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Úvod 

Tato diplomová práce se p edně zamě uje na osobu insolvenčního správce, jeho 

postavení v insolvenčním ízení a p edevším, na jeho konkrétní činnost během úpadku 

ešeného formou konkursu. Po stručném popisu konkursního ízení a insolvečního 

správcovství jsem se zamě il na popsání kroků insolvenčního správce od jeho ustanovení 

správcem, až po závěrečné úkony související s ukončením jeho činnosti v konkursu. 

Práci jsem zacílil na konkurs p ímo z pohledu insolvenčního správce. Dané téma 

trpí dle mého názoru nedostatkem literatury, p ičemž ta existující je navíc z velké části 

soudcovská. Pro lepší uchopení problematiky insolvenčního práva a objasnění tématu 

insolvenčního správcovství je tedy vhodné zamě it se na věc p ímo očima insolvenčního 

správce.  

Díky externím konzultacím a písemně zaznamenaném rozhovoru s insolvenčním 

správcem se zvláštním povolením, jsem mohl svou prací postihnout témata, která dosud 

nebyla v rámci odborných publikací detailně ešena. V souvislosti s tím jsem se rozhodl 

částečně zmapovat slabá místa úpravy konkursu v insolvenčním zákoně.  

Cílem této práce bylo popsat průběh konkursního ízení očima insolvenčního 

správce a zároveň upozornit na problémy, které znesnadňují správcům výkon jejich 

funkce. Kromě toho jsem se rozhodl poukázat i na ustanovení ustanovení, která mohou 

být ze strany insolvenčních správců potenciálně zneužitelná. V závěru své práce jsem se 

snažil na některé vybrané problémy reagovat úvahami o možných ešeních nebo 

legislativních změnách současné právní úpravy. Současně jsem glosoval její úroveň. 
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1. Obecná část 
- 

Teoretická rovina úpravy konkursního správcovství 

1.1. Úpadek obecn , pojem konkurs a právní úprava konkursního ízení 
v České republice 

Na počátku každého insolvenčního ízení je úpadek. V úpadku je dlužník za 

situace kdy je p edlužen nebo v tzv. platební neschopnosti. O platební neschopnost 

dlužníka  jde v p ípadě jeho neschopnosti plnit své peněžité závazky, a to za podmínek, 

jež stanoví insolvenční zákon kumulativně v §3, odst. 1., písm. a),b),c), tedy v p ípadě, 

kdy má dlužník více vě itelů, vůči kterým má peněžité závazky splatné déle než 30 dnů 

a tyto závazky není schopen plnit. O p edlužení ve smyslu úpadku mluvíme 

u právnických osob a u fyzických osob – podnikatelů, kte í mají více vě itelů a souhrn 

jejich závazků p evyšuje hodnotu jejich majetku. P edlužení se blíže věnuje §3 odst.4 IZ. 

V různých právních ádech dochází k odlišnému označení úpadku, nap . 

„bankrot“, pop . „krída“, význam slova je však v zásadě vždy stejný. V českém právním 

ádu je úpadek upraven v zákoně č. 1Ř2/2006 Sb., Insolvenční zákon (dále též označen 

také jako „IZ“) ve znění pozdějších p edpisů.  

 IZ stanoví v §4 IZ pro úpadek čty i způsoby ešení úpadku: 

a) konkurs, 

b) reorganizace, 

c) oddlužení,  

d) zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo 

pro určité druhy případů, 

p ičemž rozhodujícím pro téma této diplomové práce je odst. a) konkurs, který je dále 

podrobně upraven zejména v hlavě I. části druhé IZ, konkrétně pak §244 – §315. 

 Význam slova konkurs pochází z latinského concursus, tj. „sběh“, p esněji 

concursus creditorum, tj. doslovně „sběh vě itelů“. Konkursem se rozumí úplný rozprodej 

všeho majetku dlužníka. Pro účely ádného průběhu insolvenčního ízení p echází 
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v rámci daného konkursního ízení, dispozice nad vším majetkem dlužníka (majetkovou 

podstatou) do rukou insolvenčního správce.1 Prohlášení konkursu na majetek dlužníka, 

jako způsob ešení úpadku, má tak na úpadce bezpochyby nejtvrdší dopad ze všech shora 

citovaných variant. Ve všech ostatních p ípadech totiž, na rozdíl od konkursu, existuje 

pro úpadce šance na jeho „ekonomické zmrtvýchvstání“. To může proběhnou jak v rámci 

reorganizace (tzv. „reaktivací“ nefungující obchodní korporace), tak zachováním části 

majetku p i ešení úpadku oddlužením.

                                                           
1 §246 IZ 
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1.2. Osoba a právní forma insolvenčního správce, p edpoklady výkonu 
jeho činnosti a odpov dnost 
 Insolvenční správce (dále také označen jako „IS“) je fyzická nebo právnická 

osoba, která buď osobně, a nebo prost ednictvím svého ohlášeného společníka, splnila 

všechny podmínky pro p iznání práva výkonu činnosti insolvenčního správce – tzv. 

„povolení“ a je zapsaná do seznamu insolvenčních správců vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky, podle §21 odst. 1, IZ.  

Zákon stanoví podmínky pro žadatele o absolvování zkoušky IS, nutné pro vydání 

povolení a zápis do výše uvedeného seznamu. Po podání žádosti podle §4 Zákona 

o insolvenčního správcích (dále jen „ZIS“) musí být žadateli umožněn výkon zkoušky 

insolvenčního správce nejpozději do 6 měsíců.2 Splněním náležitostí návrhu uvedených 

v §4 a §5 ZIS, úspěšným vykonáním zkoušky insolvenčního správce a splněním 

náležitostí pro udělení povolení (stanovených §6 a §8 ZIS), je žadateli povolení 

Ministerstvem spravedlnosti vydáno a žadatel je po nabytí právní moci zapsán do 

seznamu insolvenčních správců.   

Mezi podmínky stanovené pro uchazeče o vydání povolení, pat í zejména 

dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského typu, dále odborná praxe v oblasti 

související s výkonem funkce insolvenčního správce v rozsahu alespoň 3 let, 3 

bezúhonnost, jejíž podmínky stanoví negativním výčtem §7 ZIS a pojištění odpovědnosti 

za škodu, která by v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce mohla 

vzniknout. Tyto podmínky je t eba splnit kumulativně.  

Zákonodárce výslovně počítá s výkonem činnosti insolvenčního správce v režimu 

právnické osoby, p ičemž závazně stanovil podmínky pro tento výkon prost ednictvím 

ve ejné obchodní společnosti. Úmyslem zákonodárce, zde bylo zejména limitovat riziko 

možného postupu správce – medicínsky ečeno – „non lege artis“, a s tím související 

úpravu odpovědnosti kapitálových právnických osob s omezeným způsobem ručení. 

Právě z tohoto důvodu tedy podmínil výkon činnosti insolvenčního správce účastí 

v osobní společnosti, když jedinou variantou určil ve ejnou obchodní společnost (dále jen 

                                                           
2 §24 ZIS 
3 podrobněji upravena v §6 odst.1, písm.e) ZIS 
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„v.o.s.“). V tomto kontextu se samoz ejmě nabízí otázka, jaký byl a je smysl samotné 

právnické osoby p i výkonu činnosti insolvenčního správce. Odpověď nabízí v rozhovoru 

Jan Malý,4 který uvádí, že smysl výkonu činnosti IS prost ednictvím v.o.s. je zejména 

ekonomický. Prost ednictvím v.o.s. se totiž může na podnikatelském výsledku 

insolvenčního správce, jako právnické osoby, podílet vícero osob, p ičemž však postačí, 

když pouze jedna z nich je ohlášeným společníkem s oprávněním k výkonu činnosti 

insolvenčního správce. Volnou úvahou lze dospět k závěru, že se jedná o klíčový aspekt 

zejména v začátku kariéry každého IS. Je t eba si uvědomit, že k ádné správě v rámci 

činnosti insolvenčního správcovství je t eba, mj., zaměstnat administrativní aparát, 

zabezpečit výpočetní techniku a IT zázemí a z ídit prostory k podnikání ve smyslu 

ohlášených provozoven.5 Výše popsané s sebou nutně nese nemalé vstupní náklady,6 

p ičemž návratnost vstupních investic je pro samotného správce zpočátku pomalá, neboť 

se odvíjí od množství nápadu dlužníků, které IS spravuje. Je tedy logickým důsledkem, 

že velké množství osob nahlíží na insolvenční správcovství v podobě v.o.s. jako 

zajímavou investiční p íležitost s pozdější vysokou mírou rentability své vstupní 

investice. Pravděpodobně nejčastějším takovým participantem jsou advokátní kancelá e, 

které s osobou ohlášeného společníka IS spolupracují na poli advokacie. Majetkové 

uspo ádání ve správcovské v.o.s. potom obvykle reflektuje uspo ádání v samotné 

advokátní kancelá i. Nelze opomenout, že v.o.s. hraje významnou roli i p i sdružování 

několika samostatných osob s oprávněním k výkonu činnosti IS, kte í se rozhodli spojit 

síly v rámci jediné společnosti. V takovém p ípadě využívají správci v.o.s. ke snadnému 

sdílení svých nákladů. Co se týče tzv. nápadu dlužníků, je správcovská v.o.s. za azena do 

„kolového systému“ tolikrát, kolik má ohlášených společníků. 

K otázce samotné odpovědnosti za výkon činnosti IS je dlužno dodat, že zákon7 

stanoví povinnost pojištění odpovědnosti za škodu p i výkonu činnosti insolvenčního 

správce jako základní podmínku pro vydání povolení. Mimo to bylo již výše naznačeno, 

že právní úprava limituje samotnou činnost správce prost ednictvím právnické osoby. 

                                                           
4 Písemně zaznamenaný rozhovor s insolvenčním správcem JUDr. Janem Malým ze dne 17.7.2017 
5 §5a zák. č.312/2006 Sb. ZIS 
6 především náklady na IT zázemí tvoří značně nákladnou položku, neboť je vhodné, aby měl IS 
k dispozici stém, který mu umožní administrovat veškeré insolvenční případy online, pozn. autora 
7 §6 odst.1.písm.f) ZIS 
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Osobní odpovědnost správce ve spojení se zákonným pojištěním jsou mantinely, 

které se snaží zabránit platební neschopnosti nebo samotnému úpadku IS, který by plynul 

nebo mohl plynout zejména z rizika náhrady škody v rámci jednotlivých spravovaných 

insolvenčních ízení.  

Hrozící úpadek osoby IS by jeho další činnost v rámci ostatních ízeních 

nepochybně ohrozil a spolu s tím by mohl ohrozit tato ízení jako taková. Zákonodárce 

tak presumoval, že osobní odpovědnost IS povede k větší zodpovědnosti p i jejich 

činnosti. 



 14 

1.3. Ustanovení insolvenčního správce 

Insolvenční správce vstupuje do ízení ustanovením podle §25 IZ. Samotný 

insolvenční zákon nerozlišuje mezi výkonem funkce IS osobně nebo prost ednictvím 

právnické osoby.8 Sběrné ustanovení §22 IZ hovo í toliko pouze o „osobě zapsané do 

seznamu IS”, vedeného Ministerstvem spravedlnosti podle §21, odst.1 IZ, p ičemž 

odstavec druhý i.f. se pak p ímo odkazuje na zvláštní právní p edpis, kterým je ZIS, který 

p esně stanovuje podmínky pro vydání povolení, t.j. práva vykonávat činnost IS. Z výše 

uvedeného tedy lze dovodit, že mezi ustanovením fyzické osoby a právnické osoby do 

funkce v praxi není žádný rozdíl. 

 Insolvenční správci jsou pro jednotlivá ízení ustanovováni p íslušnými krajskými 

soudy, konkrétně opat ením jejich p edsedů. Podstatou opat ení je skutečnost, že se 

nejedná o rozhodnutí v rámci rozhodovací činnosti insolvenčního soudu, nýbrž o výkon 

státní správy soudu. Proti opat ení tak není p ípustný opravný prost edek. Náležitosti jsou 

podrobně upraveny Vyhláškou č.311/2007 Sb., o jednacím ádu pro insolvenční ízení, 

kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona.  

Výše popsané neplatí v p ípadě, kdy je p íslušným krajským soudem rozhodováno 

o návrhu na povolení reorganizace spolu s podaným návrhem reorganizačního plánu, 

kterým se navrhuje konkrétní osoba insolvenčního správce zapsaného do seznamu 

insolvenčních správců. O ustanovení pak rozhoduje sám insolvenční soud, nikoliv 

p edseda krajského soudu.  

Princip ustanovování insolvenčních správců p edsedou krajského soudu probíhá 

na základě tzv. „kolového systému“, p ičemž tento systém platí pro jednotlivá ízení 

následovně: 

1) Ustanovení správce po podání návrhu na povolení oddlužení 
IS je určen podle obvodu krajského soudu dlužníkova bydliště. Tedy, ze 

seznamu IS je vybrán ten, který má sídlo nebo provozovnu v tomto obvodu 

krajského soudu. 

                                                           
8 Pouze ve formě veřejné obchodní společnosti podle §95 a násl. ZOK 
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2) Ustanovení správce po podání návrhu na prohlášení konkursu  
IS je určen podle obvodu krajského soudu dlužníkova bydliště/sídla. Tedy, ze 

seznamu IS je vybrán ten, který má sídlo nebo provozovnu v tomto obvodu 

krajského soudu.  

3) Ustanovení správce po podání návrhu na povolení reorganizace  

IS je určen ze zvláštní části seznamu IS. Pro tyto účely je obvodem celá 

republika. 

4) Ustanovení správce pro p ípad, že je dlužník osobou podle §3 odst.2 ZIS 

Pro p ípad, že dlužník je osobou která je podle zvláštního právního p edpisu 

finanční institucí se zvláštním režimem nebo obchodníkem s cennými papíry, 

centrálním depozitá em, provozovatelem vypo ádacího systému, 

organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním 

fondem penzijní společností nebo penzijním fondem, anebo dlužníkem, jehož 

úpadek je ešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle 

zvláštního právního p edpisu za poslední účetní období p edcházející 

insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100.000.000,- Kč, anebo který 

zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, je IS určen podle 

podmínek uvedených v bodě 3, tedy celorepublikově.  

Bez dalšího nelze íci, že výše jmenované postupy určení IS jsou ty jediné, jde však 

o postupy hlavní. Odlišnosti v určení osoby IS pak mohou nastat nap íklad v situacích, 

kdy dochází k jeho p evolení apod. Autor si však klade za cíl seznámit čtená e zejména 

se základní právní úpravou, specifickou pro obvyklé a standartní typy insolvenčních 

ízení.  
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1.4. Právní následky ustanovení insolvenčního správce 

 Dnem, kdy insolvenční návrh (který splňuje náležitosti insolvenčního návrhu), 

dojde věcně p íslušnému soudu, se podle §109, odst. 4. IZ, zahajuje insolvenční ízení. 

Se samotným zahájením jsou pak spojeny zejména následky p edpokládané v §111 IZ, 

tedy omezení nakládání dlužníka s majetkovou podstatou. Platí však, že „insolvenční 

soud může výjimečně rozhodnout též o tom, že dlužník nebude vůbec omezen v nakládání 

s majetkovou podstatou nebo že bude omezen jen zčásti, event., že některé (konkrétní) 

úkony může učinit, anebo může na druhou stranu dlužníka omezit ještě více (zejména 

předběžným opatřením dle §113). Rozhodnutí insolvenčního soudu o jiném (širším či 

užším) rozsahu omezení dlužníka v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení je 

rozhodnutí v rámci dohlédací činnosti soudu (§11); proti tomuto rozhodnutí není 

odvolání zásadně přípustné (§91)“. 9  

Podle způsobu ešení úpadku dlužníka stanovuje zákon pro další ízení a pro 

majetkovou dispozici dlužníka s majetkem náležícím do majetkové podstaty vždy zcela 

specifický režim. Na rozdíl od konkursu, během kterého zůstává účinné omezení dlužníka 

spočívající v nakládání s jeho majetkem,10 se po rozhodnutí o povolení reorganizace 

veškerá taková omezení ruší. Výjimku však může založit postup podle §332, odst.1. I.Z., 

p ičemž i v p ípadě, kdy výjimka založena nebyla, je dlužník „zásadně oprávněn 

k právním úkonům, které se týkají majetkové podstaty, právní úkony, které mají zásadní 

význam však může provádět jen se souhlasem věřitelského výboru (§330 odst. 3 a 4)“.11 

Bez dalšího tedy nelze uzav ít, že by se dlužníkovo postavení vrátilo do stejných kolejí, 

jako p ed insolvenčním návrhem. Zcela specifický režim pro dispozici s majetkovou 

podstatou pak etabluje způsob ešení úpadku oddlužením. Pro účely této práce je však 

klíčové věnovat se prvně zmíněnému ešení, tedy konkursu, kdy IS p ísluší plná dispozice 

s dlužníkovým majetkem. Moník definuje oprávnění IS k majetkové podstatě doslova 

takto: „Prohlášením konkursu na majetek dlužníka získává insolvenční správce nejširší 

                                                           
9  MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 191) 
10 resp. oprávnění nakládat s majetkovou podstatou zůstává insolvenčnímu správci 
11 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), č. 182/2006 Dz 
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možná práva a povinnosti ze všech způsobů řešení úpadku. Nejvýznamnějším oprávněním 

insolvenčního správce je právo nakládat s majetkovou podstatou dlužníka. Jedná se 

o obecné oprávnění, které obsahuje spoustu jednotlivých práv a povinností, jejichž 

demonstrativní vyčet je uveden v §228 insolvenčního zákona. Správce se tak v rozsahu 

získaných oprávnění dostává na úroveň statutárního orgánu dlužníka, když mimo jiné 

vykonává činnost zaměstnavatele, vede účetnictví, plní daňové povinnosti za dlužníka 

apod. V případě dlužníka podnikatele by se pak správce měl snažit zachovat provoz 

podniku i po prohlášení konkursu, neboť díky tomu by měli věřitelé vyšší 

pravděpodobnost k uspokojení svých pohledávek. Pokud však správce po seznámení se 

s podnikem dlužníka zjistí, že v provozu podniku již nelze nadále pokračovat, požádá soud 

o vydání rozhodnutí o ukončení provozu dlužníkova podniku“. 12  Konkrétní procesní 

úkony navazující na prohlášení konkursu budou podrobně rozebrány v kapitolách 

praktické části této práce. 

 

                                                           
12 MONÍK,, P.: Práva a povinnosti insolvenčního správce v souvislosti s konkurzem (rigorózní práce), 
2013, str.115 
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1.5. Konkurs fyzické vs. konkurs právnické osoby 

Bezprost edně po nabytí účinnosti prohlášení konkursu dochází, ex lege, pro 

dlužníka k adě změn v souvislosti s jeho další ekonomickou existencí ve společenském 

životě. Určité právní následky, které se pojí s pravomocným prohlášením konkursu, resp. 

s jeho dalším průběhem, se váží p ímo k úpadcově právní osobnosti. U konkursu tedy 

nalézáme odlišnosti mezi ízeními vedenými s právnickou contra fyzickou osobou.  

V souladu s výše popsaným nejde toliko o to, že by na zacházení s dlužníkem 

v konkursním ízení mělo vliv, zda je fyzickou či právnickou osobou. Odlišnosti plynou 

z esenciální povahy úpravy osob v právním ádu. Je logické, že konkurs bude mít dopad 

na společné jmění manželů u fyzické osoby nikoliv právnické. Stejně tak, že prohlášení 

konkursu a jeho dopad na probíhající likvidaci se dotýká pouze právnických osob.  

Nejvýznamnější odlišnosti v p ístupu k osobě úpadce ve skutečnosti p icházejí až 

po zrušení konkursu podle §308, odst. 1., písm c) a d) IZ, tedy se skončením 

insolvenčního ízení. Fyzickým osobám v takovém okamžiku obvykle opět startuje vlna 

exekučních ízení a únik z tíživé životní situace jim může p inést maximálně další 

insolvenční ízení a naděje v oddlužení. Právnickým osobám se však otvírá cesta 

p edvídaná §311 IZ, spočívající v jejich výmazu z obchodního rejst íku a zániku 

neuspokojených závazků. Jak píše Maršíková13 v daném p ípadě pak nezaniknou „jen 

takové pohledávky, jež by mohly být uspokojeny i po zániku dlužníka z dosud existujícího 

zajištění (např. ručení třetích osob či z majetku třetích osob poskytnutého k zajištění)“.  

                                                           

13 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 536) 
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1.6. První kontakt úpadce s insolvenčním správcem – p edb žný 
správce 

 Ačkoliv se tato práce zaobírá činností insolvenčního správce v průběhu konkursu, 

nelze opomenout skutečnost, že z pohledu úpadce nemusí být ádně ustanovený IS 

prvním správcem, se kterým se od podání insolvenčního návrhu setkává. 

V p ípadě, že dojde k podání insolvenčního návrhu a tedy i k zahájení 

insolvenčního ízení, je úpadce bezprost edně omezován účinky spojenými se zahájením 

insolvenčního řízení podle §109 IZ.14 Jedním z nejpodstatnějších dopadů ízení je pro 

dlužníka nepochybně limitace možností nakládat s majetkovou podstatou podle §111 IZ, 

p ičemž odstavec 3. stanoví klíč pro posouzení účinnosti právních úkonů (jednání) 

učiněných v rozporu s omezeními, které z účinků prohlášení úpadku plynou. Neúčinnosti 

takových úkonů se věnuje rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci 

SARITA,15 které referuje rovněž o ustanovení §235 odst. 2 IZ, jenž od 1.1.2014 zakotvilo 

proceduru rozhodování o vyslovení neúčinnosti právních úkonů dlužníka v ízení p ed 

insolvenčním soudem, a to na základě odpůrčí žaloby, kterou podává IS. Právní věty 

citovaného rozhodnutí zní následovně: 

1) Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku 

účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou ve smyslu ustanovení 

§111 odst. 3 insolvenčního zákona (ve znění účinném do 31. prosince 2013) vůči 

věřitelům neúčinné za předpokladu, že byl posléze zjištěn úpadek dlužníka. 

2) Pro úplnost budiž řečeno, že s účinností od 1. ledna 2014 platí týž závěr pro právní 

jednání dlužníka tím více, že od uvedeného data se neúčinnost podle §111 

insolvenčního zákona prosazuje výlučně odpůrčí žalobou insolvenčního správce 

(srov. §235 odst. 2 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2014). 

                                                           
14 Autor přitom bere na vědomí existenci §100a IZ, nicméně se jeho dopady nezabývá. To zejména 
z toho důvodu, že v době zpracování této práce nejsou k dispozici relevantní podklady k soudní 
aplikaci předmětného ustanovení a dále z toho důvodu, že by rozbor těchto dopadů způsobil odklon 
od tématu této práce  
15 Usnesení NS ČR, sp.zn. 29 NSCR 67/2014 ze dne 29.2.2016 
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Stanovení podmínek omezujících dlužníkovo nakládání s majetkovou podstatou ve 

smyslu §111 IZ není jedinou možností, kterou soud může majetkovou dispozici dlužníka 

omezit.  

Pokud insolvenční soud dospěje k zjištěním, která odůvodňují zásah do 

dlužníkova dispozičního oprávnění nad rámec výše uvedeného ustanovení, může soud 

ustanovit, postupem ex officio, p edb žného insolvenčního správce. P edběžný IS, 

kterého definuje §27 IZ, je ustanoven prost ednictvím p edběžného opat ení podle §Ř2, 

odst. 2., písm.a) IZ. Je prvním typem IS, se kterým úpadce v ízení může p ijít do 

kontaktu. Jeho úloha, jako správce p edběžného, končí prohlášením úpadku. Během 

ízení je úlohou p edběžného IS zejména zjistit a zajistit dlužníkův majetek a účetní 

evidenci, zamezit zvýhodnění některých vě itelů a za součinnosti s insolvenčním soudem 

a p ípadným využitím p edběžných opat ení zajistit, aby se významným způsobem 

nezhoršil celkový stav dlužníka od zahájení ízení do prohlášení úpadku a rozhodnutí 

o způsobu jeho ešení. Výše bylo uvedeno, kdy dochází k ustanovení p edběžného IS ex 

offo. Je t eba dodat, že k jeho ustanovení může dojít i na návrh podle §123 IZ, a to 

fakultativně v p ípadech, kdy je jeho ustanovení vhodné, účelné a žádoucí.  

Ačkoliv bylo výše uvedeno, že úloha p edběžného správce zpravidla končí 

prohlášením úpadku, znamená to pro skutečné ízení pouze změnu administrativní. 

Ustanovení §27 odst.2. totiž p ímo určuje, že: „Nestanoví-li insolvenční soud o osobě 

insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o úpadku, stává se předběžný správce po tomto 

rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou působností“. Zákon tedy p ímo počítá 

s administrativně i ekonomicky hospodárným ešením, díky kterému pokračuje v nové 

funkci osoba dosavadního p edběžného správce. 
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1.7. Vztah insolvenčního správce a insolvenčního dlužníka po prohlášení 
konkursu 

 ádný IS (dále jen „IS“) je dlužníkovi „vybrán“ podle klíče uvedeného v kapitole 

1.3. této práce. Na rozdíl od IS p edběžného, kterému se věnovala p edchozí kapitola, je 

úloha IS o poznání silnější. Ustanovením do funkce v dlužníkově konkursu se IS ujímá 

plné dispozice nad jeho majetkem. Postavení tak již není podpůrné jako tomu bylo u IS 

p edběžného. Insolvenční správce se dostává do pozice „mozku“ dlužníka a p ísluší mu 

právo za něj jednat v dispozici s majetkovou podstatou tak, jako by on sám byl 

konkursním dlužníkem. Pro optimální průběh konkursu je žádoucí, aby úpadce sám nebo 

prost ednictvím svých statutárních orgánů vycházel insolvenčnímu správci pokud možno 

vst íc, a to ať již p i soupisu majetku, p i vedení incidenčních a jiných sporů, které IS za 

úpadce vede nebo p i dalším provozu dlužníkova podniku, pokud se jedná o dlužníka, 

jehož provoz podniku neskončil podle §261 IZ. 

 Četným problémem konkursních ízení je samotná povaha konkursu jako způsobu 

ešení úpadku. Na rozdíl od oddlužení nebo reorganizace není konkurs sanační metodou. 

To vede poměrně často statutární orgány dlužníků (nebo dlužníky samotné) k procesní 

pasivitě. Je tomu tak proto, že nabývají dojmu, že jejich podnikání, u statutárních orgánů 

pak statutární úloha ve společnosti, je u konce. Provází je myšlenka, že osud úpadce již 

není jejich starostí. Skutečnost je p itom takový, že statutární orgán vedle IS i po 

prohlášení konkursu nadále koexistuje a jeho úloha, byť je limitovaná, nezaniká. Práva, 

která p echázejí na insolvenčního správce, vypočítává §246, odst. 1. IZ. Výkon veškerých 

dalších práv a povinností zůstává v rukou osoby oprávněné za dlužníka jednat.  

Právní teoretici, včetně některých insolvenčních soudců, mají tendence 

zjednodušeně uzavírat, že IS svým vstupem do práv a povinností dlužníka nahrazuje jeho 

statutární orgán. Takový závěr je však podle názoru autora zcela nesprávný nebo 

p inejmenším nekompletní.  

Za prvé, vůbec nezohledňuje, že v p ípadě konkursu právnické osoby p ebírá IS 

sice z části kompetence statutárního orgánu, ale současně se p i plnění své funkce ujímá 

i některých kompetencí nejvyššího orgánu právnické osoby. Za druhé, zcela ignoruje 

existenci konkursu fyzických osob, kde je p irovnání IS ke statutárnímu orgánu naprosto
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nesmyslné. Podle názoru autora tedy úprava insolvenčního správcovství p ináší do 

právního ádu institut sui generis, který by neměl být vykládán formou různých 

p irovnání k čemu se jeho povaha nejvíce podobá. 

Malý16 v rozhovoru uvádí, že laická ve ejnost, se kterou IS p ichází do kontaktu 

v rámci jednotlivých ízení, často tápe v rozsahu oprávnění IS. To pak vede nap íklad 

k pomalejšímu vy izování součinností poskytnutých ve smyslu §43 IZ. P íčina je podle 

Malého jednoduchá. Lidé postavení IS nerozumí a ani odkaz na znění p íslušných 

ustanovení IZ je nep esvědčí, že je IS skutečně oprávněn po nich daný úkon vyžadovat. 

V rámci této „laické ve ejnosti“ jsou myšleny p edevším osoby soukromého práva, po 

nichž může být součinnost ze strany IS vyžadována, avšak v praxi se s tímto požadavkem 

nesetkávají p íliš často. Jde nap íklad o vydavatele tisku nebo dopravce. O povinnosti 

součinnosti pak musí rozhodovat insolvenční soud, což průběh celého konkursního ízení 

rozhodně neurychluje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Písemně zaznamenaný rozhovor s insolvenčním správcem JUDr. Janem Malým ze dne 17.7.2017 
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1.8. Vztah insolvenčního správce a insolvenčního soudu po prohlášení 
konkursu – vybrané činnosti soudu v konkursním ízení se vztahem 

k insolvenčnímu správci 
Insolvenční soud plní během konkursního ízení významnou moderační úlohu a to 

nejen v souvislosti se správou a nakládáním s majetkovou podstatou.  

Úvodní roli sehrává soud hned na začátku, neboť v konkursu insolvenčnímu soudu 

zůstala působnost tzv. „průvodce v ízení“. Na rozdíl od oddlužení, se i po novele IZ,17 

koná p ed soudem p ezkumné jednání.  

Po p ezkumném jednání pak figuruje insolvenční soud v pozici arbitra 

incidenčních sporů, jejichž taxativní výčet stanovuje §159 IZ a věnuje se jim kapitola 

1.11. této práce.   

Neméně podstatnou úlohou insolvenčního soudu je rozhodování o podjatosti IS 

ve smyslu §24 IZ. Problematika podjatosti rozhodně netvo í zanedbatelné množství 

p ípadů, jimiž se insolvenční soudy v ízeních zabývají. Richter18 upozorňuje na absenci 

disciplinárních opat ení, které by postihovaly IS, kte í se vědomě a opakovaně účastní 

ízení, pro která by v souladu se zákonem správně měli být vyloučeni. Ačkoliv je IS 

povinen oznámit insolvenčnímu soudu existenci důvodů pro jeho vyloučení, je 

ustanovení §24 odst. 1 IZ natolik obecné, že z něj není zcela z ejmé, co již důvodem pro 

vyloučení je a co není. Správci se v zásadě rozhodli nakládat si s tímto ustanovením po 

svém – ignorovat ho. Tento p ístup jim ještě zjednodušila d íve zmíněná absence 

sankčních prost edků p i nesplnění informační povinnosti, která by je motivovala k tomu, 

aby ji splňovali. Není tedy divu, že na podkladě těchto skutečností došlo k značnému 

dotvá ení práva v této oblasti prost ednictvím soudních rozhodnutí.19 Richter v tomto 

                                                           
17 Zákonem č.64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon došlo ke změně, 
v jejímž důsledku přezkoumává přihlášené pohledávky přímo insolvenční správce, který vyhotovuje 
tzv. zprávu o přezkumu. Přezkumné jednání se tedy v případě povoleného oddlužení nekoná.  
18 RICHTER, T.: Insolvenční právo. 2. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, 624 str. (strana 
158-9) 
19 např. Usnesení NS ČR, sp.zn. 29 NSCR 78/2013 z 30.6.2014 (in re Martin Grydil); Usnesení VS 
Olomouc, sp.zn. 2 VSOL 122/2009-B-41 (KSBR 40 INS 1624/2008) ze dne 12.5. 2009 (in re PMC); 
Usnesení VS Praha, sp.zn. 3 VSPH 1644/2015-B-83 (MSPH 96 INS 28122/2013) ze dne 25.9.2015 (in 

re Jaroslav Vaníček); Usnesení VS Praha sp.zn. 2 VSPH 315/2013-B-24 (MSPH 60 INS 13605/2012) 
ze dne 31.7.2013 (in re Semiranta); Usnesení VS Praha sp.zn. 3 VSPH 1589/2012-B-22 (KSUL 74 
INS 17847/2012) ze dne 17.6.2013 (in re Euroester); Usnesení VS Praha, sp.zn. 1 VSPH 1280/2014-
A-29 (MSPH 77 INS 13515/2014) ze dne 12.9.2014 (in re Orion Acquisition Capital); Usnesení VS 
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dále p ímo poukazuje na intence Nejvyššího soudu České republiky vymezit v jednom ze 

svých stěžejních rozhodnutí20 mantinely podjatosti, jakož i smysl ustanovení §24 odst. 1 

IZ v tom kontextu, že „důvody podjatosti insolvenčního správce se mohou týkat 

i účastníků řízení (tedy nejen dlužníka, nýbrž i jeho věřitelů)“, a dále, že IS a jeho vztah 

k účastníkům ízení pro který je uvažováno o podjatosti „může být v konkrétním případě 

vztah přátelský či naopak zjevně nepřátelský“. Podstatou citovaného rozhodnutí je i názor 

Nejvyššího soudu, že „pro přijetí závěru o vyloučení insolvenčního správce postačí, že 

jsou zde důvody pochybovat o jeho nepodjatosti, tj. jeho podjatost nemusí být 

prokázána“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Praha, sp.zn. 1 VSPH 198/2014-A-26 (MSPH 76 INS 31627/2013) ze dne 5.5.2014 (in re Bravitec 

SE) 
20 Usnesení NS ČR, sp.zn. 29 NSCR 110/2014 ze dne 31.8.2015 (in re ECM China Investments) 
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1.9. Odpov dnost insolvenčního správce v itel m 

 Průběh konkursního ízení je spojen, stejně jako průběh jakéhokoliv jiného 

insolvenčního ízení, s jistou mírou provázanosti IS s vě iteli. Tato provázanost spočívá 

jednak v odpovědnosti vůči vě itelskému výboru (pop ípadě zástupci vě itelů) a jednak 

v poskytování součinnosti a podpory insolvenčnímu správci p i nakládání s majetkovou 

podstatou dlužníka. Demonstrativní výčet činností vě itelského výboru, jehož úloha 

spočívá zejména v ochraně společného zájmu vě itelů a naplnění účelu a smyslu 

insolvenčního ízení, nalezneme v §5Ř, odst. 2. IZ.  

Jak bylo uvedeno v p edchozí kapitole, ne vždy mají vě itelé skutečný zájem svou 

funkci v ízení zastávat. I p es pasivitu vě itelů (nebo možná právě kvůli ní) bude vždy 

existovat pot eba správce a jeho hospoda ení s majetkovou podstatou regulovat 

a kontrolovat. Právě proto v určitých p ípadech zasahuje insolvenční soud do struktury 

vě itelského výboru a za situace, kdy vě itelský výbor (nebo p ípadný zástupce vě itelů) 

není ustanoven na schůzi, která pro tento účel byla svolána, nahrazuje jeho funkci ve 

smyslu §61 odst. 2 IZ. Pasivním vě itelům je pak, i p es jejich počáteční nečinnost, dána 

možnost se do ízení aktivně zapojit a iniciativním p ístupem p enést výkon vě itelských 

oprávnění v ízení na sebe.21 

Postupem demonstrovaným v p edchozím odstavci získává insolvenční soud 

dočasně poměrně rozsáhlou moc, kdy se zejména z „moderátora ízení“ dostává i do 

pozice účastníka, který hájí zájem na efektivním výsledku ízení a dohlíží nad osobou IS. 

Svě ení činností podle §5Ř IZ do rukou soudu patrně nelze považovat za ideální, je však 

pot eba p ihlédnout k praktické nemožnosti p ihlášené vě itele donutit k procesní aktivitě 

v rámci konkursního ízení a tento postup se tak jeví jako jediné rozumné východisko. 

Postupu insolvenčního soudu jako vě itelského výboru se blíže věnuje §66 IZ. Každý 

úkon, který soud p í výkonu působnosti vě itelského výboru provádí, musí být specificky 

označen.  

                                                           
21 například postupem předvídaným §61 odst.2., věta druhá IZ 
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1.10. Součinnosti poskytované insolvenčnímu správci, aneb zajišt ní 
pr b hu ízení 
 P es poměrně široce vymezený rozsah oprávnění je IS v adě aspektech omezen 

svou soukromoprávní povahou. Právě z toho důvodu upravuje §43 a §44 IZ povinnost 

některých orgánů a institucí poskytnout IS na jeho písemnou výzvu bez zbytečného 

odkladu součinnost.  

 Díky výše uvedeným součinnostem, které může IS žádat nap íklad od 

katastrálních ú adů, orgánů evidujících motorová vozidla, notá ů, exekutorů, ale 

i finančních institucí nebo t eba provozovatelů telekomunikačních služeb, si pak IS může 

udělat komplexní p edstavu o skutečném obsahu majetkové podstaty dlužníka.  

Skvělý p íklad poskytne součinnost s katastrálními ú ady, která umožňuje správci 

dohledat nejen dlužníkův aktuální stav majetku. IS má díky součinnosti náhled do listu 

vlastnictví t eba i 3 roky zpětně a může si tak udělat p edstavu o tom, jestli se dlužník 

nap íklad svého majetku p ed svým úpadkem nezbavoval účelově. V tomto duchu 

napomáhá práci IS i digitalizace evidence vkladových listin katastrálního ú adu, kdy 

správce, mimo samotné informace o nemovitostech ve vlastnictví dlužníka, dostane 

k dispozici i digitalizované nabývací tituly.22 Z nich si pak udělá obrázek o potenciální 

neplatnosti či neúčinnosti úkonů dlužníka ve smyslu §231 a §235 IZ.  

Součinnosti, které jsou v rámci ízení poskytovány, se provádějí zásadně 

bezplatně, p ičemž je-li to možné, poskytují ji za pomoci dálkového p ístupu. Zákon sice 

uvádí, že by součinnosti měly být prováděny bez zbytečného odkladu, realita tomu však 

ne vždy odpovídá. Jak již bylo prezentováno v kapitole 1.7., IS se může dostat do 

konfliktu s osobou, která si rozsahem jeho oprávnění není jistá, což celý proces 

poskytnutí součinnosti zdržuje. Do takových situací se IS dostává zejména pokud 

vyžaduje součinnost od orgánů nebo osob, které se s tímto požadavkem setkávají jen 

z ídka. Takovými osobami bývají t eba vydavatele tisku nebo dopravci.  Z obavy 

z uvolnění citlivých informací poskytnutí povinné součinnosti zkrátka odmítají. Správci 

se však obvykle povede je p esvědčit. Zpravidla buď postupem podle §44, odst. 2 IZ, tj. 

                                                           
22 Za předpokladu, že k jejich digitalizaci již došlo. Listiny staršího data jsou digitalizovány postupně, 
podle administrativních možností jednotlivých katastrálních úřadů 
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doložením rozhodnutí soudu, kterým byl do své funkce ustanoven, nebo pohrůžkou 

odpovědnosti za škodu a jinou újmu, kterou by osoby/orgány mohly svou nečinností 

způsobit ve smyslu §44 odst.3 IZ. Osoba, která se rozhodne povinnost součinnosti 

bojkotovat, by si rovněž měla uvědomit, že nese veškerá rizika spojená s ma ením 

ádného průběhu insolvenčního ízení. 

 

Vzorová žádost o poskytnutí součinnosti je přílohou č. II této práce 
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1.11. Typy incidenčních spor  

Základním definičním prvkem incidenčních sporů je skutečnost, že jsou vyvolány 

insolvenčním ízením. Incidenční spory nám vyjmenovává §159 IZ. Maršíková23 shrnuje 

znaky, které mají všechny tyto spory společné, tj. že: 

1) Vznikají v p ímé spojitosti s insolvenčním ízením. To znamená, že bez 

insolvenčního ízení by neexistovaly. 

2) Účastníci incidenčních sporů jsou zároveň účastníky insolvenčního ízení. 

3) Výsledek incidenčního sporu je uplatnitelný pouze v rámci daného insolvenčního 

ízení. 

4) Incidenční spory projednává insolvenční soud, u kterého probíhá insolvenční 

ízení. 

Insolvenční spory d líme ze zákona následovn : 
a) Spory o pravost, výši nebo po adí p ihlášených pohledávek podle §1ř2 - §202 IZ. 

b) Spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty 

z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle §225 nebo §233 

odst.2 IZ. 

c) Spory o vypo ádání společného jmění dlužníka a jeho manžela podle §26Ř – §276 

IZ. 

d) Spory z odpůrčí žaloby podle §235 - §243 IZ. 

e) Spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností 

insolvenčním správcem podle §37 IZ. 

f) Spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem 

mimo dražbu podle §2Řř IZ. 

g) Spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo 

závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem. 

h) Další spory, které zákon označí jako spory incidenční, jako jsou nap íklad spory 

podle §186, §233 odst.3, §289 odst.3, §178, §179 nebo §203a IZ. 

Naopak incidenčními spory nejsou jiné než tyto vyjmenované spory, a to i p es 

skutečnost, že se jich za průběhu insolvenčního ízení účastní, na místo dlužníka, IS. Jde 

p edevším o spory, které nejsou vyvolány konkursem. V tomto duchu autor poukazuje na

                                                           
23  MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 275) 
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na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky,24 ve kterém se IS domáhal vrácení 

p eplatku na dani z p íjmu fyzických osob, p ičemž bylo rozhodnuto, že tento spor 

konkursem vyvolán nebyl, takový spor tedy není sporem incidenčním a pravomoc ve věci 

rozhodnout náleží správci daně.  

 Návrh, kterým se v rámci insolvenčního ízení zahajuje incidenční spor, má 

povahu žaloby podle §7ř odst.1 o.s. ., p ičemž na jednání na ízená pro spor o takové 

žalobě se nevztahují ustanovení o jednání v insolvenčním ízení.  

Zjednodušeně by šlo shrnout, že incidenční spory p edstavují samostatná ízení 

o civilních otázkách, která mají určitou provázanost s insolvenčním ízením. 

Rozhodování o otázkách v rámci těchto sporů vyhradil zákonodárce do pravomoci 

stejného soudu, který vede insolvenční ízení, a to zejména proto, aby zajistil vyšší 

efektivitu a časovou hospodárnost v rámci jejich rozhodování.  

 Insolvenční soud rozhoduje v rámci incidenčního sporu ve věci samé rozsudkem. 

Výjimku z tohoto pravidla tvo í smír, který soud schvaluje usnesením. Co se týče 

samotného pravomocného rozhodnutí, je závazné pro všechny procesní subjekty 

insolvenčního ízení vyjmenované v §ř IZ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Usnesení NS ČR sp.zn: 29 Cdo 2244/2007 ze dne 24.7.2007 
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2. Praktická část 

-  

Pr b h konkursu z pohledu insolvenčního správce 

 

2.1. Úvodní kroky insolvenčního správce po prohlášení konkursu – 

p íprava na p ezkumné jednání a sch zi v itel , zjišt ní, zajišt ní 
a soupis majetkové podstaty 

 Pro IS začíná ízení, jehož způsobem ešení je konkurs (dále jen „konkursní 

ízení“), ustanovením do funkce IS v kombinaci s prohlášením úpadku a určením 

způsobu jeho ešení. Není rozhodné, zda dojde k naplnění všech těchto skutečností 

prost ednictvím jediného procesního rozhodnutí25, nebo se tak stane postupně, vydáním 

samostatného rozhodnutí o způsobu ešení úpadku konkursem. 

 Poté, co je konkursní ízení zahájeno, uloží insolvenční soud IS, aby ve lhůtě, 

kterou mu usnesením stanoví, p edložil insolvenčnímu soudu: 

1) zpracovaný seznam p ihlášených pohledávek, 

2) písemnou zprávu o hospodá ské situaci dlužníka, 

3) písemnou zprávu o své́ činnosti. 

P ímo zákon poté IS zároveň ukládá v ustanovení §277 odst.1 IZ, aby zajistil: 

„provedení procesních úkonů a dalších činností, které z prohlášení konkursu vyplývají“. 

Odst.2 téhož ustanovení pak ukládá IS po ízení soupisu majetkové podstaty dlužníka 

a p ípravu podkladů pro konání p ezkumného jednání a schůze vě itelů. Odst.3 se pak 

věnuje mezitímní účetní závěrce.  

Ustanovení §277 IZ tedy upravují základní kroky IS po prohlášení konkursu na 

majetek dlužníka, které mu ukládá p ímo zákon a lze uzav ít, že bez jejich splnění by 

nebylo možné zajistit ádný průběh konkursního ízení. Pro p íklad lze uvést, že bez 

soupisu majetkové podstaty dlužníka není insolvenční správce schopný zpracovat 

                                                           
25 tedy, že již v rámci samotného rozhodnutí o úpadku soud rozhodne způsobu řešení konkursem viz 
např. §148 odst. 1 IZ 
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pravdivou zprávu o hospodá ské situaci dlužníka. Skončením procesních úkonů - 

p ezkumného jednání a schůze vě itelů - se toto ustanovení vyčerpává.  

Prohlášením konkursu nastupuje IS i do dalších zákonných povinností, které se 

však procesním úkonem nevyčerpají. Tyto nejdůležitější správcovy úkoly shrnuje 

Maršíková:26  

„správce by měl (po prohlášení konkursu na majetek dlužníka, pozn. autora) zejména: 

a) převzít svá oprávnění disponovat s majetkovou podstatou (§246 odst.1 IZ), 

b) ujmout se obstarávání záležitostí, jež pro dlužníka dosud obstarávaly osoby na 

základě dlužníkova příkazu, pověření nebo plné moci (§252 odst.2. IZ),  

c) zaujmout stanovisko ke smlouvám o vzájemném plnění, jež dosud nebyly zcela 

splněny (§253 IZ), 

d) požadovat vrácení půjčky poskytnuté dlužníkem (§255 IZ), 

e) prověřit nájemní a podnájemní smlouvy (§256 IZ) a leasingové smlouvy (§259 

IZ), 

f) zajistit provoz dlužníkova podniku (§269 IZ), 

g) posoudit možnost pokračování konkursem přerušených řízení (§263 a §264 IZ), 

h) prověřit majetkové poměry dlužníka a připravit podklady pro vypořádání 

společného jmění manželů (§270 a násl. IZ).“ 

Výše citované úkoly IS zajišťuje od chvíle prohlášení konkursu a povinnost jejich 

ádného obstarávání mu ukládá p ímo zákon. V p ípadě sporů souvisejícím s některých 

z výše uvedených úkolů vede IS v dané věci tzv. incidenční spor.  

2.1.1. Majetek dlužníka a po ízení soupisu majetkové podstaty 

V rámci této kapitoly je vhodné upozornit na ustanovení §209 a násl. IZ, z nichž 

vyplývá, že se zjišťování majetkové podstaty neváže nutně p ímo na prohlášení konkursu. 

Zjišťování majetkové podstaty a následné po izování soupisu probíhá v průběhu celého 

insolvenčního ízení a je k němu tedy oprávněn již nap íklad p edběžný IS ještě p ed 

                                                           

26
 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 495) 
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prohlášením úpadku. Po izovatelem soupisu nemusí být, dle dikce zákona, nutně osoba 

s dispozičními oprávněními.  

Do majetkové podstaty náleží p edevším dlužníkův majetek, který mu pat il 

k okamžiku, kdy  

a) nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního ízení (u dlužnického 

insolvenčního návrhu), 

b) nastaly účinky prohlášení úpadku (u vě itelského insolvenčního návrhu). 

Dále do ní pat í i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního ízení. V p ípadě 

plnění z neúčinných právních úkonů, pat í do majetkové podstaty i majetek jiných osob 

než dlužníka. P esné vymezení obsahu majetkové podstaty nalezneme v §206 IZ: 

1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, majetkovou podstatu podle §205 tvoří 

zejména 

a. peněžní prostředky, 

b. věci movité a nemovité, 

c. podnik, 

d. soubor věcí a věci hromadné, 

e. vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

f. akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž 

předložení je nutné k uplatnění práva, 

g. obchodní podíl, 

h. dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek 

podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné, 

i. dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva 

a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, 

nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího 

výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora 

v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, 

j. další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu. 

2) Majetkovou podstatu tvoří dále i příslušenství, přírůstky, plody a užitky majetku 

uvedeného v odstavci 1. 
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V ustanovení §207 a §20Ř je pak naopak uveden výčet majetku, který do majetkové 

podstaty nepat í.  

S majetkovou podstatou uvedenou v jejím soupisu úzce souvisí povinná 

součinnost dlužníka, kterou poskytuje IS. Dlužník je zejména povinen umožnit IS p ístup 

do míst, kde je majetek náležící do majetkové podstaty umístěn. Pro p ípad, kdy dlužník 

IS součinnost neposkytuje, může IS navrhnout insolvenčnímu soudu, aby na ídil 

prohlídku bytu, sídla nebo jiných místností, které dlužník využívá, a to včetně uzav eného 

vybavení dlužníka jako jsou sk íně nebo schránky. Za tímto účelem si pak může IS 

zjednat do uzav ené místnosti nebo věci zjednat p ístup, resp. otev ení.  

Insolvenční zákon pamatuje i na situaci, kdy vlastník prostor, které dlužník obývá 

znemožňuje IS zajištění úkonů vedoucích k ádné správě a zajištění majetkové podstaty, 

jakož i provedení soupisu majetkové podstaty. Vlastník takových prostor má zákonnou 

povinnost strpět provedení p edmětných úkonů, p ičemž v p ípadě, že svou povinnost 

poruší, může si IS zjednat p ístup do těchto prostor sám.  

Samotný soupis majetkové podstaty po izuje IS v souladu s §217, odst.1, 2 IZ:  

1) Soupis majetkové podstaty (dále jen "soupis") je listinou, do níž se zapisuje 

majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze 

se zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto 

zákonem; učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí 

a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to 

podle pokynů insolvenčního soudu a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho 

povinnost nezaniká uplynutím doby. 

2) Insolvenční správce vyřadí ze soupisu majetkové hodnoty, o kterých v průběhu 

insolvenčního řízení vyjde najevo, že nenáleží do majetkové podstaty; to platí bez 

zřetele k tomu, že v době vyřazení se již osoba, která má z vyřazení prospěch, 

nemůže domáhat vyloučení těchto majetkových hodnot z majetkové podstaty. 

Učiní tak po projednání s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční 

soud; tím není vyloučena možnost opětovného soupisu vyřazených majetkových 

hodnot do majetkové podstaty. 
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Jak tedy plyne z výše uvedených ustanovení zákona, soupis není nezměnitelnou listinou. 

Naopak jeho obsah je v průběhu insolvenčního ízení zpravidla proměnlivý, a to zejména 

v návaznosti na výsledky incidenčních sporů, zjišťovací schopnosti IS nebo prosté 

opot ebení věcí movitých aj. Je tedy povinností IS soupis majetkové podstaty průběžně 

aktualizovat. Zjištění majetkové podstaty, její zajištění p ed možnou škodou a provedení 

jejího soupisu, to jsou jedny ze základních kroků, které musí IS absolvovat po prohlášení 

konkursu na dlužníkův majetek. Tyto kroky vyjad ují úzký vztah k ustanovení §246 IZ, 

které vyjad uje p echod dispozičního oprávnění nad majetkovou podstatou z dlužníka na 

IS. Ten jako nově disponující osoba p ebírá nad majetkem dlužníka (majetkovou 

podstatou) dispoziční oprávnění, ale zároveň povinnost majetkovou podstatu 

administrovat a chránit pro naplnění smyslu konkursního ízení. 

Po izovatel soupisu majetku musí p ed po ízením samotného soupisu zjistit obsah 

majetkové podstaty. K tomu mu slouží zejména seznam majetku, který poskytne dlužník 

v souladu s §211 IZ. S ohledem na to, že tento seznam však zpravidla nebývá zcela 

p esný, provádí po izovatel i vlastní šet ení o obsahu majetkové podstaty. K tomuto účelu 

využívá součinnosti vě itelských orgánů, a dále součinností podle §43 IZ, které se věnuje 

kapitola 1.10. této práce. Jakmile po izovatel soupisu zjistí obsah majetkové podstaty, 

po ídí její soupis. Majetek, který do soupisu označí, zapíše samostatnými položkami, 

náležitě ho identifikuje27 a podle údajů v účetnictví dlužníka28 a dostupných informacích 

o každé z položek provede jeho ocenění. Po izovatel soupisu provádí dále ocenění 

položek znalcem za p edpokladu, že to vyžaduje vě itelský výbor, který je zároveň 

povinen náklady na znalečné zajistit. V určitých p ípadech může po izovatel soupisu dojít 

k závěru, že není schopen majetek ocenit. Nejedná-li se o majetek, pro jehož ocenění by 

náklady na znalečné p evyšovaly p ínos majetkové podstatě, může po izovatel soupisu 

zadat ocenění majetku znalci i bez žádosti vě itelského výboru. V p ípadech, kdy dochází 

ke zpeněžování podniku nebo jeho části, pop ípadě je-li v insolvenčním ízení 

uplatňováno právo na uspokojení zajištěné pohledávky, zadává IS ocenění znalci 

obligatorně.29 

                                                           
27 toto neplatí v případě, že se jedná o majetek nepatrné hodnoty 
28 nebo údajů uvedených v evidenci vedené podle zvláštního předpisu 
29 více k oceňování majetku viz §219 IZ 
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Soupis majetkové podstaty je, jak již bylo výše uvedeno, jakýmsi „živým 

dokumentem“. Jde o evidenci, ve které je zaznamenán majetek, určený ke zpeněžení 

a jako takový má svůj vývoj. Právě proto v něm tak po izovatel doplňuje samostatný údaj 

o dni, ve kterém byla položka majetku do soupisu sepsána, pop ípadě dni, ve kterém z něj 

byla vyloučena. Protože se v soupisu majetku se může objevit i sepsaný majetek t etích 

osob (viz dále), obsahuje soupis majetku u každé položky i důvod, pro který byl majetek 

do soupisu majetkové podstaty zahrnut. Co se týče samotné podoby soupisu, jde 

o elektronický formulá . Jeho náležitosti upravuje prováděcí právní p edpis.30 

2.1.2. Vyrozum ní o soupisu, vyloučení a vyn tí z majetkové podstaty – 

vylučovací žaloba jako první incidenční spor 

 Soupis majetkové podstaty p edkládá po izovatel insolvenčnímu soudu, který ho 

zve ejní v insolvenčním rejst íku.  

V rámci insolvenčního ízení může nastat situace, kdy po izovatel soupisu zahrne 

do majetkové podstaty majetek, jehož vlastnictví je sporné. Zákon p ímo stanoví, že za 

p edpokladu, že po izovatel zahrne do soupisu majetkové podstaty věci, práva, 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty 

a) o jejichž vlastnictví je veden spor, p ičemž k nim práva uplatňuje t etí osoba, 

b) které dlužníku p ímo nenáleží; 

musí po izovatel do soupisu poznamenat, komu sepsaný majetek náleží nebo kdo k němu 

uplatňuje své právo a tuto osobu musí následně písemně vyrozumět o zahrnutí majetku 

do majetkové podstaty. Vyrozumění, kterým po izovatel soupisu informuje t etí osoby 

o soupisu, obsahuje zároveň poučení o možnosti podání vylučovací žaloby v propadné 

t iceti denní lhůtě od doručení tohoto vyrozumění (výzvy). Vylučovací žalobu podává 

osoba, která tvrdí, že označený majetek do soupisu neměl být zahrnut, u insolvenčního 

soudu, p ičemž žalovaným je IS, jako po izovatel soupisu.  

                                                           
30  §12 Vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v 
insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a 
kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů; 
Aktualizovaný elektronický formulář k soupisu majetkové podstaty je ke stažení ve formátu 
interaktivního PDF na https://isir.justice.cz/isir/forms/Soupis_majetkove_podstaty.pdf  

https://isir.justice.cz/isir/forms/Soupis_majetkove_podstaty.pdf
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 Ustanovení §225 odst. 4 IZ stanoví povinnost IS zdržet se s nakládáním majetku 

zahrnutého do majetkové podstaty, pro jehož vyloučení byla žaloba podána. IS nesmí 

majetek zpeněžit ani s ním jakkoliv nakládat,31 a to od okamžiku provedení soupisu až do 

p ípadného pravomocného skončení ízení o této žalobě vedeném. Výjimku z tohoto 

pravidla nalezneme v odstavci pátém. Tam však jde o výjimečnou situaci, kdy z důvodů 

hodných zvláštního z etele o zpeněžení rozhodl insolvenční soud. 

 Incidenční spor s IS, podle klíče stanoveného v p edchozích odstavcích, vedou 

proti IS t etí osoby hájící si svá majetková práva. Zákon však dává možnost domáhat se 

vynětí majetku z majetkové podstaty i samotnému dlužníkovi. V p ípadě, kdy se dlužník 

domnívá, že do majetkové podstaty byl zahrnut majetek, který do ní ze zákona nepat í,32 

učiní vůči IS návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty podle §226 IZ, který zašle 

bez zbytečného odkladu. IS zkoumá, zda má tento návrh všechny obsahové náležitosti 

a neobsahuje vady.  

V p ípadě, kdy je návrh podle názoru IS nezpůsobilý projednání a rozhodnutí, 

může dlužníka vyzvat k jeho opravě či doplnění. Za situace, kdy se IS vady opakovaně 

neda í odstranit, p edloží insolvenčnímu soudu dlužníkův návrh spolu se zprávou, kde 

tyto skutečnosti uvede. Insolvenční soud může následně vyzvat dlužníka k odstranění vad 

sám, p ičemž dlužníka upozorní, že nedojde-li z jeho strany k nápravě, bude jeho návrh 

odmítnut. 

V ideálním p ípadě je dlužníkův návrh úplný a způsobilý k projednání 

a rozhodnutí. Za takových okolností p edá IS návrh k vyjád ení vě itelskému výboru. 

Zaujme-li vě itelský výbor stanovisko, že návrhu nelze vyhovět nebo za p edpokladu, že 

se IS, po uplynutí lhůty vě itelského výboru k vyjád ení, domnívá, že pro dlužníkem 

tvrzenou exempci není racionální důvod, p edloží návrh, spolu se svým stanoviskem 

a zprávou o důvodech, pro které majetek z majetkové podstaty vyloučit nelze, 

insolvenčnímu soudu, který ve věci rozhodne v rámci své dohlédací činnosti. Autor 

považuje za důležité vymezit, že IS nemá vlastní působnost nad vynětím majetku 

z majetkové podstaty ani za situace, kdy se domnívá, že návrh dlužníka pro vyloučení 

věci je důvodný a zároveň obsah jeho návrhu nerozporoval ani vě itelský výbor, resp. 

                                                           
31 s výjimkou situace, kdy odvrací bezprostředně hrozící újmu na majetku 

32 jde tedy pouze o majetek ve smyslu §207 a §208 IZ 
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zástupce vě itelů. I v tomto p ípadě rozhoduje o vynětí insolvenční soud. Okamžikem 

vynětí majetku z majetkové podstaty ztrácí IS právo s majetkem nakládat a nad danou 

věcí se plně obnovuje dispoziční oprávnění dlužníka.   

V rámci exempce majetku z majetkové podstaty nesmí být opomenuta vlastní 

iniciativa IS. Ten v zásadě kdykoliv během ízení může dojít k zjištění, že určitý majetek 

zahrnutý do majetkové podstaty do ní ve skutečnosti nenáleží. V takovém p ípadě je IS 

povinen požádat o souhlas s vynětím vě itelský výbor a insolvenční soud, na základě 

jejich kladného vyjád ení, může následně IS majetek z majetkové podstaty vyjmout.  

- Vyrozumění o soupisu je přílohou č. III této práce 

2.1.3. P ezkoumávání p ihlášek v itel  insolvenčním správcem 

a administrativní zpracování p ihlášek do insolvenčního ízení 
P i zpracování seznamu p ihlášených pohledávek a sestavování zpráv 

insolvenčnímu soudu vychází IS p edevším z podkladů z dlužníkova účetnictví, dále pak 

informací uvedených v insolvenčním návrhu, stejnopisu p ihlášek pohledávek vě itelů 

včetně p íloh, součinnosti insolvenčního dlužníka a v neposlední adě i ze soupisu 

majetkové podstaty. Po prohlášení konkursu IS postupuje v intencích ustanovení §188 

IZ, tedy p ezkoumává p ihlášené pohledávky a tvo í si názor o jejich pravosti, výši 

a po adí. Rozhoduje se, které z nich, byť t eba jen z části, pop e, a je-li to zapot ebí, 

provádí o některých p ihlášených pohledávkách vlastní šet ení. Spolu s tím dává možnost 

i samotnému dlužníkovi se k p ihlášeným pohledávkám vyjád it. Pro p ípad, že IS shledá 

některou z p ihlášek jako vadnou nebo nekompletní, vyzývá v takový okamžik vě itele 

ve lhůtě nikoliv kratší 15 dnů, aby takovou p ihlášku doplnil nebo opravil. IS spolu 

s výzvou vě itele poučí, jakým způsobem mají být vady zhojeny. Vě itel musí být 

správcem rovněž poučen o následcích pro p ípad, že vady odstraněny nebudou. 

V takovém p ípadě by musel insolvenční správce p edložit p ihlášku insolvenčnímu 

soudu, který by rozhodl o tom, že se k p ihlášené pohledávce nep ihlíží.33  Teprve na 

základě výše uvedených kroků je možné sestavit seznam p ihlášených pohledávek, 

kterému se věnuje kapitola 2.1.4. této práce.  

                                                           
33 §188 odst. 2, IZ 
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V rámci administrativního průběhu ízení je vhodné uvést, že samotné stejnopisy 

p ihlášek jednotlivých pohledávek poskytuje insolvenčnímu správci insolvenční soud 

a IS se p i nakládání s nimi ídí ustanovením §10, odst. 1., Vyhlášky o jednacím ádu pro 

insolvenční ízení. 34  To znamená, že IS založí na každou p ihlášku pohledávky 

samostatný spis, do kterého je následně, v průběhu insolvenčního ízení, povinen 

zaznamenávat všechna podání, rozhodnutí, písemnosti, doklady a záznamy o jiných 

úkonech, která byla ve vztahu k p ihlášené pohledávce ze strany IS učiněna.   

Častým problémem, který tíží IS, je laxní p ístup ze strany insolvenčních soudců, 

kte í nepospíchají se zasíláním stejnopisů p ihlášek pohledávek a s tím souvisejícími 

p ílohami. Mimo jiné i Malý35 upozorňuje, že v adách insolvenčních správců vzrůstá 

touha po plné digitalizaci práce s insolvenčními spisy a elektronické cestě všech 

dokumentů mezi IS a insolvenčním soudem. Názor, který prezentuje, by pak neměl mít 

vliv na ustanovení §ř Vyhlášky o jednacím ádu pro insolvenční ízení. Tedy, i p es 

kompletní digitalizaci dokumentů, by p ílohy měly být i nadále, v rámci elektronického 

spisu vedeného v insolvenčním rejst íku, ve ejnosti nep ístupné, neboť by mohly 

poškozovat zájmy dlužníků a v určitých p ípadech i vě itelů. Je však žádoucí, aby správce 

měl co nejsnazší a nejrychlejší p ístup ke spisové dokumentaci dlužníka. Současný 

systém, kdy soud podání tiskne a p edává je správci v listinné podobě, je 

v elektronizovaném světě 21. století poněkud archaický. Volnou úvahou autora by 

problém mohlo vy ešit nap íklad vedení kompletních elektronických spisů v rámci 

ISIR,36 p ičemž do dokumentů, které nejsou běžně zve ejňované by mohl mít zvláštní 

p ístup IS p íslušný k danému ízení.  

Výše prezentovaný názor primárně reflektuje skutečnost, že p edávání spisů 

nechávají soudy často tzv. „na poslední chvíli“. Nez ídka se stává, že insolvenční správce 

čerpá základní poznatky z informací zve ejněných p ímo v ISIR, ze kterého si kvůli 

absenci p íloh u p ihlášek pohledávek nemůže udělat ucelený obrázek o skutečném stavu 

věci.  

                                                           
34 konkrétně se jedná o Vyhlášku č. 311/2007 Sb. O jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se 
provádějí ustanovení insolvenčního zákona 
35 Písemně zaznamenaný rozhovor s insolvenčním správcem JUDr. Janem Malým ze dne 17.7.2017 
36 ISIR je zkratkou pro insolvenční rejstřík, pozn. autora 
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2.1.4. Seznam p ihlášených pohledávek 

 Na základě p ezkoumání p ihlášek podle §1ŘŘ IZ sestavuje podle §1Řř IZ správce   

seznam p ihlášených pohledávek, který je povinen uzav ít bezprost edně po uplynutí 

lhůty pro podávání p ihlášek pohledávek a v dostatečném p edstihu p ed termínem 

konání p ezkumného jednání.37 

Seznam má p edepsanou formu elektronického formulá e38 a odděleně se v něm 

uvádějí pohledávky zajištěné.39  Zákon dále uvádí, že: „V seznamu se zvlášť vyznačí 

pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých 

může věřitel požadovat plnění podle §183 odst.1,2. V seznamu se vyznačí návrh na 

rozhodnutí o hlasovacím právu u pohledávek, které zatím nejsou přezkoumány, a údaj 

o existenci propojení podle §53 odst.1,3 a 5, je-li insolvenčnímu správci známa“. 

U pohledávek, které správce popírá, je tuto skutečnost povinen výslovně uvést. 

Pohledávky, ke kterým se nep ihlíží, IS v seznamu vůbec neuvádí.  

Poté, co IS seznam uzav e, doručí ho insolvenčnímu soudu, který ho v zákonem 

stanovených lhůtách zve ejní v insolvenčním rejst íku, a to vždy ještě p ed konáním 

p ezkumného jednání.  

2.1.5. Zpráva o hospodá ské situaci dlužníka 

Další povinnosti správce na počátku konkursního ízení jsou spojeny, jak již bylo 

p edest eno, se sestavením zprávy o hospodá ské situaci dlužníka.  Tato zpráva reflektuje 

hodnotu majetku vyjád enou v soupisu majetkové podstaty dlužníka v kontrastu 

s celkovou výší jeho závazků a zároveň hodnotí možnosti dalšího využití dlužníkova 

podniku. To vše ke dni prohlášení konkursu a IS ji p edkládá insolvenčnímu soudu 

„nejméně 10 dní přede dnem konání první schůze věřitelů svolané po prohlášení 

konkursu. Věřitelé mají právo do této zprávy u insolvenčního soudu nahlížet“.40 Zpráva 

o hospodá ské situaci dlužníka následně slouží schůzi vě itelů ke stanovení doporučení 

pro insolvenčního správce ve smyslu §282 IZ.   

                                                           
37 §189 odst. 3 IZ 
38 Aktualizovaný elektronický formulář k seznamu přihlášených pohledávek je ke stažení ve formátu 
interaktivního PDF na https://isir.justice.cz/isir/forms/Seznam_prihl_pohledavek.pdf  
39 u kterých se dále ještě uvádí důvod a způsob zajištění 
40 §281 odst. 2 IZ 

https://isir.justice.cz/isir/forms/Seznam_prihl_pohledavek.pdf
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- Vzorová, anonymizovaná zpráva (z řízení pod sp.zn. KSPA 56 INS 2231/2017) 

o hospodářské situaci dlužníka, spojená se zprávou o dosavadní činnosti IS je 

přílohou č. IV této práce. 

2.1.6. Mezitímní účetní záv rka 

V p ípadě, že insolvenční dlužník vedl účetnictví nebo evidenci podle zvláštního 

právního p edpisu, je IS povinen podle §277 odst.3 IZ ke dni p edcházejícímu dni, kterým 

nastávají účinky prohlášení konkursu, sestavit mezitímní účetní závěrku41 nebo p ehled 

o p íjmech, výdajích, majetku a závazcích. 

2.1.7. Zpráva o dosavadní činnosti insolvenčního správce  
Ještě p ed konáním p ezkumného jednání podává správce insolvenčnímu soudu 

zprávu o své dosavadní činnosti. Tato povinnost se váže k §4Ř odst.2, IZ, konkrétně 

k větě: „Není-li způsobem řešení úpadku oddlužení, předmětem jednání první schůze 

věřitelů je vždy volba věřitelského výboru a usnesení věřitelů podle §29 odst. 1, byl-li 

ustanoven insolvenční správce a koná-li se tato schůze po přezkumném jednání, zpráva 

insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti“. O obsahových náležitostech a smyslu 

podávání zprávy píše ve své kapitole Müllerová:42 

„Insolvenční zákon neupravuje náležitosti či obligatorní obsah zprávy o činnosti. 

S ohledem na její smysl i s přihlédnutím ke stávající praxi by měla obsahovat 

základní údaje o vlastním insolvenčním řízení, o součinnosti dlužníka se 

správcem, ale zejména údaje o stavu prověřování majetku dlužníka a již 

učiněných úkonech k tomu směřujících a dosavadních zjištěních ohledně majetku 

patřícího do majetkové podstaty, včetně případných zjištění o osobních poměrech 

dlužníka, mají-li vliv na další postup v řízení, údaje o řízeních, jichž je dlužník 

účastníkem, zjištění o skutečnostech nasvědčujících neplatnosti či neúčinnosti 

                                                           
41 Mezitímní účetní závěrku definuje Zákon č.563/1991  Sb., o účetnictví, a to ve svém §19, odst. 3., 
větě první takto: „V případech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy, účetní jednotky sestavují 
účetní závěrku v průběhu účetního období i k jinému okamžiku než ke konci rozvahového dne (dále 
jen "mezitímní účetní závěrka") 
42 HÁSOVÁ, J., ERBSOVÁ, H., MORAVEC, T., MÜLLEROVÁ, L., NOVOTNÝ, V., SMRČKA, L., 
ŠMEJKAL, V., TARANDA, P.. Insolvenční zákon. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 
2014,1504 str., (strana 147) 
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dlužníkových právních jednání, obvykle se zde uvádějí i sumarizované údaje 

o pohledávkách, počtu věřitelů atd. 

Pro věřitele přítomné na první schůzi věřitelů bude seznámení se s uvedenými 

zprávami těmi posledními informacemi, podle nichž se budou moci rozhodnout 

o ponechání správce či prozatímního věřitelského výboru ve funkci (viz §29 odst. 

1 a §62odst. 2 InsZ) či o jejich odvolání“. 

Je tedy z ejmé, že svědomité zpracování této zprávy by mělo být v zájmu IS, neboť její 

obsah může mít p ímý vliv na jeho odvolání. Skutečnost se však od zákonem 

p edvídaného stavu liší, a to zejména z důvodu neúčasti vě itelů na úvodní vě itelské 

schůzi. Malý43 upozorňuje, že pro adu vě itelů končí jejich aktivita v insolvenčním ízení 

odesláním p ihlášky jejich pohledávky. Svou účast na schůzi vě itelů, p ípadnou aktivitu 

v rámci vě itelského výboru, vnímá velká většina kreditorů jako pouhou ztrátu času. 

Z ustanovení §29 odst.1 IZ p itom jasně plyne, že pro p ijetí usnesení o odvolání IS je 

t eba souhlas nadpoloviční většiny všech vě itelů (p ihlášených ke dni p edcházejícímu 

konání schůze vě itelů). Hlasovací většina je určena podle výše pohledávek p ihlášených 

vě itelů s hlasovacím právem.  

- Vzorová, anonymizovaná zpráva (z řízení pod sp.zn. KSPA 56 INS 2231/2017) o 

hospodářské situaci dlužníka, spojená se zprávou o činnosti IS je přílohou č. IV 

této práce. 

2.2. P ezkumné jednání a sch ze v itel  v konkursu, osud pop ených 
p ihlášených pohledávek v insolvenčním ízení a incidenčních sporech  

2.2.1. Termín pro konání p ezkumného jednání a sch ze v itel  

Spolu s uložením povinností správci podle kapitoly 2.1., na ídí insolvenční soud 

termín pro konání p ezkumného jednání a svolá schůzi vě itelů.  

Ačkoliv jsou na sobě obě tyto události v zásadě nezávislé, existuje mezi nimi jisté 

vzájemné propojení. Insolvenční zákon upravuje termínovou vázanost v §137 odst. 1,2.  

Zatímco schůze vě itelů má být svolána tak, aby se konala nejpozději do 3 měsíců od 

prohlášení úpadku, p ezkumné jednání má být na ízeno tak, aby se mohlo konat 

v rozmezí od 7 dnů do 2 měsíců po uplynutí lhůty pro podávání p ihlášek pohledávek 

                                                           
43 Písemně zaznamenaný rozhovor s insolvenčním správcem JUDr. Janem Malým ze dne 17.7.2017 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygixhazrwgi
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(která v rámci konkursního ízení trvá 2 měsíce od prohlášení konkursu). Lhůta navíc 

může být prodloužena z důvodu hodného zvláštního z etele. Z dikce zákona tedy plyne, 

že se první schůze vě itelů může konat ještě p ed p ezkumným jednáním, p esto je 

obvyklou soudní praxí spíše svolávat první schůzi vě itelů a určovat čas jejího konání 

bezprost edně po p ezkumném jednání. Jedním z hlavních důvodů pro tento postup je 

znění §137 odst.3 IZ. „Jestliže se první schůze věřitelů svolaná po rozhodnutí o úpadku 

má konat před přezkumným jednáním, svolá insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku další 

schůzi věřitelů na den, kdy se má konat přezkumné jednání, a to tak, aby se konala po 

skončení přezkumného jednání“. Z p edchozího ustanovení p ímo vyplývá, že pokud 

první schůze vě itelů p edcházela p ezkumnému jednání, musí se tak jako tak konat po 

p ezkumném jednání schůze další.  

V p ípadě, kdy se schůze vě itelů koná p ed p ezkumným jednáním, existuje 

problém s hlasovacími právy vě itelů, jejichž pohledávky ještě nebyly p ezkoumány 

a hlasovací práva tak nebyla zjištěna. V p ípadě takového postupu musí o hlasovacích 

právech vě itelů rozhodnout insolvenční soud podle §51, odst. 3 IZ. S ohledem na tento 

postup by se tedy schůze vě itelů za takových okolností neměla věnovat rozhodování 

o zásadních otázkách daného ízení. Dané problematice se věnovala i judikatura: 

„Jakkoliv zákon nevylučuje, aby se schůze věřitelů svolaná v rozhodnutí o úpadku 

konala ještě před nařízeným přezkumným jednáním, z povahy věci plyne, že má-li 

být předmětem takové (první) schůze i projednání klíčové otázky dané fáze 

insolvenčního řízení, jíž je způsob řešení dlužníkova úpadku (včetně rozhodnutí 

o nevypořádaných návrzích na povolení reorganizace), a má-li rozhodnutí o tom 

vzejít z usnesení schůzí k tomu přijatých, má se tato schůze konat až po 

přezkumném jednání. Výjimku z tohoto pravidelného postupu mohou zakládat jen 

mimořádné okolnosti. 

Hlasovací právo je bez dalšího spojeno jen s pohledávkou, která byla zjištěna. 

Ohledně popřených pohledávek (obdobně pohledávek vázaných na odkládací 

podmínku) zákon svěřuje rozhodnutí o hlasovacích právech zásadně schůzi 

věřitelů (§51 odst. 1 a 2 InsZ). Její rozhodnutí o přiznání hlasovacího práva 

i v rozsahu popření pohledávky nemůže insolvenční soud změnit, korigovat může 
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jen její negativní rozhodnutí. Sám rozhodne též, pokud schůze žádné rozhodnutí 

o hlasovacím právu nepřijme (na žádném se potřebnou většinou neusnese). 

Pokud má k hlasování dojít před přezkumným jednáním, kdy ještě nebyla žádná 

z přihlášených pohledávek zjištěna, není žádný z věřitelů (pro hlasování 

uskutečněné osobně na schůzi nebo korespondenčně mimo schůzi) vybaven 

právem hlasu. Udělit mu ho pak může – v režimu §51 odst. 4 InsZ – jen insolvenční 

soud, a to rozhodnutím, které je oprávněn vydat toliko na návrh dlužníka, 

insolvenčního správce nebo některého z věřitelů“. 44 

K termínům ve smyslu §137 IZ je vhodné doplnit, že zcela logicky nesmějí p edcházet 

lhůtě stanovené IS pro splnění jeho povinností ve smyslu kapitoly 2.1. Jsou to právě 

p ezkumné jednání a schůze vě itelů pro které jsou sestavy (seznam pohledávek, soupis 

majetkové podstaty) a zprávy (o dosavadní činnosti IS a o hospodá ském stavu dlužníka) 

klíčové. 

2.2.2. Úloha insolvenčního správce b hem p ezkumného jednání v konkursu 

 V rámci p ezkumu pohledávek v konkursním ízení je účast IS zcela klíčová. 

Zákon tuto otázku upravuje v §190 odst.2 IZ, kde stanovuje správci i dlužníkovi 

povinnost se na základě p edvolání k jednání dostavit. Insolvenční soud oba účastníky 

p edvolá a poučí o nezbytnosti jejich účasti. IS má v rámci konkursního ízení možnost 

nechat se zastoupit, vždy však na vlastní náklady a zodpovědnost, a to osobou zapsanou 

do seznamu IS. V p ípadě, kdy by se IS bez ádného zastoupení k p ezkumnému jednání 

nedostavil, muselo by být odročeno. Zastoupení jinou osobou, než zapsanou v seznamu 

IS, zde totiž, na rozdíl od oddlužení, umožněno není. Tento „požadavek odbornosti“ má 

dva hlavní důvody 

1) ešení způsobu úpadku konkursem je z ekonomického i odborného hlediska 

závažnější než způsob ešení formou oddlužení, 

2) nápad insolvenčních p ípadů v oddlužení mnohonásobně p evyšuje nápad 

konkursních p ípadů, takže by nebylo v kapacitních možnostech insolvenčních 

správců se v ádných termínech všech p ezkumných jednání zúčastňovat. 

                                                           
44 Usnesení Vrchního soudu v Praze, č.j. 3 VSPH 1017/2011-B-151, ze dne 14.10.2011 (in re pod 
sp.zn. MSPH 93 INS 2456/2010) 
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IS je v rámci p ípravy p ezkumného jednání povinen poskytnout insolvenčnímu 

soudu pot ebnou součinnost p i p ípravě p ezkumného jednání. Tento požadavek je 

odůvodněn tím, že IS se po svém ustanovení do funkce seznamuje s p ípadem, činí úkony 

související s p ípravou na p ezkumné jednání a o faktické existenci insolvenčního 

dlužníka má detailnější informace než insolvenční soud. Insolvenční soud tedy po IS 

v rámci této součinnosti často nap íklad vyžaduje informace o současném pobytu 

dlužníka (pop ípadě jeho statutárního orgánu), aby ho mohl následně p edvolat 

k p ezkumnému jednání. 

Postup během p ezkumného jednání upravuje §1ř1 IZ. Jednání ídí insolvenční 

soud a postupuje p i něm podle seznamu p ihlášených pohledávek, který p edkládá IS. 

V rámci p ihlášených pohledávek mohou osoby oprávněné činit popěrné úkony, kterými 

jsou 

a) insolvenční správce, 

b) insolvenční dlužník, 

c) p ihlášení vě itelé; 

 popírat jejich 

a) pravost – jde o popěrný úkon ve smyslu §1ř3 IZ. Popíratel tvrdí, že 

pohledávka vůbec nevznikla, nebo že zanikla, pop ípadě se zcela promlčela. 

b) výši – jedná se o popěrný úkon ve smyslu §1ř4 IZ. Popíratel tvrdí, že 

dlužníkův závazek je nižší, než vě itelem p ihlášená částka. Kdo popírá 

p ihlášenou výši pohledávky musí zároveň uvést, jaká je její výše ve 

skutečnosti. 

c) po adí – jedná se o popěrný úkon ve smyslu §1ř5 IZ. Popíratel tvrdí, že 

pohledávka má méně výhodné, než p ihlašované, po adí, nebo že popírá právo 

na uspokojení ze zajištění. Kdo popírá po adí p ihlášené pohledávky, musí 

uvést po adí, v jakém má být podle něj uspokojena. 

Účinkům popěrných úkonů se věnuje §1ř6 IZ. Je-li pop ena výše pohledávky, 

nemá to vliv na její po adí. Pop ení po adí pohledávky pak zase nemá vliv na její výši 

nebo pravost. Je-li pop eno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění, hledí se na 
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vě itelovu pohledávku jako na nezajištěnou.45 Každou p ihlášenou pohledávku, včetně té 

zajištěné lze pop ít pouze z její části. Provedení popěrného úkonu ze strany IS nebo 

p ihlášeného vě itele znamená, že taková pohledávka není zjištěna a o jejím osudu musí 

rozhodnout další ízení. Oproti tomu pop ení provedené insolvenčním dlužníkem tyto 

účinky na zjištění pohledávky nemá. Smysl popěrného úkonu dlužníka tkví v §1ř2 odst.3 

IZ, podle kterého zjištěná pohledávka zapsaná v upraveném seznamu p ihlášených 

pohledávek, není v rozsahu, ve kterém ji dlužník pop el co do její pravosti nebo výše, 

exekučním titulem po skončení insolvenčního ízení. 

Popěrné úkony v rámci konkursního ízení nejsou konečné a lze s nimi tedy 

disponovat – činit zpětvzetí. Navíc, ačkoliv bylo v p edchozích kapitolách této práce 

prezentováno, že p i p ezkoumání pohledávek si IS tvo í názor na to, zda pohledávky 

během p ezkumného jednání pop e či nepop e, a tento názor následně zapisuje do 

seznamu p ihlášených pohledávek, neznamená to, že by své stanovisko v seznamu 

nemohl během p ezkumného jednání změnit, viz §1ř2, odst. 2 IZ.  

Vě itelé mají, až do okamžiku, než skončí p ezkumné jednání a jejich pohledávky 

jsou zjištěny, právo měnit výše p ihlášených pohledávek. Pokud má však tato změna za 

následek nemožnost takovou, upravenou, pohledávku p ezkoumat p i tomto p ezkumném 

jednání, na ídí insolvenční soud pro její p ezkoumání tzv. zvláštní p ezkumné jednání, 

kterého se musí IS zúčastnit za stejných podmínek jako p ezkumného jednání ádného.46  

Po skončení p ezkumného jednání zapisuje IS jeho výsledek do seznamu 

p ihlášených pohledávek, který je následně součástí zápisu – protokolu o p ezkumném 

jednání, které vydává insolvenční soud. Další povinnosti IS smě ují k pop eným 

p ihlášeným pohledávkám.  

                                                           
45 to neplatí v případě, že věřitel může pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění. 
V takovém případě má popření práva na uspokojení ze zajištění v daném rozsahu stejné účinky, jako 
popření pravosti pohledávky, popřípadě její výše viz §196 odst. 2 IZ a dále Usnesení Nejvyššího soudu 
České republiky sp.zn. 29 ICdo 11/2012 ze dne 28.února 2013 (KSPH 41 INS 10743/2010). 
46 V případě nařízení takového zvláštního přezkumného jednání mají ostatní věřitelé právo se ho 
zúčastnit a zároveň mají právo požadovat úhradu nákladů, které jim v souvislosti s účastí na tomto 
jednání vznikly.  
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2.2.3. Úloha insolvenčního správce b hem sch ze v itel  v konkursu 

a odpov dnost správce v itelskému výboru 

 Jak již bylo p edest eno v kapitole 2.2.1., může se schůze vě itelů (p ičemž se 

pohybujeme v režimu, kdy již bylo rozhodnuto o způsobu ešení formou konkursu), konat 

p ed nebo po p ezkumném jednání. Obvyklou praxí je její svolání na čas bezprost edně 

následující po p ezkumném jednání, avšak pro důvody hodné zvláštního z etele bývá 

občas svolávána ještě p ed ním. Zákon vyžaduje, aby se schůze vě itelů konala po 

prohlášení úpadku ve lhůtě, kterou pro konání zákon stanoví. Zároveň v p ípadě, že se 

úvodní schůze konala ještě p ed p ezkumným jednáním, musí být svolána na základě 

ustanovení §137 odst. 3 IZ schůze další. Tuto jednu, resp. dvě schůze svolává insolvenční 

soud obligatorně. Všechny ostatní schůze vě itelů, které se v průběhu ízení konají, jsou 

svolávány 

1) z vlastní iniciativy insolvenčního soudu,  

2) na návrh IS, 

3) na návrh vě itelského výboru, 

4) na návrh p ihlášených vě itelů; 

p ičemž pro užití všech těchto variant jsou stanoveny podmínky v §47 odst. 1 IZ. 

V p ípadě, že je schůze svolávána na základě §47 odst.1 IZ, musí insolvenční soud uvést 

v oznámení o svolání záležitost, pro kterou byla schůze svolána.  

 Hlasovací práva na schůzi vě itelů mají pouze p ihlášení vě itelé, a to za 

podmínek stanovených zákonem. IS má právo se schůze zúčastnit na základě §47 odst. 2 

IZ, žádná hlasovací práva mu však nenáleží. Smysl jeho účasti se váže zejména 

k p edmětu jednání, p ičemž náplní takové schůze vě itelů je zejména: 

a) volba vě itelského výboru, 

b) usnesení vě itelů podle §2ř odst.1 IZ; 

za p edpokladu, že se koná tato schůze až po p ezkumném jednání, je dále náplní: 

c) zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, 

d) zpráva o činnosti prozatímního vě itelského výboru (byl-li ustanoven). 
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IS během schůze tedy prezentuje svou dosavadní činnost v ízení a jeho zájem by měl 

spočívat mj. v p esvědčení schůze vě itelů, že on sám je vhodnou osobou, která má 

v ízení jako správce pokračovat, a že nemá dojít k jeho „p evolení“.47 

 Klíčovou úlohou schůze vě itelů je volba vě itelského výboru, nebo v p ípadě, že 

není volba vě itelského výboru povinná (což v rámci konkursního ízení znamená v ízení 

s nižším počtem p ihlášených vě itelů než 50 a dále v ízení o nepatrném konkursu48), 

volba zástupce vě itelů, který supluje úlohu vě itelského výboru v rámci menších 

konkursních ízení. Počet členů vě itelského výboru je 3-7 a o konkrétním množství 

rozhoduje schůze vě itelů. Ta zároveň určí, zda mají členové svého náhradníka nebo zda 

mají náhradníků více. Členy vě itelského výboru volí schůze vě itelů ze svého pléna a jde 

tedy vždy o vě itele. V rámci ustanovení §57 IZ by mělo vždy dojít k rovnováze v rámci 

zastoupení zajištěných a nezajištěných vě itelů uvnit  vě itelského výboru. Vě itelský 

výbor se věnuje činnosti v rámci §5Ř IZ, jeho hlavním smyslem je ochrana společných 

zájmů vě itelů a kooperace s IS, která vede k naplnění účelu insolvenčního ízení. 

V p ímém vztahu k insolvenčnímu správci pak vě itelský výbor zejména: 

a) vykonává dohled nad činností insolvenčního správce podle §58 odst.2, písm.a) IZ, 

b) poskytuje insolvenčnímu správci podporu při jeho činnosti podle §58 odst.2, 

písm.b) IZ, 

c) uděluje IS souhlasy k uzavření smlouvy o úvěrovém financování podle §58 odst.2, 

písm.c) IZ, 

d) průběžně schvaluje správnost a výši hotových výdajů IS a spolu s tím i výši a 

správnost nákladů spojených s udržováním a správou majetkové podstaty podle 

§58 odst.2, písm.d) IZ. 

IS je tedy povinen v insolvenčním ízení vázán výše uvedeným. K odpovědnosti správce 

vě itelskému výboru viz kapitola 1.9., která se věnuje i p ípadům absence zvoleného 

zástupce vě itelů v ízení (resp. suplování jeho úlohy ze strany insolvenčního soudu). 

                                                           
47 Převolením se rozumí postup podle §29 IZ, kdy věřitelé odvolají IS a ustanoví jinou osobu ze 
seznamu IS, kterou sami vyberou 
48 nepatrný konkurs je zjednodušený typ konkursního řízení pro tzv. „malé dlužníky“ specifikované v 
§314-315 IZ. Jde o konkurs nepodnikající fyzické osoby nebo dlužníka, jehož obrat nepřesáhl 
v posledním účetním období 2.000.000,- Kč a zároveň dlužník nemá více než 50 věřitelů 
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2.2.4. Osud pop ených nevykonatelných pohledávek po p ezkumném jednání 

v konkursu – žaloba na určení jako první z incidenčních spor  

Po p ezkumu p ihlášených pohledávek je IS povinen veškeré vě itele, jejichž 

nevykonatelné pohledávky byly pop eny, poučit o dalším postupu v ízení – podání 

žaloby na určení a zahájení incidenčního sporu ve smyslu §1řŘ odst. 1 IZ. Za situace, kdy 

se pop ení vě itelé účastní p ezkumného jednání, poučí je o dalším postupu IS p ímo p i 

tomto jednání. Neučiní-li tak IS, může pop ené vě itele poučit insolvenční soud. Ve 

skutečnosti se však pop ení vě itelé většinou p ezkumného jednání neúčastní, v takovém 

p ípadě má IS povinnost je o dalším postupu písemně vyrozumět (viz §1ř7 odst. 2, věta 

za st edníkem, IZ).  

 V p ípadě pop ení nevykonatelné pohledávky se (na rozdíl od pop ení 

vykonatelné pohledávky) ze strany IS zpočátku žádná procesní aktivita neočekává. Je to 

pop ený vě itel, který má lhůtu 30 dnů od p ezkumného jednání (p ičemž tato lhůta 

neskončí d íve než uplynutím 15 dnů od doručení výzvy podle §1ř7 odst. 2, věty za 

st edníkem IZ), na podání určovací žaloby p íslušnému krajskému (insolvenčnímu) 

soudu. Žalovanou stranou je p ímo IS. ízení o určovací žalobě zakládá v rámci 

insolvenčního ízení jeden z tzv. incidenčních sporů, p ičemž pro vedení ízení se použijí 

ustanovení §159 - §164 IZ, subsidiárně pak o.s. . V p ípadě, že dojde v takovém sporu 

k vyhovění žalobního návrhu, jde o rozhodnutí deklaratorní povahy a po nabytí právní 

moci takové rozhodnutí zavazuje všechny procesní subjekty insolvenčního ízení.  

 Pro samotnou žalobu je důležité splnění podmínek stanovených §1řŘ odst.2 IZ, 

p edevším tedy, může žalobce uplatnit jako důvod vzniku sporné pohledávky jenom ty 

skutečnosti, které uplatnil jako důvod jejího vzniku nejpozději do skončení p ezkumného 

jednání. Pokud se v ízení ukáže, že pop ená pohledávka byla ve skutečnosti vykonatelná, 

neznamená to zamítnutí žaloby, nýbrž IS je povinen dále v ízení prokázat důvod pop ení 

podle §199 IZ, tedy postupovat tak, jako kdyby vedl spor pro pop ení vykonatelné 

pohledávky. 

V p ípadě, že dospěje spor ke smíru, který IS uzav e, musí s jeho zněním vyjád it 

souhlas i vě itelský výbor, jinak ho insolvenční soud nemůže schválit. Dojde-li ke splnění 
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těchto podmínek, rozhodne insolvenční soud usnesením, v ostatních p ípadech 

incidenčního sporu rozhoduje soud rozsudkem. 

 Za zcela zásadní vnímá autor ustanovení §202 IZ, referující o náhradě nákladů 

incidenčního sporu o pravost, výši nebo po adí p ihlášených pohledávek. Volnou úvahou 

autor dospěl k závěru, že pro adu IS se stalo využívání p edmětného ustanovení velmi 

lukrativním byznysem. Oba účastníci sporu, tedy jak vě itel, tak IS mají právo se nechat 

v incidenčním sporu o určení zastoupit advokátem. Výhodou, kterou má však IS oproti 

vě iteli, je úhrada nákladů za jeho právní zastoupení. Zatímco vě itel je svázán dikcí §202 

odst. 1 IZ, tedy vůči IS mu, v p ípadě vyhraného sporu, žádný nárok nevzniká (a náhrada 

nákladů se uspokojuje v rámci insolvenčního ízení, a to ve stejném po adí jako 

pohledávka, o kterou byl spor veden), u IS je tomu odlišně.  Ten totiž primárně všechny 

své náklady spojené s právním zastoupením v daném sporu hradí z majetkové podstaty 

dlužníka. Do majetkové podstaty pak náleží náhrada nákladů ízení v p ípadě úspěchu IS 

v incidenčním sporu.  

Zjednodušeně lze tedy íct, že IS se během sporů o pravost, výši nebo po adí může 

nechat libovolně zastoupit advokátem a z majetkové podstaty mu uhradit jeho odměnu. 

V p ípadě úspěchu v incidenčním sporu uhradí neúspěšný žalobce p iznané náklady 

protistrany do majetkové podstaty. P ípadný neúspěch v incidenčním sporu však osobní 

důsledky pro IS ani jeho právního zástupce zpravidla nemá. V rámci toho není 

p ekvapivou skutečností, že se správci, kte í vykonávají obvykle spolu insolvenčním 

správcovstvím také advokacii, mohou velice jednoduše domluvit t eba s některým 

ze svých kolegů na pravidelném zastupování v incidenčních sporech. Z majetkové 

podstaty pak mohou takto společnými silami odčerpat obrovské množství finančních 

prost edků vedením některých nesmyslných a zbytečných incidenčních sporů. Autor sice 

nemá s takovýmto postupem osobní zkušenost, ale logicky se zde pro IS nabízí možnost 

si p ilepšit ke své odměně tím, že bude popírat p ihlášené pohledávky, které p itom 

vě itele ádně osvědčili. Následně se ve vykonstruovaných sporech se svým právním 

zástupcem o jeho odměnu podělí. Skutečnost, že zástupce IS dostane svou odměnu 

nezávisle na výsledku sporu, takovému postupu ostatně značně napomáhá.  

Podle autora by tento problém pravděpodobně nejspolehlivěji vy ešil aktivní 

p ístup vě itelského výboru p i dohledu vykonávaném nad IS. K výši samotné odměny, 
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kterou si za zastupování advokát s IS sjedná, je vhodno poukázat p edevším na §3ř odst. 

3 IZ. Vě itelský výbor v rámci schválení výdajů z majetkové podstaty, by měl mj. 

kontrolovat, aby sjednaná odměna nebyla p emrštěná, resp. aby korespondovala 

s obvyklou cenou poskytnutých právních služeb.    

Autor považuje za vhodné zmínit i způsob rozhodování soudů o p iznání náhrady 

nákladů ízení. V tomto směru bere za vzor nap íklad rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 

ze dne 3. íjna 2016, pod č.j. 104 VSPH 450/2016-73,49 kde bylo ve výrokem II. o p iznání 

náhrad nákladů rozhodnuto následujícím způsobem (výrok byl anonymizován): 

„II. ̌alobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám advokáta Mgr. Č.RK. na 

náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů do tří dnů od právní moci tohoto 

rozsudku částku 27.636,- Kč.“ 

Ačkoliv soud uložil povinnost úhrady náhrady nákladů k rukám advokáta neznamená to, 

že odměna advokátovi náleží, ten je pouze platebním místem. Dojde-li tedy ke 

skutečné úhradě náhrady nákladů na účet advokáta, je právní zástupce povinen vydat tyto 

prost edky majetkové podstaty. To neplatí, došlo-li mezi advokátem a IS v rámci jejich 

smluvního vztahu k dohodě, že p isouzené náklady ízení skutečně náleží advokátovi. 

Takováto dohoda je p itom v rámci odchýlení se od ustanovení §202 odst.1, věty za 

st edníkem IZ, možná. Vě itelský výbor, by si v rámci dohledu na smlouvou o právním 

zastoupení IS měl speciálně na toto nenápadné ustanovení dávat pozor. Důsledkem jeho 

možné nepozornosti totiž může být situace, kdy dojde k vyplacení odměny právnímu 

zástupci IS nejprve z majetkové podstaty a následně, v p ípadě jeho úspěchu v soudním 

sporu, ještě p ipadne náhrada nákladů za právní zastoupení v úspěšném incidenčním 

sporu opět tomuto advokátovi.   

 K důvodnosti samotného zastoupení IS (pokud má právnické vzdělání) 

advokátem lze primárně uvést, že samotná možnost zastoupení v rámci incidenčního 

sporu advokátem je pro IS jeho základním zákonným právem, které mu náleží stejně jako 

kterémukoliv jinému účastníkovi sporného soudního ízení. V rámci p iznání nákladů 

                                                           
49 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice, pod 
sp.zn. KSPA 59 INS 17166/2012 
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ízení je však ve h e aplikace ustanovení §150 o.s. .,50 p ičemž úplné nebo částečné 

nep iznání náhrady nákladů ízení lze považovat za důvodné v p ípadě, kdy je IS 

zastoupen p ímo spolupracujícím advokátem tak, že z odměny za právní zastoupení 

plynul IS nepochybný a p ímý prospěch. Taková skutečnost však musí být v ízení 

prokázána. V již d íve citovaném rozhodnutí Vrchního soudu v Praze soud vyslovil názor, 

že „Není́ ani vyloučeno, aby si insolvenční́ správce zvolil advokáta, který má advokátní 

kancelář na stejné adrese jako insolvenční správce, pokud není prokázáno, že by se 

žalovaný jakýmkoliv způsobem podílel na zisku představujícím odměnu zástupce 

advokáta v tomto incidenčním sporu. Takovýto postup není v rozporu s dobrými mravy, 

nelze rovněž přehlédnout, že nepřiznání náhrady nákladů řízení úspěšnému 

insolvenčnímu správci by znamenalo zmenšení majetkové podstaty dlužníka určené 

k uspokojení věřitelů, neboť náklady řízení, jež vznikly advokátovi, by žalovaný musel 

zaplatit z majetkové podstaty dlužníka“.51 

2.2.5. Osud pop ených vykonatelných pohledávek po p ezkumném jednání 

v konkursu – žaloba na pop ení jako druhý z incidenčních spor  

Na rozdíl od pop ení nevykonatelné pohledávky, kde podání žaloby na určení 

závisí na aktivitě vě itele, je v ízení o žalobě na pop ení vykonatelné pohledávky podle 

§199 IZ, žalobcem IS.52 Ten má v konkursním ízení lhůtu 30 dnů od p ezkumného 

jednání, aby u insolvenčního soudu podal žalobu, kterou své pop ení proti p ihlášenému 

vě iteli uplatní. Pro oba incidenční spory platí shodně, že žaloba musí insolvenčnímu 

soudu dorazit nejpozději v poslední den lhůty, pouhé p edání do poštovní p epravy tedy 

pro ádné uplatnění nepostačí.  

Vykonatelnou pohledávkou se rozumí p ihlášená pohledávka op ená exekuční 

titul. IZ v §191 odst. 2 uvádí: 

„Při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená 

pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke 

                                                           
50 k aplikaci tohoto ustanovení blíže Nález Ústavního soudu České republiky č.j. III. ÚS 2984/09 ze 
dne 23.11.2010 
51 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č.j. 104 VSPH 450/2016-73, ze dne 3.10.2016 (in re pod sp.zn. 
KSPA 59 INS 17166/2012) - str.7 
52 vzorové podání žaloby IS v rámci řízení lze vidět například pod č.j. MSPH 95 INS 5896/2015-C-3-
1, v insolvenčním rejstříku na adrese: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=22373937 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=22373937
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dni rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou 

pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech 

rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za 

vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak 

usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.“ 

Pro získání exekučního titulu musel p ihlášený vě itel v minulosti absolvovat některou ze 

zákonem p edvídaných procedur. Právě z tohoto důvodu se nyní b emeno procesní 

aktivity v rámci zahájení ízení o pravosti, výši nebo po adí p enáší na IS. Smyslem 

možnosti pop ít vykonatelnou pohledávku je umožnit dlužníkovi, prost ednictvím 

insolvenčního správce, tzv. „vybruslit“ ze závazků, které byly p iznány vě itelům 

z důvodu procesně-právní neschopnosti dlužníka. Taková jeho neschopnost mohla 

pramenit v sebezastupování v rámci civilních sporů, nep ebírání pošty a tomu podobných 

chyb, které mohly vyústit v p iznání pohledávky vě iteli neprávem. Postup podle §199 IZ 

zároveň umožňuje IS pop ít pohledávky, pro které vznikl exekuční titul z možného 

komplotu dlužníka a vě itele. Šlo by nap íklad o umělém vytvá ení závazků dlužníka p ed 

úpadkem a jeho systematické tunelování. V rámci podané žaloby je tedy IS, v p ípadě 

pop ení pravosti nebo výše pohledávky, vázán §199, odst. 2, IZ:  

„Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané 

pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které 

nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; 

důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.“ 

Za p edpokladu, že se IS domnívá, že pohledávka byla p isouzena vě iteli nelegitimně, 

avšak takový názor opírá o shodnou argumentaci, jako dlužník v p edcházejícím ízení, 

nemůže mu být v rámci incidenčního sporu dáno za pravdu a taková žaloba nemůže být 

úspěšná.  
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2.3. Vliv insolvenčního správce na právní vztahy dlužníka v minulosti 

i budoucnosti 

2.3.1. Úloha insolvenčního správce p i vyslovení neplatnosti a neúčinnosti 
právních úkon  dlužníka, učin ných p ed prohlášením konkursu - další 

incidenční spory 

Neplatnost právního úkonu53 dlužníka posuzuje v průběhu insolvenčního ízení 

výlučně insolvenční soud. O neplatný právní úkon jde tehdy, jestliže se mu nedostává 

některá z náležitostí, kterou zákon pod sankcí neplatnosti od právního jednání vyžaduje. 

Je-li nutné, aby se neplatnosti úkonu dovolal ten, kdo je touto neplatností dotčen, může 

se neplatnosti dovolat i IS. V p ípadě, kdy je v insolvenčním ízení pravomocně 

rozhodnuto o neplatnosti úkonu, nastává situace, kdy je pot eba vydat prospěch, který byl 

plněním z neplatného právního úkonu získán.  

Jestliže má správce v důsledku neplatného právního úkonu vydávat prospěch 

t etím osobám, může po vydání pravomocného rozhodnutí, kterým se zjišťuje neplatnost 

právního úkonu, zaujmout názor, že tímto úkonem nebyla obohacena majetková podstata, 

pop ípadě, že je požadována vyšší hodnota, než je reálná hodnota obohacení. V rámci 

samotného určení neplatnosti právního úkonu je totiž pouze zjišťována povaha tohoto 

úkonu, neoceňuje se však hodnota prospěchu, který z něho plyne. V p ípadě, kdy se IS 

s žádostí o vydání majetkového prospěchu neztotožní, může žádost dotčené osobě 

odmítnout, o čemž je povinen ji zároveň písemně vyrozumět. Dotčená osoba, které nebyl 

požadovaný prospěch vydán, se následně do 30 dnů od doručení tohoto vyrozumění může 

obrátit na insolvenční soud s žalobou proti insolvenčnímu správci.54  

 Neúčinnost právního úkonu dlužníka je pojem definovaný §235 IZ. Jedná se 

zejména o úkony dlužníka smě ující ke zkrácení určitých vě itelů na úkor zvýhodnění 

vě itelů jiných. Samotná neúčinnost může plynout i z opomenutí dlužníkových 

povinností. Neúčinnost právního úkonu nezakládá jeho neplatnost, avšak plnění na 

základě neúčinného právního úkonu musí být vydáno do majetkové podstaty, p ičemž, 

pokud to není možné, musí být za něj do majetkové podstaty poskytnuta p imě ená 

                                                           
53 Ačkoliv právní úprava občanského zákoníku přinesla nové pojmosloví, úprava insolvenčního práva 
stále pracuje s pojmem právního úkonu, nikoliv jednání, pozn. autora 
54 jedná se o žalobu na vyloučení majetku z majetkové podstaty dle §233 odst.2 IZ 
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náhrada. Ustanovení §237 odst. 4 IZ se dále věnuje p ípadům, kdy neúčinný právní úkon 

vedl ke vzájemnému plnění dlužníka a dotčené osoby. V takovém p ípadě vydá IS 

oprávněným (dotčeným) osobám toto plnění poté, co tyto oprávněné osoby vydají plnění 

z neúčinného právního úkonu do majetkové podstaty. Nep ípustnost provedení zápočtu 

je stanovená v §23Ř IZ. Zákon definuje nárok na vydání plnění z neúčinného právního 

úkonu do majetkové podstaty jako pohledávku dlužníka za dotčenou osobou, p ičemž pro 

p ípad, že dotčená osoba by byla zároveň vě itelem dlužníka, se vylučuje možnost 

započtení pohledávek ze strany dotčené osoby. V rámci takového postupu by totiž došlo 

ke zkrácení ostatních vě itelů, jejichž p ihlášené nároky se uspokojují v konkursu 

poměrně.  

O samotné neúčinnosti právního úkonu dlužníka rozhoduje insolvenční soud, a to 

na základě žaloby podané IS, označované jako tzv. „odpůrčí žaloba“ podle §239 IZ.55 

Žalovanou stranou je v daném p ípadě osoba, povinná k vydání plnění z neúčinného 

právního úkonu dlužníkovi do majetkové podstaty. IS tuto žalobu podává ve lhůtě 1 roku 

ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku a domáhat se v ní IS může vyslovení, 

že právní úkon je neúčinný, spolu s tím může touto žalobou požadovat vydání plnění 

z neúčinného právního úkonu. Zajímavostí je, že IS žalobu nepodává obligatorně, pokud 

o jejím podání nerozhodne vě itelský výbor. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že 

vymožené plnění do majetkové podstaty by mnohdy nepokrylo ani náklady na vedení 

sporu. V rámci insolvenčního ízení může nastat situace, kdy vě itelský výbor uloží IS 

povinnost odpůrčí žalobu podat, ale pro vedení incidenčního sporu není v majetkové 

podstatě dostatek peněžních prost edků. Vedení takového sporu může pak IS podmínit 

povinností vě itelů ke složení p imě ené zálohy na náklady incidenčního sporu. „Skončí-

li incidenční spor úspěchem insolvenčního správce, mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli, 

požadovat její náhradu jako pohledávku za majetkovou podstatou“.56 

Neúčinnými právními úkony rozumíme: 

1) Neúčinný právní úkon bez p im eného protipln ní – definovaný v §240 

IZ. Tento úkon je odporovatelný, byl-li učiněn v posledních 3 letech p ed 

                                                           
55vzorové podání žaloby IS v rámci řízení lze vidět například pod č.j. MSPH 79 INS 11744/2011-C-5-
1, v insolvenčním rejstříku na adrese: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=4995659  
56 §239 odst. 2 i.f. IZ 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=4995659
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zahájením insolvenčního ízení ve prospěch osoby blízké dlužníku nebo ve 

prospěch osoby, která s dlužníkem tvo í koncern nebo v posledním 1 roce 

p ed zahájením insolvenčního ízení ve prospěch jakékoliv jiné osoby. 

2) Neúčinné zvýhodňující právní úkony – definované v §241 IZ. Tento úkon 

je odporovatelný, byl-li učiněn ve stejném čase, jako právní úkon bez 

p imě eného protiplnění. 

3) Neúčinnost úmysln  zkracujících právních úkon  – definovaná v §242 IZ. 

Tento úkon je odporovatelný, byl-li učiněn v posledních 5 letech p ed 

zahájením insolvenčního ízení. 

Pro p ípad, že byla zjištěna neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo 

závazků dlužníka, který je zároveň neúčinným, postupuje se podle ustanovení §233 IZ 

o neplatnosti. 

Na závěr nelze ponechat bez povšimnutí rozsudkem Vrchního soudu v Praze,57 

který rozhodl ještě v kontextu staré právní úpravy,58 že právo na plnění z neúčinného 

právního úkonu vymožené do majetkové podstaty v sobě zahrnuje i právo na p íslušenství 

pohledávky.  

2.3.2. Osud obligačních vztah  dlužníka po prohlášení konkursu – p sobnost 
insolvenčního správce ve smluvních vztazích dlužníka po prohlášení 

konkursu 

 IS je osobou, na kterou prohlášením konkursu p echází dispoziční oprávnění nad 

majetkovou podstatou dlužníka, ale zároveň i výkon práv a povinností, které p ísluší 

dlužníku, pokud s majetkovou podstatou souvisejí. To mimo jiné znamená, že IS za 

dlužníka vstupuje do smluvních vztahů, které mají p ímý dopad na majetkovou podstatu. 

V těchto vztazích má pak IS specifické a do jisté míry výjimečné postavení. 

2.3.2.1. Zánik jednostranných úkonů dlužníka 

 Zákon je v rámci jednostranných úkonů dlužníka, které se dotýkají majetkové 

podstaty, velice striktní. Z dikce §252 IZ p ímo vyplývá zánik veškerých takových úkonů 

okamžikem prohlášením konkursu. Pokud by však hrozilo nebezpečí z prodlení, je 

                                                           
57 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp.zn. 13 Cmo 295/2001,ze dne 14.2.2005 
58 §15 odst.2, ZKV 



 56 

p íkazník, na základě p edchozího p íkazu uděleného dlužníkem, nebo zmocněnec na 

základě udělené plné moci, povinen pokračovat v obstarávání svě ených záležitostí do 

doby, než se této činnosti ujme sám IS. P íkazník, pop ípadě zmocněnec má za tuto 

činnost nárok na náhradu nutných výdajů spojených s obstaráním dané záležitosti 

a zároveň mu svědčí právo na p imě enou odměnu. Dlužno dodat, že jde o pohledávky za 

majetkovou podstatou.  

 V p ípadě, kdy dlužník p ed prohlášením konkursu vystupoval navenek vůči 

potenciálním akceptantům jako oferent ve smyslu §1731 a násl. NOZ, zanikají 

k prohlášení konkursu dosud nep ijaté nabídky z jeho strany týkající se majetkové 

podstaty. Spolu s tím zaniká i dlužníkovo p ijetí návrhů smluv za p edpokladu, že na 

jejich základě žádná smlouva doposud nevznikla. Podstatným z hlediska postavení IS je 

však poslední věta §252 odst. 4 IZ, která mu dává výlučnou kompetenci akceptovat 

dlužníkem doposud nep ijaté návrhy smluv. 

2.3.2.2. Smlouva o vzájemném plnění 

 V rámci smluv synallagmatických, které nebyly ke dni prohlášení konkursu zcela 

splněny ani jednou ze stran, má IS na výběr. Buď splní smlouvu na místo dlužníka a bude 

požadovat splnění i od druhého účastníka, nebo plnění odmítne. K vyjád ení, jak bude ve 

věci postupovat, má IS 30 dnů od prohlášení konkursu. Nevyjád í-li se v této lhůtě nijak, 

platí, že plnění odmítl. Tato lhůta zároveň slouží jako ochranná doba, ve které nemůže 

druhý účastník od smlouvy odstoupit.  

 Za p edpokladu, že je ze strany správce plnění odmítnuto, má druhý účastník lhůtu 

30 dnů ode dne odmítnutí plnění k podání p ihlášky pohledávky podle §174 IZ. Tato 

pohledávka se klasicky p ezkoumá na p ezkumném jednání.  

 K posouzení smyslu pokračování v synallagmatických závazcích po 

prohlášení konkursu a rozhodnutí IS, zda jejich plnění p íjme nebo odmítne, se vyjad uje 

Maršíková,59 která tvrdí, že modus postupu správce závisí na konkrétních podmínkách 

smlouvy. IS by měl posoudit, co bude pro majetkovou podstatu nejp ínosnější, p ičemž 

by se v rámci posuzování neměl omezovat pouze krátkodobým časovým horizontem. 

                                                           
59  MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 471) 
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Jako p íklad pak poukazuje na tzv. „nákupy na leasing“. IS musí vyhodnotit, zda p i 

doplacení zbývajících splátek a následnému p evodu pronajaté věci do majetkové 

podstaty dlužníka bude mít pozdější výtěžek ze zpeněžení takového majetku pro 

majetkovou podstatu v součtu vyšší p ínos, než kolik IS v součtu na splátkách doplatil. 

IS by tedy měl postupovat v rámci svého posuzování ekonomicky.  

2.3.2.3. Výpůjčka 

 Výpůjčku a její podmínky upravuje §21ř3 NOZ, p ičemž IZ, nad rámec 

ustanovení občanského zákoníku, upravuje v §255 situaci, kdy IS po prohlášení konkursu 

shromažďuje dlužníkův majetek a nemá zájem na bezplatném užívání majetku náležícího 

do majetkové podstaty t etí osobou. Po prohlášení konkursu může IS požadovat po 

vypůjčiteli vrácení věci i p ed skončením doby, na kterou mu byla vypůjčena. 

Rozhodnutí, zda vrácení bude IS požadovat, je na jeho uvážení. Do úvahy reálně p ichází 

i možnost sjednat si s vypůjčitelem změnu závazku na nájem a zajistit tak p ísun 

peněžních prost edků do majetkové podstaty. 

2.3.2.4. Nájemní a podnájemní smlouvy 

 Prohlášení konkursu na majetek dlužníka má na smlouvu o nájmu či podnájmu 

značný dopad, neboť IS může veškeré nájemní nebo podnájemní smlouvy vypovědět ve 

lhůtě sjednané smlouvou nebo stanovené zákonem, ne však delší než 3 měsíce, p ičemž 

toto pravidlo platí i pro smlouvy sjednané na dobu určitou. U nájmu bytu, kde IS 

vystupuje jako pronajímatel, má právo vypovědět smlouvu o nájmu pouze ze zákonných 

důvodů stanovených §22ŘŘ NOZ.  

Vypovídá-li IS smlouvu z pozice pronajímatele, činí tak p edevším z toho 

důvodu, aby mohl věc snáze zpeněžit. Pokud smlouvu vypovídá z pozice nájemce nebo 

podnájemce, činí tak zejména z důvodu úspor pro majetkovou podstatu. 

Konkursní dlužník je, po prohlášení konkursu na jeho majetek, do jisté míry 

ochraňován ustanovením §257 IZ, které zakotvuje nemožnost výpovědi nebo odstoupení 

od nájemní smlouvy dlužníku pro neplacení nájemného nebo jiných souvisejících úhrad. 

U nájmu, podnájmu, ale i výpůjčky platí, že nebyl-li v době prohlášení konkursu 

p edmět, k němuž se smlouva váže, p edán, mohou oba účastníci smlouvy (tedy vždy 

i IS) od smlouvy odstoupit. Obě strany jsou si vzájemně povinny do 10 dnů od doby, co 
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k tomu byly vyzvány, sdělit, zda od smlouvy odstupují (uplynutím lhůty stranám právo 

na odstoupení od smlouvy zaniká). V p ípadě, kdy od smlouvy odstupuje IS, má druhý 

účastník právo na náhradu škody za podmínek stanovených v §258 IZ. 

Podle §259 IZ, platí ustanovení §256-25Ř IZ p imě eně i pro smlouvy o koupi 

najaté věci a leasingové smlouvy. 

2.3.2.5.Výhrada vlastnictví 

 V rámci výhrady vlastnictví nastupuje IS do vztahu nastaveného dlužníkem. 

Pokud dlužník p ed prohlášením konkursu na svůj majetek prodal věc s výhradou 

vlastnictví a kupujícímu jí p edal, má kupující právo buď na smlouvě trvat a nebo věc 

vrátit. Jestliže to byl dlužník, kdo p ed prohlášením konkursu věc s výhradou vlastnictví 

koupil a p evzal, splní IS na výzvu prodávajícího povinnosti stanovené smlouvou. Za 

p edpokladu, že by IS tyto povinnosti nesplnil, je prodávající oprávněn požadovat po IS 

vrácení věci.  

2.3.3. Vymáhání dlužníkových nárok  po prohlášení konkursu  
 Ustanovení §24ř stanoví p esný postup pro vymáhání nároků dlužníka, které se 

dotýkají majetkové podstaty, po prohlášení konkursu. Nestanoví-li zákon jinak, je 

k zahájení civilních sporů o dlužníkovy nároky po prohlášení konkursu p íslušný jen 

a pouze IS. V p ípadě, že by žalobu podal kdokoliv jiný, muselo by ze strany soudu dojít 

k jejímu zamítnutí. Poněkud odlišně zákon reflektuje vymáhání dlužníkových nároků 

v situaci, kdy se v době prohlášení konkursu nachází věc již p ed soudem nebo 

rozhodcem.60 Taková ízení se na základě §263 IZ p erušují, p ičemž na návrh IS v nich 

lze podle §264 odst.1 IZ pokračovat za procesního nástupnictví IS namísto dlužníka. 

Pozornost si však zaslouží i §264 odst.2 IZ, který hovo í o situaci, kdy je IS vyzván 

soudem,61 u kterého je vedeno ízení, aby podal návrh na pokračování ízení ve lhůtě, 

která je mu k tomu stanovena. Pokud to IS neudělá, mají dlužník a stejně tak i ostatní 

účastníci, možnost podat návrh na pokračování sami, p ičemž dlužník pro dané ízení 

zůstane sám v roli účastníka a IS ho v něm nenahrazuje.  

                                                           
60 tedy v nalézacím řízení, kde dlužník figuruje jako žalobce, popřípadě jiný navrhovatel 
61 civilním nebo stálým rozhodčím 



 59 

 Pokračování ostatních ízení, která byla p erušena a dlužník v nich figuruje na 

straně žalovaného, je meritem §265 IZ. V těchto sporech IS nahrazuje dlužníka vždy.  

 V rámci konkursního ízení může dojít k situaci, kdy konkursnímu dlužníku plní 

osoba, která má vůči němu závazek. Takové plnění musí p ijít do majetkové podstaty 

dlužníka a osoba, která vůči dlužníkovi splňuje svůj závazek, by měla, ve vlastním zájmu, 

dbát na to, aby plnění v majetkové podstatě skutečně skončilo. Pokud by totiž tato osoba 

plnila do rukou konkursního dlužníka, který by plnění následně neodevzdal do majetkové 

podstaty, nebyla by zproštěna daného závazku i p esto, že ho splnila. Výjimkou by bylo, 

že by tato osoba o prohlášení konkursu nemohla vědět nebo že by vzhledem k okolnostem 

plnění bylo z ejmé, že plnění do majetkové podstaty dlužník vydá. Nejbezpečnější 

možností pro osobu dlužníkovi zavázanou je v každém p ípadě plnění p ímo do rukou IS. 

 Na základě §267 IZ nahrazuje IS dlužníka v pozici oprávněného p i ízení 

o výkonu rozhodnutí nebo v exekučním ízení. Vymožené plnění p ipadá do majetkové 

podstaty.  

 IS, který vykonává svou funkci ádně má povinnost veškeré pohledávky dlužníka 

vymáhat. Ukládá mu ji §294 odst. 1 IZ. Zprostit této povinnosti se může jen za 

p edpokladu, že by náklady na uplatnění pohledávky by  

a) byly k vymáhané pohledávce neúměrně vysoké, 

b) nebylo možné krýt z majetkové podstaty. 

2.3.4. Další provoz dlužníkova podniku v režii insolvenčního správce 

 Prohlášením konkursu zpravidla provoz dlužníkova podniku (závodu) nekončí, 

proto se o pokračování v provozu závodu nevydává žádné rozhodnutí. Vzhledem 

k propojení podniku s majetkovou podstatou dlužníka se správy a provozování závodu 

ujímá IS. Povinnost zajistit provoz dlužníkova podniku, včetně vedení účetnictví, 

zajištění daňových povinností a správy zaměstnanců, stanovuje IS ustanovení §246 odst. 

1 IZ.62 Na základě toho má IS, jako ádný hospodá , úkol zejména zajistit svým jednáním 

největší majetkový p ínos do majetkové podstaty.  

                                                           
62 a v zásadě i v ustanovení §36 IZ 
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Je tedy na jeho rozhodnutí, zda navrhne insolvenčnímu soudu ukončení provozu 

závodu63 nebo se rozhodne v provozu pokračovat do chvíle, než bude provoz dlužníkova 

podniku skončí způsobem p edvídaným §261 odst.2, písm.a) IZ, tedy prodejem podniku 

jako celku jedinou smlouvou v rámci zpeněžování majetkové podstaty.  

V p ípadě, že se IS rozhodne v provozu dlužníkova podniku pokračovat, je 

oprávněn pro udržení provozu (nebo jeho obnovu) zajistit za obvyklých obchodních 

podmínek uzav ení smluv ve smyslu §41 IZ. Jedná se zejména o smlouvy k zajištění 

dodávek energií, surovin a úvěrového financování. Prost edky zajištěné z úvěrového 

financování jsou využitelné jen a pouze k účelu, který je uveden ve smlouvách 

o úvěrovém financování.  

2.3.5. Úloha insolvenčního správce p i vypo ádání společného jm ní manžel  

 Prohlášením konkursu společné jmění manželů zaniká. Právě z tohoto důvodu je 

po prohlášení konkursu zapot ebí provést mezi manželi majetkové vypo ádání. To je 

důležité pro vyjasnění obsahu majetku spadajícího do majetkové podstaty. Provést 

majetkové vypo ádání mezi manželi jde v zásadě dvojím způsobem a k tomuto jednání je 

po prohlášení konkursu způsobilý na místo konkursního dlužníka jen a pouze IS.64 

Provedení vypo ádání však nelze realizovat vždy. Ustanovení §274 IZ totiž upravuje 

situace, kdy majetek ve společném jmění svou hodnotou nep evyšuje výši dlužníkových 

závazků. V takovém p ípadě spadá majetek ve společném jmění do majetkové podstaty 

jako celek.  

Pokud ale majetek ve společném jmění hodnotou dlužníkovy závazky p evýší 

a skutečně k vypo ádání dojde, stanoví zákon, že tak lze učinit:  

1) Dohodou o vypo ádání mezi manželem a IS, kterou schvaluje insolvenční 

soud na návrh IS. K jejímu schválení pak dojde jen za p edpokladu, že není 

v rozporu s právními p edpisy. Vě itelský výbor se k této dohodě vyjad uje 

a pokud s ní nesouhlasí, insolvenční soud jí nemůže schválit. V praxi se často 

stává, že se s manželem pokouší, po prohlášení konkursu, uzav ít dohodu sám 

dlužník. Taková dohoda je však neplatná.  

                                                           
63 předtím je ovšem IS povinen předložit svůj návrh k vyjádření věřitelskému výboru. Toto vyjádření 
je následně součástí návrhu adresovaného insolvenčnímu soudu 
64 podle §270 odst.1 IZ 
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2) Soudním vypo ádáním společného jmění. Často totiž může nastat situace, 

kdy IS nenajde s manželem dlužníka konsensus ohledně rozdělení společného 

jmění.  V takovém p ípadě je IS oprávněn navrhnout vypo ádání soudu. 

V následném ízení bude jeho účastníkem na místo dlužníka. IS zároveň 

dlužníka nahrazuje v již probíhajících ízeních o vypo ádání SJM. To platí 

tedy v p ípadě, kdy dlužník započal s ízením o vypo ádání společného jmění 

ještě p ed prohlášením konkursu.  

 V rámci vypo ádání společného jmění manželů má zpravidla vždy specifickou 

povahu společný majetek, který se souhlasem manžela použil dlužník pro své podnikání. 

Takový majetek totiž zpravidla vždy p ipadne do majetkové podstaty.  

 Závažné důsledky na společné jmění manželů po prohlášení konkursu jsou z ejmé 

již z d íve zmiňovaného ustanovení §274 IZ, mimo něj však zákon v §275 stanovuje 

postup pro p ípad, kdy mezi manžely k vypo ádání skutečně došlo a manželovi dlužníka 

v jeho důsledku vznikla za dlužníkem pohledávka (tedy vznikla až po prohlášení 

konkursu). V takovém p ípadě se manželova pohledávka považuje za p ihlášenou do 

insolvenčního ízení a uspokojuje se stejným způsobem, jako ostatní pohledávky.  

2.3.6. Další zásahy insolvenčního správce do života dlužníka a pr b žné 
povinnosti správce v rámci konkursního ízení a hrozba po ádkové pokuty 

 Ačkoliv pro insolvenční rejst ík platí zásada materiální publicity, realita je 

obvykle taková, že zejména vzdálenější rodinní p íslušníci o závažné situaci dlužníka 

nemusí mít tušení. Po prohlášení konkursu se tak často stávají následující dvě situace 

1) dlužník dostane dar, 

2) dlužník se stane dědicem; 

obě výše zmíněné situace znamenají p ísun majetku do majetkové podstaty. Není tedy 

divu, že se dlužníci často pokoušejí dary nebo dědictví odmítat, pop ípadě uzavírat 

dohody o vypo ádání dědictví, na jejichž základě by měli obdržet majetek nižší hodnoty, 

než je hodnota, kterou p edstavuje jejich dědický podíl. Ve všech těchto p ípadech slouží 

IS jako autorizační autorita, která má možnost všechna tato jednání odsouhlasit či vyjád it 

svůj nesouhlas. Další postup je jednoduchý – pokud IS dlužníkův záměr neodsouhlasí, je 

každý takový p ípadný úkon neplatný. 
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 IS má po prohlášení konkursu adu povinností. Mimo to, že průběžně dohlíží nad 

počínáním dlužníka, vede incidenční spory, spravuje majetkovou podstatu a zajišťuje její 

zpeněžování, také poskytuje nezbytnou součinnost vě itelským orgánům k ádnému 

výkonu jejich funkce. Úkolů IS je celá ada. Individuálně se odvíjejí od konkrétní osoby 

konkursního dlužníka. Právě proto, že se každé ízení vyvíjí odlišně a jeho průběh 

v souladu se zákonem je t eba monitorovat, vyhotovuje IS ve smyslu §36 odst.2 IZ 

nejméně jednou za 3 měsíce (pokud insolvenční soud neurčí jinak), písemnou zprávu 

o stavu insolvenčního ízení. Tu p edkládá vě itelskému orgánu a insolvenčnímu soudu.  

 V p ípadě, že by IS výše uvedenou povinnost bojkotoval nebo že by se vyhýbal 

plnění jakýchkoliv jiných povinností (nebo je neplnil ádně), jež mu svě il zákon nebo 

insolvenční soud, hrozí mu ze strany insolvenčního soudu uložení po ádkové pokuty 

podle §81 odst. 2 IZ.65 To však není jediná hrozba pro IS. V krajním p ípadě ho lze 

i zprostit funkce podle §32 odst.1 IZ. 

                                                           
65 tuto pokutu lze uložit i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,- Kč 
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2.4. Nakládání s majetkovou podstatou 

2.4.1. Správa majetkové podstaty 

Majetková podstata je souhrn majetku dlužníka, sepsaný do soupisu majetkové 

podstaty. Podle §2Ř0 IZ soupis opravňuje IS v rámci konkursu ke zpeněžení sepsaného 

majetku. Smyslem majetkové podstaty je 

a) zabezpečení úhrady hotových výdajů IS, 

b) po transformaci sepsaného majetku na peníze, uspokojení dlužníkových 

vě itelů. 

IS se v rámci konkursního ízení o majetkovou podstatu stará, spravuje ji. Aby 

mohl peníze v majetkové podstatě evidovat, zakládá a vede po prohlášení konkursu pro 

dlužníka bankovní účet. Pro vymezení nakládání s majetkovou podstatou a její správou, 

se IS ídí zejména §22Ř IZ. Podstatou činnosti správce p i nakládání s majetkovou 

podstatou je p edevším: 

a) získat do ní majetek co nejvyšší hodnoty (tj. vymáhat pohledávky dlužníka, 

ale i samostatnou činností rozmnožovat majetkovou podstatu), 

b) zabránit znehodnocení majetku, který je do ní sepsán, 

c) zajistit, aby majetek do ní sepsaný byl využíván v souladu se svým určením, 

d) administrativně spravovat a evidovat veškeré údaje s ní související, 

e) výhodně majetek zahrnutý do ní transformovat na peníze, 

f) vykonávat práva související s majetkem zahrnutým do majetkové podstaty 

(jako zaměstnanecká, členská, aj. práva). 

Poněkud specifický je vztah IS a zajištěného vě itele ve vazbě na zajištěnou věc. 

IS, jako osoba s dispozičním oprávněním v konkursu, je povinen dbát pokynů zajištěného 

vě itele, smě ujícím ke správě zajištěné věci. Pokyn zajištěného vě itele ohledně správy 

věci může IS odmítnout, a to pokud se domnívá, že by splnění pokynu nevedlo k ádné 

správě. Podle §230 odst. 2 i.f. IZ spolu s tím požádá insolvenční soud o p ezkoumání 

pokynů v rámci dohlédací činnosti.  

Jestliže je IS zavázán z pokynu o zajištěného vě itele a vzniknou mu s plněním 

tohoto pokynu náklady, je zajištěný vě itel povinen mu je ze svého uhradit. 

V insolvenčním ízení může rovněž vzniknout kolize pokynu zajištěného vě itele, který 
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je v po adí první s ostatními. Nezávisle na tom, jestli další zajištěný vě itel v po adí 

explicitně vyjád il s pokynem nesouhlas nebo k němu jen svou pasivitou neudělil souhlas, 

musí následně o pokynu rozhodnout insolvenční soud. Další postup stanoví §230 odst. 4 

IZ. 

2.4.2. Zpen žení majetkové podstaty 

 Zpeněžení majetkové podstaty se věnuje §2Ř3 a násl. IZ. Zjednodušeně lze íct, 

že jde o transformaci všeho majetku do majetkové podstaty sepsaného na peníze. 

Zpeněžením se však rozumí i využití bankovních kont, hotovostních prost edků dlužníka 

a postoupení dlužníkových pohledávek.  

Se zpeněžováním v konkursu nemůže IS začít d íve, než po právní moci 

rozhodnutí o jeho prohlášení. V obvyklých p ípadech musí správce se zpeněžováním 

počkat po první schůzi vě itelů. Pokud by však byl majetek v majetkové podstatě ohrožen 

nebo schválil-li by insolvenční soud IS jeho žádost o výjimku, mohl by IS p ikročit ke 

zpeněžení ještě p ed touto schůzí.   

P ikročit ke zpeněžování může IS pouze u majetku, který je sepsán do majetkové 

podstaty a o kterém není vedeno ízení o vylučovací žalobě. V p ípadě, kdy je majetek 

určený ke zpeněžení zatížen rozhodnutím o zajištění věci vydaném v trestním ízení, musí 

p íslušný orgán činný v trestním ízení vyslovit se zpeněžením souhlas. IS je p i 

zpeněžování vázán zákonnými p edkupními právy vypočtenými §284 IZ, oproti tomu IS 

není vázán p edkupními právy sjednanými smluvně. Pro zákonná p edkupní práva platí, 

že IS umožní osobám uvedeným v §284 odst.3,4 IZ využít jejich zákonného práva na 

p evedení věci ve lhůtě 3 měsíců. Pokud toho oprávnění z p edkupního práva nevyužijí, 

může IS zpeněžit věc postupem podle IZ. Samotná zákonná p edkupní práva se vztahují 

zejména k 

1) rodinnému či zemědělskému závodu podle §704 NOZ,  

2) právu stavby na cizím pozemku podle §254 NOZ, 

3) stavbě na cizím pozemku podle §3056 NOZ, 

4) k jednotce bytu zahrnuté do majetkové podstaty, p i jejím prvním p evodu 

podle §1187 NOZ, 

5) povinnosti nabídnout p evod jednotky zahrnuté do majetkové podstaty 

oprávněným osobám podle §11ŘŘ NOZ, 
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6) právům nájemců podle zákona o vlastnictví bytů podle §22 odst.1,2 ZoVB. 

IS má v rámci insolvenčního ízení několik způsobů, kterými může majetkovou 

podstatu zpeněžovat, ve smyslu §2Ř6 IZ: 

1) ve ejnou dražbu podle ZVD, 

2) prodejem movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení o.s. ., 

3) prodejem majetku mimo dražbu, tzv. „z volné ruky“, 

4) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního p edpisu. 

IS zpracovává v průběhu insolvenčního ízení dílčí zprávy, kterými informuje 

insolvenční soud a vě itelský výbor o průběhu zpeněžování majetkové podstaty. 

Vě itelský výbor nebo insolvenční soud si zároveň mohou takovou zprávu vyžádat. 

Ustanovení §300 IZ dále stanovuje, které osoby/orgány IS vyrozumívá o dílčím 

zpeněžení.  

Pro zpeněžování majetku zajištěného právy t etích osob platí §219 odst.4 IZ, tedy 

obligatorní povinnost pro IS zadat znalci ocenění hodnoty zajištění p ed jeho zpeněžením. 

Tato povinnost ocenění se vztahuje i k §290 a §292 IZ.  

 

2.4.2.1. Zpeněžení veřejnou dražbou 

 Tento způsob upravuje §2Ř7 IZ, p ičemž p edpis, na který se ustanovení odkazuje, 

je ZVD. IS je v konkursu osobou s dispozičním oprávněním a smlouvu o provedení 

dražby musí pro nabytí její účinnosti schválit vě itelský výbor. Z těchto důvodů se tedy 

jedná o dražbu dobrovolnou.  

 Jak píše Maršíková,66 ve ejná dražba je vysoce transparentní metoda zpeněžení 

majetku v majetkové podstatě. Úloha IS je v tomto p ípadě zcela minimální, v zásadě 

pouze konzultuje s vě itelským výborem výběr dražebníka, aby se mu poda ilo docílit 

účinnosti smlouvy o provedení dražby, zbylé úkoly jsou již na dražebníkovi.  

 Poněkud odlišná situace je v režimu §2ř3 IZ, kdy dochází ke zpeněžování 

zajištěné věci. V takovém p ípadě dbá IS pokynu zajištěného vě itele, který určí, jakým 

                                                           
66 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 503) 



 66 

způsobem má být majetek zpeněžen a v p ípadě, kdy zvolí zajištěný vě itel způsob 

ve ejné dražby, může si zároveň určit svého dražebníka. IS je takovými pokyny vázán, 

má-li však za to, že lze p edmět zajištění zpeněžit výhodněji, může pokyn zajištěného 

vě itele odmítnout a p edložit ho insolvenčnímu soudu k p ezkoumání v rámci dohlédací 

činnosti.  

2.4.2.2. Prodej movitých věcí a nemovitostí podle ustanovení o.s.ř. 

 Dalším způsobem, jak majetek dlužníka zpeněžit, je dražbou podle o.s. ., 

konkrétně podle §323 a násl. o.s. . (pro movité věci) a §335a násl. o.s. . (pro nemovité 

věci). IS tuto metodu obvykle upozaďují, neboť v porovnání s ve ejnou dražbou je tento 

způsob méně efektivní a časově zdlouhavější. Pokud se IS rozhodne využít tento způsob 

zpeněžení, musí si, stejně jako u ve ejné dražby, obstarat souhlas vě itelského výboru, 

jinak p íslušný soud nemůže prodej na ídit. K p íslušnosti soudu uvádím, že jde zpravidla 

o soudy okresní. U movitých věcí je to místně p íslušný obecný soud dlužníka, 

u nemovitých věcí je to soud, v jehož obvodu se nemovitá věc nachází. 

 Pro režim zpeněžování majetku zajištěného právy t etích osob podle §2ř3 IZ je 

postup obdobný jako u ve ejných dražeb. Tedy v takovém p ípadě dbá IS pokynu 

zajištěného vě itele, který určí, jakým způsobem má být majetek zpeněžen a v p ípadě, 

kdy zvolí zajištěný vě itel způsob prodeje movitých věcí nebo nemovitostí podle 

p íslušných ustanovení o.s. ., je IS takovými pokyny vázán. Má-li však za to, že lze 

p edmět zajištění zpeněžit výhodněji, může pokyn zajištěného vě itele odmítnout 

a p edložit ho insolvenčnímu soudu k p ezkoumání v rámci dohlédací činnosti. 

2.4.2.3. Podej mimo dražbu – zpeněžení „z volné ruky“ 

 K uskutečnění takového prodeje podle §289 IZ musí mít IS souhlas insolvenčního 

soudu i vě itelského výboru. Insolvenční soud může do takového prodeje ingerovat 

v rámci stanovení podmínek prodeje. Ačkoliv je obecné pravidlo takové, že smlouva 

o prodeji mimo dražbu nenabyde účinnosti p ed udělením souhlasu ze strany soudu 

a vě itelského výboru, nevztahuje se tato podmínka bezpodmínečně ke všem prodejům, 

které IS mimo dražbu realizuje. V prvé adě IS samoz ejmě nepot ebuje žádný souhlas 

pro zcizování věcí běžné hodnoty v p ípadě, kdy pokračuje v provozu dlužníkova 

podniku. Dále pak IS souhlasem není vázán v p ípadě, že prodávanému majetku hrozí 

zkáza nebo znehodnocení. 
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 Postup prodeje mimo dražbu umožňuje IS stanovení kupní ceny ve výši pod cenou 

odhadní. Smysl objasňuje Maršíková,67 která uvádí, že pokud IS vyhodnotí, že náklady 

spojené s údržbou zpeněžovaného majetku by činily určitou částku, může IS prodat tuto 

věc za cenu p edstavující rozdíl mezi oceněnou hodnotou a výší nákladů spojených 

s údržbou. 

2.4.2.4. Zpeněžení v dražbě provedené exekutorem 

 Tento postup je v úpravě insolvenčního práva novinkou, zakotvenou do §2Řřa IZ 

novelou IZ účinnou od 1.7.2017. Dražbu provádí soudní exekutor, kterému její provedení 

navrhne insolvenční správce. K provedení dražby je pot eba smlouvy o provedení dražby, 

kterou opět schvaluje vě itelský výbor. 

 Smyslem tohoto ustanovení je p edevším skutečnost, že insolvenčnímu ízení 

obvykle p edchází ízení exekuční. V rámci prováděné exekuce často dochází 

k oceňování majetku a p ípravě dražby, která je následně zma ena podáním insolvenčního 

návrhu. Ustanovení §2Řřa IZ tedy p ináší do insolvenčního ízení způsob, díky kterému 

může i původně naplánovaná dražba proběhnout. V konečném důsledku by to mělo do 

insolvenčního ízení p inést časovou i ekonomickou úsporu.  

 V ízení vedeném pod sp.zn. KSHK 35 INS 11152/2013 můžeme pozorovat 

prostoupení spolupráce IS s exekutorem, které by díky §2Řřa IZ mělo být nyní mnohem 

snáze realizovatelné než v p edmětném p ípadu. V tomto ízení je konkursní dlužník 

vlastníkem id. ½ stavby rodinného domu, p ičemž tento majetek je zajištěn ve prospěch 

vě itele – banky. Zároveň tentýž vě itel pově il exekutora k provedení exekuce na 

zajištěný majetek manželky dlužníka – rovněž id. ½ stavby rodinného domu a dále podílu 

1/1 na pozemku, na kterém je stavba rodinného domu postavena. Je z ejmé, že odděleným 

zpeněžením v rámci dvou ízení by zajištěný vě itel nedosáhl takové míry uspokojení 

jako p i zpeněžení celé stavby včetně pozemku. Ačkoliv v daném p ípadě o tomto 

způsobu provedení exekuce nebylo rozhodováno ve smyslu §2Řřa IZ (neboť tou dobou 

v insolvenčním zákoně ještě neexistoval), nabízí se nyní v obdobných p ípadech 

vě itelům i IS využití tohoto ustanovení.  

                                                           
67  MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 507) 
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2.5. Nakládání s výt žkem zpen žení 
 Zpeněžením majetkové podstaty nastávají účinky podle §2Ř5 a §2Ř3 odst. 5 IZ, 

p ičemž, jestliže zpeněžením zanikla věcná práva ke zpeněženému majetku, vydává IS 

jeho nabyvateli neprodleně potvrzení o zániku těchto práv. Pokud dojde ke zpeněžení 

majetku, musí IS dále rozhodnout, jaký bude osud získaných finančních prost edků. 

2.5.1. Uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou, pohledávek jim 

postaveným na roveň a úhrada náklad  spojených se správou majetkové 

podstaty 

 Ustanovení §2ř6 odst. 1 určuje, že pohledávky za majetkovou podstatou podle 

§168 IZ a pohledávky, které jsou jim postaveny na roveň podle §169 IZ, se hradí spolu 

s náklady souvisejícími se správou majetkové podstaty z výtěžku zpeněžení. Jak bylo již 

uvedeno d íve, za výtěžek zpeněžení se považují i prost edky, kterými dlužník disponuje 

na bankovních účtech nebo v hotovosti. Z těchto prost edků lze tedy výše uvedené hradit 

primárně. Pokud výtěžek zpeněžení není dostačující k uspokojení těchto pohledávek a ke 

krytí odměny a hotových výdajů IS, lze k jejich úhradě použít zálohy na náklady 

insolvenčního ízení nebo zálohy, kterou poskytl vě itelský výbor. Nelze-li ani tak 

dosáhnou kompletní úhrady, rozhodne o po adí úhrady pohledávky či o poměrné úhradě 

insolvenční soud na návrh IS. 

2.5.2. Uspokojení pohledávek zajišt ných v itel  

 Zajištění vě itelé jsou uspokojováni z výtěžku zpeněžení zajištěné věci (nebo 

práva/pohledávky/jiné majetkové hodnoty). Po samotném zpeněžení dojde k odečtení  

1) nákladů spojených se správou v základním rozsahu 4% výtěžku zpeněžení, 

neodsouhlasí-li zajištěný vě itel větší rozsah, 

2) nákladů zpeněžení v základním rozsahu 5% výtěžku zpeněžení, neodsouhlasí-li 

zajištěný vě itel větší rozsah, 

3) částky p ipadající na odměnu IS. 

IS po odečtení těchto nákladů, se souhlasem insolvenčního soudu vydá částku 

zajištěnému vě iteli. Insolvenční soud vyslovuje souhlas na základě návrhu IS. K tomuto 

návrhu, zve ejněném v insolvenčním rejst íku mohou ostatní vě itelé a dlužník podat 

námitky. V takovém p ípadě na ídí insolvenční soud k projednání návrhu jednání, na 
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které o návrhu správce rozhodne. Náklady spojené se zpeněžením a správou nejsou 

paušální a jejich výši IS dokládá. Není pravidlem, že musí být skutečně v souhrnné výši 

9%.  

 Zpeněžení zajištěného majetku, stejně jako následné vydání výtěžku zpeněžení 

probíhá kdykoliv po prohlášení konkursu a IS nemůže bezdůvodně zdržovat vydání 

výtěžku zajištěnému vě iteli.  

2.5.3. Uspokojení pohledávek nezajišt ných v itel  

2.5.3.1. Částečný rozvrh 

 IS může kdykoliv v průběhu insolvenčního ízení navrhnout insolvenčnímu 

soudu, aby povolil částečný rozvrh podle §301 IZ. IS by tak měl učinit za situace, kdy je 

na účtu majetkové podstaty dlužníka v konkursu k dispozici dostatečné množství volných 

finančních prost edků. S návrhem IS však musí vyslovit souhlas vě itelský výbor. 

Maršíková68 uvádí, že v p ípadě, kdy by IS částečný rozvrh nenavrhl, ačkoliv by to stav 

zpeněžené majetkové podstaty důvodně umožňoval, mohlo by to být důvodem pro snížení 

jeho odměny podle §3Ř odst.3 IZ. 

 Samotný návrh na povolení částečného rozvrhu by měl obsahovat seznam 

pohledávek, kterých se týká. K těmto pohledávkám by měl IS uvést v jakém rozsahu 

budou uspokojeny. Dále by v návrhu měl správce učinit prohlášení, že částečným 

rozvrhem neohrozí rozvrh po konečné zprávě, ani práva zajištěných vě itelů. 

V neposlední adě musí IS do návrhu uvést administrativní údaje k aktuálnímu průběhu 

zpeněžování, tj.: 

a) jaký je aktuální výtěžek zpeněžení, 

b) jaká je výše p edpokládaných budoucích výdajů, 

c) jaká je výše doposud neuspokojených pohledávek za majetkovou podstatou a jim 

postaveným na roveň. 

Jestliže je návrh insolvenčním soudem pravomocně povolen, vydá insolvenční soud 

usnesení o částečném rozvrhu. Náležitosti pro částečný rozvrh stanoví §307 IZ.  

                                                           

68  MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 520) 



 70 

2.5.3.2. Konečná zpráva a rozvrh 

 Konečná zpráva neznamená konec konkursu. Je to listina, kterou IS p edkládá 

insolvenčnímu soudu za situace, kdy byl zpeněžen veškerý zpeněžitelný majetek 

v majetkové podstatě. P edložit konečnou zprávu může IS i v p ípadě, že sice nezpeněžil 

všechny položky majetkové podstaty, nicméně majetek, který zůstal nezpeněžen, je 

takové povahy, že lze p edpokládat, že bude z majetkové podstaty pro nezpeněžitelnost 

nebo nedobytnost vyňat. P edložení konečné zprávy rovněž nebrání, probíhají-li 

v insolvenčním ízení incidenční spory. Podmínkou však je, aby se tyto spory podstatným 

způsobem nedotýkaly majetkové podstaty, resp. aby závěr konečné zprávy nebyly 

způsobilé ovlivnit. 

 Účelem konečné zprávy je podání souhrnné zprávy IS s uvedením jeho finančních 

výsledků v konkursním ízení. Konkrétní obsah stanoví §302 odst. 2 IZ následovně: 

a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň 

postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, 

b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se 

zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, 

c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, 

d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, 

e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, 

f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, 

g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení; 

spolu s konečnou zprávou p edkládá IS i vyúčtování odměny a výdajů správce podle §303 

IZ. Konečnou zprávu p edkládá IS obligatorně na elektronickém formulá i.69 

 Konečnou zprávu po jejím p edložení p ezkoumává insolvenční soud. Činnost 

insolvenčního soudu však spočívá také v odstranění chyb a dalších nedostatků, které 

zpráva obsahuje, a dále ve zve ejnění této zprávy vyhláškou. Účastníci insolvenčního 

ízení mohou ve lhůtě 15 dnů od zve ejnění uplatnit proti konečné zprávě u insolvenčního 

soudu námitky, o kterých se rozhodne na jednání, které insolvenční soud na ídí za účelem 

                                                           
69 Aktualizovaný elektronický formulář konečné zprávy je ke stažení ve formátu interaktivního PDF 
na https://isir.justice.cz/isir/forms/Konecna_zprava.pdf  

https://isir.justice.cz/isir/forms/Konecna_zprava.pdf
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projednání konečné zprávy a závěrečného vyúčtování IS. Toto jednání může skončit t emi 

způsoby, které definuje §304 odst.4 IZ následovně:  

1) konečná zpráva a vyúčtování budou schváleny, o p ípadných námitkách bude 

rozhodnuto jako o nedůvodných, 

2) soud na ídí doplnění nebo změnu konečné zprávy a vyúčtování. To v p ípadě, že 

některé z námitek uzná jako důvodné, avšak nezpůsobilé ovlivnit základní obsah 

konečné zprávy, 

3) soud p ijetí konečné zprávy odmítne. To za situace, kdy shledá uplatněné námitky 

jako důvodné a zpochybňující zprávu jako celek. IS je následně uložena povinnost 

p edložit ve lhůtě, kterou mu soud stanoví, zprávu novou. 

Jednání insolvenční soud nena ídí za p edpokladu, že žádný z účastníků námitky 

neuplatnil.  

 Ještě p ed rozvrhem je IS vázán ustanovením §305 IZ, které mu v odstavci prvním 

ukládá povinnost uspokojit ještě p ed rozvrhem všechny pohledávky, které lze uspokojit 

kdykoliv během konkursu a doposud zaplacené nebyly. Jde o pohledávky za majetkovou 

podstatou, pohledávky jim postavené na roveň a zajištěné pohledávky za podmínek dle 

§167 a §2řŘ IZ. Jak píše Maršíková, 70  smyslem ustanovení §305 je zajistit, aby 

v samotném rozvrhu již zbyly jen pohledávky, které nebylo možné uspokojit v průběhu 

konkursu. Odstavec druhý se věnuje stavu, kdy v majetkové podstatě není dostatek 

prost edků ani na uspokojení těchto pohledávek p ed rozvrhem.  

 Jakmile je konečná zpráva schválená a pravomocná a zároveň 

a) pohledávky ve smyslu §305 IZ uspokojené, 

b) z majetkové podstaty (se souhlasem vě itelského výboru a insolvenčního soudu 

podle §227 IZ)  vyjmut majetek (věc/právo/pohledávka), který nemohl posloužit 

k uspokojení vě itelů z důvodu jeho nedobytnosti nebo neprodejnosti, 

 p edkládá IS soudu návrh rozvrhového usnesení. P i jeho zpracování vychází z usnesení 

o schválení konečné zprávy a z upraveného seznamu p ihlášených pohledávek. 

                                                           
70  MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 
1246/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 864 str.; (strana 526) 



 72 

V samotném návrhu rozvrhového usnesení IS uvádí, kolik má být vyplaceno na každou 

jednu pohledávku z upraveného seznamu p ihlášených pohledávek.  

 Věcnou správnost p edloženého návrhu rozvrhového usnesení p ezkoumává 

insolvenční soud, který poté rozvrhové usnesení vydává. Vydání nebrání, jestliže 

u některých vě itelů dosud nebyly splněny podmínky pro výplatu jejich pohledávky nebo 

pokud je jejich pohledávka sporná.71 IS je po vydání rozvrhového usnesení vázán lhůtou 

k jeho splnění. Tu mu stanoví insolvenční soud, p ičemž §307 odst.2 IZ určí, že nebude 

delší než 2 měsíce od právní moci usnesení. IS následně splní rozvrhové usnesení tím, že 

vě itelům proplatí částky určené usnesením zpravidla ve svém sídle. Je na vě itelově 

aktivitě, aby se IS spojil, p ihlásil se o vyplacení dané částky a sjednal si s ním způsob 

její výplaty, obvykle bankovním p evodem. Jestliže se vě itel s IS žádným způsobem 

nedomluví na uskutečnění výplaty, ani se o ni v sídle IS ve lhůtě 30 dnů od rozvrhového 

usnesení nep ihlásí v jeho sídle, jedná se o tzv. „p ekážku na straně vě itele“. V takovém 

p ípadě, stejně jako v situaci, kdy částka pro vyplacení vě iteli nep evyšuje 500,- Kč, 

může IS p edmětnou částku složit do úschovy soudu. O takovém jednání musí IS vě itele 

písemně vyrozumět. Autor v tomto kontextu upozorňuje na výkladové stanovisko, které 

určilo, že místně p íslušným soudem k soudní úschově je „okresní soud, v jehož obvodu 

se nachází místo plnění rozvrhového usnesení označené insolvenčním správcem v návrhu 

na rozvrh, jinak okresní soud, v jehož obvodu má insolvenční správce své sídlo.“ 72  

2.5.3.3. Zrušení konkursu a skončení funkce insolvenčního správce 

 Po splnění rozvrhového usnesení zasílá IS insolvenčnímu soudu zprávu o splnění 

své povinnosti. Následně insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu, a to i bez 

návrhu. Další scéná e pro zrušení konkursu závazně stanoví ustanovení §30Ř - §313 IZ. 

Pro IS je však podstatné, že jeho funkce v rámci ízení zrušením konkursu nekončí, pouze 

                                                           
71 IZ v §307 odst. 4 stanoví, že částky připadající na tyto pohledávky se dle rozvrhu nevyplácí, ale 
skládají do soudní úschovy. Po odpadnutí překážek pro jejich vyplacení pak insolvenční soud vydává 
další rozvrhové usnesení, které určí buď jejich vyplacení těmto věřitelům, nebo, pokud se zjistí že 
nebyly splněny předpoklady pro jejich zařazení do rozvrhu, vyloučí je IS z rozvrhu. Deponované částky 
na účtu soudní úschovy se následně rozvrhnou dalším rozvrhovým usnesením mezi již dříve z části 
uspokojované věřitele. 
72 Výkladové stanovisko expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 7.12.2010 



 73 

se dispoziční oprávnění nad zbytkem majetkové podstaty navrací zpět dlužníkovi. 

Samotné funkce musí IS zprostit insolvenční soud, který tak udělá až poté, co správce 

a) sestaví účetní závěrku a uzav e účetní knihy dlužníka, 

b) splní povinnosti, které mu ukládají daňové p edpisy, 

c) p edá dlužníkovi účetní záznamy a zbývající majetek, 

d) zajistí evidenční a archivační činnost související s uchováním listin po zrušení 

konkursu. 

Spolu se zproštěním funkce správce, o kterém insolvenční soud rozhoduje usnesením, 

rozhodne soud i o výdajích IS v souvislosti se zrušením konkursu a způsobu jejich 

úhrady. Tyto dvě rozhodnutí je možné spojit v jediné usnesení. Pro způsob úhrady 

nákladů spojených se zrušením konkursu a ukončením činnosti IS se obvykle použije 

částka vyčleněná správcem podle §305 IZ.  
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3. Záv rečná část 

 

3.1. Shrnutí nedostatk  právní úpravy a možná ešení 

3.1.1.Nesystematické zpracování insolvenčních p ihlášek ze strany 

insolvenčního soudu  

 Zásadní nedostatek insolvenčního ízení, který ztěžuje jeho průběh, je 

nejednotnost v postupu soudů v rámci nakládání s p ihláškami insolvenčních vě itelů. 

Každý insolvenční soud p istupuje k p edání p ihlášek včetně důkazů správci odlišně a 

často s jejich zasláním otálí. Správci takový postup znesnadňuje zpracování p ihlášky a 

její kvalitní p ezkoumání. 

 Problém by mohlo odstranit legislativní vymezení jednotného postupu pro p edání 

p ihlášek správci. Ideální variantou se jeví její zaslání IS elektronicky, včetně p íloh. 

Insolvenční soudy tak ostatně sami často dobrovolně postupují již dnes. Druhou variantou 

by bylo nahrání p ihlášky včetně všech p íloh do databáze ISIR a z ízení elektronického 

p ístupu pro IS tak, aby do nich mohl správce nahlížet. P ílohy p ihlášky by tedy byly 

dostupné pouze pro IS ustanoveného pro dané ízení. Zákonodárce by se však musel 

vypo ádat s ádným zabezpečením těchto dat.  

3.1.2. Vyt žování majetkové podstaty insolvenčním správcem 

 Jedním z potenciálních nedostatků současné právní úpravy je možné zneužití 

pozice IS a jeho oprávnění. Tím, že p ihlášení vě itelé p istupují k insolvenčnímu ízení 

pasivně, umožňují správci vstupovat v rámci jeho dispozičního oprávnění do smluvních 

vztahů, které nemusí být pro vě itele výhodné. V konečném důsledku může IS dokonce 

uzav ením některých smluv (nap . smlouvy o právním zastoupení a následném vedení 

incidenčního sporu) sledovat vlastní majetkové zájmy. 

 Nastíněný problém má jádro v neuplatňování práv ze strany vě itelů. V rámci IZ 

jsou tyto situace p itom zcela p esně ešené. Nap íklad ustanovení §39 odst.3 IZ 

podmiňuje využití specializovaných odborníků (jejichž odměna je hrazena z majetkové 

podstaty) p edchozím souhlasem vě itelského výboru. Ustanovení IZ jsou tedy 

definována dostatečně a změna zákona by k odstranění nedostatku zájmu vě itelů nad 
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výkonem jejich práv, resp. kontroly nad IS vést nemohla. Dokud se tedy sami vě itelé 

nerozhodnou se ízení aktivně účastnit, je tento problém prakticky ne ešitelný. 

3.1.3. Nedostatek v poskytovaných součinnostech ze strany osob soukromého 

práva 

 Podle všeho si IS nemohou stěžovat na fungování orgánů ve ejné správy 

v rámci součinností poskytovaných v režimu §43 a §44 IZ. U součinností osob 

soukromého práva je však situace odlišná. I p es jedenáctiletou existenci IZ je pro 

mnohé termín „insolvence“ stále tabu. To vede k nejasnostem ohledně rozsahu 

oprávnění IS ve vztahu k t etím osobám, které se insolvenčního ízení p ímo 

neúčastní. Osoby pak správci odmítají součinnost poskytnout, obvykle nap íklad 

s odkazem na ochranu osobních údajů.  

 Zákonné vymezení pravidel poskytování součinnosti správci je natolik 

jasné, že ani zde nelze vést polemiku o možné změně IZ. Každý rok však p ibývá 

na celkovém množství insolvenčních ízení a v souvislosti s tím lze očekávat 

rozší ení erudice společnosti v oblasti insolvenčního práva. Širší povědomí o 

insolvenci, spolu se stále častějšími žádostmi o součinnost by měly postupem času 

„zaběhnout“ hladký proces jejich poskytování i u osob soukromého práva. Do té 

doby lze správcům doporučit, aby forma žádosti o součinnosti obsahovala: 

a) odkaz na ustanovení §43 a §44 IZ, 

b)  upozornění na možné následky odpovědnosti za škodu a jinou újmu 

v p ípadě, že součinnost nebude poskytnuta ádně a včas, 

c) upozornění, že IS je vázán mlčenlivostí v rozsahu §45 IZ. 

Lze se totiž domnívat, že neúspěch některých žádostí lze p ičítat jejich často 

neformální podobě, která u dožádaných osob nevzbudí dostatečnou důvěru. 
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3.2. Záv r  

Důležitým motivem pro zpracování této práce, byla snaha objevit a postihnout 

bílá místa současné úpravy insolvenčního práva. Na problémy, které komplikují průběh 

insolvenčního ízení ze strany IS, měly následně reagovat návrhy de lege ferenda. Musím 

konstatovat, že nejvýraznější nešvary, ztěžující konkursní ízení, se však neprojevily v IZ 

ani souvisejících p edpisech, nýbrž v samotné práci IS a fungování vě itelských orgánů. 

Právní úpravu insolvenčního práva tak musím vyzdvihnout jako pragmatickou, funkční a 

dostatečnou.  

Pasivita vě itelského výboru, na kterou v práci opakovaně poukazuji, není 

záležitostí, kterou by odstranila změna zákona. Jde spíše o projev negativního naladění 

společnosti k institutům insolvenčního práva. Můžeme si všimnout, že výkon rozhodnutí 

vě itele naučil k aktivnímu p ístupu v rámci vymáhání jejich pohledávek. Je notoricky 

známou skutečností, že se vě itelé snaží vykonavatele upozorňovat na jakýkoliv 

postižitelný majetek a ekonomické zájmy a činnosti dlužníka. S prohlášením úpadku se 

pojí situace odlišná. Ve vě itelích (p edevším tedy těch nezajištěných), úpadek p edpojatě 

vyvolává tzv. „blbou náladu“ a neochotu na ízení participovat jakkoliv jinak, než 

p ihlášením své pohledávky do insolvenčního ízení. Ukazuje se p itom, že pokud 

p ihlášení vě itelé nebudou ochotni uplatňovat v rámci insolvenčního ízení svá práva, 

nemohou, zcela logicky, náležitě kontrolovat činnost IS. Takový postoj vě itelů pak otvírá 

potenciální prostor pro libovůli IS. Ačkoliv by správce měl jednat v zájmu co nejvyššího 

uspokojení p ihlášených vě itelů, nelze jeho p ípadnému lidskému selhání (spočívajícímu 

nap íklad v uzavírání smluv s vlastním vedlejším majetkovým záměrem) bránit víc než 

prost ednictvím současné právní úpravy. Ta dostatečně umožňuje takovému jednání 

zabránit. Vě itele však není možné k aktivitě v insolvenčním ízení nutit a nezbývá tak, 

než apelovat na jejich aktivní p ístup ve smyslu etiopského p ísloví „pokud by pavouci 

spojili sítě, chytí lva“.  

Práce zároveň poukázala na nedostatek v poskytovaných součinnostech IS 

osobami soukromého práva. P íslušná ustanovení IZ jsou však podle mě dostatečně jasná 

a veškeré komplikace tak pramení z pochybení jednotlivců, kte í mají vy ízení 

součinnosti na starosti. Pramenem těchto chyb může být nedostatečného školení 

kompetentních zaměstnanců ve spojení s jejich neochotou komunikovat s IS. P ípadně 
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také neochota nahlédnout do p íslušných ustanovení IZ. Osobně se domnívám, že tento 

problém se vy eší časem sám. Jednoduše „zaběhnutím“ v praxi. Ostatně, v rámci 

součinnosti ze strany orgánů ve ejné správy, kde je její poskytování správci častější, tento 

problém neexistuje.  

Z hlediska možných p ímých změn právní úpravy jsem pak narazil na proces 

p edávání p ihlášek insolvenčními soudy správcům. Zde se nabízí zajímavý prostor pro 

p ípadnou změnu zákona. 

Tato práce popsala činnost IS v průběhu insolvenčního ízení a vysvětlila jeho 

procesní postavení. Zároveň se mi poda ilo zmapovat slabá místa konkursního ízení a 

nabídnout z nich určitá východiska. Cíl diplomové práce byl tedy splněn. Uvědomuji si 

však, že v rozsahu diplomové práce jsem musel zachovat jistý režim obecnosti, neboť 

samotná úprava konkursu v IZ je velice široká a nemohl jsem tedy detailně postihnout 

veškeré modality konkursu jako takového.  
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Seznam použitých zkratek 

 

IS/správce  insolvenční správce 
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P íloha č. I 
Rozhovor s JUDr. Janem Malým, ohlášeným společníkem insolvenčního 

správce VPI, CZ, v.o.s., ze dne 17.7.2017 
 

JUDr. Jan Malý v roce 2010 úspěšně složil p ed Ministerstvem spravedlnosti ČR zkoušku 

insolvenčního správce a téhož roku založil v Advokátní kancelá i Hartmann, Jelínek, 

Fráňa a partne i, s.r.o. specializovaný insolvenční tým složený z odborníků na insolvenční 

právo. V roce 2013 složil zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním povolením. 

Zároveň je JUDr. Jan Malý ohlášeným společníkem společnost VPI CZ, v.o.s. 

MK: Dobrý den, jste ohlášeným společníkem insolvenčního správce. Jak na Vaši pozici 

reaguje ve ejnost, potažmo jak probíhá v tomto smyslu poskytování součinností 

insolvenčnímu správci ze strany p íslušných osob a orgánů ve smyslu §43,44 IZ?  

JM: Dobrý den, pravdou je, že téma insolvenčního správcovství je pro adu osob velkým 

tabu. Laická ve ejnost, která s insolvencí osobně do kontaktu nep išla, většinou vnímá 

insolvenčního správce podobně, jako exekutora. Ti lidé v zásadě netuší, jaký je mezi 

správcem a exekutorem rozdíl. Co se týče součinností, tam je to trochu jinak. Subjekty, 

které jsou k součinnosti povinné jsou zpravidla poučené o tom, jakou formou mají 

s insolvenčním správcem komunikovat. Je ale pravda, že se jim poučení mnohdy dostává 

formou školení nebo metodických pokynů. Takové pokyny pak často úplně 

nekorespondují s formami součinnosti v podobě, jaké je vyžaduje insolvenční zákon. Na 

druhou stranu ze zkušenosti vím, že se jde většinou domluvit, p ípadně subjektu pohrozit 

odpovědností za škodu, kterou by svou pasivitou mohl způsobit. Musím ale p iznat, že 

nejasná pozice insolvenčního správce v českém právním ádu mou kancelá  

administrativně zatěžuje. 

MK: Máte p edstavu, co by tyto problémy mohlo odstranit? 

JM: P edpokládám, že čas. S ohledem na neustále rostoucí množství insolvenčních ízení 

lze p edpokládat, že za pár let už množina lidí, která by s insolvenčním správcem nikdy 

do kontaktu nep išla, nebude úplně veliká.  

MK: Vrátím se nyní k subjektům povinným k součinnosti. P edpokládám, že asi bude 

rozdíl mezi orgány, které jsou o součinnost žádány pravidelně a mezi orgány nebo 

osobami, kterým žádosti o součinnosti často nechodí, je to tak? 
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JM: To máte naprostou pravdu, vzpomínám si na nedávný problém se 

součinností vydavatele tisku, kterého jsme žádali o součinnost ve smyslu §44 odst.1 

písm.f) IZ. Ačkoliv je jeho povinnost explicitně uvedená v zákoně, stejně trvalo dlouhou 

dobu, než součinnost skutečně poskytl. 

MK: Pravděpodobně se obával, aby se nedostal do kolize s ochranou osobních údajů. 

JM: P esně tak, obava z porušení právních p edpisů, které tento subjekt znal, byla větší, 

než obava z porušení insolvenčního zákona, se kterým neměl doposud žádnou zkušenost. 

Jen stěží bychom však toto mohli někomu vyčítat. Do doby, než se pojem „insolvenční 

správce“ v českém právním ádu ukotví natolik, aby byl ve ejnosti alespoň stejně známý 

jako pojmy „jednatel“, „exekutor“ nebo „valná hromada“, asi nelze očekávat, že všechny 

součinnosti a spolupráce v rámci insolvenčního ízení proběhnou hladce. 

MK: Výkon funkce insolvenčního správce jste d íve uskutečňoval osobně, nyní 

prost ednictvím ve ejné obchodní společnosti. Co obecně motivuje insolvenční správce 

k výkonu funkce skrze právnickou osobu? 

JM: Jsem rád, že jste tu otázku položil, často se o tom totiž nemluví. Těch důvodů může 

být více, ale osobně se domnívám, že nejpodstatnější jádro leží v ekonomické stránce 

věci. Insolvenční správce má poměrně vysoké náklady. Ty často souvisí s tím, že se 

vyjma správcovství věnuje nap íklad advokacii, takže část svých administrativních úkolů 

musí svě it svým zaměstnancům. Výhoda správcovské v.o.s. spočívá hned ve dvou 

věcech. P edevším se prost ednictvím jednoho subjektu může realizovat hned několik 

ohlášených společníků, což ve zkratce znamená, že se několik individuálních 

insolvenčních správců domluví, že společně, pod jedním názvem, budou sdílet nápad 

dlužníků a zároveň se podělí o administrativní náklady a obrovské náklady na IT 

infrastrukturu. Druhá výhoda spočívá v umožnění participace na činnosti správce i 

osobám, které sami oprávnění k výkonu činnosti správce nemají. Protože ada 

insolvenčních správců působí zároveň v advokacii, může si se svými spolupracovníky 

domluvit v rámci působení ve správcovské společnosti obdobné podmínky, jako v rámci 

advokátní kancelá e.  

MK: Takový postup může asi zamezit napětí mezi společníky advokátní kancelá e, mezi 

které pat í i sám ohlášený společník, je to tak?  
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JM: P esně tak. Ještě doplním, že na hospodá ském výsledku insolvenčního správce se 

může podílet každý. U advokátních kancelá í mi to ale dává nejzásadnější smysl. 

MK: P esuňme se k samotnému insolvenčnímu ízení. V odborných kruzích si všímám 

časté nespokojenosti s p edáváním spisů ze strany insolvenčních soudů. Někte í správci 

namítají, že kvůli postupu soudů p ezkoumávají p ihlášky vě itelů, a spolu s tím tvo í 

seznamy jejich p ihlášených pohledávek, doslova na poslední chvíli. 

JM: Nejednotnost postupu insolvenčních soudů v tomto vnímám jako jeden ze zásadních 

nedostatků insolvenčního ízení. Některé soudy skutečně čekají na konec lhůty pro 

p ihlášení pohledávek a následně nám zasílají všechny p ihlášky spolu s p ílohami 

v jedné obrovské zásilce. Zpracovat pak vše v krátkém časovém sledu bývá značně 

administrativně náročné. Nemohu však íct, že by se tohle dělo u všech soudů. Některé 

nám zasílají p ihlášky spolu s p ílohami průběžně, jiné soudy nám posílají p ihlášky, 

včetně p íloh, digitalizované. V té digitalizaci osobně vidím asi největší p ínos, umožňuje 

nám pracovat nejefektivněji a na p ezkumné jednání se p ipravit rychle. Osobně bych si 

p ál, aby se spisy v rámci insolvenčních ízení vedly kompletně elektronicky a byly 

p ístupné v insolvenčním rejst íku. Ve ejnosti by z důvodu ochrany citlivých údajů 

zůstaly p ístupné v současném rozsahu, nicméně insolvenční správci by měli možnost 

pracovat s kompletním spisem.  

MK: Jaké další problémy během ízení Vás nejčastěji trápí? 

JM:  Mezi ty největší pat í bezesporu pasivita p ihlášených vě itelů a jejich neochota 

participace ve vě itelském výboru. Vě itelé se tím sami ochuzují o možnost podílet se na 

úspěšném výsledku insolvenčního ízení. Bohužel většina vě itelů vnímá pohledávku 

p ihlášenou do konkursu jako mrtvou částku, kterou navíc p edali k vymáhání někomu 

jinému. Pokud tedy vě itelé nemají svá práva zajištěná, starají se v rámci ízení vesměs 

jen o to, aby se ádně p ihlásili, a tam jejich aktivní p ístup končí.  

MK: Děkuji za rozhovor. 
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P íloha č. II 

Vzor žádosti o poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci 
 

Ferdova banka, a.s. 

IČ: 1234567Řř 

Kocourkov 12, 
Hradiště 140 00 

 

 

Věc: Žádost o poskytnutí součinnosti insolvenčnímu správci ve smyslu §43 Zákona 
č. 1Ř2/2006 Sb.  

 

Vážení, 

Jako insolvenční správce dlužníka ……………….., IČ: ………………………, sídlem: 
………………………….. v ízení vedeném u …………………… soudu v 
………………………….. pod SP. ZN.: ……………………………. Zdvo ile žádám o 
poskytnutí součinnosti ve smyslu §43 a §44 insolvenčního zákona. 

Žádám o součinnost spočívající v poskytnutí informace, zda Vaše instituce vede pro 
dlužníka běžný či jiný bankovní účet či zda dlužník jakýmkoliv způsobem využívá 
v současné době produktů Vaší společnosti. V souvislosti s tím žádám o sdělení čísla 
p ípadných dlužníkových účtů, informaci o stavech těchto účtů a pohybech prost edků na 
nich a dále informace o dlužníkových úschovách a vkladních knížkách. 

Pro součinnost se na mě prosím obracejte na tuto 
adresu:…………………………………….. 

S pozdravem 

 

……………………….., insolvenční správce dlužníka 
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P íloha č. III 

Vyrozumění o soupisu majetku do majetkové podstaty 
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P íloha č. IV 

Zpráva o hospodá ské situaci dlužníka a zpráva o činnosti insolvenčního 
správce 
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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce s názvem „Procesní postavení a činnost insolvenčního 

správce v průběhu konkursu“ je poskytnutí uceleného a komplexního pohledu na 

konkursní ízení z pohledu insolvenčního správce. Práce popisuje běžnou činnost 

insolvenčního správce v konkursu. Sleduje proces správcova ustanovení do funkce a 

věnuje se popisu jeho činnosti v ízení až do okamžiku zproštění funkce insolvenčním 

soudem, které následuje po zrušení konkursu.  

Dalším cílem diplomové práce je upozornění na problémy, které insolvenčnímu 

správci znesnadňují jeho činnost a poukázat na jejich možná ešení. K objasnění 

některých problematických míst konkursního ízení využil autor rozhovoru 

s insolvenčním správcem se zvláštním povolením.   

Práce je rozdělena do t í částí členěných do kapitol. V první (obecné) části práce, 

autor seznamuje čtená e se základními instituty insolvenčního práva a vysvětluje pozici 

a vztah insolvenčního správce v insolvenčním ízení, jehož způsobem ešení je konkurs. 

Ve druhé (praktické) části práce je čtená i poskytnut vhled do samotného průběhu 

konkursu. Práce v této části zachycuje konkursní ízení v jeho obvyklých modalitách 

a podává informaci o tom, jakým způsobem probíhá ízení očima insolvenčního správce. 

Spolu s tím se v této části práce autor odkazuje na vybrané elektronické formulá e, 

prost ednictvím kterých uskutečňuje insolvenční správce některá svá podání. Tato část 

práce zároveň obsahuje odkaz na některá častá podání, které insolvenční správce 

v průběhu ízení využívá. Tato podání jsou pak samostatnými anonymizovaný p ílohami 

práce. 

Ve t etí části autor glosuje nedostatky právní úpravy a poukazuje na společenské 

problémy insolvenčního práva, které samotná právní úprava nedokáže odstranit. V této 

části autor také nabízí vlastní post ehy či p ípadná ešení k jednotlivým problematickým 

bodům. 

Hlavním smyslem práce nebylo poskytnout učebnicový výklad této problematiky, 

nýbrž čtená i p iblížit právní vztahy, které se dotýkají insolvenčního správce v konkursu 
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a vykreslit tak jeho úlohu a činnost v ízení. Spolu s tím pak poukázat na nedostatky 

právní úpravy a některé obtíže, které insolvenčního správce v konkursu provázejí. 
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Abstract 

  

The aim of this thesis named „Procedural status and activity of the insolvency 

administrator during bankruptcy“ is to provide a comprehensive and complex view of 

bankruptcy proceedings from the point of view of the insolvency administrator. The thesis 

describes the ordinary activity of insolvency administrator during a bankruptcy. It 

monitors the process of the administrator's appointment to his position and It deals with 

the description of administrator's activity in the proceedings until the time of the 

administrator's dismissal from the function by the insolvency court. Dismissal follows  

the cancellation of bankruptcy.  

Another aim of the thesis is to draw an attention to the problems, with which the 

insolvency administrator has to deal during a bankruptcy proceeding and to point out a 

possible solution of those problems. In order to clarify some of the problematic places of 

the bankruptcy proceedings, the author used the interview with an insolvency 

administrator with a special permission. 

The thesis containts three main parts divided into chapters. In the first (general) 

part of the thesis, the author introduces the basic insolvency law institutes and explains 

the position of the insolvency administrator in insolvency proceedings, whose solution is 

bankruptcy. In the second (practical) part of the work, the reader is given insight into the 

actual course of bankruptcy. The thesis in this part describes the bankruptcy proceedings 

in its usual ways and provides information on how the proceedings are proceeded by the 

eyes of the insolvency administrator. Along with this, in this part of the work, the author 

refers to selected electronic forms through which the insolvency administrator carries out 

some of his submissions. This part of the work also contains a reference to some frequent 

submissions that the insolvency administrator uses during the proceedings. These 

submissions, anonymized for this purpose, may be found in the attachments. 

In the third part, the author explains the deficiencies of the legal regulation and 

points out the social problems of insolvency law, which the legal regulation can not 

eliminate. In this section, the author also offers his own insights or possible solutions to 

individual problem points. 
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The main purpose of the work was not to provide a textbook explanation of this 

problem. The aim was to bring the reader closer to the legal relationship that affects the 

insolvency administrator in bankruptcy and to portray his role and activity in the 

proceedings. The aim was also to describe shortcomings in the legal regulation and find 

some of the difficulties the insolvency administrator has during a bankruptcy.
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