom 

konaní. Obdobný účinok nastáva podľa § 356 odst. 2 InsZ vo vzťahu k právam tretích 

osôb k majetku náležiacemu do majetkovej podstaty. 

S účinnosťou reorganizačného plánu sa spájajú aj mnohé ďalšie účinky, ktoré 

však nebudem vzhľadom na zameranie práce bližšie rozoberať.  

12. Skončenie reorganizácie 

Reorganizácia môže skončiť tromi zákonom výslovne upravenými spôsobmi, 

ktoré sa líšia v závislosti od jej úspešnosti. Pokiaľ je reorganizácia úspešná, končí 

splnením reorganizačného plánu. V opačnom prípade končí buď zrušením rozhodnutia 

o schválení reorganizačného plánu, alebo jej premenou v konkurz. V prípade neúspešnej 

reorganizácie je potom nutné zodpovedať zvlášť dôležitú otázku, a to konkrétne čo sa 

stane s právami veriteľov, ktoré boli založené reorganizačným plánom. Mohlo by sa 

javiť, že najlogickejším riešením danej situácie je, aby sa právne pomery medzi 

veriteľmi a dlžníkom navrátili do stavu pred účinnosťou reorganizačného plánu. Takéto 
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riešenie by bolo vhodné aj s ohľadom na skutočnosť, že sa dlžníkov úpadok v prípade 

neúspechu reorganizácie rieši konkurzom, ktorý spočíva v speňažení majetkovej 

podstaty a rozdelení výťažku medzi veriteľov. Keby totiž nedošlo k plnej obnove 

pôvodných práv veriteľov, nemuselo by byť uspokojenie niektorých nových nárokov 

založených reorganizačným plánom v rámci konkurzu možné (napríklad pokiaľ by bol 

nárok veriteľa na zaplatenie peňažitej čiastky nahradený reorganizačným plánom na 

nárok na bezúplatný prevod vlastníckeho práva k určitému aktívu dlžníka). Účinná 

právna úprava ale rieši otázku právneho postavenia veriteľov po neúspešnom skončení 

reorganizácie inak.
104

  

12.1 Zrušenie rozhodnutia o schválení reorganizačného plánu 

Insolvenčný zákon umožňuje insolvenčnému súdu zrušiť už účinný 

reorganizačný plán a predčasne tak ukončiť reorganizáciu (§ 362). Vzhľadom k tomu, 

že takýmto zásahom do už prebiehajúcej reorganizácie zasahuje insolvenčný súd do 

právnych vzťahov veľkého množstva subjektov, môže pristúpiť k takémuto kroku len 

v taxatívne stanovených prípadoch a len v zákonom vymedzenej dobe. 

Do šiestich mesiacov od účinnosti reorganizačného plánu tak súd zruší 

rozhodnutie o jeho schválení, pokiaľ zistí, že niektorému veriteľovi boli poskytnuté 

zvláštne výhody bez toho, aby s tým súhlasili ostatní veritelia z rovnakej skupiny alebo 

pokiaľ bolo schválenie reorganizačného plánu dosiahnuté podvodným spôsobom. 

Pokiaľ však dlžník, jeho štatutárny orgán či člen štatutárneho orgánu dosiahol 

schválenie reorganizačného plánu úmyselným trestným činom, za ktorý bol 

pravomocne odsúdený, alebo pokiaľ bol pravomocne odsúdený za trestný čin, ktorým 

podstatne skrátil veriteľa, činí lehota pre zrušenie rozhodnutia o schválení 

reorganizačného plánu tri roky od jeho účinnosti. Je nutné dodať, že insolvenčný zákon 

nevymedzuje hranicu medzi podstatným a nepodstatným skrátením. Preto zostane na 

insolvenčnom súde, aby posúdil pri svojom rozhodovaní všetky konkrétne okolnosti 

prípadu a sám vymedzil obsah uvedeného pojmu.  

Insolvenčný zákon upravuje taktiež aj dopady zrušenia reorganizačného plánu na 

právne vzťahy dlžníka a jeho veriteľov, a to konkrétne v ustanovení § 362 odst. 3 InsZ. 
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Právní rozhledy. 2011, č. 2, s. 60-63. 



58 
 

V súlade s uvedeným ustanovením môžu veritelia po rozhodnutí insolvenčného súdu o 

zrušení reorganizačného plánu bez ďalšieho požadovať uspokojenie pohľadávok a iných 

práv, ktoré mali pred jeho schválením. Ich práva, ako aj práva tretích osôb, založené 

reorganizačným plánom ale zostávajú nedotknuté. Insolvenčný zákon navyše zakotvuje 

povinnosť súdu prijať v prípade nutnosti opatrenia k ochrane oprávnených záujmov 

veriteľov. 

Ako je zo zákonnej úpravy očividné, dochádza po zrušení reorganizačného plánu 

k akejsi obnove právnych vzťahov medzi dlžníkom a jeho veriteľmi do pôvodného 

stavu, teda stavu do účinnosti reorganizačného plánu. K tejto obnove ale nedochádza 

bez ďalšieho, pretože zároveň zostávajú nedotknuté tiež práva veriteľov a tretích osôb 

založené reorganizačným plánom. Podľa Bílkovej a Strnada tak nastane situácia, keď 

„reorganizačný plán ako nový právny titul pohľadávok veriteľov voči dlžníkovi bude 

zrušený a dôjde zo zákona k obnoveniu záväzkových vzťahov, ktoré tu boli pred jeho 

účinnosťou, a zároveň budú subjektom uvedeným v reorganizačnom pláne zachované 

práva z tohto zrušeného právneho titulu vyplývajúce“.
105

 Vzhľadom na rôznorodosť 

všetkých možných spôsobov reorganizácie môže ale v dôsledku uvedených účinkov 

zrušenia reorganizačného plánu vzniknúť v praxi nejasná situácia v otázke 

„koexistencie“ práv veriteľov, ktoré mali ešte pred účinnosťou reorganizačného plánu 

a tých práv, ktoré nadobudli až jeho účinnosťou.
106

 Zákonodarca tak nebol pri 

formulácii ustanovenia § 362 odst. 3 InsZ dôsledný a ponechal tak na súdoch, aby sa 

sami vysporiadali s prípadnými problémami, ktoré budú v praxi v dôsledku 

nedostatočnej úpravy pravdepodobne vznikať.  

12.2 Premena reorganizácie na konkurz 

Druhým spôsobom, ktorým môže insolvenčný súd predčasne ukončiť 

reorganizáciu, je jeho rozhodnutím o premene reorganizácie na konkurz (§ 363 InsZ). 

Súd tak vydá uvedené rozhodnutie v nasledujúcich prípadoch: 

a) reorganizácia bola povolená na návrh dlžníka a ten jej premenu na konkurz 

po tomto povolení navrhol, 
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b) reorganizačný plán nebol zostavený oprávnenou osobou v stanovenej lehote, 

ani prípadne v lehote predĺženej, alebo bol vzatý späť, 

c) insolvenčný súd neschválil reorganizačný plán a oprávneným osobám 

uplynula lehota k jeho predložení, 

d) v priebehu uskutočňovania reorganizačného plánu dlžník neplní svoje 

podstatné povinnosti stanovené týmto plánom alebo sa ukáže, že podstatnú 

časť tohto plánu nebude môcť plniť, 

e) dlžník neplní riadne a včas úroky podľa § 171 odst. 4 InsZ, alebo 

v podstatnom rozsahu neplní iné splatné peňažité záväzky, 

f) dlžník po schválení reorganizačného plánu prestal podnikať, hoci podľa 

reorganizačného plánu podnikať mal,  

g) dlžník po schválení reorganizačného plánu neuhradil pohľadávky za 

majetkovou podstatou a pohľadávky postavené im na roveň podľa 

§ 348 odst. 1 písm. e). 

O premene reorganizácie na konkurz ale nemôže insolvenčný súd rozhodnúť, 

pokiaľ bol reorganizačný plán splnený v podstatných bodoch.  

Aj v prípade predčasného ukončenia reorganizácie jej premenou na konkurz, je 

jednou z najvýznamnejších otázok, s ktorou je nutné sa vysporiadať, otázka, aký dopad 

má rozhodnutie o premene reorganizácie na konkurz na práva veriteľov. Ten bude 

odlišný v závislosti od toho, či bolo rozhodnutie o premene reorganizácie na konkurz 

vydané do účinnosti reorganizačného plánu alebo až po tom. Vzhľadom k tomu, že 

pôvodné práva veriteľov zanikajú až okamihom účinnosti reorganizačného plánu, 

pokiaľ nie je stanovené zákonom alebo reorganizačným plánom inak
107

, je v prvom 

popisovanom prípade situácia jasná – rozhodnutie o premene reorganizácie na konkurz 

vydané do účinnosti reorganizačného plánu (respektíve do iného okamihu, ktorým má 

dôjsť k nahradeniu pôvodných práv veriteľov) nebude mať na právne postavenie 

veriteľov dlžníka žiaden vplyv. Problematická môže byť až druhá situácia, keď je 

rozhodnutie o premene reorganizácie na konkurz vydané až vo fáze účinného 

reorganizačného plánu.  
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Kým v prípade zrušenia rozhodnutia o schválení reorganizačného plánu zákon 

výslovne upravuje v ustanovení § 363 odst. 5 InsZ dopady takého rozhodnutia na 

právne vzťahy dlžníka a jeho veriteľov, u premeny reorganizácie na konkurz tomu tak 

nie je – zákon iba uvádza v ustanovení § 363 odst. 5 InsZ, že rozhodnutím 

insolvenčného súdu o premene reorganizácie na konkurz nastávajú účinky spojené 

s prehlásením konkurzu, pokiaľ insolvenčný súd vo svojom rozhodnutí nestanoví 

podmienky tejto premeny inak. Týmto rozhodnutím sa taktiež ruší zákaz započítania 

pohľadávok uvedený v § 324 odst. 3 InsZ. Ako uvádza Bílková a Strnad: 

„Reorganizačný plán ako právny titul, z ktorého sa odvodzujú pohľadávky veriteľov 

voči dlžníkovi, teda zákonom zrušený nie je“. Z uvedeného ustanovenia tak nie je možné 

jednoznačne dovodiť, či sa rozhodnutím o premene reorganizácie na konkurz práva 

veriteľov založené reorganizačným plánom obnovujú do svojho pôvodného stavu, ako 

je to v prípade ustanovenia § 362 odst. 3 InsZ, alebo či zostávajú zachované. Tvrdenie, 

že by nároky veriteľov vyplývajúce z reorganizačného plánu boli rozhodnutím 

o premene reorganizácie na konkurz zmenené alebo zrušené a nahradené inými, 

pôvodne existujúcimi, ale podľa Bílkovej a Strnada nie je možné dovodiť ani z výkladu 

konkrétnych účinkov prehlásenia konkurzu (napr. § 246 odst, 1, § 248 odst. 1, 

§ 249 odst. 1, § 250, § 252 odst. 1 InsZ), ani z výkladu základných zásad, na ktorých je 

založený insolvenčný zákon (§ 5 InsZ) a dokonca ani z výkladu vychádzajúceho zo 

základného účelu insolvenčného zákona vymedzeného v § 1 InsZ. S ohľadom na vyššie 

uvedené je preto možné učiniť záver, že súčasné znenie insolvenčného zákona 

neumožňuje iný výklad než ten, že veriteľom v prípade premeny reorganizácie na 

konkurz zostanú naďalej zachované práva založené reorganizačným plánom.
108

 

Uvedený záver však môže mať negatívne dopady vo vzťahu k veriteľom, pretože môže 

viesť ku skráteniu ich práv. „Typickým príkladom […] bude situácia, keď v rámci 

reorganizačného plánu veritelia odpustia dlžníkovi povinnosť uhradiť im časť 

pohľadávok. To by v konečnom dôsledku znamenalo, že v rámci konkurzy by potom bolo 

uspokojované iba tieto „znížené“ pohľadávky“.
109

 Ako som už uviedla vyššie, 

v súvislosti so zachovaním práv založených reorganizačným plánom po premene 

reorganizácie na konkurz môže vyvstať aj ďalšia komplikácia, keď tieto „nové“ práva 
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nebude možné v rámci konkurzu vôbec uspokojiť. Na druhú stranu môže v praxi nastať 

aj situácia, keď dôjde po účinnosti reorganizačného plánu k tak zásadným zmenám 

v právnych pomeroch dlžníka, že ich navrátenie do pôvodného stavu nebude ani 

možné.
110

 Uvedené nejasnosti v právnej úprave, ako aj celkovo komplikovanosť 

uvedenej problematiky, považujem za jeden zo zásadných faktorov, ktoré môžu 

znižovať záujem veriteľov o reorganizáciu.  

12.3 Splnenie reorganizačného plánu 

Posledným zo spôsobov skončenia reorganizácie, ktorý - na rozdiel od vyššie 

uvedených - predstavuje jej úspešný koniec, je skončenie reorganizácie splnením 

reorganizačného plánu. Tejto otázke venuje insolvenčný zákon len veľmi malý priestor 

v ustanovení § 364 odst. 2 InsZ, podľa ktorého reorganizácia končí rozhodnutím 

insolvenčného súdu, ktorým vezme na vedomie splnenie reorganizačného plánu alebo 

jeho podstatných častí. Takéto rozhodnutie insolvenčný súd však nevydáva z vlastnej 

iniciatívy, ale len na základe návrhu dlžníka, ku ktorému musí byť pripojená aj aktuálna 

správa insolvenčného správcu a veriteľského výboru.
111

 Právnou mocou uvedeného 

rozhodnutia končí vo vzťahu k dlžníkovi nie len reorganizácia, ale aj insolvenčné 

konanie ako také. 
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13. Vývoj reorganizácií v Českej republike do roku 2017 

13.1 Počet povolených reorganizácií  

Graf č. 1: Počet povolených reorganizácií v období od 1.1.2008 do 30.6.2017 

 

Zdroj údajov: Insolvenčný register, Creditreform 

Ako vyplýva z dostupných štatistík, od roku 2008, teda kedy nadobudol 

účinnosť súčasný insolvenčný zákon, dochádzalo každým rokom k 

postupnému zvyšovaniu počtu povolených reorganizácií. K určitému poklesu došlo 

v roku 2013, keď počet povolených reorganizácii klesol zo sedemnástich v roku 2012 

iba na dvanásť. K nárastu povolených reorganizácií došlo opäť v roku 2014. Tento 

nárast bol s najvyššou pravdepodobnosťou spôsobený novelou insolvenčného zákona 

účinnou od 1.1.2014, ktorá výrazne zmiernila kvantitatívne kritérium prípustnosti 

reorganizácie a sprístupnila ju tak širšiemu okruhu záujemcov.
112

 Aj keď v roku 2015 

došlo opäť k poklesu povolených reorganizácií, s ohľadom na údaje z nasledujúcich 

rokov sa zatiaľ javí, že zmiernenie kvantitatívnej brány skutočne poviedlo k zvýšeniu 

povolených reorganizácií. Aj keď graf vykazuje v roku 2017 prudký pokles, je nutné si 
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uvedomiť, že zachycuje len údaje za polovicu roku. Od počiatku účinnosti 

insolvenčného zákona od 1. januára 2008 až do júna 2017 tak bolo súdom povolených 

celkovo 172 reorganizácií.   

13.2 Pomer schválených oddlžení ku jednej povolenej reorganizácií 

Aj keď je možné na základe analýzy údajov zachytených v grafe č.1 

konštatovať, že počet povolených reorganizácii s určitými odchýlkami postupne narastá, 

tento graf zobrazuje obľúbenosť inštitútu oddlženia voči reorganizácii. 

Graf č. 2: Množstvo schválených oddlžení pripadajúcich na jednu povolenú 

reorganizáciu v období od 1.1.2008 do 30.6.2017

 

Zdroj údajov: Insolvenčný register, Creditreform 

Je možné konštatovať, že od roku 2008 sa dal sledovať veľký nárast využívania 

oddlženia voči reorganizácii, ktorý vyvrcholil rokom 2013, v ktorom pripadalo až 1837 

schválených oddlžení na jednu povolenú reorganizáciu. Po roku 2013 nasledoval pokles 

a určitá stagnácia vývoja ich vzťahu. Inak povedané, po roku 2013 sa záujem o oba 

popisované inštitúty vyvíjal rovnomerne, keď – s výnimkou  roku 2015 – bol pomer 

v počte schválených oddlžení na jednu prehlásenú reorganizáciu približne vyrovnaný. 

V roku 2017 tak pripadá 843 schválených oddlžení na jednu povolenú reorganizáciu. Je 

treba podotknúť, že podmienky pre schválenie oddlženia sú miernejšie než tie pre 

povolenie reorganizácie, keď reorganizácia je určená prevažne pre stredných a veľkých 
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podnikateľov, čo je určite tiež jedným z dôvodov častejšieho využitia inštitútu 

oddlženia, avšak nepomer vo využití oboch uvedených inštitútov je aj napriek tejto 

skutočnosti veľmi výrazný.  

13.3 Pomer prehlásených konkurzov ku jednej povolenej reorganizácií  

Graf č. 3: Množstvo prehlásených konkurzov pripadajúcich na jednu povolenú 

reorganizáciu v období od 1.1.2008 do 30.6.2017

 

Zdroj údajov: Insolvenčný register, Creditreform 

Z uvedeného grafu vyplýva, že od roku 2008, v ktorom pripadalo 190 

prehlásených konkurzov na jednu povolenú reorganizáciu, dochádzalo k postupnému 

poklesu v uplatňovaní konkurzov vo vzťahu k reorganizáciám. Údaj v roku 2013, ktorý 

vyzerá ako výnimočný nárast pomeru prehlásených konkurzov k povoleným 

reorganizáciám, bol ale spôsobený len nízkym počtom povolených reorganizácií 

v danom roku, nie výrazným nárastom prehlásených konkurzov (viď graf. č. 1 a č. 4). 

V roku 2017 tak pripadá 78 prehlásených konkurzov na jednu povolenú reorganizáciu.  
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13.4 Využitie inštitútov reorganizácie, oddlženia a konkurzu 

Graf č.3: Rozhodnutia o spôsobe riešenia úpadku vydané v období od 1.1.2008 

do 30.6.2017

 

Zdroj údajov: Insolvenčný register, Creditreform 

Uvedený graf zachytáva pomerové rozloženie vo využití všetkých troch 

inštitútov. Je z neho očividné, že počet povolených reorganizácií je vo vzťahu k počtu 

schválených oddlžení a prehlásených konkurzov každoročne len zanedbateľný. 
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Záver 

Účelom predloženej diplomovej práce bolo popísať a analyzovať platnú právnu 

úpravu reorganizácie, ako aj zhodnotiť jej využitie v praxi v období od účinnosti 

insolvenčného zákona, teda od 1. januára 2008, až do dnešného dňa.  Systematika 

jednotlivých kapitol bola zvolená tak, aby zachytila základný priebeh celého 

insolvenčného konania, od podania insolvenčného návrhu až po skončenie 

reorganizácie. Vzhľadom na značnú rozsiahlosť problematiky bola práca zameraná len 

na vybrané aspekty právnej úpravy, ktorým bol venovaný širší priestor, a naopak 

niektoré otázky boli zámerne vynechané, a to predovšetkým z dôvodu dodržania 

predpokladaného rozsahu diplomovej práce.  

Ako už bolo zdôrazňované, zakotvením reorganizácie do právnej úpravy mal 

zákonodarca v úmysle poskytnúť podnikateľom rovnocennú alternatívu ku 

likvidačnému konkurzu. Aj keď sa neočakávalo, že by mal počet reorganizácii vyrovnať 

počtom konkurzov (čo je logický záver, jednak s ohľadom na to, že podmienky 

k povoleniu reorganizácie môže logicky spĺňať len určitá časť úpadcov a jednak tiež 

preto, že reorganizácia je vhodným spôsobom riešenia úpadku len v prípade naplnenia 

určitých ekonomických predpokladov), čísla dostupné po viac než deviatich rokoch od 

účinnosti insolvenčného zákona sú viac než alarmujúce. Od začiatku roku 2017 tak 

pripadá na jednu povolenú reorganizáciu 78 prehlásených konkurzov a až 843 

schválených oddlžení. Aj celkový počet povolených reorganizácií za rok je veľmi nízky, 

za celú uvedenú dobu bola hranica dvadsiatich povolených reorganizácii ročne mierne 

prekročená len dvakrát, kým u počtu prehlásených konkurzov sa čísla pohybujú 

v tisícoch a u schválených oddlženiach až v desaťtisícoch. Je preto na mieste položiť si 

otázku, či za to môže nevhodná či nedostatočná právna úprava reorganizácie.  

Úpravu prvej fáze insolvenčného konania – teda fáze od jeho zahájenia až po 

rozhodnutie o úpadku – je možné hodnotiť kladne. Uvedená úprava, obsiahnutá vo 

všeobecnej časti insolvenčného zákona, je veľmi podrobná, o čom svedčí aj skutočnosť, 

že táto časť tvorí viac než polovicu celkovej matérie insolvenčného zákona. Navyše, po 

rokoch svojej účinnosti je doplnená aj bohatou judikatúrou, ktorá prípadné medzery v 

zákone dostatočne vypĺňa. Je tak možné konštatovať, že v tejto fáze insolvenčného 
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konania by nemali v praxi vznikať závažnejšie komplikácie súvisiace s nedostatkami 

v zákone.  

Úprava samotnej reorganizácie, obsiahnutá v druhej časti insolvenčného zákona, 

už ale svoje legislatívne nedostatky má. Ako som sa v práci snažila na viacerých 

miestach zdôrazniť, v zákone sa vyskytujú určité nejasnosti. Tie sa líšia svojou 

závažnosťou, od drobných terminologických nepresností, ktoré sú ľahko odstrániteľné 

či už jazykovým, alebo systematickým výkladom, cez ustanovenia míňajúce sa svojím 

cieľom, až po vážnejšiu absenciu zákonnej úpravy. Medzi drobnejšie nedostatky je tak 

možné napríklad zaradiť nejednotnú terminológiu v insolvenčnom zákone a vyhláške č. 

191/2017 Zb. (kapitola 8.4), silnejšie postavenie reorganizačného plánu prijatého 

v rámci predschválenej reorganizácie v prípade jeho predloženia súdu spolu 

s insolvenčným návrhom oproti reorganizačnému plánu predloženému až po zahájení 

insolvenčného konania (kapitola 7.3.2), či nadbytočnosť ustanovenia § 326 odst. 2 InsZ 

popisujúceho jednotlivé konkrétne prípady, z ktorých je možné vyvodiť nepoctivosť 

zámeru navrhovateľa reorganizácie (kapitola 6.1). Za jednu z vážnych medzier 

popisovaných v práci však považujem nedostatočnú úpravu postavenia veriteľov 

v prípadoch, keď reorganizácia neprebehne úspešne. Súčasná právna úprava ustanovení 

§ 362 a § 363 InsZ pôsobí dojmom, že zákonodarca nebol schopný riešiť pomerne 

komplikovanú problematiku na úrovni všeobecného právneho pravidla a preniesol 

riešenie tejto otázky až ex post na súdy. Práve absencia zákonnej úpravy v tomto smere 

a z toho prameniaca neistota veriteľov ohľadom ich právneho postavenia v prípade 

neúspešnej reorganizácie môže byť jedným z dôvodov, ktorý znižuje atraktivitu 

reorganizácie. Záverom je však nutné dodať, že problematika reorganizácie je natoľko 

široká, že k posúdeniu platnej právnej úpravy a objektívnemu vyhodnoteniu jej dopadu 

na využiteľnosť reorganizácie v praxi by musela byť podrobená oveľa detailnejšiemu 

skúmaniu, ďaleko presahujúcemu rámec predloženej diplomovej práce.  
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Abstrakt 

Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave 

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu 

úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho 

riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných 

spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. 

Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, 

predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu.  

Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú 

venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a 

jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený 

charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu „zásadne 

pomerné uspokojenie veriteľov“ ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich 

hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh 

insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až 

štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení 

a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti 

reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody tzv. 

predjednanej reorganizácie. Reorganizačnému plánu ako kľúčovému dokumentu 

reorganizácie, ako aj procesu jeho prijímania a schvaľovania sú venované 

najrozsiahlejšie kapitoly tejto práce, a to kapitola ôsma až desiata. Jedenásta kapitola 

popisuje účinky reorganizačného plánu. Nasleduje analýza spôsobov skončenia 

reorganizácie v kapitole dvanástej, v rámci ktorej je kladený dôraz predovšetkým na 

problematiku právneho postavenia veriteľov po neúspešnom skončení reorganizácie. 

Prácu završuje analýza využitia reorganizácie v praxi v období od počiatku účinnosti 

insolvenčného zákona až do prvého polroka 2017 v kapitole trinástej. 
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Abstract 

Thesis title: Reorganization under Czech legal regulation 

Main goal of this diploma thesis is to describe and to analyze the applicable 

legal regulation of reorganization, contained in Act No. 182/2006 Coll., on insolvency 

and modes of its solutions. Reorganization, as governed today, represents one of the 

rescue modes of resolution of insolvency, suitable mainly for the mid-sized to large 

enterprises. Although even after meeting of all the conditions for its allowance by court, 

it cannot be understood as a solution for everybody, it represents an interesting 

alternative to the bankruptcy, leading to the winding-up of the particular company. 

The diploma thesis is divided into fourteen chapters in total. The first two 

chapters are dedicated to general issues, i.e. to the definition of the concept of the 

insolvency proceedings and of its legal regulation, as well as to the legal regulation of 

reorganization. The emphasis therein is given to the character and goal of the 

insolvency proceedings, with focus on the interpretation of the concept of “principally 

proportionate satisfaction of creditors” as one of the key concepts determining the main 

purpose of insolvency proceedings. Third chapter reflects the basic overview of the 

process of insolvency proceedings until the issuance of the court decision over the 

motion on insolvency. Chapters four to fourteen focus then directly on the 

reorganization. After its general introduction and brief comparison to bankruptcy, the 

chapters regarding the admissibility of reorganization and the procedure of its allowance 

follow. Special emphasis is being added on the so-called pre-packed reorganization. To 

the reorganization plan as a key document of reorganization, the most extensive 

chapters are of this thesis are dedicated, i.e. chapters eight to ten. The eleventh chapter 

describes the legal effects of reorganizational plan. The analysis of the ways of ending 

of reorganization in twelfth chapter follows, in terms of which, the legal position of 

creditors in case of unsuccessful ending of reorganization is emphasized. The thesis is 

then brought to an end by the analysis of the application of reorganization in practice 

since the beginning of the legal force of the insolvency act until the first half-year of 

2017 in the thirteenth chapter. 
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