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Úvod 

Oblastí, kterou se tato rigorózní práce zabývá, je insolvenční právo, konkrétně právní 

úprava zpeněžování majetku v insolvenci.  

S odstupem více než sedmi let od účinnosti zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InsZ“), jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoKV“)1, se postupně objevily problémy při výkladu a 

aplikaci tohoto zákona. 

S narůstajícími praktickými zkušenostmi s novým insolvenčním řízením 

zároveň vzniklo množství publikací věnujících se insolvenci, příp. některým dílčím 

problémům. Otázce postupů a způsobů zpeněžování majetku v insolvenci se ale podrobně 

nevěnovala, až na výjimky, žádná rozsáhlejší publikace,2 což byl také jeden z hlavních 

důvodů ke zpracování této rigorózní práce. 

Práce má za cíl analyzovat úpravu zpeněžování majetku v insolvenčním řízení, 

zejména pak upozornit na sporné otázky a poskytnout návrh řešení v souladu s aktuálním 

vývojem judikatury a praktickými zkušenostmi autora vykonávajícího funkci 

insolvenčního správce.  

První část práce představí obecný náčrt insolvenčního řízení a nejdůležitějších 

subjektů, které v něm vystupují. V dalších částech autor vymezí pojem majetkové 

podstaty a následně chronologicky zanalyzuje proces jejího zjišťování, soupisu a 

nakládání s ní před samotným procesem zpeněžení. 

Následně se autor bude podrobně zabývat rozhodováním o způsobu zpeněžování 

majetku v insolvenci, a poté rozebere jednotlivé způsoby při zpeněžování majetku, včetně 

specifik při zpeněžovaní majetku tvořícího zajištění a pravidla nakládání s výtěžkem 

zpeněžení. 

                                                 
1 Pro shrnutí hlavních novinek oproti ZoKV viz RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon: od vládního návrhu 

k vyhlášenému znění. Právní rozhledy, 2006, 21, s. 765. 

2 Kromě časopisecké literatury lze dohledat pouze jednu rigorózní práci na obdobné téma - PODAŘILOVÁ, 

Lucie. Majetková podstata jako základní právní institut insolvenčního práva [online]. 2012 [vid. 3. 8. 

2014]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: http://theses.cz/id/eg8wfv/. 

 

http://theses.cz/id/eg8wfv/
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V další části bude autor analyzovat možnosti napadání platnosti (příp. účinnosti) 

zpeněžení majetku, zejména s ohledem na tzv. žalobu na neplatnost prodeje. 

Na závěr autor shrne specifická pravidla při zpeněžování majetku v reorganizaci 

a oddlužení. 

Tam, kde to bude účelné, se autor vyjádří také k možným opravným 

prostředkům vůči jednotlivým rozhodnutím insolvenčního správce a insolvenčního 

soudu.  

Podstatnou část práce představuje výklad a vlastní kritická analýza právní 

úpravy doplněná rozborem aktuální judikatury. Kromě analytické metody je v některých 

částech využita také komparativní metoda (zejména při porovnání stávající úpravy a 

předešlé úpravy dle ZoKV) a metoda historická (zejména při teleologické interpretaci 

některých ustanovení InsZ). Návrhy de lege ferenda jsou zapracovány v textu průběžně 

v místech, které si dle názoru autora zaslouží zvýšenou pozornost. Jako hlavní zdroje 

slouží zejména domácí monografická a časopisecká literatura. Využití zahraniční 

literatury nepovažuje autor vzhledem ke zvolenému tématu a cílům práce vhodné.  
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1 Insolvenční řízení a nejdůležitější subjekty v něm 

vystupující 

1.1 Insolvenční soud 

Soud rozhodující v insolvenčním řízení v prvním stupni je InsZ označován jako 

insolvenční soud. Dle ust. § 7a InsZ jsou pak k insolvenčnímu řízení věcně příslušné 

krajské soudy. Zde je zapotřebí upozornit, že činnost insolvenčních soudů vykonávají 

některé, avšak ne všechny, pobočky krajských soudů.3 Od 1. 1. 2014 insolvenční soudy 

nerozhodují pouze v samotném insolvenčním řízení a incidenčních sporech (tento pojem 

bude blíže rozebrán níže), nýbrž také ve sporech o náhradu škody, která vznikla 

porušením povinnosti podat insolvenční návrh nebo naopak zahájením insolvenčního 

řízení. 

Místní příslušnost je určena dle obecného soudu dlužníka se dvěma odchylkami 

obsaženými přímo v InsZ: 

a) v případě řízení ve věci osob tvořících koncern je dána kromě obecné 

příslušnosti také příslušnost u kteréhokoli krajského soudu, který je příslušný 

pro jiné členy koncernu; a 

b) v případě insolvenčního řízení proti zahraniční osobě může být místně 

příslušným soudem český soud, v jehož obvodu se nachází závod nebo 

organizační složka dlužníka. 

Kromě výše uvedeného bodu b) může být příslušnost českých soudů v případě 

zahraničního subjektu založena rovněž také v případě, kdy má zahraniční subjekt v České 

republice tzv. centrum hlavních zájmů ve smyslu přímo aplikovatelného Nařízení Rady 

(ES) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení, ve znění pozdějších 

                                                 
3 Insolvenčnímu soudy jsou rovněž pobočky krajských soudů v Liberci, Pardubicích a Olomouci. Naopak 

pobočky krajských soudů v Karlových Varech, Jihlavě a ve Zlíně činnost insolvenčních soudů 

nevykonávají. 
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předpisů4. Není přitom bezpodmínečně nutné, aby měl takový subjekt v České republice 

přímo závod či organizační složku.5 

Vzhledem ke skutečnosti, že u dlužníků existujících dle českého práva je 

insolvenční soud určován prakticky výhradně pouze dle jejich sídla, docházelo často 

k tomu, že dlužníci v očekávání zahájení insolvenčního řízení přemístili své sídlo. 

Dlužníci se tak snažili docílit, aby byl pro jejich insolvenční řízení příslušný soud, který 

jim z nějakého důvodu více vyhovuje. Do 1. 7. 2017 neobsahoval InsZ žádný specifický 

nástroj, který by na takovou situaci umožnil reagovat, a situaci bylo dle názoru autora 

možné řešit pouze s odkazem ust. § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní 

řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“), kdy by byla věc přikázána 

insolvenčnímu soudu příslušnému dle původního sídla dlužníka z důvodu vhodnosti. 

Tento nedostatek řeší přijatá novela InsZ6, která kromě jiného nově stanovila, že „Pro 

insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, je příslušný soud, 

v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik 

zahájení insolvenčního řízení; není-li takový soud, je příslušný soud podle věty první.“ 

Lhůta 6 měsíců, v rámci které se posuzuje skutečné sídlo dlužníka, je dle názoru autora 

přiměřená. Pokud by se dlužník pokusil obejít toto ustanovení např. tím, že k účelové 

změně sídla by došlo více než půl roku před podáním insolvenčního návrhu, vždy je dle 

autora možné postupovat dle ust. 12 odst. 2 OSŘ popsaného výše.  

Insolvenční soud je dle ust. § 10 InsZ povinen vykonávat v insolvenčním řízení 

dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhodovat o 

záležitostech s tím souvisejícími. Odlišení dohledové činnosti od rozhodování soudu ve 

věci samé je zapotřebí dodržovat zejména proto, že proti rozhodnutí insolvenčního soudu 

v rámci dohledové činnosti nejsou dle ust. § 91 InsZ zásadně přípustné opravné 

prostředky, a to i přesto, že mnohá rozhodnutí při výkonu dohledu mají zásadní význam 

                                                 
4 Toto nařízení nabylo účinnost 26. 6. 2017 a nahradilo Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 

2000, o úpadkovém řízení. 

5 Viz např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2011, sp. zn. MSPH 79 INS 6021/2011-A-24, 

kde je otázka centra hlavních zájmů podrobně rozebírána. 

6 Viz návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Eklep pro veřejnost [online]. Vláda ČR, [vid. 

11. 11. 2016]. Dostupné z https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACK9WEJKB4S 
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pro ostatní subjekty insolvenčního řízení. Rozhodováním v rámci dohlížecí činnosti je 

například: 

a) souhlas soudu s prodejem majetku mimo dražbu ve smyslu ust. § 289 odst. 1 

InsZ7; 

b) zamítnutí podnětu k odvolání insolvenčního správce podaného osobou, která 

nemůže podat návrh na odvolání insolvenčního správce ve smyslu ust. § 31 odst. 

1 InsZ8; 

c) výzva věřitelům k uplatnění svých pohledávek v insolvenčním řízení ve smyslu 

ust. § 110 odst. 2 InsZ9; 

d) vyloučení pohledávek k zvláštnímu přezkumnému jednání ve smyslu ust. § 192 

odst. 4 InsZ10; 

e) potvrzení volby věřitelského výboru ve smyslu ust. § 50 odst. 3 InsZ11; 

f) potvrzení odvolání insolvenčního správce schůzí věřitelů ve smyslu ust. § 29 

odst. 2 InsZ12; nebo 

g) vyplacení zálohy na odměnu insolvenčního správce ve smyslu ust. § 38 odst. 4 

InsZ13. 

1.2 Insolvenční správce 

Insolvenční správce má v rámci insolvenčního řízení specifické postavení. Jeho legální 

definice je obsažena v zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, v rozhodném 

znění (dále jen „ZIS“), který jej definuje jako fyzickou osobu, „která je oprávněna 

vykonávat činnost insolvenčního správce,“ může jím být případně také „veřejná 

obchodní společnost nebo zahraniční obchodní společnost nebo zahraniční sdružení, 

které poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost, a je 

založená podle práva členského státu Evropské unie, členských států Dohody o 

                                                 
7 Viz např. usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 31. 7. 2013, sp. zn. 2 VSPH 163/2013-B-32. 

8 Viz např. usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 31. 12. 2013, sp. zn. 1 VSPH 1831/2013-B-51. 

9 Viz např. usnesení Vrchního soud v Olomouci ze dne 14. 8. 2008, sp. zn. 2 VSOL 95/2008. 

10 Viz např. usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 20. 1. 2009, sp. zn. 2 VSPH 14/2009-B-83. 

11 Viz např. usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 21. 12. 2012, sp. zn. 2 VSPH 1604/2012-A-97. 

12 Viz např. usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 9. 9. 2013, sp. zn. 2 VSPH 1468/2013-B-85. 

13 Viz např. usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 27. 9. 2013, sp. zn. 3 VSPH 461/2013-B-111. 
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evropském hospodářském prostoru a která je oprávněna vykonávat činnost insolvenčního 

správce.“ 

ZIS nicméně blíže nepopisuje povinnosti insolvenčního správce v rámci 

insolvenčního řízení, zabývá se spíše předpoklady pro výkon funkce insolvenčního 

správce a postupem při získávání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce.  

V InsZ je možné najít množství povinností pro insolvenčního správce, nicméně 

obecná úprava definující postavení a charakter činnosti insolvenčního správce v InsZ 

chybí, a proto je dle autora nutné při popisu postavení insolvenčního správce vycházet 

spíše z odborné literatury. Výstižnou, i když nepřímou, charakteristiku postavení 

insolvenčního správce přináší Kozák14, dle kterého „smysl insolvenčního správce spočívá 

ve smyslu insolvence samotné.“ Insolvence je typická mnohostí věřitelů dlužníka, která 

způsobuje mnohost často protichůdných zájmů na zpeněžení majetku dlužníka, který 

z podstaty věci nemůže v insolvenci dostačovat pro úplné uspokojení všech věřitelů. 

Smyslem insolvence, resp. insolvenčního řízení, a v návaznosti na to i smyslem činnosti 

insolvenčního správce je pak primárně zajištění takové správy a zpeněžení majetkové 

podstaty dlužníka, aby ve smyslu ust. § 1 písm. a) InsZ došlo „k co nejvyššímu a zásadně 

poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.“  

Charakter činnosti insolvenčního správce nicméně ve velké míře závisí na 

mnoha proměnných, zejména pak na způsobu řešení úpadku, na fázi, ve které se nachází 

insolvenční řízení, na charakteru závodu dlužníka a na konkrétním chování dlužníka. 

V dalších částech této práce budou podrobněji rozebrány práva a povinnosti 

insolvenčního správce týkající se zpeněžování majetkové podstaty dlužníka, avšak kromě 

zpeněžování majetkové podstaty dlužníka je zásadním úkolem insolvenčního správce 

rovněž přezkum pohledávek jednotlivých věřitelů. 15 

Kromě obecného insolvenčního správce InsZ rozlišuje také tři specifické druhy 

insolvenčních správců: 

                                                 
14 KOZÁK, Jan. Nové úpadkové právo v České republice. Právní zpravodaj. 2008, č. 2, s. 3.Dostupný 

také z WWW: <beck-online.cz>. 

15 Pro obsáhlejší výklad na téma postupu ins. správce při přezkumu pohledávek viz např. RICHTER, 

Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení: komentář: § 165-204. Vyd. 1. V Praze: 

C.H. Beck, 2014, xii, 307 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-807-4005-497. 
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a) Oddělený insolvenční správce. K jeho využití dochází v případech, kdy je 

obecný insolvenční správce pro poměr k některému z dlužníkových věřitelů 

nebo zástupce věřitele vyloučen z úkonů vůči tomuto věřiteli. Nesmí zde být ale 

zároveň pochybnosti o nepodjatosti obecného insolvenčního správce k ostatním 

věřitelům, resp. pochybnost o jeho schopnosti vystupovat v insolvenčním řízení 

nezaujatě. Vhodným případem k ustanovení odděleného insolvenčního správce 

je například situace, kdy insolvenční správce poskytoval právní či konzultační 

služby některému z věřitelů. Naopak jeho ustanovení není vhodné, pokud 

předtím ustanovený insolvenční správce poskytoval takové služby přímo 

dlužníkovi. 

b) Zvláštní insolvenční správce. Ustanovení zvláštního insolvenčního správce je 

nutné v případě, kdy řešená problematika v insolvenčním řízení vyžaduje 

zvláštní odbornost.16 Např. při přezkumu specifických pohledávek nebo 

v situaci, kdy správa závodu dlužníka vyžaduje zvláštní odbornou specializaci. 

Novelou od 1. 1. 2014 byla vyloučena možnost ustanovit zvláštního 

insolvenčního správce pro zpeněžování majetku, jelikož má jít o vlastní práci 

„hlavního“ insolvenčního správce. Autor s tímto závěrem nesouhlasí a domnívá 

se, že právě zpeněžování vysoce specifických druhů majetku by mělo být 

případem, který by odůvodňoval ustanovení zvláštního insolvenčního správce, 

přičemž přezkum pohledávek či správa majetkové podstaty není o nic více 

vedlejší činností než zpeněžování majetku. 

c) hostující insolvenční správce.  Jedná se o zahraničního17 správce, který má 

v ČR činnost insolvenčního správce vykonávat pouze dočasně nebo 

příležitostně. Dle ust. § 25 odst. 6 InsZ takového správce urči předseda soudu 

při respektování zásady dočasnosti nebo příležitostnosti v případech „je-li to 

                                                 
16 Pojem zvláštního insolvenčního správce je nutné odlišovat od insolvenčního správce se zvláštním 

povolením, který je oprávněn vykonávat činnost insolvenčního správce v případech dlužníků s obratem 

přesahujícím 50 mil. Kč anebo s více než 50 zaměstnanci, a to bez ohledu na to, zda v takovém 

insolvenčním řízení vystupuje jako obecný nebo zvláštní insolvenční správce. 

17 Státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederace, který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském 

státě nebo zahraniční společnost, která poskytuje stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní 

společnost a která vykonává činnost insolvenčního správce v některém z výše uvedených států. 
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vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka 

a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti osoby 

insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem“. Takový 

postup bude dle autora vhodný zejména v případech, kdy zde bude vzhledem 

k osobě dlužníka, příp. umístění jeho majetku, přesah do domovského státu, 

resp. domovského právního řádu, některého hostujícího insolvenčního 

správce.18  

1.3 Věřitel 

Účastníkem řízení jsou dle ust. § 9 písm. c) InsZ všichni věřitelé, kteří uplatňují vůči 

dlužníkovi svá práva. Tato skupina věřitelů není ale v žádném případě jednolitá. InsZ ji 

dále diferencuje, a to jak s ohledem na případné pořadí v uspokojování (zejména zajištění 

a nezajištění věřitelé), tak podle povinností, které věřitelé v insolvenčním řízení 

při uplatňování svých pohledávek mají (zejména věřitelé, kteří musí své pohledávky 

přihlásit a věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou nebo postavenými jim na 

roveň, které nemusejí být uplatněny přihláškou). Autor dále blíže analyzuje nejdůležitější 

skupiny věřitelů se specifickými právy a povinnostmi, a to: 

1. věřitele uplatňující přihláškou nezajištěnou pohledávku; 

2. zajištěné věřitele; 

3. věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávkami postavenými 

jim na roveň; 

4. věřitele s pohledávkami, které se žádným způsobem neuspokojují; a 

5. věřitele s podřízenými pohledávkami.  

Vzhledem k tomu, že zásadní vliv na postavení věřitele má charakter jeho pohledávky, 

bude rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin zároveň výkladem různých druhů 

pohledávek uplatňovaných v rámci insolvenčního řízení.  

                                                 
18 V praxi je tento institut využíván zcela ojediněle, když v současné době – k 16. 11. 2017 je v seznamu 

hostujících insolvenčních správců registrován pouze jediný hostující insolvenční správce, přičemž tento byl 

insolvenčním správcem nějakého dlužníka ustanoven pouze dvakrát, a to naposledy v roce 2012.  
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1.3.1 Věřitel uplatňující přihláškou nezajištěnou pohledávku  

Základní a obvykle největší skupinou věřitelů jsou věřitelé, kteří podávají 

přihlášku své pohledávky ve smyslu ust. § 173 InsZ. InsZ nicméně neobsahuje žádný, a 

to ani příkladný, výčet pohledávek, které je nutné do insolvenčního řízení řádně přihlásit, 

jinak nebudou uspokojovány. Obecně lze říci, že přihlásit do insolvenčního řízení je 

možné všechny pohledávky za dlužníkem, včetně pohledávek podmíněných, pokud InsZ 

výslovně nestanovuje, že jejich přihlašování není nutné19, anebo které se v rámci 

insolvenčního řízení přihlásit ani jinak uplatnit nedají.  

Přihlášku je nutné učinit na předepsaném formuláři. Porušení tohoto pravidla 

nevede automaticky k tomu, že by byla přihláška odmítnuta. Pokud je z podání patrné, že 

jde o přihlášku pohledávky, je věřitel vyzván, aby ve stanovené lhůtě své podání opravil 

a přihlášku podal na předepsaném formuláři. Až v případě, že této výzvě není vyhověno, 

může soud přihlášku odmítnout. 

Obecná lhůta pro předkládání přihlášek jsou dva měsíce od zveřejnění 

rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku. V případě, kdy je úpadek řešen 

oddlužením, činí lhůta pouze 30 dnů. Jedná se o procesní lhůtu, a proto postačí, pokud je 

přihláška poslední den lhůty podána k poštovní přepravě k příslušnému soudu. Pokud by 

byla zaslána nepříslušnému soudu, bude lhůta zachována pouze tehdy, pokud nepříslušný 

soud ve lhůtě pro podávání přihlášek tuto přihlášku předloží příslušnému insolvenčnímu 

soudu. 

1.3.2 Zajištěný věřitel 

Jak správně poznamenává Pohl, na rozdíl od ZoKV „nový insolvenční zákon již nezná 

pojem oddělený věřitel, ale používá pojem zajištěný věřitel.“20 Rozsah zajištění, které 

InsZ uznává, uvádí ust. § 2 InsZ. Majetek v majetkové podstatě tvoří zajištění v případě, 

pokud na něm vázne: 

a) zástavní právo, 

b) zadržovací právo, 

                                                 
19 Viz část 2.3.3 věnovanou pohledávkám za majetkovou podstatou. 

20 POHL, Tomáš. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. Bulletin 

advokacie. 2007, č. 11, s. 19, ISSN 1210-6348. 
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c) omezení převodu nemovitostí (vzniklé do 21. 12. 1991), 

d) zajišťovací převod práva nebo postoupení pohledávky, nebo 

e) obdobné právo dle zahraniční právní úpravy. 

Revizní novelou InsZ bylo od 1. 1. 2014 výslovně stanoveno, že tento výčet je taxativní, 

i když totožný závěr byl v odborné literatuře a judikatuře respektován již od počátku 

účinnosti InsZ a plynul ze samotné textace tohoto ustanovení. 

Jakýkoli jiný nástroj, kromě výše uvedených, tak nepředstavuje zajištění 

z pohledu InsZ a osoba, které takové právo svědčí, není zajištěným věřitelem ve smyslu 

InsZ. Typickým případem takové situace je tzv. vinkulace pojistného plnění, kdy 

pojištěný určí jako platební místo pro výplatu pojistného plnění jinou osobu než sebe, 

například svého věřitele. Jelikož v insolvenčním řízení nejde v takovém případě 

o zajištění, věřitel, v jehož prospěch byla zřízena vinkulace, nebude mít přednostní právo 

na uspokojení z vinkulovaného pojistného plnění. V praxi proto autor místo vinkulace 

doporučuje spíše zřízení zástavního práva k pohledávce na pojistné plnění, které již 

zajištěním ve smyslu InsZ je. 

S ohledem na ust. § 109 InsZ je pro vznik zajištěné pozice zapotřebí, aby 

zajištění vzniklo ještě před zahájením insolvenčního řízení, s výjimkou zajištění ve formě 

úvěrového financování ve smyslu ust. § 41 InsZ, které může vzniknout také po zahájení 

insolvenčního řízení, příp. zajištění v rámci reorganizačního plánu. 

V této souvislosti považuje autor za důležité upozornit na aktuální judikaturu, 

které vykládá ust. § 109 InsZ dle jeho názoru značně extenzivně. Soudy21 dovozují, že 

právo na uspokojení ze zajištění v insolvenčním řízení nemůže po zahájení insolvenčního 

řízení vzniknout ani v případě, pokud by po zahájení insolvenčního řízení vznikalo zpětně 

k okamžiku před zahájením insolvenčního řízení. Tato skutečnost komplikuje vznik 

                                                 
21 Srovnej např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 11. 2013, sp. zn. 42 ICm 

1141/2013-27 (KSHK 42 INS 30896/2012) ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, 

sp. zn. 29 NSČR 16/2011, dle kterých „při zřízení zástavního práva k nemovitostem na základě zástavní 

smlouvy (představující tzv. titulus adquirendi) uzavřené před tím, než nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení, rovněž nevznikne věřiteli právo na uspokojení z tohoto zajištění v insolvenčním řízení, 

bude-li vklad zástavního práva k nemovitostem rozhodnutím katastrálního úřadu povolen (byť s účinky ke 

dni podání návrhu na vklad, jenž může předcházet okamžik, kdy nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení) a stanovený modus adquirendi ve smyslu § 157 odst. 1 obč. zák. završen až poté, co 

nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.“ 
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zajištění zapisovaných do veřejných rejstříků, zejména nemovitostí. V praxi totiž dochází 

k situacím, kdy věřitel s dlužníkem uzavře zástavní smlouvu, je podán návrh na zápis 

zástavního práva do katastru nemovitostí (příp. návrh na zápis zástavního práva 

k obchodnímu podílu do obchodního rejstříku), avšak ještě předtím, než příslušný 

katastrální úřad návrhu vyhoví, podá dlužník, příp. třetí osoba, insolvenční návrh. Věřiteli 

v takovém případě právo na uspokojení ze zajištění v daném insolvenčním řízení 

nevznikne. Za současné rozhodovací praxe tak autorovi nezbývá než doporučit věřitelům, 

aby pokud možno neposkytovali dlužníkům plnění pouze na základě uzavření zástavní 

smlouvy, ale vždy vyčkali zápisu svého zástavního práva do veřejného seznamu (zejm. 

katastru nemovitostí).22 V opačném případě se vystavují riziku, že v případě zahájení 

insolvenčního řízení ještě před provedením příslušného vkladu zástavního práva, nebude 

jejich pohledávka považována za zajištěnou. 

Poslední podmínkou vzniku nároku na uspokojení ze zajištění je pak skutečnost, 

že věřitel toto právo musí uplatnit v řádně a včas podané přihlášce. Samotný záznam ve 

veřejné evidenci není dostatečný, a pokud svoji pohledávku věřitel v přihlášce označí 

jako nezajištěnou, přezkoumá ji insolvenční správce jako nezajištěnou, což vyplývá 

výslovně z ust. § 166 InsZ. Insolvenční soud ani insolvenční správce nejsou nijak povinni 

upozorňovat věřitele na nesprávné označení pořadí jeho pohledávky. Nesprávné pořadí 

sice může insolvenční správce popřít, ale je nepravděpodobné, že by proaktivně tvrdil, že 

věřitel má pohledávku v lepším pořadí, než si přihlašuje. 

Jak již bylo uvedeno ve výčtu výše, jedním ze způsobů zajištění uznávaným dle 

InsZ je také tzv. zajišťovací převod práva. Dle judikatury Nejvyššího soudu (např. 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 23/2012) je nutné 

pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva přihlásit do 

insolvenčního řízení i v případech, kdy se zajišťovaná pohledávka stala splatnou 

před zahájením insolvenčního řízení, avšak zajištění nebylo vypořádáno způsobem 

předvídaným ve smlouvě. Před 1. 1. 2014 zajišťovací převod práva nebyl často 

                                                 
22 Srovnej HOLEČEK, Jakub. Postavení finančních institucí v novém insolvenčním zákoně v kontextu 

úpravy komunitárního práva. Praha: Linde, 2009, s. 54, který předpokládal, že ukončení správního řízení 

o vkladu zahájení insolvenčního řízení nebrání. Čistě formálně je to pravda, avšak dle výše uvedené 

judikatury se takový věřitel nestane zajištěným věřitelem dle zákona, i kdyby bylo jeho zástavní právo 

v průběhu insolvenčního řízení do katastru nemovitostí zapsáno. 
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využívaným způsobem zajištění, pokud pomineme praxi některých subjektů 

poskytujících nebankovní půjčky a činnost leasingových společností. Bylo tomu tak 

patrně z důvodu nedostatečné právní úpravy. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„NOZ“), dle ust. § 2044 umožňuje, aby se v okamžiku splatnosti zajištěného dluhu stal 

převod nepodmíněným, a předmět zajištění pak nabude věřitel.  

V takové situaci je nutné posoudit, zda je věřitel povinen přihlásit do 

insolvenčního řízení pohledávku, která byla tímto způsobem zajištěna. Autor se domnívá, 

že pokud se zajišťovací převod stane pro prodlení dlužníka nepodmíněným před 

zahájením insolvenčního řízení, není zde již žádná zajištěná pohledávka věřitele.23 Tato 

pohledávka byla totiž uhrazena právě samotnou realizací zajišťovacího převodu. 

Zajištěný věřitel proto není povinen svou, již neexistující, pohledávku přihlašovat. 

Naopak, může to být dlužník, který by mohl mít vůči bývalému zjištěnému věřiteli 

pohledávku na vyplacení toho, oč hodnota zajištění převyšovala zajišťovanou 

pohledávku. Z důvodu opatrnosti, zejména v případech, kdy není zcela jisté, kdy přesně 

došlo ke splatnosti zajišťovaného dluhu, a hrozí, že ke splatnosti došlo teprve po zahájení 

insolvenčního řízení, nelze věřitelům než doporučit, aby z důvodu procesní opatrnosti 

svou pohledávku i v těchto případech přeci jen přihlásili. Pokud insolvenční správce 

potvrdí, že zánik rozvazovací podmínky zajišťovacího převodu nebude rozporovat, lze 

přihlášku pohledávky vzít zpátky. 

NOZ navíc nebrání tomu, aby si věřitel s dlužníkem dojednal tzv. fiduciární 

převod. V takovém případě není zajišťovací převod vázán na rozvazovací podmínku, 

nýbrž naopak, je zde odložený závazek, kdy má věřitel v případě řádné úhrady své 

pohledávky povinnost věc zpětně na dlužníka převést.24 InsZ výslovně nestanovuje, zda 

se i tento převod považuje za zajištění dle InsZ. Autor se domnívá, že takový převod již 

není zajištěním ve smyslu InsZ, když samotným uzavřením dohody o fiduciárním 

zajišťovacím převodu přechází majetek na věřitele a nárok dlužníka na vrácení tohoto 

                                                 
23 Srovnej analogický závěr k předchozí úpravě: ŠPIČKA Martin. Zajišťovací převod práva v insolvenčním 

řízení. Bulletin advokacie. 2010, č. 6, s. 30. 

24 Před účinnosti NOZ nebylo možné fiduciární cesi řádně sjednat, když Nejvyšší soud (např. usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2067/2012) dovodil, že takové právo není pro třetí 

rozpoznatelným. 
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majetku má povahu pouze obligačního dluhu věřitele. Pokud by byly případně před anebo 

v rámci insolvenčního řízení splněny podmínky pro vrácení majetku, avšak věřitel se 

takovému vydání bránil, je dle autora na místě, aby insolvenční správce vymáhal nárok 

na vrácení majetku cestou obecné žaloby, protože není možné takový majetek zahrnout 

do majetkové podstaty. 

Zajištění věřitelé se ve smyslu ust. § 167 InsZ přednostně uspokojují z výtěžku 

zpeněžení zajištěného majetku. Zajištěným je věřitel i v případě, že jeho hlavním 

dlužníkem je osoba odlišná od insolvenčního dlužníka, tj. že insolvenční dlužník je pouze 

zástavním dlužníkem, resp. zástavcem, věřitele. I v takovém případě je majetek dlužníka 

zajištující tuto pohledávku zpeněžován v insolvenci. S ohledem na ust. § 250 InsZ se 

přitom prohlášením konkursu stanou všechny pohledávky proti dlužníkovi splatnými, tj. 

splatnou bude i pohledávka věřitele ze zástavního práva, i když nemusí být splatnou 

pohledávka vůči hlavnímu dlužníkovi.  

V rámci soudní praxe vyvstala dále otázka, zda zajištěnému věřiteli náleží kromě 

výtěžku zpeněžení také příjmy plynoucí z nájmu majetku sloužícího k zajištění, které 

insolvenční správce inkasuje po prohlášení konkursu. Soudní judikatura nejdříve 

dovodila25, že tomu tak je, přičemž soudy vyšly z analogické aplikace ustálené judikatury 

vztahující se k ZoKV26, dle které patří zajištěnému věřiteli také úroky přirostlé k výtěžku 

zpeněžení před jeho vyplacením. V roce 2015 nicméně došlo ke zvratu v rozhodovací 

praxi, když Nejvyšší soud zaujal přesně opačný výklad27 a dovodil, že není-li mezi 

zástavním věřitelem a dlužníkem uzavřena výslovná dohoda, že zástavnímu věřiteli 

náleží také příjmy z nájmu, nejsou prostředky získané z pronájmu přednostně určeny pro 

zajištěného věřitele. Autor se domnívá, že vzhledem ke zcela rozporné judikatuře by bylo 

vhodné tuto otázku vyřešit přímo legislativě a stanovit, komu náleží příjmy z pronájmu 

zajištěného majetku. Autor považuje za spravedlivější, aby tyto příjmy náležely 

zajištěnému věřiteli. Bylo by ostatně absurdní, aby náklady na správu zajištěného majetku 

šly k tíži výtěžku určeného pro zajištěného věřitele, avšak příjmy získané z tohoto 

majetku byly rozdělovány mezi nezajištěné věřitele.  

                                                 
25 Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 7.2012, sp. zn. 2 VSOL 327/2012-B-71. 

26 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1696/2005. 

27  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 29 NSČR 31/2013. 
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1.3.3 Věřitel s pohledávkou za majetkovou podstatou a pohledávkou 

postavenou jí na roveň 

Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň není nutné 

uplatňovat přihláškou pohledávky. Tyto pohledávky tak postačí dle ust. § 203 odst. 1 InsZ 

uplatnit písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním. Pokud by zde byly pochybnosti 

o tom, zda je uplatněná pohledávka skutečně pohledávkou za majetkovou podstatou nebo 

pohledávkou postavenou jí na roveň, InsZ od 1. 1. 2014 v ust. § 203a InsZ stanovuje, že 

soud v tomto případě může uložit věřiteli, aby podal žalobu o určení pořadí jeho 

pohledávky. Pokud soud o uložení této povinnosti věřiteli požádá insolvenční správce, 

učiní tak soud vždy. 

Výčet možných pohledávek za majetkovou podstatou a tím i definic věřitelů 

s pohledávkami za majetkovou podstatou obsahuje ust. § 168 InsZ. V odst. 1 jsou 

vyjmenovány pohledávky, které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud 

vzniknou po zahájení insolvenčního řízení, příp. vyhlášení moratoria, a v odst. 2 jsou pak 

obsaženy pohledávky, které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud 

vzniknout po prohlášení úpadku.28 Nejedná se ale o výčet zcela uzavřený, když dle ust. § 

168 odst. 2 písm. j) InsZ jsou pohledávkami za majetkovou podstatou také jakékoli další 

nevyjmenované pohledávky, které za pohledávky za majetkovou podstatou označí InsZ. 

Takovými pohledávkami jsou například náklady na soudem schválené poradce 

věřitelského výboru (ust. § 60 odst. 3 InsZ), záloha na náklady úspěšného incidenčního 

sporu o neúčinnost složená věřitelem (ust. § 239 odst. 2 InsZ), náhrada nutných výdajů a 

odměna osoby jednající na příkaz či plnou moc dlužníka (ust. § 252 odst. 2 InsZ). 

Taxativní vymezení tedy celkově existuje, avšak vyžaduje zohlednit obsah celého InsZ.  

Obdobným způsobem jsou pak vyjmenovány také pohledávky postavené na 

roveň pohledávkám za majetkovou podstatou v ust. § 169 InsZ, opět také s odkazem na 

případné jiné nevyjmenované pohledávky postavené na roveň pohledávkám za 

majetkovou podstatou obsaženým v ust. § 169 odst. 1 písm. h) InsZ. Nicméně InsZ žádné 

další pohledávky neoznačuje jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám 

za majetkovou podstatou. 

                                                 
28 Pohledávky dle odst. 1 mohou vznikat také po prohlášení úpadku. 
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1.3.4 Věřitelé s pohledávkami, které se žádným způsobem neuspokojují 

v insolvenčním řízení 

Ust. § 170 InsZ obsahuje specifickou kategorii pohledávek, které nejsou v insolvenčním 

řízení žádným způsobem uspokojovány, to znamená, že nejsou uspokojovány ani 

v oddlužení, ani v konkursu, a ani v reorganizaci. 

Kategorie těchto pohledávek lze zjednodušeně rozdělit na níže uvedené29: 

a) Úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených 

věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době 

po tomto rozhodnutí. V tomto případě je bodem rozhodným pro případné 

uspokojování v insolvenci okamžik přírůstku samotného příslušenství 

bez ohledu na to, že pohledávka samotná vznikla před rozhodnutím o úpadku. 

Zákonodárce zde vychází z předpokladu, že po prohlášení úpadku dlužníka a 

tedy soudním uznání jeho platební neschopnosti není spravedlivé, aby se 

v insolvenčním řízení uspokojovalo dále nabíhající příslušenství. Takový postup 

by u déle trvajících insolvenčních řízení a vysokých sazeb příslušenství mohl 

způsobit, že by nakonec bylo příslušenství pohledávek vyšší než jejich jistina a 

zároveň by docházelo ke zvýhodňování věřitelů s vysokým příslušenstvím, 

jejichž pohledávky by se díky poměrnému rozdělovány výtěžku uspokojily 

z větší částky. Výjimky z toho pravidla jsou uvedeny v další části práce. 

b) Úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení věřitelů, které se staly splatné 

až po rozhodnutí o úpadku. Ustanovení prakticky vylučuje možnost požadovat 

jakékoli příslušenství pohledávek za majetkovou podstatou, které se staly 

splatnými až po rozhodnutí o úpadku. Vylučuje také možnost požadovat 

příslušenství pohledávek vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud se toto 

příslušenství stalo splatné až po rozhodnutí o úpadku. Výjimky z tohoto pravidla 

jsou uvedeny v další části práce. Předmětné ustanovení může způsobovat 

problémy v případech, kdy si strany smluvně ujednají, že úroky nebo úroky 

z prodlení nejsou splatné každodenně, nýbrž bývají vyúčtovány jednou měsíčně 

nebo mají jinou delší periodicitu. Pokud by den splatnosti následoval po 

                                                 
29 Podobně viz ŘEHÁČEK Oldřich, VRBA Milan. Pohledávky neuspokojované v insolvenčním řízení. 

Právní rozhledy. 2013, č. 3, s. 77. 
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rozhodnutí o úpadku, nebylo by takové příslušenství v insolvenčním řízení 

uspokojováno, a to bez ohledu na to, že takové příslušenství je vyúčtováváno za 

období, které předcházelo prohlášení úpadku. Věřitelům lze proto doporučit, aby 

si smluvně upravili splatnost úroků za období do prohlášení úpadku tak, aby 

nastala ještě před prohlášením úpadku, resp. nejpozději ke dni prohlášení 

úpadku. 

c) Mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za 

nezaplacení daní, poplatků, cla a jiných obdobných peněžitých plnění, 

pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost 

zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku.  

Po rozhodnutí o úpadku, kdy je již dlužník prokazatelně platebně neschopný, 

není důvod jej dále za neplacení sankcionovat a navyšovat tak jeho dluhy. 

Povinnost k zaplacení penále ale vzniká obvykle až jeho vyúčtováním, nikoli 

tedy samotným prodlením, jak tomu bývá v případě příslušenství. Státní orgán 

by proto měl vyúčtovat mimosmluvní sankce ještě před rozhodnutím o úpadku. 

V opačném případě mu hrozí, že jeho pohledávky na úhradu sankcí budou 

vyloučeny z uspokojení v rámci insolvenčního řízení. K takovým situacím 

dochází zejména u vyúčtování nedoplatků na daních či odvodech. Mezi sankce, 

které nemohou být v této situaci v insolvenčním řízení uspokojeny, patří také 

pokuta za přestupek či správní delikt.30 

d) Smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí 

o úpadku.  Rozhodnou skutečností je v tomto případě okamžik vzniku nároku 

na smluvní pokutu. Pokud nárok vznikl až po rozhodnutí o úpadku, nárok na 

smluvní pokutu je vyloučen z uspokojování v rámci insolvenčního řízení. 

Okamžik splatnosti smluvní pokuty je nerozhodný. V konkrétním případě je 

proto vždy nutné zkoumat, kdy věřiteli vznikl nárok na smluvní pokutu. Mnohdy 

je totiž vznik nároku na smluvní pokutu (nikoli pouze splatnost) vázán až na 

výzvu věřitele, resp. vyúčtování smluvní pokuty, nikoli již na samotné porušení 

povinnost ze strany dlužníka. Pokud věřitel neučiní a nedoručí31 dlužníkovi 

                                                 
30 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2012, sp. zn. 1 VSPH 1159/2012-P1-9. 

31 Výzva je jednostranné adresované právní jednání, proto je nutné její doručení, podobně jako u zápočtu. 
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smlouvou vyžadovanou výzvu ještě před rozhodnutím o úpadku, nebude jeho 

pohledávka v insolvenčním řízení uspokojována.32 Z uspokojení ale nejsou 

vyloučeny nároky z vadného plnění dlužníka. 

e) Náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. Jedná se 

pouze o náklady týkající se účasti v samotném insolvenčním řízení, tedy náklady 

na právní zastoupení při podání insolvenčního návrhu, přihlášky do 

insolvenčního řízení, činnost v rámci věřitelských orgánů a případné náklady 

spojené s dalšími podáními v rámci insolvenčního řízení, např. v souvislosti 

s opravnými prostředky proti rozhodování insolvenčního soudu. Toto 

ustanovení se ale nevztahuje na náklady vzniklé v souvislosti s incidenčními 

spory. V incidenčních sporech může věřiteli vzniknout právo na jejich náhradu 

v souladu s pravidly dle OSŘ, s výjimkou náhrady nákladů právního zastoupení 

ve sporech o pravost, výši a pořadí pohledávek, kde zásadně právo na náhradu 

nákladů není věřiteli ve smyslu ust. § 202 odst. 1 InsZ přiznáváno. 

Skutečnost, že tyto pohledávky nejsou uspokojovány v insolvenčním řízení, ale 

neznamená, že by zahájením insolvenčního řízení nebo prohlášením úpadku přestaly 

existovat. Po skončení insolvenčního řízení mohou být věřiteli dále vymáhány, pokud 

nedojde k osvobození dlužníka od hrazení jeho dluhů v rámci oddlužení nebo 

v souvislosti s reorganizačním plánem. 

1.3.5 Úroky ze zajištění 

Jak bylo uvedeno výše, věřitel přihlášené pohledávky obecně nemá nárok na to, aby bylo 

v rámci insolvenčního řízení uspokojeno příslušenství narostlé k pohledávce po 

prohlášení úpadku. Výjimkou je případ vymezený v ust. § 171 InsZ, dle kterého má 

zajištěný věřitel v rozsahu svého zajištění nárok na úrok, kterým byla jeho pohledávka 

úročena před tím, než se dlužník dostal do prodlení. Věřitel může uplatnit tento nárok 

pouze v případě, kdy se v konkursu zpeněžuje majetek jedinou smlouvou anebo 

v případě, že je úpadek řešen formou reorganizace. 

                                                 
32 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 3. 2012, sp. zn. 101 VSPH 173/2011-58, MSPH 94 INS 

7143/2009, kdy soud určil, že pohledávka věřitele není po právu kromě jiného také proto, že věřitel nebyl 

schopen soudu doložit, kdy a zda vůbec vyzval dlužníka k uhrazení smluvní pokuty, což byla v daném 

případě podmínka pro vznik nároku na smluvní pokutu.  
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V případě reorganizace InsZ výslovně v ust. § 171 odst. 4 stanovuje, že úroky 

zajištěné pohledávky nenabíhají ihned od rozhodnutí o úpadku, nýbrž až ode dne 

následujícího po dni povolení reorganizace. Zákonodárce pak upřesňuje, že splatné jsou 

měsíčně, jakmile znalec ocení hodnotu zajištění. InsZ nicméně nestanovuje, jak dlouho 

mají být takto hrazeny. Ke zpeněžení zajištění přitom nemusí během celé reorganizace 

dojít, případně k němu může dojít teprve na jejím konci. Autor se domnívá, že v takovém 

případě bude pohledávka úročena po celou dobu reorganizace, což může být i několik let. 

InsZ neuvádí, do kdy je pohledávka věřitele úročena v případě zpeněžení 

pohledávky dlužníka jedinou smlouvou, avšak autor se domnívá, že jediným logickým 

řešením je úročení pohledávky až do okamžiku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. 

Jelikož je toto úročení navázáno na zajištění věřitele, není důvod, aby probíhalo poté, co 

zpeněžením dojde k zániku zajištění. 

Výše popsané možnosti úročení se ale týkají pouze tzv. obchodního úroku a 

nikoli úroku z prodlení, což výslovně vyplývá z ust. § 171 InsZ. 

Autorovi jsou zejména u kontokorentních úvěrů známy případy, kdy smluvní 

dokumentace stanovuje, že úvěr je obchodním úrokem úročen pouze do své konečné 

splatnosti a následně je úročen pouze úrokem z prodlení a nikoli již obchodním úrokem. 

Autor se domnívá, že pokud se po rozhodnutí o úpadku stane takový úvěr splatný, bude 

mít věřitel i v takové situaci nárok přihlásit si pohledávku z úroků dle ust. § 171 InsZ, 

jelikož rozhodné je, na jaký obchodní úrok měl nárok před splatností pohledávky, nikoli 

na jaký úrok má mít dle smlouvy nárok v době prohlášení úpadku, příp. v době podávání 

přihlášky. Není tedy nutné, aby měl věřitel dle příslušné smlouvy nárok na obchodní úrok 

také po splatnosti dlužníkova dluhu. 

Pokud jde o pořadí tohoto nároku, ust. § 168 odst. 2 písm. i) InsZ stanovuje, že 

v případě reorganizace jde o pohledávky za majetkovou podstatou. Pro případ prodeje 

majetku jedinou smlouvou v konkursu výslovné pravidlo InsZ neobsahuje, avšak 

vzhledem k tomu, že jde o příslušenství zajištěné pohledávky, zastává autor názor, že toto 

příslušenství bude uspokojováno ve stejném pořadí jako samotná zajištěná pohledávka. 

1.3.6 Podřízené pohledávky 

Ust. § 172 InsZ obsahuje speciální skupinu tzv. podřízených pohledávek. Mezi tyto 

pohledávky patří: 
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a) podřízené pohledávky v užším smyslu – pohledávky, které mají být dle 

smlouvy uspokojeny teprve po uhrazení jiného závazku dlužníka, příp. všech 

jeho závazků, a pohledávky z podřízeného dluhopisu dle zák. 190/2004 Sb., o 

dluhopisech, v platném znění; 

b) pohledávky společníků nebo členů družstva vyplývající z jejich účasti ve 

společnosti nebo družstvu – sem budou náležet zejména nároky na vyplacení 

podílu na zisku, vypořádacího a likvidačního podílu. 

Tyto pohledávky se uspokojují teprve po uspokojení všech ostatních pohledávek, které 

se v insolvenčním řízení kromě podřízených pohledávek mají uspokojovat. Pořadí 

uspokojování přitom existuje i mezi těmito pohledávkami navzájem. Pohledávky ze 

skupiny a) se uspokojují dle dohodnutého pořadí, a pokud ho není, tak poměrně. Teprve 

po jejich úplném uspokojení mohou být uspokojovány pohledávky dle bodu b), a to opět 

poměrně. Pohledávky dle bodu b) se na rozdíl od pohledávek dle bodu a) nemusejí do 

insolvenčního řízení přihlašovat v přihláškové lhůtě. Insolvenčnímu správci, který vede 

jejich evidenci, se pouze oznamují. V praxi ale dojde k uspokojování těchto pohledávek 

zcela výjimečně, protože v zásadě nikdy není v majetkové podstatě dostatek prostředků 

na úplné uspokojení pohledávek s lepším pořadím. 

Dle autora je zásadním nedostatkem českého právního řádu, že podřízenost není 

upravena v obecných soukromoprávních předpisech. Právní předpisy nestanovují bližší 

obsahové náležitosti dohody o podřízenosti, dokonce pro dohodu o podřízenosti 

nestanoví ani povinnou písemnou formu. Je tak teoreticky možné, aby byla dohoda o 

podřízenosti uzavřena mezi stranami pouze v ústní formě, což může způsobovat 

v případném sporu o pořadí dané (ne)podřízené pohledávky značné obtíže a vyžadovat 

složité dokazování. 

Na to navazující problém představuje skutečnost, že právní předpisy nestanoví, 

zda je podřízenost pouze obligačním závazkem mezi smluvními stranami, anebo se jedná 

o vlastnost pohledávky jako takové. Pokud by se jednalo pouze o obligační závazek, 

nemohl by přejít postoupením podřízené pohledávky na nového nabyvatele pohledávky 

a bylo by pak jednoduše možné vyvázat se z podřízenosti převodem pohledávky na tzv. 

bílého koně, který by tvrdil, že dohodou o podřízenosti není po nabytí pohledávky 

postoupením vázán. Při postoupení pohledávky totiž dochází pouze k postoupení 

pohledávky, avšak nikoli vedlejších ujednání mezi dlužníkem a postupitelem, a právě 
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takovým ujednáním by podřízenost, v případě, že by měla pouze obligační charakter, 

byla. Podřízenost by pak měla podobný charakter jako jiná ujednání smlouvy týkající se 

například informační povinnosti dlužníka, sankcí za nedodržení smlouvy a jiných 

obligačních omezení dlužníka v nakládání s pohledávkou. 

Naopak, pokud je podřízenost pohledávky její vlastností, podobně jako 

například omezení její převoditelnosti, bude přecházet i na nabyvatele pohledávky.  

Autor se přiklání k tomuto druhému názoru. V případě opačného závěru by 

podřízenost ztrácela jakýkoli praktický ekonomický smysl a jednalo by se pouze o 

prakticky nezávaznou deklaraci. Tomuto výkladu svědčí nepřímo i textace ust. § 171 odst. 

2 InsZ, která uvádí, že podřízenost může být stanovena „dle smlouvy“ a dále nerozvádí, 

že tato podřízenost „dle smlouvy“ by se neměla uplatnit, pokud dojde k postoupení takové 

„dle smlouvy“ podřízené pohledávky.   

Právní předpisy navíc ani nestanovují, kdo všechno by měl být stranou smlouvy 

o podřízenosti. Teoreticky samozřejmě není vyloučeno ujednání o podřízenosti pouze 

mezi dlužníkem a podřízeným věřitelem. Pokud ale stranou smlouvy nebude také 

nadřízený věřitel, mohou dlužník a podřízený věřitel, což jsou v mnoha případech 

propojené osoby, bez nutnosti souhlasu nadřízeného věřitele dohodu o podřízenosti 

jakýmkoli způsobem měnit či zrušit. Z praktických důvodů by tak měl být vždy stranou 

dohody o podřízenosti také nadřízený věřitel. Dle autora ale není nutné, aby stranou 

takovéto smlouvy byl také dlužník z podřizované pohledávky, smlouvu by tak mohli 

uzavřít pouze nadřízený a podřízený věřitel. Nejde totiž o ujednání zavazující třetí stranu, 

dlužníka, jehož postavení by se zhoršovalo, naopak, dlužník získává výhodu, když 

nemusí hradit jednu, jinak splatnou pohledávku, dokud neuhradí pohledávku jinou, 

mnohdy splatnou později. 
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2 Majetková podstata 

2.1 Rozsah majetkové podstaty 

Než bude možné přikročit k analýze postupů při zpeněžování majetkové podstaty, je 

zapotřebí vyjasnit samotný pojem majetkové podstaty.33 Rozsah majetkové podstaty je 

definován v ust. § 205 a násl. InsZ. Obecně lze říci, že majetková podstata obsahuje 

všechna aktiva dlužníka až na zákonem stanovené výjimky, a dále majetek třetích osob, 

pokud tak stanoví InsZ. 

Příkladný výčet typických aktiv náležejících do majetkové podstaty obsahuje 

ust. § 206 InsZ. Součástí majetkové podstaty není majetek, který nemůže být postižen 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí, tj.: 

a) věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle 

zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají; 

b) věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a 

své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž 

prodej by byl v rozporu s morálními pravidly; a to zejména: 

1. běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, 

2. snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, 

3. zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje 

vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, 

4. hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního 

minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, 

5. zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a 

která slouží člověku jako jeho společník. 

c) technické prostředky, na nichž se podle zvláštního právního předpisu vede 

evidence investičních nástrojů nebo se uchovávají dokumenty týkající se údajů 

v této evidenci, a dále technické prostředky sloužící k poskytování údajů o 

vlastnících investičních nástrojů podle zvláštního právního předpisu; 

d) věci, které dlužník nabyl jako substituční jmění, nemá-li dlužník právo s věcí 

volně nakládat. 

                                                 
33 Viz také ŠEVČÍK Daniel, ŠEBESTA Jiří. Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, 

č. 9, s. 33. 
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Věci, které dlužník nezbytně nutně potřebuje ke svému podnikání, z majetkové podstaty 

vyloučeny na rozdíl od exekuce nejsou. Zákonodárce zde vycházel patrně z předpokladu, 

že exekuce zásadně neznamená ukončení provozu dlužníkova závodu a mělo by mu být 

tak umožněno dále využívat prostředky obživy a zajišťovat tím uspokojování svého 

věřitele, na jehož návrh je vedena exekuce. V případě insolvenčního řízení je naopak 

ukončení provozu závodu dlužníka typickým následkem prohlášení konkursu na jeho 

majetek. Je navíc nelogické, aby dlužník dál provozoval svůj závod v situaci, kdy 

generuje tak nízké výnosy, že nestačí ani na uspokojení jeho nezbytných podnikatelských 

výdajů.  

Do majetkové podstaty dále nepatří, pokud InsZ nestanoví jinak, majetek 

vyjmenovaný v ust. § 208 InsZ, a to: 

a) majetek, se kterým lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze 

způsobem, k němuž byl určen, zejména účelové dotace a návratné výpomoci: 

1. ze státního rozpočtu,  

2. z Národního fondu,  

3. z rozpočtu územního samosprávního celku nebo státního fondu,  

4. finanční rezervy vytvářené podle zvláštních právních předpisů34, 

b) majetek České národní banky, který byl na základě zvláštních dohod svěřen do 

správy jiné osobě; 

c) zboží propuštěné celním úřadem k dočasnému použití; 

d) majetek státu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem. 

Z majetkové podstaty může být navíc i opakovaně dle ust. § 282 odst. 2 InsZ poskytnuto 

plnění určené k úhradě odůvodněných existenčních potřeb dlužníka nebo jeho rodiny. 

Dlužník musí být v tomto případě fyzickou osobou. InsZ nestanovuje, zda musí být 

takové plnění poskytnuto pouze v penězích. I když bude obvykle poskytováno 

v penězích, lze si představit situace, kdy bude poskytnuto v podobě jiných movitých věcí. 

O poskytnutí plnění rozhoduje schůze věřitelů, a to pouze na návrh dlužníka nebo člena 

jeho rodiny. Pro souhlas stačí prostá většina přítomných věřitelů dle výše jejich hlasů. 

Plnění přitom může být poskytnuto jak dlužníkovi, tak přímo členu jeho rodiny. Takový 

                                                 
34 Např. rezervy dle ust. § 31 odst. 6 a § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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postup si lze představit zejména v případech, kdy bude mít dlužník vůči členu své rodiny 

nesplněnou vyživovací povinnost. 

InsZ v otázce okamžiku, ke kterému se posuzuje rozsah majetkové podstaty, 

formálně rozlišuje mezi insolvenčním návrhem dlužníka a věřitelským insolvenčním 

návrhem. 

V případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem náleží do majetkové 

podstaty veškerý majetek, který dlužníkovi patřil v době podání insolvenčního návrhu, 

jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení. V případě 

insolvenčního návrhu podaného věřitelem náleží do majetkové podstaty majetek, který 

dlužníkovi patřil v okamžiku: 

a) kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo 

zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, 

b) v okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka, a 

c) majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly 

účinky těchto rozhodnutí.  

Toto rozdělení by teoreticky mohlo mít význam na omezení dlužníka 

v nakládání s majetkem ve smyslu ust. § 111 InsZ, které se vztahuje na majetek náležící 

do majetkové podstaty a na majetek, který do ní může náležet, a to pokud bychom 

připustili výklad, že v případě věřitelského insolvenčního návrhu žádná majetková 

podstata, až do omezení práv dlužníka v nakládání s jeho majetkem formou předběžného 

opatření či rozhodnutím o konkursu, neexistuje. To by však znamenalo, že v případě 

věřitelského návrhu není dlužník obecně omezen v nakládání se svým majetkem dle ust. § 

111 InsZ, jelikož tento ještě netvoří majetkovou podstatu a ani její součástí být nemůže, 

když žádná majetková podstata ještě neexistuje. Jako argument proti tomuto výkladu 

může sloužit tvrzení, že pojem „majetek, který do majetkové podstaty může náležet“ 

obsažený v ust. § 111 InsZ, se vztahuje také na majetek, který může do majetkové 

podstaty náležet v budoucnu. Autor se za svou několikaletou praxi nesetkal s případem, 

kdy by soudy tento výklad akceptovaly a praxe v otázce okamžiku vzniku majetkové 

podstaty nečiní rozdíl mezi věřitelským a dlužnickým insolvenčním návrhem. Formulace 

použitá v InsZ by si nicméně zasloužila zpřesnění tak, aby bylo i v InsZ jasně uvedeno, 

že počátek vzniku majetkové podstaty a ani její rozsah se neliší v závislosti na tom, zda 

byl podán dlužnický nebo věřitelský insolvenční návrh. 
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Oproti ust. § 27 odst. 5 ZoKV se dle InsZ nemůže stát součástí majetkové 

podstaty majetek třetích osob zajišťující závazky dlužníka.35 Insolvenční správce tento 

majetek nemůže za žádných okolností sepsat do majetkové podstaty a ani ho zpeněžit. 

Jeho zpeněžení pak probíhá zcela v režii věřitele, jehož zajištění tento majetek 

představuje, a to ať již formou mimosoudního prodeje po dohodě s vlastníkem tohoto 

majetku, nedobrovolnou dražbou, příp. formou exekuce. Zpeněžení v insolvenci by 

přicházelo do úvahy pouze v případě úpadku vlastníka tohoto majetku. 

Věřitel se zajištěním majetkem třetích osob má sice obecně povinnost uvést 

existenci tohoto zajištění ve své přihlášce, avšak tato skutečnost nemá přímý vliv na jeho 

postavení v insolvenčním řízení. Stále má postavení nezajištěného věřitele (pokud není 

zajištěn i přímo majetkem samotného dlužníka). Insolvenčnímu správci tato informace 

slouží pouze pro to, aby před přípravou rozvrhového usnesení mohl ověřit, zda 

pohledávky některých věřitelů nebyly uspokojeny třetími osobami na základě jejich 

zajištění poskytnutého za závazky dlužníka.  

2.2 Zjišťování majetkové podstaty 

Zjišťování majetkové podstaty je úkolem insolvenčního správce, který je povinen řídit se 

pokyny soudu v rámci jeho dozorové činnosti. Avšak i v době, kdy ještě není insolvenční 

správce jmenován, může insolvenční soud činit kroky ke zjištění majetkové podstaty 

dlužníka, a to zejména prostřednictvím dotazů třetím osobám. 

2.2.1 Součinnost dlužníka 

Stěžejní osobou při zjišťování majetku dlužníka je samotný dlužník a osoby, které 

působily ve výkonných orgánech dlužníka (členové statutárních orgánů), pokud je 

dlužník právnickou osobou. Tyto osoby mají povinnost poskytovat insolvenčnímu 

správci veškerou potřebnou součinnost. 

V případech, kdy je dlužník neochotný k poskytování součinnosti, může být, 

resp. osoba za něj jednající, předvolán k výslechu a vyzván k prohlášení o majetku. Pokud 

by bylo později prokázáno, že dlužník v prohlášení o majetku neuváděl pravdivé 

                                                 
35 Srovnej KAVAN, Petr. Právní postavení zástavních věřitelů ve vztahu ke konkursu. Právní rozhledy. 

2002, č. 12, s. 579. 
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skutečnosti, vystavuje se riziku trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o majetku dle ust. § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), případně pro trestný čin porušení povinnosti 

v insolvenčním řízení dle ust. 225 TZ. Úspěšnost tohoto způsobu extrakce informací o 

majetkové podstatě se liší dle osobnosti dlužníka. Některé osoby pod hrozbou soudního 

předvedení a trestního stíhání začnou se soudem spolupracovat, avšak většina osob, která 

se již před úpadkem dopouštěla nekalého jednání, dokáže výslech beztrestně sabotovat 

(typicky opakovanými omluvami ze zdravotních důvodů). Pokud se takové osoby přesto 

k výslechu nakonec dostaví, obvykle si na nic nevzpomínají, případně se v mezidobí 

„ztratí“ důležité podklady k majetku dlužníka. 

Dalším východiskem k zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku 

předložený dlužníkem ve smyslu ust. § 104 InsZ. V případě dlužnického insolvenčního 

návrhu musí být takový seznam předložen dlužníkem vždy společně s insolvenčním 

návrhem. V případě věřitelského insolvenčního návrhu může předložení seznamu 

majetku uložit insolvenční soud na základě své úvahy, přičemž v případě, že pohledávka 

navrhovatele za dlužníkem je vykonatelná, uloží insolvenční soud dlužníkovi takovou 

povinnost vždy. Pokud by dlužník v seznamech uvedl nepravdivé informace nebo nějaký 

majetek zamlčel, mohl by naplnit skutkovou podstatu výše uvedených trestných činů. 

Dle ust. § 212 InsZ je dále dlužník povinen umožnit insolvenčnímu správci přístup 

na všechna místa, kde se nachází majetek patřící do majetkové podstaty. Pokud by dlužník 

přístup neumožňoval, musí se insolvenční správce obrátit nejdříve na soud, který může 

nařídit prohlídku bytu, sídla a jiných místností dlužníka a insolvenční správce si následně 

může sjednat přístup i proti vůli dlužníka. Autor se domnívá, že tato úprava je zbytečně 

restriktivní, když nutí insolvenčního správce nejdříve se obrátit na soud, a až po jeho 

souhlasu může do prostor dlužníka bez jeho souhlasu vstoupit. Dlužník tak získává 

dodatečný čas, aby majetek nacházející se v těchto prostorách zcizil či jinak zašantročil. 

Dle názoru autora by bylo vhodnější úpravou umožnit insolvenčnímu správci, který bude 

mít právo nakládat s majetkovou podstatou dlužníka, aby si do nebytových prostor 

dlužníka sjednal přístup i bez souhlasu dlužníka a insolvenčního soudu. Vstup do bytu 

dlužníka by pak mohl insolvenční správce provést například za přítomnosti zástupce 

obce. 
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Autor se nedomnívá, že by takové oprávnění zasahovalo nepřiměřeným způsobem 

do ústavních práv dlužníka, jelikož tato situace je obdobná jako u exekuce, kde má 

exekutor právo sjednat si přístup do bytu a jiných místností povinného, přičemž Ústavní 

soudu tuto úpravu za celou dobu (více než 15 let) jejího trvání neshledal za protiústavní. 

Navíc, na rozdíl od exekuce, kde se povinný často o exekuci dozvídá až přímo při vstupu 

exekutora do jeho bytu, v insolvenčním řízení předchází rozhodnutí o úpadku 

komunikace mezi dlužníkem, insolvenčním správcem a soudem, takže vstup do obydlí 

zde není natolik nenadálý a překvapivý jako u exekuce a proto šetří dlužníkova ústavní 

práva. 

ZoKV v ust. § 17 odst. 3 umožňoval, aby byla k prohlášení o majetku 

předvolána také osoba, která působila ve statutárních orgánech dlužníka dva měsíce před 

podáním návrhu na prohlášení konkursu, případně po jeho podání. Dle názoru autora bylo 

opuštění takovéto úpravy v InsZ chybou, když v insolvenčním řízení často dochází ke 

změnám ve statutárních orgánech těsně před podáním insolvenčního návrhu, případně 

před prohlášením úpadku. V statutárních orgánech pak vystupují osoby, které nemají 

žádné znalosti o situaci v podniku dlužníka, často se jedná o tzv. bílé koně. Bylo by proto 

vhodné opětovně zavést možnost předvolat bývalé členy statutárního orgánu dlužníka, 

přičemž dle názoru autora je lhůta dvou měsíců používána v ZoKV nedostatečná a za 

vhodnější považuje lhůtu cca. šest měsíců před zahájením insolvenčního řízení.  

Než dojde k výše uvedené změně, bude patrně muset insolvenční správce, resp. 

insolvenční soud, vyplňovat chybějící mezeru obecným postupem v rámci dohlédací 

činnosti. Insolvenční soud totiž může v rámci dohlédací činnosti pod hrozbou pořádkové 

pokuty uložit třetím osobám, včetně osob, které v minulosti zastávaly funkce ve 

statutárních orgánech dlužníka, spolupracovat s insolvenčním správcem a poskytnout mu 

požadované informace. Tímto postupem ale není možné přimět tyto osoby, aby 

předstoupily před soud, a je vhodnější pro situace, kdy insolvenční správce požaduje 

konkrétní informaci či dokument. 

2.2.2 Součinnost třetích osob 

V praxi je obvyklé, že insolvenční správce kromě informací od dlužníka oslovuje třetí 

osoby, a to jak instituce vyjmenované v ust. § 43 a 44 InsZ, tak také další osoby, u kterých 

předpokládá, že mají u sebe dlužníkův majetek (ust. § 213 InsZ). 
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Dle ust. § 43 odst. 2 InsZ platí, že veřejné orgány poskytují součinnost zcela 

bezplatně a ostatní osoby mohou po insolvenčním správci požadovat úhradu hotových 

výdajů.  

Z ust. § 43 odst. 1 InsZ přitom vyplývá, že veřejnými orgány jsou zejména 

katastrální úřady, orgány evidující motorová vozidla a jiné správní úřady, přičemž notáři, 

soudní exekutoři, osoby vedoucí evidenci cenných papírů, finanční instituce, 

provozovatelé telekomunikačních služeb, provozovatelé poštovních služeb a jiné osoby, 

které se zabývají přepravou zásilek, vydavatelé tisku a dopravci, jsou považování 

za ostatní osoby. Zmíněné rozdělení není dle autora konsistentní, jelikož do ostatních 

osob zahrnuje také soukromé osoby, které vykonávají činnost veřejných orgánů - notáře, 

soudní exekutory a osoby vedoucí evidenci cenných papírů. Tyto osoby by dle názoru 

autora měly být považovány za veřejné orgány a měly by být povinny poskytovat 

insolvenčnímu správci zcela bezplatné informace. 

Autorovi je z jeho praxe přitom známo, že ze všech soukromých osob, které 

mohou požadovat úhradu hotových výdajů, ji skutečně a konsistentně požaduje pouze 

Centrální depozitář cenných papírů (dále jen „CDCP“). Odlišný způsob chování CDCP 

odůvodňují právní předpisy vztahující se na jeho činnost, které nereflektují úpravu v InsZ, 

když ust. § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje, že CDCP má právo na náhradu hotových výdajů 

v paušální výši stanovené prováděcím právním předpisem. Paušální výše náhrady 

nákladů tak vlastně obchází nemožnost účtovat si za poskytnutí informací odměnu, když 

vzhledem ke své paušální výši je spíše poplatkem, nežli  skutečnou náhradou nákladů. 

Insolvenční správci se pak dostávají do ztížené situace, když jim InsZ na jednu stranu 

ukládá s odbornou péčí zjišťovat veškerý majetek dlužníka (a tedy také případné cenné 

papíry evidované u CDCP), na druhou stranu nemají způsobovat vznik pohledávek za 

majetkovou podstatou, kterými je i případná úhrada nákladů osobě poskytující 

součinnost, pokud nemají zajištěno jejich uhrazení. Dokud ale insolvenční správce neví, 

zda jinak nemajetný dlužník nějaké cenné papíry u CDCP evidovány nemá, nemůže 

vědět, zda je úhrada nákladů na poskytnutí informací CDCP skutečně účelně 

vynaloženým nákladem. Do budoucna by proto dle autora bylo vhodné stanovit, že 

v případě negativní lustrace, tj. situace, kdy dlužník u CDCP žádné cenné papíry 

evidovány nemá, nebude insolvenčnímu správci účtována žádná náhrada nákladů. Tímto 
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postupem budou zároveň insolvenční správcové motivováni dotazovat se CDCP na 

majetek dlužníka, když v současnosti tak mnohdy pro hrozbu zvýšených nákladů nečiní. 

Než dojde k příslušné novele, lze insolvenčním správcům alternativně doporučit postup, 

aby navrhli insolvenčnímu soudu vyzvat CDCP k poskytnutí těchto informací dle ust. § 

128 OSŘ. CDCP musí v takovém případě poskytnout informace insolvenčnímu soudu 

bezplatně.  

2.3 Soupis a ocenění majetkové podstaty 

Po zjišťování majetkové podstaty přistupuje insolvenční správce k soupisu majetkové 

podstaty ve formě listiny, jejíž náležitosti do 31. 6. 2017 stanovovala vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a 

kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ProvVyhl“).36 Od 1. 7. 2017 je pro soupis majetkové podstaty 

stanoven vzorový formulář. 

Dle ust. § 223 InsZ může insolvenční soud rozhodnout o tom, že soupis 

majetkové podstaty nebude vyhotoven. Může k tomu dojít zejména v případě nepatrného 

konkursu. V takovém případě předloží insolvenční správce soudu místo soupisu 

majetkové podstaty pouze zprávu o stavu majetku náležejícího do majetkové podstaty. 

I když to InsZ neuvádí výslovně, měl by dle autora insolvenční správce 

zahrnovat do majetkové podstaty pouze majetek, u kterého má odůvodněno, že náleží do 

majetkové podstaty dlužníka, např. z veřejných rejstříků, účetní či smluvní dokumentace 

předložené dlužníkem. Není žádoucí, aby insolvenční správce zapsal do majetkové 

podstaty jakýkoli majetek, který dlužník označí za svůj. Takovým postupem může totiž 

insolvenční správce výrazně zasáhnout do vlastnických práv třetích osob. Kromě toho, že 

osoby, jejichž majetek byl neoprávněně zahrnut do majetkové podstaty, pak mají možnost 

domáhat se vyloučení majetku z majetkové podstaty, mohou se zároveň domáhat 

případné škody, která jim zcela neodůvodněným zahrnutím majetku do majetkové 

podstaty dlužníka vznikne, například tím, že nebudou moci realizovat prodej tohoto 

majetku. Soudní praxe navíc správně dovodila, že dohled nad soupisem majetkové 

podstaty musí vykonávat insolvenční soud. Insolvenční soud je povinen udělit 

                                                 
36 V reorganizaci vyhotovuje dle ust. 331 InsZ soupis majetkové podstaty dlužník s dispozičním 

oprávněním pod dohledem insolvenčního správce.  
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insolvenčnímu správci pokyn, aby takový majetek ze soupisu majetkové podstaty 

vyloučil. Pokud tak insolvenční soud neprodleně poté, co se dozví o neopodstatněnosti 

uvedení v soupisu, neučiní, jedná se o nesprávný úřední postup a věřitel se může po České 

republice domáhat náhrady škody způsobené tímto postupem.37  

I přes výše uvedené se ale dosud v praxi vyskytují případy, kdy insolvenční 

správce spolupracující s dlužníkem zahrnuje do majetkové podstaty majetek zjevně 

nenáležející dlužníkovi. V praxi je poměrně obtížné prokazovat přesnou škodu vzniklou 

zahrnutím majetku do majetkové podstaty, zejména v případech, kdy je navíc tento 

majetek předmětem zajištění a výtěžek jeho zpeněžení nesměřuje k jeho majiteli, nýbrž 

k zástavnímu věřiteli. Jako nedostatečná se pak autorovi jeví pouhá dozorová činnost 

insolvenčního soudu, který má často osobní vazby na některé insolvenční správce a není 

proto ochoten výrazněji do jejich činnosti zasahovat. Dle názoru autora by bylo de lege 

ferenda vhodné stanovit výslovné sankční mechanismy pro případy, kdy insolvenční 

správce zneužívá svá oprávnění při soupisu majetkové podstaty, a zároveň umožnit 

osobám odlišným od domnělého majitele, které jsou zahrnutím majetku do majetkové 

podstaty dotčeny (například zástavní věřitelé anebo osoby, jímž svědčí věcná břemena), 

podávat kvalifikované podněty k vyloučení takového majetku z majetkové podstaty. 

Důležitou povinností insolvenčního správce je ocenění jednotlivých položek 

soupisu majetkové podstaty. V praxi provádí ocenění cenou obvyklou bez ocenění 

znalcem insolvenční správce, a to až na výjimky specifických položek majetkové 

podstaty (práva k obchodním známkám, patenty apod.).  

Zákonodárce zde patrně vycházel z předpokladu, že ocenění insolvenčním 

správcem není směrodatné a nemá obecně přímý dopad na prodej majetku, když 

preferovaným způsobem zpeněžení je dražba, kdy se k obvyklé prodejní ceně dospěje 

licitací. Praxe insolvenčního řízení mu ale nedává za pravdu, jelikož častým a mnoha 

věřiteli preferovaným způsobem zpeněžení bývá prodej majetku mimo dražbu. 

V takovém případě bývá cena určená odhadem insolvenčního správce soudem přebírána 

do jeho rozhodnutí, kterým prodej mimo dražbu schválí. Nepřiměřeně vysoký odhad ceny 

majetku pak může prodej zmařit. Druhým extrémem pak může být situace, kdy 

insolvenční správce stanoví odhadní cenu zbytečně nízkou, a prodejem 

                                                 
37 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, sp. zn. 2 VSPH 1451/2011-B-253 ve spojení 

s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2004, sp. zn. 29 Cdo 3064/2000. 
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za podhodnocenou cenu je pak sníženo uspokojení jednotlivých věřitelů. Je sice pravdou, 

že prodej mimo dražbu schvaluje kromě soudu také věřitelský orgán, ale ten obvykle není 

schopen relevantně posoudit aktuální stav a hodnotu majetku dlužníka a je často odkázán 

pouze na zprostředkované informace od insolvenčního správce. 

Autor se domnívá, že řešení tohoto dilematu nespočívá v kazuistickém 

stanovování případů, kdy by měl insolvenční správce zajistit znalecké ocenění majetku 

dlužníka, nýbrž v odpovědnějším přístupu insolvenčních správců k odhadům ceny 

majetku, případně v lepším dohledu insolvenčních soudů při povolování prodeje majetku 

mimo dražbu. 

InsZ zná také několik případů, kdy je znalecký posudek výslovně vyžadován: 

a) v případě způsobu řešení úpadku reorganizací. Soudní znalec zde oceňuje 

celkovou hodnotu majetkové podstaty dlužníka, avšak zákon výslovně 

nestanovuje, k jakému okamžiku má být ocenění provedeno. Uvádí pouze, že 

znalec má vycházet z předpokladu, že ke dni podání znaleckého posudku je 

ukončen provoz dlužníkova závodu. Znalecký posudek následně schvaluje 

schůze věřitelů, přičemž k jeho přijetí je zapotřebí 2/3 většiny všech přítomných 

věřitelů. InsZ neumožňuje, aby znalec svůj posudek po neschválení dodatečně 

opravil, a proto po neschválení znaleckého posudku soud ustanovuje nového 

znalce. 

b) v případě prodeje závodu dlužníka v konkursu jedinou smlouvou anebo 

v případě prodeje části závodu dlužník. InsZ stanovuje, že se zde použije 

obdobně úprava dle bodu a) výše. 

c) v případě, kdy je uplatněno právo k uspokojení ze zajištění. Hodnota 

jednotlivých částí majetku tvořící zajištění musí být určena vždy, jak v konkursu, tak také 

v případě reorganizace. V reorganizaci je ocenění zajištěného majetku důležité 

pro posouzení otázky, zda na základě reorganizačního plánu obdrží zajištění věřitelé 

alespoň takové uspokojení, jaké by obdrželi v případě konkursu. V konkursu pak nemá 

ocenění zajištěného majetku samo o sobě obecně praktický význam pro zpeněžení, i když 

je zde teoretická možnost odpovědnosti zajištěného věřitele dle ust. § 179 InsZ. Této 

odpovědnosti se ale každý rozumný zajištěný věřitel jednoduše zbaví tím, že ve své 

přihlášce hodnotu zajištění neuvede. Ocenění zajištění má význam teprve v situaci, kdy 

dochází najednou k prodeji souboru majetku dlužníka tvořeného majetkem zajištěným ve 
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prospěch různých věřitelů, případně tvořeného také majetkem, který nepředstavuje 

zajištění. Ocenění v takovém případě ovlivňuje rozdělování výtěžku za prodej celého 

souboru majetku. Pro předejití pozdějším sporům je důležité, aby ocenění odsouhlasili 

všichni zajištění věřitelé a zavázali se respektovat poměr hodnot zajištění vyplynuvší 

z takového ocenění. V situaci, kdy by si každý ze zajištěných věřitelů nechal zpracovat 

svůj znalecký posudek, v němž by se snažil nadsadit hodnotu svého zajištění, by 

insolvenčního správci nezůstalo nic jiného, než prodávat jednotlivý zajištěný majetek 

samostatně. 

Od 1. 7. 2017 InsZ nově v ust. § 43 odst. 3 stanovuje povinnost exekutora vydat 

insolvenčnímu správci znalecký posudek, který byl vypracován v rámci exekučního 

řízení. Autor považuje tuto úpravu za přínosnou, protože dosud musel insolvenční 

správce vyhotovit pro ocenění majetku samostatný posudek, čímž vznikaly duplicitní 

náklady. Do budoucna by nicméně bylo vhodné jasně stanovit, jak starý posudek 

z exekučního řízení může insolvenční správce pro ocenění využít, aby o této otázce 

nevznikaly spory. 

2.4 Nakládání s majetkovou podstatou 

Demonstrativní výčet úkonů, které se týkají nakládání s majetkovou podstatou, obsahuje 

ust. § 228 InsZ, které stanoví, že nakládáním s majetkovou podstatou se rozumí zejména: 

a) právní úkony, které se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty, 

b) výkon práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové 

podstaty, včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti, 

c) výkon práv a povinností společníka jiné obchodní společnosti spojených s 

obchodním podílem dlužníka zahrnutým do majetkové podstaty, včetně práva 

hlasovat na valné hromadě obchodní společnost, 

d) výkon členských práv a povinností člena družstva, 

e) rozhodování o výrobních, provozních a obchodních záležitostech podniku v 

majetkové podstatě, včetně úvěrového financování a jiných úkonů potřebných k 

zajištění financování podniku, 

f) výkon práv a povinností zaměstnavatele ohledně zaměstnanců dlužníka, 

g) výkon průmyslových práv, 

h) rozhodování o obchodním tajemství a jiné povinnosti mlčenlivosti, 
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i) plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle 

předpisů o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění, 

j) vedení účetnictví a 

k) plnění evidenčních povinností. 

Pokud jde o právo nakládat s majetkovou podstatou, InsZ již od svého počátku jasně 

stanovil, že: 

a) až do rozhodnutí o úpadku má právo nakládat s majetkovou podstatou dlužník, 

pokud není předběžným opatřením jeho právo omezeno; 

b) vydáním rozhodnutí o konkursu přechází právo nakládat s majetkovou podstatou 

na insolvenčního správce, analogické účinky se uplatní také v případě schválení 

oddlužení formou peněžení majetkové podstaty dlužníka; a 

c) schválením reorganizačního plánu, příp. schválením oddlužení plněním 

splátkového kalendáře nabývá právo nakládat s majetkem opět dlužník. 

InsZ původně neobsahoval ustanovení o tom, kdo je oprávněn nakládat s majetkovou 

podstatou v mezidobí po rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. 

Soudní praxe tento nedostatek záhy napravila a ustálila se v názoru, že v tomto období je 

osobou oprávněnou k nakládání s majetkovou podstatou dlužník, pokud není omezen 

předběžným opatřením. Od 1. 1. 2014 je tato skutečnost revizní novelou výslovně 

uvedena v ust. § 229 odst. 3 písm. b) InsZ. 

I přes výše uvedené může být dlužník i před prohlášením konkursu omezen ve 

svých právech k nakládání se svou majetkovou podstatou, a to předběžným opatřením ve 

smyslu ust. § 113 InsZ. Předběžné opatření může soud vydat i bez návrhu v případě, 

pokud je „nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu 

majetkové podstaty v neprospěch věřitelů.“ Dlužníkovi může být uloženo, aby nenakládal 

se svým majetkem, případně aby některé nebo všechny úkony týkající se majetkové 

podstaty činil pouze s předešlým souhlasem insolvenčního správce, a pokud ten nebyl 

dosud ustanoven, protože nebylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, jmenuje soud zároveň 

s předběžným opatřením také předběžného insolvenčního správce. Soud může zároveň 

poddlužníkům nařídit, aby své dluhy hradili do budoucna k rukám (předběžného) 

insolvenčního správce. V praxi se navíc vyskytují případy, kdy soud nad rozsah výše 

uvedeného váže nakládání s majetkovou podstatou nejen na souhlas insolvenčního 
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správce, nýbrž také na souhlas (prozatímního) věřitelského výboru.38 I když InsZ 

výslovně možnost takového předběžného opatření neuvádí, lze k možnosti jeho vydání 

dle autora dospět na základě argumentu a maiore ad minus. Pokud je totiž možné 

dlužníkovi dle ust. § 113 InsZ zcela zakázat nakládání s jeho majetkem, musí být možné 

omezit jeho nakládání i pouze částečně. 

InsZ nicméně neobsahuje výslovné řešení pro situace, kdy poškození majetkové 

podstaty hrozí nikoli z důvodů nekalého jednání dlužníka či třetích osob, nýbrž pro 

liknavost či nedostatek jakékoli správy majetkové podstaty ze strany dlužníka. Dle autora 

si praxe postupně vynutí i v těchto situacích vydávání předběžných opatření, kterými 

bude právo nakládat s majetkovou podstatou přeneseno zcela nebo z části na 

insolvenčního správce. Možnost vydání předběžného opatření naznačuje samotné ust. § 

113 InsZ, když umožňuje, aby byla dlužníkovi zcela odebrána možnost nakládat se svou 

majetkovou podstatou. Je pak zcela logické, že právo k nakládání s majetkovou podstatou 

musí přejít na insolvenčního správce. V praxi lze přitom již identifikovat první pokusy o 

taková předběžná opatření.39 

Autor považuje za vhodné zmínit se na tomto místě také o vztahu insolvenčního 

a exekučního řízení. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. b) InsZ je možné po zahájení 

insolvenčního řízení zahájit exekuci nebo nařídit výkon rozhodnutí, avšak není možné 

výkon rozhodnutí anebo exekuci provést.40 InsZ naneštěstí mlčí o tom, co se považuje za 

výkon exekuce. Odpověď neposkytuje ani zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „EŘ“). Dle autora je nesporné, že výkon exekuce představují úkony 

bezprostředně směrující ke zpeněžení majetku. Mezi takové lze zařadit vydání dražební 

vyhlášky či provedení dražby. Sporným zůstává, zda je provedením exekuce také již 

pouhé vydání exekučního příkazu či výzva k dobrovolnému splnění povinnosti. Autor se 

domnívá, že tyto úkony nejsou provedením exekuce, pouze připravují podmínky pro 

                                                 
38 Viz např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. MSPH 79 INS 6021/2011-B-11. 

39 Viz např. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. MSPH 79 INS 9018/2014-A-8, ve 

kterém soud výslovně udělil předběžnému insolvenčnímu správci povinnost „spravovat majetek dlužníka 

v případě jeho nečinnosti s péčí řádného hospodáře.“ 

40 Srovnej TUŠILOVÁ, Barbora, VAVŘINA Jan. Problémy právní úpravy vztahu exekuce a insolvenčního 

řízení. Právní rozhledy. 2012, č. 3, s. 100. 
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pozdější provedení exekuce a exekutorovi by nemělo být bráněno učinit je, a to zejména 

za situace, kdy je insolvenční řízení často používáno na oddálení či maření exekučního 

řízení.41 

I přes výše uvedené nemá zahájené insolvenční řízení vliv na již nastalé účinky 

exekučního řízení. Zahájením insolvenčního řízení tak nepřestává platit generální 

inhibitorium dlužníka a ani omezující účinky vydaných exekučních příkazů. 

Pokud exekutor započne s prováděním exekuce ještě před zahájením 

insolvenčního řízení (nejčastěji prodá movitý či nemovitý majetek, obdrží srážky ze mzdy 

nebo prostředky ze zablokovaného účtu) a zároveň příslušnou část plnění nestihl do 

zahájení insolvenčního řízení převést oprávněnému, je oprávněn strhnout si z těchto 

prostředků svou odměnu v zákonné výši a zbývající výtěžek exekuce musí vyplatit nikoli 

oprávněnému, nýbrž insolvenčnímu správci do majetkové podstaty dlužníka. Naopak 

v situacích, kdy vymůže exekutor plnění až po zahájení insolvenčního řízení, a to bez 

ohledu na to, zda exekuční příkaz, na základě kterého došlo k vymožení daného plnění, 

vydal před anebo po zahájení insolvenčního řízení, musí exekutor vyplatit insolvenčnímu 

správci celou obdrženou sumu a nesmí si strhávat žádnou odměnu.42 

  

                                                 
41 Od 1. 11. 2012 je přitom možné, aby soud v předběžném opatření tyto účinky vyloučil, například 

v situaci, kdy se dlužník snaží zahájením insolvenčního řízení mařit dražbu. Blíže viz ŘEHÁČEK, Oldřich. 

Oddlužení po revizní novele insolvenčního zákona aneb osobní bankrot pro každého. Bulletin advokacie. 

2014, č. 5, s. 34. 

42 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 1. 2012, sp. zn. 20 Cdo 3845/2011, dle kterého nemá 

exekutor nárok na odměnu ze srážek ze mzdy dlužníka, které mu byly vyplaceny po zahájení insolvenčního 

řízení. 
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3 Vyloučení, vynětí a vyjmutí majetku z majetkové 

podstaty 

Ust. §§ 225-227 InsZ upravují tři podobně znějící procesní nástroje, které jsou ale ve své 

podstatě zcela odlišné, a to vyloučení, vynětí a vyjmutí majetku z majetkové podstaty. 

Autor níže rozebere samostatně každý z těchto pojmů. 

3.1 Vyloučení majetku z majetkové podstaty 

3.1.1 Aktuální úprava vylučovací žaloby 

Vyloučení majetku z majetkové podstaty se lze domáhat pouze žalobou, která je 

incidenčním sporem.43 Žalobu může podat jakákoli osoba, která má k majetku právo, jež 

vylučuje zapsání majetku do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Typickým důvodem 

může být, že třetí osoba je vlastníkem označeného majetku. 

Pro podání žaloby stanovuje InsZ pouze subjektivní lhůtu, a to 30 dnů od 

okamžiku, kdy osobě, která se vyloučení majetku domáhá, bylo doručeno vyrozumění 

insolvenčního správce o pojetí majetku do majetkové podstaty. Uplynutí této lhůty 

nastoluje InsZ nevyvratitelnou právní domněnku, že majetek byl do majetkové podstaty 

pojat oprávněně.44 Na vyrozumění jsou proto kladeny vysoké formální a obsahové 

náležitosti, přičemž v případě jejich nesplnění nemůže začít plynout lhůta pro podání 

vylučovací žaloby. Dle ust. § 13a ProvVyhl musí vyrozumění obsahovat: 

a) označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční 

řízení vedeno, 

b) označení dlužníka a označení osoby, které je vyrozumění určeno, 

c) údaje umožňující identifikaci věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty 

zahrnuté do soupisu majetkové podstaty, 

                                                 
43 Např. německý zákonodárce zvolil jiný přístup, když se uplatňování práv k majetku, který do majetkové 

podstaty náležet nemá, v souladu s ust. § 47(německý ins. zákon), řídí obecnými občanskoprávními 

předpisy. Viz GARTŠÍK, Tomáš a Lucie SVAČINOVÁ. Případ Viktoriagruppe AG vs. Česká správa 

státních hmotných rezerv v některých souvislostech německého insolvenčního práva. Konkursní noviny. 

2015, č. 5, s. 12, ISSN: 1213-4023. 

44 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 4034/2011. 
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d) odůvodnění zahrnutí věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty do 

soupisu majetkové podstaty, 

e) datum a podpis insolvenčního správce, 

f) poučení o možnosti podat vylučovací žalobu s uvedením lhůty k jejímu podání 

a o následcích zmeškání této lhůty. 

InsZ nicméně nijak neomezuje osobu, jejíž majetek byl zařazen do soupisu majetkové 

podstaty, v tom, aby podala vylučovací žalobu ještě před tím, než bude insolvenčním 

správcem řádně vyrozuměna o zahrnutí svého majetku do soupisu majetkové podstaty. 

Postačí tedy, když se osoba o zahrnutí svého majetku do soupisu dozví, například 

ze soupisu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. 

Pokud chce třetí osoba působit šikanózně a zdržovat prodej majetku, může 

v případě, že ji správce o pojetí majetku do soupisu neuvědomil, např. proto, že 

insolvenční správce ani neví, že je zde osoba, která by mohla ke zpeněžované věci 

uplatňovat právo vylučující možnost zpeněžení, vyčkat s podáním žaloby až do okamžiku 

těsně před prodejem majetku, např. před konáním nařízené dražby, resp. před ukončením 

výběrového řízení. 

Po podání vylučovací žaloby nemůže dojít ke zpeněžení majetku, jehož se žaloba 

týká, a to až do pravomocného skončení řízení o této žalobě. Výjimkou je případ, kdy tak 

z důvodů hodných zvláštního zřetele určil insolvenční soud ve výroku rozhodnutí, 

jímž žalobu zamítl, řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. I v takovém případě si ale 

insolvenční správce musí ponechat výtěžek zpeněžení a nesmí jej rozdělovat mezi věřitele 

až do doby, než bude řízení o vylučovací žalobě pravomocně ukončeno. Pokud je podáno 

odvolání a odvolací soud rozhodnutí změní a žalobě vyhoví, musí správce v případě, že 

majetek zpeněžil, vyplatit žalobci výtěžek zpeněžení a žalobce po něm může zároveň 

požadovat náhradu škody způsobenou zpeněžením. 

Do 1. 1. 2014 platila volnější úprava, dle které mohl správce zpeněžit majetek 

ještě před pravomocným ukončením řízení o vylučovací žalobě ve třech případech, a to 

pokud: 

a) žalobce udělí s prodejem po podání žaloby souhlas; nebo 

b) správce prodejem odvrací bezprostředně hrozící újmu; nebo 

c) soud vylučovací žalobu v prvním stupni zamítl. 
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Nová úprava tak prakticky zahrnuje zejména situaci ad bod b) a další případy, kdy je 

nutné přistoupit k rychlému prodeji z jiných důvodů, například rychle klesající ceny 

majetku, i když mu nehrozí bezprostřední újma. Je sporné, zda by případem hodným 

zvláštního zřetele byla i situace ad bod a), tedy prostý souhlas žalobce s prodejem. Autor 

se domnívá, že insolvenční soud by v takové situaci neměl být překážkou zpeněžení a 

souhlas by měl udělit. Značně extenzivní bod c) byl vymazán bez náhrady, což dle autora 

představuje rozumné řešení, jelikož tento bod skýtal velké možnosti zneužití, zejména 

v situacích, kdy jsou insolvenční soudy zahlceny množstvím sporů a mnohdy nevěnují 

vylučovacím žalobám náležitou pozornost, až dokud jim není věc vrácena odvolacím 

soudem. 

InsZ nestanovuje, že správce nemůže před rozhodnutím o vylučovací žalobě 

činit kroky směřující ke zpeněžení vylučovaného majetku, nesmí pouze dojít 

k samotnému zpeněžení. Správce tak dle názoru autora názoru může např. vyhlásit a 

vyhodnotit výběrové řízení, nemůže pouze podepsat smlouvu, na základě které by 

k zpeněžení došlo. 

Spory o vyloučení majetku z majetkové podstaty jsou ve smyslu ust. § 159 InsZ 

incidenčními spory. Ve smyslu ust. § 160 InsZ jsou incidenční spory téměř bezvýjimečně 

rozhodované stejným soudcem insolvenčního soudu, jenž vede také „hlavní“ insolvenční 

řízení. V případech vyloučení majetku z majetkové podstaty není tato skutečnost nijak 

problematická, avšak v dalším výkladu se autor dostane k žalobě o neplatnost smlouvy o 

prodeji podniku, kde může být účast soudce z „hlavního“ řízení spíše kontraproduktivní. 

Specifikem incidenčního sporu je také skutečnost, že smír může být 

v incidenčním sporu schválen pouze tehdy, když s ním vyjádří souhlas věřitelský výbor. 

Nicméně toto ustanovení je dle názoru autora vcelku obsoletní, protože pokud se chce 

insolvenční správce s protistranou i přes nesouhlas věřitelského výboru nějakým 

způsobem dohodnout, tak to může udělat procesně i jinak než soudním smírem (například 

částečným zpětvzetím žaloby či uznáním žalovaného nároku). 

Pokud insolvenční správce po soupisu majetku ví o osobě, která by k němu 

mohla mít právo vylučující jeho sepsání do majetkové podstaty, je vhodné, aby takovou 

osobu co nejrychleji vyrozuměl o soupisu předmětného majetku, čímž třetí osobě začne 

plynout subjektivní 30denní lhůta k podání vylučovací žaloby ve smyslu ust. § 225 odst. 2 

InsZ. 
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V první fázi po podání vylučovací žaloby je u majetku, který ztrácí na hodnotě, 

na místě, aby se insolvenční správce obrátil na soud se žádostí o co nejrychlejší nařízení 

jednání ve věci vylučovací žaloby a aby žádal s náležitou argumentací o výjimku ze 

zákazu zpeněžování majetku. Nastíněným postupem by mohlo dojít ke zpeněžení majetku 

ihned po vydání předmětného rozhodnutí. V této souvislosti autor upozorňuje, že InsZ 

možnost prodeje neváže na doručení písemného vyhotovení prvostupňového rozhodnutí, 

ale pouze na vynesení samotného rozhodnutí udělujícího výjimku. Správce tak může 

zpeněžovat majetek postižený vylučovací žalobou ihned poté, co soud vyhlásí na jednání 

své rozhodnutí. 

Ze strany kteréhokoli věřitele je přitom možné přistoupit k řízení o vylučovací 

žalobě jako vedlejší účastník na straně správce, čímž může být zajištěna kontrola postupu 

správce při vylučovací žalobě. Sníží se tím šance, že správce prohraje spor o vyloučení 

majetku na základě procesního pochybení, např. pro vydání rozsudku pro zmeškání či 

uznání. V této souvislosti je ale nutné upozornit na skutečnost, že insolvenční správce 

musí s přistoupením věřitele na svou stranu souhlasit.45 

Pokud jde o náklady řízení o vylučovací žalobě, vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„AT“), neobsahuje konkrétní položku pro řízení o vylučovací žalobě, nicméně judikatura 

Nejvyššího soudu46 dovozuje, že jde o spor související s insolvenčním řízením, a proto je 

zde tarifní hodnota dle ust. § 9 odst. 4 písm. c) AT stanovena na částku 50 000 Kč, obvyklá 

náhrada nákladů pak dosahuje částku cca. 10 000 Kč za jeden stupeň soudního řízení.47 I 

když na rozdíl od sporů o určení pravosti pohledávky nemá insolvenční správce v případě 

sporů o vyloučení majetku z majetkové podstaty žádné protekční postavení, a v případě 

prohry mu proto hrozí nutnost zaplatit náklady tohoto řízení. Vzhledem ke způsobu 

určování paušální odměny, kdy se vůbec nezohledňuje hodnota vylučovaného majetku, 

nebude tato skutečnost obvykle insolvenčního správce od vedení sporu odrazovat. 

                                                 
45 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 9/2013. 

46 Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2013, sp. zn. 29 Cdo 13/2013.  

47 Za tři úkony (příprava a převzetí případů, replika k vylučovací žalobě, účast na soudním jednání) včetně 

paušální náhrady hotových výdajů pak činí náhrada nákladů 10 200 Kč. 



43 

 

3.1.2 Úvahy de lege ferenda 

InsZ výslovně neuvádí, že osoba, která podala zjevně šikanózní vylučovací žalobu, 

odpovídá za škodu, která vznikne oddálením prodeje majetku. Autor se domnívá, že 

odpovědnost této osoby za škodu je dána obecnými právními předpisy, konkrétně ust. 

§ 2900 NOZ, které stanoví, že „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti 

soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k 

nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.“ V tomto případě 

není možné použít obecnou argumentaci, dle které nemůže být podáním jakkoli 

vykonstruované a neodůvodněné žaloby způsobena žalované škoda, jelikož InsZ zde 

s podáním vylučovací žaloby spojuje speciální účinky, které jiné žaloby nemají. Podání 

této žaloby tak přímo ovlivňuje všechny účastníky insolvenčního řízení, tedy také 

dlužníkovi věřitele.  

Do budoucna by bylo vhodné stanovit za podání neopodstatněné vylučovací 

žaloby podobné následky, jako tomu bylo v případě bezdůvodné žaloby na nepřípustnost 

prodeje zástavy dle ust. § 166 odst. 4 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Starý OZ“), které do konce roku 2013 výslovně 

stanovovalo, že „ten, kdo podal bezdůvodně žalobu…, je povinen nahradit zástavnímu 

věřiteli škodu, která mu vznikla oddálením prodeje zástavy za dobu od podání žaloby do 

dne rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci, jestliže zástavní věřitel uplatnil právo na 

náhradu této škody v průběhu řízení o žalobě před soudem prvního stupně; na návrh 

zástavního věřitele může soud již v průběhu řízení rozhodnout o tom, že je povinen složit 

do úschovy u soudu zálohu až do výše možné náhrady škody. Ustanovení první věty o 

zástavním věřiteli platí obdobně též pro dražebníka.“ 

3.2 Vynětí majetku z majetkové podstaty 

Vynětí majetku je na rozdíl od vyloučení určeno výhradně pro dlužníka. Uplatní se 

v případě, kdy se dlužník domnívá, že v soupisu majetkové podstaty je věc, která do 

majetkové podstaty ve smyslu ust. § 207 a 208 InsZ nepatří. Jde tedy pouze o situaci, kdy 

byl do majetkové podstaty zahrnut majetek, který nemožno postihnout výkonem 

rozhodnutí (ust. § 207 InsZ) nebo majetek, který má omezen účel využití dle zvláštního 

právního předpisu (ust. § 208 InsZ). 
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Návrh na vynětí se podává u insolvenčního správce a analogicky jako při 

vyškrtnutí majetku v exekuci může insolvenční správce návrhu po vyjádření věřitelského 

výboru vyhovět. InsZ zde výslovně nestanovuje, že by byl insolvenční správce názorem 

věřitelského výboru vázán. Z ust. § 226 odst. 5 InsZ dále vyplývá, že konečné rozhodnutí 

o návrhu je v rukou insolvenčního soudu (na rozdíl od vyškrtnutí věci v exekuci, kde je 

proces podobný, ale exekutor nemusí návrh předkládat soudu, pokud mu vyhoví48). 

Omezení v nakládání s předmětným majetkem po podání návrhu na vynětí se uplatní 

analogicky k omezení při žalobě na vyloučení majetku z majetkové podstaty. 

3.3 Vyjmutí majetku z majetkové podstaty 

Vyjmutí majetku z majetkové podstaty dle ust. § 227 InsZ je často přehlíženým 

ustanovením, a to dokonce také mezi samotnými insolvenčními správci. Zatímco 

vyloučení a vynětí majetku slouží pro sjednání nápravy v případech, kdy byl do 

majetkové podstaty pojat majetek, který do ní dle práva nenáleží, v případě vyjmutí 

majetku z majetkové podstaty je předmětem majetek, který do majetkové podstaty po 

právu náleží, ale prakticky jej není možné použít k uspokojení věřitelů.  

Vyjmutí majetku z majetkové podstaty tak přichází v úvahu zejména 

v případech, kdy jsou v majetkové podstatě zahrnuty neprodejné věci nebo nedobytné 

pohledávky. Insolvenční správce může takovýto majetek vyjmout z majetkové podstaty 

pouze po předchozím souhlasu soudu a věřitelského výboru. Smyslem vyjmutí takového 

majetku je zejména snaha o šetření nákladů na správu majetku, když je insolvenční 

správce povinen veškerý majetek sepsaný v majetkové podstatě řádně spravovat, čímž 

mu vznikají náklady na skladování a ostrahu, příp. další náklady spojené se 

zpeněžováním takového majetku (resp. s vymáháním pohledávek dlužníka). Dokud není 

veškerý majetek zpeněžen, nemůže dojít k ukončení konkursu. Existence nezpeněženého 

majetku v majetkové podstatě by prodlužovala insolvenční řízení a způsobovala vznik 

dalších nákladů na správu majetkové podstaty. 

Autor se domnívá, že aktuální úprava není zcela ideální. Proces vyjmutí majetku 

je totiž prakticky totožný jako postup při vynětí majetku z majetkové podstaty, avšak 

zatímco u vynětí majetku jde o posuzování zejména právních okolností, v případě vyjmutí 

                                                 
48 Dle ust. § 68 odst. 2 EŘ. 
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jsou posuzovány praktické okolnosti (s výjimkou případného promlčení pohledávky 

dlužníka), které jsou pro soud jen těžko seznatelné. 

 V praxi se pak často stává, že insolvenční správce vyjímá majetek z majetkové 

podstaty bez předchozího souhlasu soudu a soud o této skutečnosti informuje až spolu 

předložením aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka, přičemž čeká, zda 

bude soud protestovat anebo ne. 

Je nutné zároveň upozornit na pojmovou nekonzistenci zákonodárce, když 

nejdříve vyčleňuje samostatně pojem vyloučení, vynětí a vyjmutí, přičemž následně 

v ustanoveních týkajících se nepatrného konkursu ust. § 315 odst. 1 písm. c) InsZ používá 

pouze pojem vyloučení nedobytných pohledávek a neprodejných věcí, i když správně jde 

o vyjmutí. 

Do budoucna by bylo proto vhodné jednak sjednotit pojmosloví InsZ a dále 

vyjmutí majetku z majetkové podstaty v souladu se zásadou ekonomie insolvenčního 

řízení vázat pouze na souhlas věřitelského výboru, který má obvykle lepší představu o 

prodejnosti věcí či dobytnosti pohledávek dlužníka než insolvenční soud. Přezkum soudu 

by měl nastoupit v rámci dohledové činnosti teprve v okamžiku, kdy bude některý z 

účastníků insolvenčního řízení něčeho proti vyjmutí namítat. 
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4 Správa majetkové podstaty 

Než dojde ke zpeněžování majetkové podstaty, musí insolvenční správce zajistit její 

správu, zejména proto, aby neztrácela na hodnotě. Správou majetkové podstaty se dle ust. 

§ 230 InsZ rozumí zejména činnost, jakož i právní jednání a opatření z ní vyplývající, 

pokud směřuje k tomu, aby: 

a) „nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k 

odstranění, zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží“. Sem 

náleží zejména zajištění pojištění dlužníkova majetku a jeho případná ostraha, 

pokud je to vhodné. 

b) „majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým 

určením, pokud tomu nebrání jiné okolnosti.“ Sem lze zařadit buď přímé 

provozování závodu dlužníka na jeho majetku insolvenčním správcem, případně 

pronajmutí či propachtování dlužníkova majetku třetím osobám, aby do 

zpeněžení nestály jeho věci ladem. Zejména těžké strojní zařízení přitom právě 

dlouhodobým nepoužíváním může ztrácet na ceně více, než kdyby bylo v daném 

období řádně využíváno. Mezi okolnosti, které brání využívání majetku 

dlužníka, je možné zařadit případy, kdy by bylo využívání majetku dlužníka, 

resp. provozování jeho závodu, ztrátové. 

c) „se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se 

zřetelem ke stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem.“ 

Insolvenční správce by obecně neměl hazardovat s majetkovou podstatou 

dlužníka. Není proto vhodné, aby například rizikově investoval volné finanční 

prostředky dlužníka. Na druhou stranu je ale přípustné, aby se konzervativní 

cestou pokusil rozmnožit volné finanční prostředky dlužníka, například 

prostřednictvím termínovaných bankovních vkladů či účtů. Insolvenční správce 

takovým postupem zároveň chrání majetkovou podstatu před znehodnocením 

v důsledku inflace. 

d) „byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných 

právních úkonů“. Viz samostatnou podkapitolu 5.1. 

InsZ výslovně u nezajištěného majetku nestanovuje, že by do správy majetkové podstaty 

mohl svými pokyny vstupovat věřitelský výbor. Jedná se o dosti schizofrenickou úpravu, 

jelikož náklady spojené se správou majetkové podstaty věřitelský výbor schvalovat může. 
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Věřitelský výbor tedy přímo nemůže udělit insolvenčnímu správci pokyn, jak s majetkem 

při jeho správě nakládat, avšak může mu odmítnout schválit náklady na nakládání, se 

kterým nesouhlasí.49 Do budoucna by dle autora bylo vhodné nastavit tuto úpravu 

transparentněji a jasně stanovit pro věřitelský výbor možnost v rozumné míře korigovat 

postup insolvenčního správce při správě majetkové podstaty.  

4.1 Vymáhání pohledávek dlužníka 

Specifickou součástí správy majetkové podstaty je dle výše uvedeného výčtu také 

vymáhání pohledávek dlužníka. Dle autora je vymáhání pohledávek dlužníka fakticky 

spíše bližší zpeněžování jeho majetku, čemuž nasvědčuje i ta skutečnost, že 

z vymožených pohledávek je správci vyplácena odměna, jako kdyby došlo k jejich 

zpeněžení. 

Poddlužníci dlužníka jsou nově od 1. 1. 2014 povinni hradit své pohledávky 

k rukám insolvenčního správce teprve od rozhodnutí o konkursu, pokud nestanoví 

případné předběžné opatření jinak. Dle názoru autora byla vhodnější úprava účinná do 

konce roku 2013, kdy musely být pohledávky dlužníka uhrazovány k rukám 

insolvenčního správce již od zjištění úpadku dlužníka, když valná většina úpadků 

dlužníka je nakonec řešena konkursem. Odložení nutnosti hradit pohledávky dlužníka 

k rukám insolvenčního až na rozhodnutí o konkursu pak může umožnit dlužníkovi, aby 

zcizil vyplácené pohledávky, například postoupením pohledávek na offshoreovou 

společnost, když si po zjištění úpadku uvědomí, že jeho situace je zpečetěna. Stále ale 

platí, že soud může předběžným opatřením uložit dlužníkovým věřitelům, aby své dluhy 

hradili k rukám insolvenčního správce a nikoli dlužníka, a to dokonce před rozhodnutím 

o úpadku.50 Takový postup lze doporučit vždy, kdy má insolvenční správce nebo věřitelé 

podezření na jakoukoli nekalou činnost dlužníka. 

Insolvenční správce je oprávněn vymáhat i ty pohledávky dlužníka, které jsou 

předmětem zástavního práva. V praxi se objevovaly názory, dle kterých by měl být věřitel 

oprávněn vymáhat zastavené pohledávky sám, podobně, jako může mimo insolvenční 

                                                 
49 Obdobně FABIAN, Pavel a Jakub DVOŘÁK. Pokyny věřitelů v rámci správy a zpeněžení majetku. 

Konkursní noviny. 2015, č. 9, s. 13, ISSN: 1213-4023. 

50 Srovnej MAREŠOVÁ, Marcela. Pohledávky dlužníka za třetími osobami. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, 

s. 36. 
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řízení vymáhat zajištění poskytnuté třetími osobami odlišnými od dlužníka. Nejvyšší 

soud nicméně v rozsudku ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3963/2011, dovodil, že 

zastavené pohledávky může vymáhat pouze insolvenční správce, a to proto, že zastavená 

pohledávka je i nadále majetkem dlužníka a vztahuje se na ní proto omezení dle ust. § 

109 odst. 1 InsZ. Nejvyšší soud dokonce v nadepsaném rozhodnutí dovodil, že soudy jsou 

povinny po prohlášení úpadku dlužníka ex offo zastavit jakákoli řízení o poddlužnických 

žalobách podané věřitelem. Tento závěr dle názoru autora platí také pro zajišťovací 

postoupení pohledávek. 

Insolvenční správce může pro vymáhání pohledávek dlužníka využít zastoupení 

advokátem, avšak pokud by měla být jeho odměna hrazena z majetkové podstaty, musí 

takový výdaj schválit věřitelský orgán dlužníka. Je sporné, zda by byl takový souhlas 

nutný také v případě, kdy by odměna advokáta insolvenčního správce měla být hrazena 

pouze z přísudku v rámci příslušného soudního řízení. Autor se domnívá, že v takovém 

případě není souhlas věřitelského orgánu nutný, když odměna advokáta nijak nesnižuje 

rozsah majetkové podstaty.  

InsZ neobsahuje ust. podobné ust. § 14 odst. 1 písm. g) ZoKV, dle kterého se 

prohlášením konkursu stávají splatnými nejen závazky dlužníka, nýbrž také jeho 

pohledávky. Část pohledávek dlužníka, které insolvenční správce v rámci konkursu 

převezme k vymáhání, tak není splatná. U běžných pohledávek se splatnosti do 180 dnů 

nenastává výrazný problém, jelikož insolvenční správce si může dovolit vyčkat jistou 

dobu a vymáhat pohledávky až po jejich splatnosti. Ostatně insolvenční řízení málokdy 

trvá po prohlášení konkursu méně než rok.  

Problémem jsou ale pohledávky se splatností několik let, typicky pohledávky 

dlužníka jakožto zhotovitele díla na vyplacení pozastávek od objednatele.51 V těchto 

případech se lze nezřídka setkat s lhůtou splatnosti v rozmezí tří až pěti let. Pokud 

insolvenční správce nechce vyčkávat několik let na splatnost pohledávek, může přistoupit 

                                                 
51 V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu se lze setkat s názory, že u pozastávek není pouze odložena 

splatnost, nýbrž že celý nárok na pozastávku je podmíněn a vznikne teprve po splnění ve smlouvě 

stanovených podmínek (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. 32 Cdo 2076/2007). 

Autor se domnívá, že k pozastávkám nelze přistupovat takto paušálně a vždy záleží na konkrétním 

smluvním ujednání, které určí, zda dochází pouze k odložení splatnosti části ceny za dílo anebo jde o 

samostatný podmíněný nárok. Pro výše uvedené závěry ale nemá tato dichotomie význam. 
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buď k jejich úplatnému postoupení na třetí osobu anebo se dohodnout s odběratelem na 

jejich předčasném uhrazení za přiměřený diskont.  

I když je nová úprava nezakládající splatnost pohledávek dlužníka prohlášením 

konkursu pro dlužníka a jeho insolvenčního správce méně výhodná, autor se domnívá, že 

pouze přibližuje právní vztahy spravedlivému uspořádání, jelikož nelze po poddlužnících 

dlužníka požadovat předčasnou úhradu jejich dluhů z důvodů úpadku na straně dlužníka.  

Zákonodárce ve snaze motivovat insolvenčního správce ve vymáhání 

pohledávek dlužníka stanovil v ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákon č. 549/1991 Sb., o 

soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, že insolvenční správce je osvobozen 

od placení soudních poplatků v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího 

do majetkové podstaty, tedy i při vymáhání pohledávek dlužníka. Insolvenční správce 

zde nicméně není tak jako v případě incidenčních sporů týkajících se pravosti, výše a 

pořadí přihlášených pohledávek osvobozen od případné povinnosti k náhradě nákladů 

daného řízení.  

V návaznosti na tuto skutečnost je pak problematickým ust. § 37 odst. 3 InsZ, 

dle kterého insolvenční správce odpovídá vlastním majetkem za škodu, která vznikne 

věřitelům s pohledávkami za majetkovou podstatou tím, že jejich pohledávka nebude 

moci být uspokojena. Insolvenční správce je sice, jak bylo uvedeno výše, osvobozen od 

povinnosti hradit soudní poplatek, avšak pokud případně prohraje spor o vymožení 

pohledávky dlužníka, bude pravděpodobně ve smyslu ust. § 142 odst. 1 OSŘ povinen 

uhradit protistraně náhradu nákladů. Podání žaloby je na uvážení insolvenčního správce, 

a proto se insolvenční správce dle názoru autora za současného znění ust. § 37 odst. 3 

InsZ nemůže vyvinit z povinnosti hradit náhradu nákladů protistraně, která ve sporu s ním 

uspěla.  

Autor se domnívá, že tato skutečnost není důvodem pro to, aby insolvenční 

správce žalobu nepodával, ve smyslu ust. § 36 odst. 1 InsZ je totiž povinen dát při výkonu 

své funkce přednost společnému zájmu věřitelů před svými vlastními zájmy. Měl by tedy 

dát přednost společnému zájmu věřitelů na vyšším uspokojení před jeho vlastním zájmem 

vyhnout se riziku, že bude muset hradit náklady soudního řízení ze svých vlastních 

prostředků. Insolvenčnímu správci lze samozřejmě doporučit, aby si před zahájením 

případného sporu vyžádal stanovisko věřitelského výboru, případně také získal od 
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věřitelského orgánu souhlas s tím, že případná náhrada nákladů řízení bude hrazena 

z prostředků majetkové podstaty. 

4.2 Správa majetku tvořícího zajištění 

V případě správy zajištěného majetku je insolvenční správce ve smyslu ust. § 230 odst. 2 

InsZ povinen respektovat pokyny zajištěného věřitele, který má k dané věci zajištění jako 

první v pořadí. Náklady na provedení příslušného pokynu pak nese zajištěný věřitel ze 

svého. Pokud by s pokynem insolvenční správce nesouhlasil, může jej předložit 

k přezkoumání soudu v rámci jeho dohledové činnosti.  

InsZ nově od 1. 1. 2014 stanovuje, že k takovému pokynu zajištěného věřitele 

musí být připojen souhlas ostatních věřitelů se zajištěním k danému majetku. Pokud tomu 

tak není, musí insolvenční správce předložit pokyn zajištěného věřitele soudu a ten 

k němu do 30 dnů nařídí jednání. Na tomto jednání se projednají případné námitky, které 

mohou uplatnit ostatní zajištění věřitelé pouze v propadné lhůtě sedmi dnů ode dne 

zveřejnění pokynu zajištěného věřitele v insolvenčním rejstříku. V praxi v případech, kdy 

k majetku svědčí zajištění většímu počtu věřitelů, dle názoru autora převládne postup, 

kdy nebude zajištěný věřitel obcházet všechny ostatní zajištěné věřitele a dojednávat 

s nimi souhlas se svým pokynem, ale spíš nechá správce předložit pokyn soudu a 

rozhodnout najednou na příslušném jednání. Takový postup je efektivní také v situacích, 

kdy zajištěný věřitel ví o tom, že insolvenční správce bude jeho pokyn rozporovat. Pak je 

jednodušší, aby o námitkách insolvenčního správce a případných námitkách ostatních 

zajištěných věřitelů rozhodl na jednom jednání soud, než s předstihem shánět souhlasy 

dalších zajištěných věřitelů s vědomím, že insolvenční správce stejně předmětný pokyn 

předloží k posouzení insolvenčnímu soudu. 
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5 Rozhodování o způsobu zpeněžování majetkové 

podstaty 

Podmínkami pro zpeněžení majetku v konkursu je dle ust. § 283 odst. 2 InsZ, aby již 

proběhla první schůze věřitelů a rozhodnutí o konkursu bylo pravomocné. Soudní praxe 

pak k těmto podmínkám přidává třetí podmínku, že pravomocné musí být také rozhodnutí 

o úpadku52, když tato podmínka dle Nejvyššího soudu implicitně vyplývá z druhé 

podmínky – právní moci rozhodnutí o konkursu. Před splněním těchto podmínek může 

dojít ke zpeněžení majetku zcela výjimečně v situacích, kdy: 

a) jde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením; nebo 

b) insolvenční soud povolí výjimku. 

Je nutné uvědomit si, že tyto podmínky jsou alternativní, tj. v situaci hrozící zkázy nemusí 

osoba s dispozičním oprávněním (dlužník nebo jeho insolvenční správce) při zpeněžování 

čekat na rozhodnutí soudu a naopak může soud požádat o výjimku, i když nehrozí 

bezprostřední znehodnocení majetku. Jako příklad z praxe lze uvést prodej celého závodu 

dlužníka v případu sp. zn. KSBR 46 INS 9394/2011, kdy soud povolil výjimku pro prodej 

majetku dlužníka53, kde nehrozila bezprostřední zkáza, s odůvodněním, že takový postup 

je „ve společném zájmu věřitelů, jež spočívá v dosažení rychlého, hospodárného a co 

nejvyššího uspokojení jejich pohledávek“ a uvedl, že „dále bylo přihlédnuto ke způsobu 

podnikání dlužníka, které je vysoce specializované a je stále realizováno.“ 

Majetek může být v insolvenčním řízení zpeněžován několika způsoby: 

a) veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“); 

b) prodejem movitých a nemovitých věcí dle OSŘ; 

c) prodejem mimo dražbu; a 

                                                 
52 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sen. zn. 29 NSČR 23/2011, dle kterého „Ustanovení 

§ 283 odst. 2 insolvenčního zákona, jež dovoluje přikročit ke zpeněžení majetkové podstaty teprve po právní 

moci rozhodnutí o prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci 

bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku, je 

samozřejmě nezbytné vyložit (v souladu s jeho účelem) pro situaci, kdy je sice v právní moci usnesení o 

prohlášení konkursu, leč nikoli rozhodnutí o úpadku, tak, že ke zpeněžení majetkové podstaty nelze (až na 

tam pojmenované výjimky) přikročit, dokud není v právní moci rozhodnutí o úpadku.“ 

53 Konkrétně usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 7. 2011, sp. zn. KSBR 46 INS 9394/2011-B-22. 
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d) v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu.54 

O způsobu zpeněžení rozhoduje obvykle insolvenční správce s předchozím souhlasem 

věřitelského výboru. V samostatné části autor rozebere zpeněžování zajištěného majetku, 

kde je procedura značně odlišná.  

InsZ nepředpokládá situaci, kdy věřitelský výbor odmítne správci udělit pokyn 

k tomu, jakým způsobem má být zpeněžení majetku dlužníka realizováno, avšak takováto 

situace může zcela jistě nastat a bude zapotřebí ji řešit. Autor se domnívá, že pokud se 

věřitelský výbor nevyjádří, resp. nedá správci žádný pokyn ke způsobu zpeněžování 

dlužníkova majetku, měl by se správce obrátit na insolvenční soud. Soud nemůže 

nahrazovat souhlas věřitelského výboru při jeho nečinnosti, tuto situaci je ale možné řešit 

nepřímo jinými prostředky InsZ. Do úvahy přichází zejména: 

a) uložení povinnosti věřitelskému výboru rozhodnout v soudem stanovené lhůtě v 

souladu s ust. § 11 odst. 1 InsZ; nebo 

b) uložení pořádkové pokuty v případě nesplnění povinností věřitelského výboru v 

souladu s ust. § 81 odst. 1 InsZ. 

Pokud by věřitelský výbor i přes výše uvedené nejednal, je dle autora možné (a také 

vhodné), aby kterákoli osoba podala ve smyslu ust. § 63 odst. 3 InsZ soudu podnět k 

odvolání některého člena věřitelského výboru anebo celého věřitelského výboru. Pokud 

takový návrh podá schůze věřitelů a pokud je návrh v souladu se zákonem, soud mu musí 

vyhovět. Není zcela jasné, co měl zákonodárce na mysli, když použil pojem „v souladu 

se zákonem“. I bez tohoto ustanovení je totiž zřejmé, že pokud zde jsou zákonné důvody 

pro odvolání člena věřitelského výboru, musí soud i ex offo konat a naopak, pokud zde 

žádné zákonné důvody pro odvolání nejsou, podnět schůze věřitelů nemůže nikdy 

k odvolání člena věřitelského výboru stačit. Lze tedy uzavřít, že pojem „v souladu se 

zákonem“ je v ust. § 63 odst. 3 InsZ spíše nadbytečný a do budoucna by měl být vypuštěn, 

případně by celá formulace měla být změněna tak, že o návrhu na odvolání člena 

věřitelského výboru musí vydat soud rozhodnutí, vůči kterému by bylo přípustné 

odvolání, zatímco v případě nekvalifikovaného podnětu třetích osob tak učinit nemusí. 

InsZ dále v ust. § 60 InsZ výslovně stanovuje, že členové věřitelského výboru 

nezastupují ve věřitelském výboru své vlastní partikulární zájmy, nýbrž musí jednat 

                                                 
54 Jedná se o novinku od 1. 7. 2017. 
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v zájmu všech věřitelů dlužníka, a to s odbornou péčí. Pokud toto pravidlo poruší, 

odpovídají za škodu, kterou tak způsobí, ať už dlužníku nebo třetím osobám, zejm. 

věřitelům dlužníka. Pod tuto situaci by měla spadat také výše popsaná liknavost při 

rozhodnutí o způsobu prodeje majetku dlužníka, i když v praxi bude patrně těžké prokázat 

vznik konkrétní škody. 

Další možnost rozhodnutí o způsobu zpeněžení majetku dlužníka nabízí ust. § 

54 odst. 2 InsZ, dle kterého si může schůze věřitelů vyhradit k rozhodnutí cokoli, co patří 

do působnosti věřitelských orgánů. Schůze věřitelů se tak může usnést také na tom, 

že bude místo věřitelského výboru (resp. zástupce věřitelů) rozhodovat o způsobu 

zpeněžení majetku dlužníka.55 InsZ nestanovuje, že by k takovému rozhodnutí byla 

oprávněna pouze první schůze věřitelů. V případě zablokování rozhodnutí věřitelského 

výboru je možné svolat schůzi věřitelů, která si atrahuje právo rozhodovat o způsobu 

zpeněžení majetku dlužníka. Toto řešení je ale efektivní pouze v případě, kdy jsou 

hlasovací poměry na schůzi věřitelů jiné než v samotném věřitelském výboru. 

6 Nemožnost nabývat majetek dlužníka 

InsZ v ust. § 295 InsZ uvádí osoby, které nesmějí nabývat majetek z majetkové podstaty 

dlužníka, a to pro jejich propojení se samotným dlužníkem. Zjevným důvodem je 

skutečnost, že osoby, u kterých je odůvodněné podezření, že se podílely na úpadku 

dlužníka, případně čerpaly prospěch z předchozího podnikání dlužníka, by neměly mít 

právo následně ještě nabývat jeho majetek. Fakticky by pak bylo totiž možné, aby dlužník 

opakoval scénář, kdy se zadluží, nabude majetek, skončí v konkursu a následně bude 

tento majetek převeden na spřízněnou osobu, která se opět zadluží, nabude další majetek, 

atd. 

Osoby, které nemohou nabývat majetek dlužníka, jsou: 

a) dlužník samotný; 

b) osoby blízké dlužníkovi; 

c) osoby tvořící s dlužníkem koncern; 

d) vedoucí zaměstnanci dlužníka, podle ust. § 33 odst. 3 a ust. § 73 odst. 3 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a osoby jim blízké; 

                                                 
55 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 10. 2009, sp. zn. 2 VSPH 344/2009-B-198. 
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e) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního 

řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo 

podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost; 

f) společníci dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová; 

g) akcionáři dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie 

odpovídající více než desetině základního kapitálu; 

h) prokuristi dlužníka; 

i) členy a náhradníci věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas 

s nabytím majetku z majetkové podstaty; 

j) osoby tvořící koncern s členy a náhradníky věřitelského výboru a osoby členům 

a náhradníkům věřitelského výboru blízké. 

Pokud by byl přes tento zákaz majetek dlužníka na tyto osoby převeden, a to i 

zprostředkovaně ve lhůtě tří let od skončení konkursu, je takové jednání neplatné. Avšak 

pouze relativně, tj. převodu se musí dovolat ten, kdo je jím dotčen. InsZ zde ale přímo 

neuvádí, kdo všechno by mohl být takovou dotčenou osobou. Patrně sem budou náležet 

zejména dlužník a jeho věřitelé. Autor se domnívá, že takovou dotčenou osobou by mohly 

být také třetí osoby, které měly zájem o nabytí majetku, jenž byl zpeněžen v rozporu s ust. 

295 InsZ. InsZ neuvádí ani lhůtu, do které je možné dovolat se této relativní neplatnosti, 

uplatní se proto obecná promlčecí lhůta dle ust. § 629 NOZ, tedy tříletá subjektivní a 

desetiletá objektivní lhůta. 

V odůvodněných případech může insolvenční soud po vyjádření věřitelského 

výboru povolit z tohoto zákazu výjimku. InsZ nestanovuje, že věřitelský výbor musí 

s takovou výjimkou souhlasit, pro soud má jeho vyjádření pouze doporučující charakter, 

avšak lze předpokládat, že věřitelský výbor bývá lépe informován o faktické situaci 

v insolvenčním řízení, a tak bude soud jeho názor obvykle respektovat. V praxi 

insolvenční soud často povolení výjimky blíže neodůvodňuje, a proto nelze zobecnit 

důvody, které mohou vést k takové výjimce. Výjimečně lze však nalézt případy, kdy 

uvádí konkrétní důvody, např. nízkou hodnotu zpeněžovaného majetku56 nebo značnou 

sociální újmu osob, které nejsou dlužníky, pokud by nemovitost nenabyla dcera 

dlužníků57.   

                                                 
56 Viz usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 4. 2009, sp. zn. KSPH 37 INS 4234/2008-B-17. 

57 Viz usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. KSPL 54 INS 8860/2011-B-20. 
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7 Postupy při zpeněžování majetkové podstaty 

7.1 Veřejná dražba 

7.1.1 Příprava dražby 

InsZ neobsahuje zvláštní úpravu postupu pro prodej majetku ve veřejné dražbě, jediným 

ustanovením týkajícím se přímo prodeje v dražbě je ust. § 287 odst. 2 InsZ, který stanoví, 

že smlouva s dražebníkem nenabude účinnost, dokud jí neschválí věřitelský výbor. ZoD 

rozlišuje dva základní typy dražeb: 

a) dobrovolná dražba – dražba prováděná na návrh vlastníka věci; 

b) nedobrovolná dražba – dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož 

pohledávka je podložena vykonatelným titulem a je zajištěna zástavním právem 

k předmětu dražby. 

V případě dražby v rámci insolvenčního řízení jde o dražbu dobrovolnou, když na účet 

dlužníka (vlastníka věci) jedná svým jménem insolvenční správce. Dle ust. § 18 odst. 3 

ZoD nesmí v případě dražby prováděné na návrh insolvenčního správce překročit výše 

odměny dražebníka 10 % z ceny dosažené vydražením, nejvýše však 1 000 000 Kč 

zvýšených o 1 % z ceny dosažené vydražením přesahující 10 000 000 Kč. Pokud je ale 

dražen majetek tvořící zajištění, nesmí dle ust. § 298 odst. 4 InsZ náklady spojené se 

zpeněžením, které zahrnují také odměnu dražebníka, překročit 5 % výtěžku zpeněžení. 

Vyšší částku by musel schválit příslušný zajištěný věřitel. 

Poté, co je smlouva s dražebníkem schválena věřitelským výborem, a tedy i 

účinná, může dražebník započít kroky směřující k provedení dražby. 

Nejprve v souladu s ust. § 20 ZoD zveřejní dražebník dražební vyhlášku, která 

musí obsahovat: 

a) informaci, že jde o dražbu dobrovolnou; 

b) označení dražebníka, 

c) místo, datum a čas zahájení dražby, 

d) označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na 

předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem 

ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby 

nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu, a je-li předmětem dražby kulturní 

památka, i tuto skutečnost, 
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e) nejnižší podání a stanovený minimální příhoz, který může účastník dražby 

učinit, 

f) požaduje-li složení dražební jistoty, způsob a lhůtu pro její složení, číslo účtu a 

adresu místa, kde má být dražební jistota složena, co je dokladem o složení 

dražební jistoty, výši dražební jistoty a způsob jejího vrácení; popřípadě lze-li 

složit dražební jistotu platební kartou nebo šekem, 

g) je-li přípustný i jiný způsob úhrady ceny dosažené vydražením než úhrada v 

hotovosti; způsob úhrady ceny dosažené vydražením nesmí být pro vydražitele 

spojen s nadbytečnými obtížemi, 

h) datum a čas konání prohlídky předmětu dražby, u věcí movitých též místo konání 

prohlídky a organizační opatření k zabezpečení prohlídky, 

i) u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy, 

j) podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli, 

k) případné upozornění, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce nebo 

jejich část, zejména pak o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích 

na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných 

informací, případně že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo 

odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou, 

l) lhůtu pro uhrazení ceny dosažené vydražením přesahující 500 000,- Kč, 

m) výši odměny vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení, její splatnost či 

ujednání o tom, že dražba bude provedena pro vydražitele bezúplatně. 

Dražební vyhláška musí být zveřejněna minimálně 15 dnů předem na místě obvyklém. 

Pokud se jedná o nemovitou věc, závod nebo jeho organizační složku nebo pokud nejnižší 

podání přesáhne 100 000 Kč, musí být dražební vyhláška zveřejněna nejméně 30 dnů 

předem, a to nejen na místě obvyklém, ale také na centrální adrese58. Zkrátit tyto lhůty 

může pouze v případě předmětů podléhajících rychlé zkáze. 

Dražební vyhláška se pak dle ust. § 20 odst. 5 ZoD doručuje: 

a) vlastníkovi, 

                                                 
58 Centrální adresa je zřízena na základě nařízení vlády 168/2000 Sb., o centrální adrese, ve znění pozdějších 

předpisů, a je dostupná na serveru http://www.centralniadresa.cz/cadr/. 

http://www.centralniadresa.cz/cadr/
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b) osobám, které mají k předmětu dražby právo zapsané v katastru nemovitostí 

nebo v listinách osvědčujících vlastnictví předmětu dražby nezbytných k 

nakládání s ním, 

c) je-li předmětem dražby nemovitost, podnik nebo jeho organizační složka, 

správci daně příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo místa podnikání 

navrhovatele, je-li navrhovatel fyzickou osobou, nebo podle sídla navrhovatele, 

je-li navrhovatel právnickou osobou, a správci daně, v jehož obvodu se 

nemovitost, podnik nebo jeho organizační složka nachází, 

d) jde-li o podnik nebo jeho organizační složku, Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, 

e) jde-li o majetek právnické osoby, jejímž zakladatelem, zřizovatelem, 

společníkem nebo členem je stát, též orgánu státu vykonávajícímu práva 

zakladatele, zřizovatele, společníka nebo člena této právnické osoby. 

7.1.2 Dražba 

Pokud nedojde k upuštění od dražby59, proběhne dražební jednání. Na dražební jednání 

musí být umožněn vstup každému, kdo prokáže, že splňuje podmínky stát se účastníkem 

dražby. Do prostoru musí mít přístup také veřejnost. 

Licitátor následně prohlásí, že zahajuje dražbu a učiní prohlášení o předmětu 

dražby. Účastníci dražby činí podání. Draží se, dokud účastníci činí další podání. Pokud 

ani přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora, že dojde k udělení příklepu nejvyššímu 

aktuálnímu podání a zopakování nejvyššího podání, nedojde k navýšení podání, učiní 

licitátor třetí výzvu a následně udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší 

podání, čímž je dražba skončena. 

Pokud by během dražby nebylo učiněno ani nejnižší podání, licitátor může jeho 

výši snížit dle smlouvy o provedení dražby. Pokud by současně učinilo stejné podání více 

osob, rozhodne se mezi nimi losem. 

O provedené dražbě sepisuje dražebník protokol, který podepíše společně 

s licitátorem a vydražitelem. Zároveň jej zašle osobám, kterým zasílal dražební vyhlášku. 

Pokud cena za předmět dražby nepřesahuje 200 000 Kč, je vydražitel povinen 

uhradit ji ihned po skončení dražby.  Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 

                                                 
59 Blíže viz čl. 8.1.3 této práce. 
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Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovenou v 

dražební vyhlášce, která však nesmí být obecně kratší než deset dní ode dne skončení 

dražby. V případě dražby na návrh insolvenčního správce60 nesmí být kratší než 30 dnů 

a delší než 90 dnů ode dne skončení dražby. Pro úhradu ceny, která přesahuje 200 000 

Kč, avšak nepřesahuje 500 000 Kč, nestanovuje ZoD žádné lhůty a bude tedy na uvážení 

dražebníka, příp. insolvenčního správce, jaká bude lhůta v dražební vyhlášce. Cenu 

dosaženou vydražením nelze uhradit započtením a není možné ani platit směnkou. 

Vlastnické právo přechází na vydražitele již k okamžiku přidělení příklepu pod 

podmínkou, že následně uhradil cenu dosaženou vydražením. To platí také pro nabytí 

vlastnických práv, u kterých je pro jejich smluvní převod nutný zápis ve veřejném 

rejstříku (např. nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí). Vydražitel obdrží písemné 

potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, které dokládá jeho vlastnické právo 

k vydraženým nemovitostem. 

Při dražbě, která představuje zpeněžení majetku ve smyslu ust. § 285 InsZ, 

zanikají, na rozdíl od obecné dobrovolné dražby, zástavní práva váznoucí na tomto 

majetku. Služebnosti a reálná břemena zanikají pouze, pokud jsou v insolvenčním řízení 

neúčinná. 

V případě neúspěšné dražby může být se stejným dražebníkem uzavřena 

smlouva o tzv. opakované dražbě. Na rozdíl od konání zcela nové dražby má tu výhodu, 

že lze bez dalšího využít cenový odhad z původní dražby. Opakovanou dražbu lze provést 

i v případě zmaření dražby, avšak není možné k ní přistoupit, pokud bylo upuštěno 

od dražby nebo byla dražba neplatná. Smlouvu o opakované dražbě je nutné uzavřít do 

deseti dnů od doručení protokolu o provedené dražbě nebo vyrozumění o zmaření dražby. 

U dražby movitých věcí, kde nejnižší podání u žádné z nich nepřesahuje 

1 000 000 Kč, lze provést tzv. hromadnou dražbu. V takovém případě se postupně draží 

jednotlivé movité věci. U každé z nich je nutné zvlášť provést její vyvolání. Dražba končí 

udělením příklepu u poslední zpeněžované věci nebo tím, že licitátor ukončí dražbu, 

neboť nebylo učiněno ani nejnižší podání nebo nebylo učiněno nejnižší podání ani po 

jeho snížení u předmětu dražby, který je v pořadí poslední. Hromadnou dražbu je nutno 

                                                 
60 ZoD zde používá neaktuální pojem správce konkurzní podstaty. 
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odlišit od dražby souboru majetku, kdy je více samostatných věcí dražen jako soubor 

majetku. Je vyvolán společně a dražen na základě jednoho společného podání. 

Autor dále rozebere možnosti, jak může být dražba zmařena.  

7.1.3 Upuštění od dražby 

ZoD stanovuje v případě dobrovolné dražby v ust. § 22 několik podmínek, za kterých 

musí dražebník upustit od vyhlášené dražby, a to: 

a) na písemné požádání vlastníka – v případě insolvenčního řízení insolvenčního 

správce; 

b) je-li doloženo, že navrhovatel (insolvenční správce) není oprávněn provést 

dražbu – v praxi by připadalo patrně v úvahu při odvolání insolvenčního správce 

z funkce, pokud by nový správce s dražbou nesouhlasil; 

c) je-li smlouva o provedení dražby neplatná či následně zrušena; 

d) nebyly-li splněny podmínky týkající se prohlídky předmětu dražby ve smyslu 

ust. § 15 ZoD anebo došlo k nepovolené změně údajů zveřejněných v dražební 

vyhlášce ve smyslu ust. § 21 ZoD; 

e) bylo-li zahájeno insolvenční řízení – neplatí v případě dražby navrhované 

insolvenčním správcem; 

f) byl-li nařízen výkon rozhodnutí postihující předmět dražby; 

g) došlo-li ke střetu dobrovolné a nedobrovolné dražby – taková situace prakticky 

v rámci insolvenčního řízení nastat nemůže, jelikož během insolvenčního řízení 

není možné ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. f) ZoD provést nedobrovolnou 

dražbu a ke kolizi tak nemůže dojít; 

h) bylo-li vykonatelným rozhodnutím zakázáno nakládat s předmětem dražby; 

i) zanikne-li živnostenské oprávnění dražebníka. 

Některé z uvedených podmínek mohou nastat také v průběhu insolvenčního řízení, 

přičemž ZoD výslovně neřeší, zda mají předmětné podmínky i v takovém případě za 

následek neproveditelnost dražby. Dle ZoD musí ve smyslu výše uvedeného dojít 

k upuštění od dražby také v případě, že bude rozhodnuto o soudním prodeji předmětu 

dražby, příp. bude vydán exekuční příkaz postihující předmět dražby. K tomu může dojít 

také v insolvenci, když v insolvenčním řízení sice není možné exekuci provést, ale dle 

ust. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ je možné ji nařídit. Podle doslovného výkladu ZoD by 

taková situace měla způsobit upuštění od dražby, autor se ale domnívá, že takový výklad, 
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i když gramaticky správný, by vedl k zcela absurdním závěrům. Majetek by nebylo 

možné dle ZoD vydražit v rámci insolvence, avšak dle InsZ by ho zase nebylo možné 

vydražit v exekuci. Dle autora je proto na místě ust. ZoD novelizovat a jasně stanovit, že 

toto ustanovení se neuplatní v dražbách probíhajících v rámci insolvenčního řízení.  

Dalším případem, kdy musí dojít k upuštění od dražby, je situace, pokud by bylo 

vydáno vykonatelné soudní rozhodnutí omezující vlastníka v nakládání s jeho majetkem. 

V této situaci může být zneužito zejména předběžné opatření. O návrhu na předběžné 

opatření musí být rozhodnuto do sedmi dnů, přičemž doručením vlastníkovi se usnesení 

o předběžném opatření stane vykonatelným a od dražby pak musí být upuštěno. ZoD 

přitom výslovně nestanovuje, že by tyto následky nemělo mít i rozhodnutí o konkursu, 

které samozřejmě omezuje vlastníka věci v nakládání s touto věcí a přenáší toto 

oprávnění na insolvenčního správce. I když takový výklad považuje autor za zjevně 

absurdní, bylo by vhodné i v tomto případě jasně stanovit výjimku pro insolvenční řízení. 

ZoD nestanovuje zvláštní odpovědnost za to, že osoba způsobí upuštění od 

dražby. V takovémto případě je proto nutné vycházet z obecného ust. § 2900 NOZ 

citovaného výše. 

7.1.4 Žaloba na nepřípustnost prodeje zástavy 

Do 1. 1. 2014 stanovovalo ust. § 166 SOZ, že ten, kdo tvrdí, že prodej zástavy ve veřejné 

dražbě není přípustný, může uplatnit své právo u soudu žalobou podanou proti 

zástavnímu věřiteli a dražebníkovi. Z formulace tohoto ust., kdy byla žaloba podávána 

vůči dražebníkovi a zástavnímu věřiteli, vyplývalo, že takovou žalobu je možné podat 

pouze v případě nedobrovolné dražby, jelikož při dobrovolné dražbě vystupuje na místě 

zástavního věřitele vlastník dražené věci. Tento závěr byl potvrzen také judikaturou 

Nejvyššího soudu České republiky.61 

Od 1. 1. 2014 již žaloba na nepřípustnost prodeje zástavy není v českém právním 

řádu upravena, avšak ust. § 46a ZoD s ní i nadále počítá. Tuto nesrovnalost by bylo 

vhodné odstranit a ZoD novelizovat. 

                                                 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2012, sp. zn. 21 Cdo 601/2009. 
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7.1.5 Faktické způsoby zmaření dražby 

Dražba může být zmařena také fakticky, když třetí osoba znemožní její konání, a to buď 

svým jednáním během samotné dražby, případně tak, že k zahájení dražebního jednání 

vůbec nedojde, například proto, že třetí osoba donutí dražitele opustit dražební místnost. 

Takovémuto jednání je možné pouze stěží zabránit, ale pokud by se jej třetí osoba 

dopustila, dojde pravděpodobně k naplnění skutkové podstaty některého trestného činu, 

např. porušení povinnosti v insolvenčním řízení nebo pletichy v insolvenčním řízení. 

Dražba může být také zmařena, pokud vydražitel po příklepu nebude ve 

stanovené lhůtě schopen složit cenu, za kterou věc vydražil. Této situaci je možné 

předcházet tak, že bude dražebníkem stanovena dostatečná výše jistoty, kterou budou 

muset osoby složit, aby se mohly dražby účastnit. 

7.1.6 Žaloba na neplatnost dražby 

Žaloba na neplatnost dražby je pro dobrovolné dražby upravena v ust. § 24 ZoD, přičemž 

zákon nikde neuvádí, že by ji nebylo možné podat také v rámci insolvenčního řízení. 

Žalobu na neplatnost dražby může podat každý, do jehož práv bylo provedením 

dražby podstatným způsobem zasaženo a je účastníkem dražby, navrhovatelem, osobou 

oprávněnou z předkupního práva k předmětu dražby, osobou oprávněnou z práva na 

přednostní nabytí předmětu dražby nebo osobou, k jejímuž návrhu bylo vykonatelným 

rozhodnutím zakázáno s předmětem dražby nakládat. Podmínkou pro neplatnost dražby 

jsou situace, kdy 

a) dražebník neupustil od dražby, ač tak byl povinen učinit; 

b) vydražila-li předmět dražby osoba, která je z účasti na dražbě vyloučena; 

c) místo, datum nebo čas zahájení dražby byly určeny tak, že byla omezena 

možnost účasti při dražbě; 

d) způsob úhrady ceny, podmínky předání předmětu dražby vydražiteli nebo 

minimální příhoz nebyly s ohledem na zvláštnosti a hodnotu předmětu dražby 

nebo byly stanoveny za účelem omezení zájmu o účast na dražbě; 

e) pro složení dražební jistoty nebyla účastníkovi dražby poskytnuta přiměřená 

lhůta; 

f) předměty kulturní hodnoty z oboru archeologie a předměty kulturní hodnoty 

sakrální a kultovní povahy nebyly opatřeny osvědčením k trvalému vývozu;  
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g) věci, na nichž vázne zákonné předkupní právo státu podle zvláštních právních 

předpisů, zákonné předkupní právo spoluvlastníků, a byty a nebytové prostory, 

s nimiž je nakládání omezeno právem nájemců na přednostní nabytí vlastnictví, 

nebo zákonným předkupním právem nájemců podle zvláštního právního 

předpisu byly draženy bez toho, aby každá z oprávněných osob s provedením 

dražby vyslovila svůj souhlas formou písemného prohlášení opatřeného jejím 

úředně ověřeným podpisem; 

h) nebyly splněny náležitosti smlouvy o provedení dražby v ust. § 19 ZoD; 

i) nebyly splněny náležitosti vyhlášky o provedení dražby v § 20 ZoD; 

j) dražební jednání neprobíhalo dle podmínek v ust. § 23 ZoD; nebo 

k) nebyly splněny podmínky pro opakovanou či společná dražby. 

Není-li právo na určení neplatnosti dražby uplatněno do tří měsíců ode dne konání dražby, 

zaniká.  

Na tomto místě považuje autor za důležité zdůraznit, že případné podání žaloby 

na neplatnost dražby nemá vliv na vydání výtěžku z této dražby zajištěnému věřiteli, jak 

potvrdila také judikatura Vrchního soudu v Olomouci.62 Pokud by třetí osoba uspěla se 

žalobou na neplatnost dražby, nebude mít příslušné rozhodnutí vliv na prostředky již 

vyplacené zajištěnému věřiteli, zajištěný věřitel tedy nebude muset vracet do majetkové 

podstaty prostředky, které mu již byly vyplaceny. 

7.2 Prodej dle OSŘ 

Prodej dle OSŘ je v InsZ upraven značně stroze v ust. § 288 InZ, který se týká pouze 

procesních otázek při nařízení takového prodeje. K provedení prodeje je příslušný okresní 

soud dle OSŘ, prodej tedy neprovádí insolvenční soud. Návrh může podat pouze 

insolvenční správce, který je také jedinou osobou, jež se může odvolávat vůči 

rozhodnutím soudu přijatým při provádění tohoto prodeje. K návrhu musí insolvenční 

správce přiložit rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu, soupis majetkové podstaty 

ověřený insolvenčním soudem a souhlas věřitelského výboru s tímto způsobem 

zpeněžení. 

Autorovi není z praxe znám případ, kdy by insolvenční správce, resp. věřitelský 

výbor, zvolil tento způsob zpeněžení majetku místo dražby anebo zpeněžení mimo 

                                                 
62 Viz usnesení Vrchního soudu Olomouci ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 2 VSOL 765/2013-B-69. 



63 

 

dražbu.63 Důvody pro nevyužívání tohoto způsobu zpeněžování jsou nasnadě – 

zpeněžování prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí (nezaměňovat s výkonem 

rozhodnutí v rámci exekuce) není dlouhodobě využíváno ani mimo insolvenční řízení, 

zejména s ohledem na nízkou efektivitu soudních vykonavatelů a pomalost celého řízení. 

V insolvenčním řízení se navíc insolvenčnímu správci nabízí poměrně rychlé a flexibilní 

možnosti zpeněžení pomocí dobrovolné dražby nebo prodeje mimo dražbu. Lze si pak 

stěží představit situace, kdy by soudní prodej mohl být výhodnější než dva výše 

zmiňované důvody. Tento způsob zpeněžení mohl být zákonodárcem začleněn do InsZ 

jako kompromisní řešení pro případ, že o způsobu zpeněžování majetku nerozhodne 

věřitelský výbor, nýbrž soud. Avšak i insolvenční soudy spíš inklinují ke zpeněžování 

majetku dlužníka jinak než dle OSŘ. 

V rámci odborné veřejnosti se vedla diskuse, zda by mohl být zpeněžením dle 

ust. § 288 InsZ pověřen exekutor v rámci další činnosti dle ust. § 76 odst. 2 EŘ, které 

stanoví, že „Exekutor může též provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka 

či osoby oprávněné disponovat s věcí. Přitom postupuje přiměřeně podle ustanovení 

tohoto zákona.“ 

Autor se domnívá, že exekutor takový prodej nemůže provést, jelikož InsZ jasně 

uvádí, že má jít o prodej soudem postupem dle OSŘ pro prodej movitých a nemovitých 

věcí. Pokud by zákonodárce chtěl, aby takový prodej mohl realizovat také exekutor, 

muselo by zde být výslovně uvedeno, že k takovému zpeněžení může dojít také v rámci 

tzv. další činnosti exekutora. Další činnost exekutora, pod kterou spadá také možnost 

dražby, není totiž na rozdíl od postavení exekutora v rámci exekučního řízení bez dalšího 

zaměnitelná s postavením soudu při výkonu rozhodnutí. 

Tento závěr lze dovodit analogicky také z tvořící se rozhodovací praxe 

insolvenčních soudů, které již řešily otázku, zda dle ust. § 76 odst. 2 EŘ mohou exekutoři 

provádět zpeněžení majetku dlužníka veřejnou dražbou dle ust. § 286 odst. 1 písm. a) 

InsZ64, kdy dovodili, že exekutor nemůže provádět veřejnou dražbu dle ust. § 283 odst. 1 

písm. a), jelikož seznam způsobů zpeněžení v InsZ je taxativní a takovouto možnost nikde 

                                                 
63 Lze sice dohledat rozhodnutí, kde insolvenční správce tvrdil, že zpeněžoval dle OSŘ, nicméně šlo pouze 

o obranu proti udělené pořádkové pokutě – viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2012, 

sp. zn. 2 VSOL 158/2010-B-46. 

64 Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2016, sp. zn. 3 VSOL 1227/2015-B-192. 
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výslovně neobsahuje. Soudy zároveň argumentovaly, že veřejná dražba dle ZoD je proces 

zcela odlišný od dražby (bez dovětku veřejná) dle OSŘ, resp. EŘ.   

Od 1. 7. 2017 nicméně došlo k vyřešení této otázky zákonodárcem, a to tak, že 

zákonodárce zavedl nový, čtvrtý způsob zpeněžování majetku spočívající právě ve 

zpeněžení majetku v rámci dražby organizované exekutorem.65  

7.3 Prodej mimo dražbu 

Prodej mimo dražbu je jakási zbytková kategorie obsahující široké spektrum možných 

postupů směřujících k prodeji dlužníkova majetku, které nejsou prodejem v dražbě či dle 

OSŘ. 

Lze sem zařadit různé formální procesy. Jedním z nich je prodej ve výběrovém 

řízení. V takovém případě je zveřejněna výzva pro neurčitý okruh zájemců, případně jsou 

vyzváni konkrétní zájemci, kteří mají předkládat nabídky k odkupu příslušného majetku. 

Nabídky jsou obvykle předkládány v zapečetěných obálkách, které následně insolvenční 

správce za přítomnosti zájemců, věřitelského orgánu a příp. také notáře, otevře. Samotné 

vyhodnocení může být buď zcela v samostatné gesci insolvenčního správce anebo je do 

něj zapojen také věřitelský výbor. Ten může mít buď pouze poradní hlas anebo si může 

vyhradit přímo právo schválit vítěze výběrového řízení či udělit insolvenčnímu správci 

pokyn k ukončení výběrového řízení bez vyhlášení vítěze a uzavření kupní smlouvy. 

Insolvenční správce má v tomto případě větší volnost než u dražby a může tak určit 

složitější soubor kritérií pro výběr vítěze. Pokud není nabídnutá cena vyhovující, 

insolvenční správce má obvykle možnost vyzvat zájemce k navýšení nabídkových cen, 

případně výběrové řízení zrušit bez vyhlášení jeho vítěze. 

Dalším specifickým typem formálního procesu při prodeji mimo dražbu je  

kvazidražební jednání. V takovém případě probíhá licitace podobně jako u dražby (někdy 

dokonce přímo za účasti dražebníka), avšak k prodeji nedochází na základě příklepu, ale 

až následně uzavřením samostatné smlouvy se zájemcem, který v rámci licitace nabídl 

nejvyšší nabídku. Tento postup umožňuje využít základní výhody dražby – přímého střetu 

zájemců licitujících o zpeněžovaný majetek, a zároveň dovoluje vyhnout se kogentním 

ustanovením ZoD, zejména s ohledem na možné případy zmaření dražby. 

                                                 
65 Viz část 8.4 této práce.   
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Prodej mimo dražbu je možné realizovat také ve zcela neformální formě 

prostřednictvím inzerce či dokonce přímého prodeje předem vybranému zájemci. 

Vzhledem k širokým a flexibilním možnostem pro provedení prodeje mimo 

dražbu klade InsZ na schválení tohoto způsobu prodeje vyšší nároky, jak autor rozebere 

níže.  

7.3.1 Rozhodnutí o prodeji majetku mimo dražbu 

Dle ust. § 289 InsZ je k rozhodnutí o prodeji dlužníkova majetku mimo dražbu zapotřebí 

souhlasu věřitelského výboru dlužníka a zároveň souhlasu soudu. Souhlasu soudu a ani 

věřitelského výboru není zapotřebí v případech, pokud: 

a) jde o prodej věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením; nebo 

b) jde o prodej věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova 

závodu. 

Ve všech ostatních případech může věřitelský výbor oddalovat svůj souhlas s prodejem 

mimo dražbu, a tím také rozhodnutí soudu o jeho povolení. Pro odpovědnost věřitelského 

výboru platí vše, co bylo výše uvedeno obecně k rozhodnutí o způsobu zpeněžování 

majetku dlužníka a jeho případnému oddalování. 

Judikatura Vrchního soudu v Praze66 přitom vyžadovala souhlas věřitelského 

výboru i pro účinnost smlouvy o prodeji majetku, který tvoří zajištění pohledávky. Avšak 

tento postup je již od roku 1. 1. 2014 v souvislosti s revizní novelou InsZ překonán, jak 

bude blíže vysvětleno níže. 

7.3.2 Odvolání vůči rozhodnutí soudu o prodeji majetku mimo dražbu 

Dle ust. § 91 InsZ obecně platí, že odvolání proti rozhodnutím soudu učiněným v rámci 

jeho dohlédací činnosti není přípustné, pokud InsZ nestanoví jinak. Souhlas soudu 

s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu je typickým rozhodnutím soudu v rámci jeho 

dohlédací činnosti a odvolání je v tomto případě zcela nepřípustné. Lze si ale představit 

situaci, že odvolání bude i navzdory zákonné úpravě podáno s cílem oddálit prodej 

majetku dlužníka. I když bude odvolání nepřípustné, bude o jeho odmítnutí rozhodovat 

odvolací soud. Rozhodnutí o odmítnutí takovéhoto odvolání pak může trvat několik dní 

ale i měsíců. 

                                                 
66 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 6. 2012, sp. zn. 1 VSPH 708/2012-B-62. 
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Autor zastává názor, že správci nic nebrání, aby v mezidobí do odmítnutí 

takovéhoto odvolání začal se zpeněžováním majetku dlužníka, problémem tak může být 

spíše jeho neochota k takovémuto kroku. V takovém případě nezbude věřitelům než 

upozornit správce na jeho odpovědnost k náhradě škody, pokud se v mezidobí do prodeje 

zhorší v důsledku jeho neodůvodněného odkladu zpeněžení prodejnost majetku dlužníka, 

tj. i výtěžek z něj.  

7.3.3 Prodej podniku jedinou smlouvou 

V případě, kdy dochází ke zpeněžení podniku (resp. závodu) dlužníka, tj. veškerého jeho 

majetku, jedinou smlouvou, stanovuje InsZ v ust. § 290 povinnost schválit takovou 

smlouvu věřitelským výborem a soudem. InsZ přitom výslovně předpokládá, že samotná 

smlouva může být podepsána a majetek tedy může být zpeněžen již před souhlasem 

věřitelského výboru a soudu, avšak smlouva nenabude bez tohoto souhlasu účinnosti. 

Pokud by souhlas s uzavřením smlouvy oddaloval věřitelský výbor, lze 

postupovat obdobně, jak je popsáno v obecné části týkající se rozhodnutí o způsobu 

zpeněžování majetku dlužníka. 

Proti rozhodnutí soudu o souhlasu s prodejem podniku dlužníka jedinou 

smlouvou není dle názoru autora odvolání přípustné, jelikož se podobně, jako v případě 

souhlasu soudu s prodejem majetku mimo dražbu, jedná o rozhodnutí soudu v rámci jeho 

dohlédací činnosti. Opět ale není možné vyloučit, že bude vůči takovémuto rozhodnutí 

podáno odvolání třetí osobou. 

Podání odvolání vůči rozhodnutí soudu o souhlasu s prodejem podniku jedinou 

smlouvou by nemělo oddálit zpeněžení podniku jedinou smlouvou, avšak z důvodu 

opatrnosti lze doporučit, aby v případné smlouvě o prodeji podniku bylo jasně stanoveno, 

že podání odvolání vůči souhlasu soudu s prodejem podniku nemá vliv na účinnost 

smlouvy či na povinnost kupujícího vyplatit kupní cenu podniku. 

7.4 Zpeněžení v dražbě organizované exekutorem 

InsZ v ust. § 286 a v navazujícím § 289a pouze stručně uvádí, že dražba prováděná 

soudním exekutorem bude provedena dle zvláštního právního předpisu, avšak bez toho, 

aby bylo výslovně stanoveno, o jaký právní předpis se jedná. Dle ust. § 76 odst. 2 EŘ 

nicméně platí, že exekutor může mimo exekuční řízení vykonávat dražbu přiměřeně dle 

úpravy obsažené v EŘ (a k tomu se ve vztahujících ustanovení OSŘ). Autor se domnívá, 
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že stejnými pravidly se bude řídit rovněž dražba vykonávaná exekutorem v rámci 

insolvenčního řízení. InsZ obsahuje v ust. § 289a odst. 2 pouze dvě menší odchylky – 

dražba bude konaná na návrh insolvenčního správce a smlouva o provedení dražby se 

stane účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor.  

Vzhledem k tomu, že autor se v odst. 8.1 této práce podrobně věnoval dražbě dle 

ZVD, shrne autor v dalším výkladu jednotlivé odlišnosti dražby dle EŘ od dražby dle 

ZVD. 

7.4.1 Příprava dražby 

EŘ na rozdíl od ZVD nestanovuje pro exekutora limity odměny, uplatní se proto pouze 

limit pro náklady spojené se zpeněžením majetku tvořícího zajištění dle ust. § 298 odst. 

4 InsZ, které zahrnují také odměnu dražebníka. 

 

Oproti ust. § 20 ZoD obsahuje dražební vyhláška při dražbě prováděné 

exekutorem méně náležitostí, a to: 

a) datum, čas a místo dražby; 

b) označení dražených věcí; 

c) zda se věc vydraží samostatně nebo v rámci souboru věcí; 

d) rozhodnou cenu věci anebo souboru věcí; 

e) výši nejnižšího podání (§ 329); a 

f) zda se vyžaduje zaplacení jistoty a způsob jejího zaplacení (odstavec 5). 

Pokud je dražená nemovitá věc, vyhláška navíc obsahuje: 

g) pořadové číslo dražebního jednání; 

h) výslednou cenu znaleckého ocenění předmětu dražby; a 

i) věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která 

prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou. 

Povinnost složit jistotu u movitých věcí bude uložena, pokud hodnota „dražené věci nebo 

draženého souboru věcí po přepočtení na měnu České republiky podle kursu vyhlášeného 

Českou národní bankou platného ke dni, který předchází vydání dražební vyhlášky, 

ekvivalent částky 45 000 EUR.“ 

Dražební vyhláška musí být zveřejněna minimálně 30 dnů předem na místě 

obvyklém. Dražební vyhláška při dražbě movitých věcí se dle ust. § 328b OSŘ doručuje: 

a) povinnému – v případě InsZ tedy patrně dlužníkovi; 
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b) manželu dlužníka; 

c) oprávněnému – v případě InsZ tedy patrně insolvenčnímu správci; 

d) orgánu obce, v jejímž obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má dlužník 

bydliště nebo sídlo. 

V případě dražby nemovité věci se vyhláška dle ust. § 336c OSŘ doručuje také: 

e) osobám, o nichž je mu známo, že mají k nemovité věci předkupní nebo zástavní 

právo nebo výhradu zpětné koupě, osobám, kterým se doručuje usnesení podle 

§ 336a OSŘ, a osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky nebo 

pohledávky zajištěné zástavním právem za povinným a příslušnými listinami je 

prokázaly – v případě dražby v rámci insolvenčního řízení se patrně nebude 

doručovat těm osobám, k jejichž právům vůči draženému majetku se dle InsZ 

nepřihlíží. 

f) finančnímu úřadu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitá věc a v jejichž 

obvodu má dlužník své bydliště (sídlo); 

g) těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění; 

h) příslušnému katastrálnímu úřadu; a 

i) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc. 

Lze tedy uzavřít, že v případě dražby prováděné exekutorem je rozšířen počet subjektů, 

kterým se musí dražební vyhláška zasílat, je tak tomu patrně z důvodu, že dražba dle EŘ 

je ze své podstaty primárně dražbou nedobrovolnou.  

7.4.2 Dražba 

EŘ ani OSŘ na rozdíl od ZVD výslovně nestanovuje, že by dražba musela být veřejná, 

to však neznamená, že by mohlo být jednotlivým osobám bráněno v tom stát se 

účastníkem dražby. 

Dražba probíhá podobně jako dražba dle ZVD, avšak OSŘ ani EŘ výslovně 

nestanoví, že by licitátor měl u nejvyššího příklepu učinit trojí výzvu, než udělí příklep 

nejvyššímu podání, i když takový postup bude v praxi obvyklý.  

Pokud by současně učinilo stejné podání více osob, rozhodne se mezi nimi losem 

podobně jako v případě dražby dle ZVD. 

Pokud cena za předmět dražby, kterým je movitá věc, nepřesahuje 270.000,- Kč, 

je vydražitel povinen uhradit ji ihned po skončení dražby. Je-li cena dosažená vydražením 
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u movité věci vyšší, než tato suma, musí ji vydražitel uhradit do 7 dnů od udělení příklepu. 

V případě nemovité věci stanovuje lhůtu exekutor tak, aby nebyla delší než 2 měsíce.  

Vlastnické právo přechází na vydražitele již k okamžiku přidělení příklepu pod 

podmínkou, že následně uhradil cenu dosaženou vydražením. To platí také pro nabytí 

vlastnických práv, u kterých je pro jejich smluvní převod nutný zápis ve veřejném 

rejstříku (např. nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí). Vydražitel obdrží usnesení 

o udělení příklepu. Následky zpeněžení na zástavní práva a služebnosti jsou totožné jako 

u ZVD.  

OSŘ nezná institut opakované dražby, místo toho používá u movitých věcí 

obsahově obdobný pojem opětovné dražby. V případě nemovitých věcí pak mluví pouze 

o dalších dražebních jednáních, takže fakticky se jedná o jednu pokračující dražbu. 

Výsledek je ale opět obdobný jako u opakované dražby nemovitých věcí dle ZVD -  bez 

dalšího lze využít cenový odhad z původní dražby a zároveň ust. §336m OSŘ stanovuje 

postup, jak při dalších draženích jednáních snižovat nejnižších podání.   

7.4.3 Maření dražby prováděné exekutorem 

OSŘ ani EŘ neobsahují taxativní výčet případů, kdy musí dojít k upuštění do dražby. 

Jednotlivé případy, kdy nemůže k dražbě majetku dojít, jsou tak vázány na jiné okolnosti 

v rámci výkonu rozhodnutí, resp. exekučního řízení, jakými jsou např. návrh na odklad 

či zastavení exekuce nebo návrh na vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí. Autor se 

domnívá, že tato ustanovení se v případě dražby prováděné exekutorem v rámci 

insolvenčního řízení nepoužijí, jelikož zde neprobíhá žádné exekuční řízení ani výkon 

rozhodnutí, na které tato ustanovení dopadají.  

Dražbu prováděnou exekutorem je tak možné v rámci insolvenčního řízení napadat pouze 

na základě obecných ustanovení InsZ, které se týkají zpeněžování majetku v insolvenci.   

7.5 Zpeněžování majetku tvořícího předmět zajištění 

Dle ust. § 230 odst. 2 a 293 InsZ je insolvenční správce při správě a zpeněžování 

zajištěného majetku povinen postupovat dle pokynů zajištěných věřitelů.  

Problémem při zpeněžování majetku tvořícího zajištění byl vztah ust. § 293 InsZ 

s obecným ustanovením o způsobu zpeněžení dle ust. § 286 a násl. InsZ. Až do roku 2012 

bylo ust. § 293 InsZ považováno za speciální ustanovení pro zpeněžování majetku 

tvořícího zajištění a vylučovalo tak aplikaci ust. § 286 a násl. InsZ, což v praxi 
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znamenalo, že při zpeněžování majetku tvořícího zajištění byl insolvenční správce vázán 

pouze pokyny zajištěného věřitele a zpeněžování probíhalo bez schvalování ze strany 

soudu či věřitelského výboru. Soudy přitom žádosti insolvenčních správců o souhlas se 

způsobem zpeněžení majetku tvořícího zajištění výslovně odmítaly. 

Rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze tuto praxi ze dne na den změnila, 

když dovodila, že pro rozhodnutí o způsobu zpeněžení zajištěného majetku je zapotřebí 

jak souhlasu věřitelského výboru, tak souhlasu zajištěného věřitele, a v případě prodeje 

mimo dražbu také insolvenčního soudu.67 

Takovýto výklad byl dle autora nesprávný a zcela nelogicky směřoval proti 

filozofii celého InsZ. 

Pozice zajištěného věřitele je specifická, kdy dle ust. § 57 InsZ bez ohledu na 

výši svých pohledávek, nemůže navrhnout za členy věřitelského výboru více osob než 

nezajištění věřitelé. Ve věřitelském výboru tak téměř vždy převažují nezajištění věřitelé. 

Autor se domnívá, že právě proto zákonodárce chtěl ponechat rozhodování o zpeněžování 

zajištěného majetku mimo sféru věřitelského výboru. Zájmy nezajištěných věřitelů 

dostatečně chrání skutečnost, že insolvenční správce může pokyn zajištěného věřitele ve 

smyslu ust. § 293 InsZ odmítnout, pokud se domnívá, že předmět zajištění lze zpeněžit 

výhodněji. 

Soudní výklad pak znásoboval patové situace při zpeněžování. V praxi se totiž 

objevovaly situace, kdy věřitelský výbor odmítal konat, příp. rozhodoval o způsobu 

zpeněžení v rozporu s pokynem zajištěného věřitele. Insolvenční soud ale takovou situaci 

nedokázal vyřešit, když s ní při řádném výkladu InsZ nemohlo být počítáno, a nebyla 

proto upravena v InsZ. 

Veškeré nejasnosti nakonec vyřešila revizní novela InsZ účinná od 1. 1. 2014, 

kdy bylo jasně stanoveno, že v případě zpeněžování majetku jsou rozhodující pouze 

pokyny zajištěného věřitele. Rovněž měla být vyřešena také otázka, jak se má postupovat 

v situaci, kdy má k jednomu předmětu zajišťovací právo více věřitelů. Původní úprava 

do konce roku 2013 umožňovala výklad, kdy pro závaznost pokynu ke zpeněžování bylo 

zapotřebí, aby s ním vyjádřili souhlas všichni věřitelé zajištění z daného předmětu 

majetkové podstaty. Takový postup byl ale zcela nepraktický a také nelogický, jelikož 

                                                 
67 Srovnej SIGMUND, Adam. Zpeněžení zástavy v insolvenci - více otázek než odpovědí. Bulletin 

advokacie. 2012, č. 6, s. 27. 
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hodnota zajištění ve většině případů nedosahovala ani výše pohledávky prvního věřitele 

a další věřitelé tak mohli prvního věřitele vydírat svou pasivitou, resp. odlišnými pokyny. 

Zákonodárce se od 1. 1. 2014 pokusil tento problém vyřešit, když stanovil, že 

insolvenčnímu správci uděluje pokyn věřitel se zajištěním právem prvním v pořadí a až 

pokud by byl neaktivní, může pokyny udělit věřitel s horším pořadím, a pak případně 

věřitel s dalším a dalším pořadím.68 Avšak zákonodárce postupoval značně nedůsledně, 

když uvedl, že součástí pokynu zajištěného věřitele má být dle ust. § 230 odst. 4 InsZ 

souhlas ostatních věřitelů se zajištěním ke stejnému předmětu, jinak o potvrzení pokynu 

musí rozhodnout insolvenční soud. Nejde tedy o výrazný krok dopředu, spíše úkrok 

stranou, který stanovuje proces, jak neshody mezi zajištěnými věřiteli řešit. Dle autora 

bylo ale možné stejný postup dovodit i dle úpravy účinné do konce roku 2013 v rámci 

dohlédací činnosti, resp. přezkumu pokynu zajištěného věřitele. 

Pro situace, kdy je hodnota majetku známa, jelikož insolvenční správce je dle 

ust. § 219 odst. 4 InsZ povinen vždy vypracovat ocenění majetku tvořícího zajištění, by 

bylo vhodnější určit přesnější podmínky pro udělování závazných pokynů v takovýchto 

situacích, zejména pak stanovit, že insolvenční správce je vázán pouze pokyny věřitelů, 

kteří by v případě prodeje majetku za znaleckou cenu byli z tohoto majetku 

uspokojováni.69 

7.6 Náklady na zpeněžování 

Insolvenční soud často vyzývá navrhovatele, který insolvenční návrh podal, aby ve 

smyslu ust. § 108 InsZ složil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Její maximální výše 

ale může být pouze 50 000 Kč. Poté, co insolvenční správce tyto prostředky spotřebuje, 

může ve smyslu ust. § 39 InsZ požádat věřitele o poskytnutí další zálohy, avšak věřitelé 

nejsou povinni tuto zálohu poskytnout. Poskytnutí zálohy musí schválit insolvenční soud 

a také věřitelský výbor. Problémem uvedeného postupu je skutečnost, že v InsZ není zcela 

jasně stanoveno, kdy a v jakém pořadí se věřitelům, kteří zálohu správci poskytli, vrátí 

                                                 
68 Srovnej Právní rozhledy. O dalších změnách úpadkového práva. Právní rozhledy. 2013, č. 7, s. II. 

69 Opačný názor zastává např. Kozák, viz KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související: 

komentář. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-

135-4. s. 940. 
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jejich prostředky. Odborná literatura70 sice zastává stanovisko, že tato pohledávka je 

pohledávkou za majetkovou podstatou, autorovi není však známo, že by tato otázka byla 

v soudní praxi judikována. 

V některých specifických případech může být prodej majetkové podstaty 

financován také formou úvěrového financování ve smyslu ust. § 41 InsZ.  Podmínkou 

tohoto postupu je, aby k prodeji dlužníkova majetku docházelo v rámci podnikání 

dlužníka, nesmí být tedy ve smyslu ust. § 261 InsZ rozhodnuto o ukončení provozování 

podniku dlužníka. Jako případy podřaditelné pod ust. § 41 InsZ tak možno uvést zejména 

prodej nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka, který je realitním developerem. 

V takovýchto případech vzniká množství fixních nákladů, které je zapotřebí hradit, např. 

pojistné, vytápění nemovitostí atd.  K poskytnutí úvěrového financování musí ve smyslu 

ust. § 58 odst. 2 písm. c) InsZ udělit souhlas také věřitelský výbor. 

Zajištěný věřitel má přednostní právo poskytnout toto financování, pokud 

nenabídne horší podmínky, než budou nejlepší podmínky třetích subjektů. Přednostní 

právo má význam v případě, že by byl úpadek řešen prostřednictvím reorganizace, kdy je 

ve smyslu ust. § 357 InsZ možné, aby se věřitel poskytující úvěrové financování 

uspokojoval ze zajištění ostatních věřitelů. 

V případech, kdy se předpokládá od počátku řešení úpadku formou konkursu, 

bude mít pohledávka z úvěrového financování ve smyslu ust.  § 168 odst. 1 písm. f) InsZ 

pořadí pohledávky za majetkovou podstatou. 

V konkursu se tak bude uspokojovat po uspokojení odměny a hotových výdajů 

insolvenčního správce, avšak před uspokojením dalších pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek jim postaveným na roveň (tj. i před pohledávkami zaměstnanců 

či daňovými pohledávkami).  

Pořadí pohledávky za majetkovou podstatou má pouze úvěrové financování 

poskytnuté po zahájení insolvenčního řízení, provozní úvěry poskytnuté před zahájením 

insolvenčního řízení jsou pohledávkou s běžným pořadím. Případné financování 

                                                 
70 Viz ZELENKA, Jaroslav. Insolvenční zákon: zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 

108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb. : poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 

Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2., aktualizované vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. 

Komentované zákony (Beck). s. 88.  
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poskytnuté po rozhodnutí o úpadku, avšak nesplňující podmínky pro úvěrové financování 

pak bude pohledávkou za majetkovou podstatou, která ale v rámci pohledávek za 

majetkovou podstatou nebude přednostně uspokojována tak jako úvěrové financování. 

7.6.1 Náklady při zpeněžení majetku netvořícího zajištění 

V případech majetku, který netvoří předmět zajištění, vyvstává otázka, zda je nějak 

limitována výše nákladů na zpeněžení a správu, kterou si může insolvenční správce 

uplatnit. Dle ust. § 58 odst. 2 písm. c) InsZ věřitelský výbor schvaluje výši nákladů 

spojených se správou majetkové podstaty, InsZ ale již neuvádí, že by věřitelský výbor 

směl nebo měl schvalovat výši nákladů spojených se zpeněžením majetkové podstaty. 

Ustanovení týkající se zpeněžování majetku tvořícího zajištění přitom jasně uvádějí, že 

zpeněžování a správa jsou dvě odlišné činnosti insolvenčního správce. Ustanovení 

týkající se pohledávek za majetkovou podstatou (ust. § 168 odst. 2 písm. b) InsZ) ale na 

druhou stranu jako pohledávky za majetkovou podstatou uvádějí pouze náklady spojené 

s udržováním a správou majetkové podstaty, náklady spojené se zpeněžením jsou 

opomenuty. 

Autor se domnívá, že i přes absenci výslovného ustanovení o schvalování výše 

nákladů spojených se zpeněžením majetku netvořícího zajištění by bylo v rozporu se 

zájmy věřitelů přijmout výklad, dle kterého by tyto náklady nepodléhaly žádnému 

schválení. Jedná se pravděpodobně o opomenutí zákonodárce a náklady by měly být 

schvalovány věřitelským výborem a uspokojovány jako pohledávka za majetkovou 

podstatou.  

7.6.2 Náklady při zpeněžení majetku tvořícího zajištění 

V případě majetku tvořícího zajištění je situace jasnější než u jiného majetku, když ust. § 

298 odst. 3 InsZ stanovuje, že insolvenční správce může na náklady spojené se 

zpeněžením majetku odečíst maximálně 5 % získaného výtěžku a na náklady spojené se 

správou majetku maximálně 4 % získaného výtěžku. Vyšší náklady mohou být 

proplaceny pouze se souhlasem zajištěného věřitele. Autor se domnívá, že stanovená 

hranice je obvykle dostatečná. 

Mnoho nejasností vzniká ale dle zkušeností autora při zpeněžování zajištění 

nemovitostí v souvislosti s uhrazováním daní spojených s majetkovou podstatou. 
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Nejmenší problémy činí uhrazování daně z nemovitých věcí ve smyslu zákona 

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. U odborné 

veřejnosti bylo možné najít názory71, že tato daň není nákladem spojeným se správou či 

zpeněžováním majetku, jelikož nejde o náklad, který je nutný k dosažení cíle, jenž je 

v insolvenčním řízení sledován. Soudní praxe72 se k takovému restriktivnímu výkladu 

nepřiklonila a naopak dovodila, že jde o náklad spojený se správou majetkové podstaty. 

V souladu s ust. § 298 odst. 2 InsZ se proto uspokojuje i před vydáním výtěžku 

zajištěnému věřiteli, avšak celkové náklady na správu zajištěného majetku nemohou 

překročit bez souhlasu zajištěného věřitele 4 % výtěžku zpeněžení, a to bez ohledu na 

skutečnou výši této daně. 

Do konce roku 2013 nepředstavovala výraznější problémy ani daň z převodu 

nemovitostí, jelikož v případě této daně ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., 

o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 

výslovně uvádí, že plátcem daně je nabyvatel a dlužník není ani ručitelem. Tato daň se 

tedy uspokojovala zcela mimo insolvenční řízení. Od 1. 1. 2014 byla ale daň z převodu 

nemovitostí nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí ve smyslu zákonného opatření 

Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, 

které ve svém ust. § 1 stanovilo, že převodce je poplatníkem daně, „jde-li o nabytí 

vlastnického práva koupí nebo směnou,” pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V ostatních případech je poplatníkem nabyvatel. V případě insolvenčního řízení tak 

nastává jistá dvoukolejnost, když v případě zpeněžení mimo dražbu dochází k uzavření 

kupní smlouvy a poplatníkem daně z převodu nemovitostí by tak měl být insolvenční 

správce, resp. dlužník, jakožto převodce. Při zpeněžení v dražbě nebo postupem dle OSŘ 

nedochází k uzavření kupní ani směnné smlouvy a poplatníkem daně je pak nabyvatel. 

Insolvenčním správcům lze jen doporučit, aby využili možnosti sjednat si placení daně 

                                                 
71 Viz PACHL, Lukáš. Je daň z nemovitostí nákladem spojeným se správou zajištěného majetku? Konkursní 

noviny. 2012, č. 13, s. 10. 

72 Je až s podivem, že lze najít prakticky ustálenou judikaturu Vrchního soudu v Praze (namátkou usnesení 

Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 VSPH 521/2010-B-53, usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 VSPH 

521/2010-B-53 a usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn 3 VSPH 834/2010-B-39), avšak autorovi není 

známá žádná obdobná judikatura z Vrchního soudu v Olomouci. 
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z nabytí nemovitých věcí nabyvatelem také v případě smluvního prodeje majetku. Pokud 

tak neučiní, bude tato daň uspokojována v insolvenčním řízení. 

Pořadí uspokojování daně z nabytí nemovitých věcí není v InsZ výslovně 

řešeno. Je ale zjevné, že se ve smyslu ust. § 168 odst. 2 písm. e) InsZ jedná o pohledávku 

za majetkovou podstatou, přičemž dle názoru autora je nákladem souvisejícím se 

zpeněžením majetkové podstaty, jelikož je přímo vázána na prodej nemovitých věcí. 

V souladu s ust. § 298 odst. 2 InsZ se tak upokojuje před vydáním výtěžku zajištěnému 

věřiteli, avšak i zde podobně jako u daně z nemovitých věcí bez ohledu na zákonnou výši 

této daně platí, že celkové náklady na správu zajištěného majetku nemohou překročit bez 

souhlasu zajištěného věřitele 5 % výtěžku zpeněžení.  

Největší interpretační potíže než výše uvedené daně představuje otázka pořadí 

uspokojování daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) při prodeji majetku tvořícího 

zajištění. Je nesporné, že DPH bude podobně jako výše uvedené daně pohledávkou za 

majetkovou podstatou. DPH není možné podřadit pod náklad spojený se správou majetku, 

když povinnost k úhradě DPH vzniká zásadně až po prodeji příslušného majetku. DPH 

dle autora není možné zařadit ani pod náklad spojený s jeho zpeněžením. Uhrazením 

DPH nejsou hrazeny žádné náklady na zpeněžení, jedná se až o samostatnou následnou 

povinnost daňového subjektu. Je přitom možné, že po sečtení DPH na vstupu a výstupu 

bude celková daňová povinnost dlužníka za daný měsíc odlišná (resp. menší) od výše 

DPH za jednotlivý prodej.  

V takové situaci je pak v souladu s ust. § 298 odst. 2 InsZ nejprve z výtěžku 

zajištěného majetku nutné uspokojit zajištěného věřitele a až následně může být uhrazena 

DPH. Pokud nebude výtěžek dostačovat ani pro uspokojení zajištěného věřitele, DPH 

nebude vůbec uhrazena. 

Autor zároveň upozorňuje, že i kdyby pohledávka z DPH byla nákladem na 

zpeněžení majetkové podstaty, nemohla by být uspokojována přednostně v celé výši 

21 %, jelikož InsZ celkové náklady na zpeněžení limituje sazbou 5 % z výtěžku 

zpeněžení. Do této sumy je zároveň nutné zahrnout i všechny ostatní náklady na 

zpeněžení, jako je odměna dražebníka, realitní kanceláře, odměna znalce za ocenění 

majetku, náklady na výběrové řízení či marketing apod. Pokud by insolvenční správce 

z výtěžku přednostně uspokojil celou DPH, šlo by dle autora o zjevné zvýhodňování 

věřitelů. 
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Autor se v praxi setkal s názory, že insolvenční správce je povinen DPH uhradit 

s odkazem na ust. § 108 odst. 4 zák. č. Na tomto závěru nemění nic ani ustanovení zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) dle kterého 

„Osoba určená k uskutečnění prodeje obchodního majetku plátce, která přijala úplatu za 

uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna zaplatit daň na osobní daňový účet 

plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tento 

prodej uskutečnil.“ S takovým argumentem ale nelze dle názoru autora souhlasit, jelikož 

v tomto ust. není nikde uvedeno, že by DPH mělo přednost před uspokojením zajištěného 

věřitele. Je proto nutné vycházet z pořadí uspokojování pohledávek dle InsZ, kde 

jednoduše DPH není nákladem na správu ani zpeněžení majetku, a proto nemá přednostní 

pořadí před uspokojením zajištěného věřitele. Tato situace je odlišná od úpravy placení 

DPH v exekuci, kde je v OSŘ výslovně stanoveno, že nejdříve dochází k úhradě DPH a 

teprve poté k vyplacení zbytku výtěžku oprávněnému/přihlášenému věřiteli. Skutečnost, 

že nějaká pohledávka v rámci insolvenční řízení je veřejnoprávního charakteru, sama o 

sobě nestačí k tomu, aby měla jakkoli zvýhodněné pořadí.  



77 

 

8 Odměna za zpeněžení 

Konkrétní sazby odměny za zpeněžení určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OdmVyhl“). Autor nepovažuje za nutné kopírovat 

výši konkrétních sazeb z OdmVyhl, nicméně přínosným může být poukázání na základní 

principy, kterými se řídí a také na nedostatky, které v ní lze identifikovat. 

Odměna se počítá z výtěžku určeného pro vyplacení věřitelům. V praxi 

dlouhodobě vznikaly pochybnosti, zda se při výpočtu má odměna počítat z výtěžku 

poníženého o odměnu nebo zda se má pro účely výpočtu odměny do výtěžku započíst 

také samotná odměna. I když se tento rozdíl může jevit jako pouze teoretický problém, u 

vyššího výtěžku mohl nezanedbatelně ovlivnit výši odměny insolvenčního správce a tedy 

i výši uspokojení pro věřitele. Pro insolvenčního správce bylo samozřejmě výhodnější, 

aby se odměna počítala z výtěžku zvýšeného o jeho odměnu, protože v takovém případě 

byla jeho odměna vyšší, než kdyby se počítala z výtěžku sníženého o jeho odměnu. Praxe 

soudů nebyla ustálená a přístup se lišil dokonce i u jednotlivých soudců jednoho soudu. 

S účinností od 1. 1. 2014 bylo ale do ust. § 1 odst. 1 OdmVyhl doplněno, že „pro účely 

výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i 

částku připadající na odměnu insolvenčního správce.“ Zákonodárce tedy problém vyřešil 

ve prospěch insolvenčních správců. 

8.1 Odměna při zajištěných věcech 

V případě zpeněžení majetku rozlišuje OdmVyhl, zda šlo o zpeněžení zajištěného nebo 

nezajištěného majetku, přičemž odměna ze zajištěného majetku je řádově několikrát nižší 

než u zpeněžení nezajištěného majetku. Tato disproporce je patrně způsobena tím, že 

zajištěný majetek je obvykle dohledatelný z veřejných seznamů anebo jej identifikuje 

zajištěný věřitel ve své přihlášce, insolvenčnímu správci tak odpadají potíže s jeho 

vyhledáním.  

Od 1. 1 2014 OdmVyhl nově zpřesňuje, z čeho přesně má být počítána výše 

výtěžku při hromadném zpeněžení více jednotlivých věcí, které jsou všechny zajištěny ve 

prospěch jednoho věřitele. Dle ust. § 1 odst. 2 OdmVyhl se odměna počítá z výtěžku 

zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění, přičemž „pro účely této vyhlášky se za 
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jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či 

majetkových hodnot.“ V praxi to dle autora znamená, že např. u domu, ve kterém by byly 

vyčleněny bytové jednotky a který by byl zpeněžen jedinou smlouvou, by se měla odměna 

počítat z ceny celého bytového domu. Odměna insolvenčního správce v takovém případě 

bude nižší, než kdyby se odměna počítala z výtěžku za každý jednotlivý byt, jelikož 

procento odměny degresivně klesá s rostoucím výtěžkem zpeněžení z jednotlivé věci. 

Autor se domnívá, že výše popsaný postup je správný, jelikož výše odměny by měla 

odrážet faktickou provázanost jednotlivých předmětů prodeje a způsob jejich zpeněžení.  

V situaci, kdy bude insolvenční správce rozprodávat soubor věcí jednotlivě (po 

bytech v případě bytového domu, resp. po jednotlivých movitých věcech v jiných 

případech), by se měla odměna počítat z každé jednotlivě prodané věci. Insolvenční soud 

by pak měl dohlížet na to, aby insolvenční správci účelově nerozdělovali soubor 

prodávaných předmětů zajištění pouze s cílem navýšit svou odměnu. 

Tato novela zároveň zavedla několik sazeb odměn u zajištěného majetku. Do 

novely platila pro zajištěný majetek jedna sazba 2 %, což způsobovalo významné 

disproporce v porovnání se zpeněžením nezajištěného majetku, kde nejnižší sazba 

odměny činila před novelou 15 % (nyní činí 25 %). Běžně se pak zejména u konkursů 

fyzických osob stávalo, že insolvenční správce dohledal jako jediný majetek dlužníka 

jeho nemovitou věc (rodinný dům, příp. byt), která byla zastavena ve prospěch některého 

z věřitelů. Pokud čistý výtěžek z takového prodeje nepřesahoval 2 250 000 Kč, 

nepřesáhla odměna insolvenčního správce ani minimální výši odměny (viz čl. 9.3 níže). 

Nově je nejnižší sazba u zajištěného majetku stanovena na 9 %.  

8.2 Odměna při nezajištěných věcech 

Dle ust. § 1 odst. 4 OdmVyhl se výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi 

nezajištěné věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi nezajištěné 

věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení určený k uspokojení pohledávek 

nezajištěných věřitelů postavených na roveň pohledávkám za podstatou. Zákonodárce 

blíže nevysvětluje, z jakého důvodu by se měla odměna insolvenčního správce počítat 

také z prostředků určených pro uspokojení pohledávek postavených na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou, když odměna není počítána ze samotných 

pohledávek za majetkovou podstatou. Vzhledem k charakteru pohledávek postavených 

na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jde v tomto případě dle autora o snahu 
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zákonodárce motivovat insolvenčního správce k uspokojení těchto pohledávek na úkor 

pohledávek za majetkovou podstatou, za jejichž uspokojení insolvenční správce 

odměňován není. 

8.3 Minimální odměna a odměna za přezkum 

V ust. § 1 odst. 5 OdmVyhl je stanoveno, že v případě, kdy je způsobem řešení 

dlužníkova úpadku konkurs, činí odměna insolvenčního správce nejméně 45 000 Kč. 

Soudy dlouhodobě toto ustanovení vykládaly restriktivně a insolvenčním správcům 

přiznávaly minimální odměnu pouze v případě, kdy skutečně došlo ke zpeněžení 

nějakého majetku, v některých případech dokonce požadovaly zpeněžení alespoň dvou 

samostatných položek. Insolvenční správci tak často dostávali menší než minimální 

odměnu. 

Tento problém částečně vyřešila novela OdmVyhl, která od 1. 1. 2014 opětovně 

zavedla odměnu za přezkum pohledávek známou ze ZoKV. I když se tedy insolvenčnímu 

správci v konkursu nepodaří zpeněžit žádný majetek, přísluší mu dle ust. § 2a OdmVyhl 

odměna ve výši 1 000 Kč za každou přezkoumanou přihlášku, a to až do výše 100 000 

Kč. Autor se domnívá, že tato novelizace společně se zvýšením odměn ze zajištěného 

majetku lépe zohlednila skutečnou náročnost a nákladnost práce insolvenčního správce, 

avšak není zcela dostatečná. Autor souhlasí s názorem Richtera,73 že odměna za přezkum 

by se měla vztahovat také na přihlášky pohledávky, u kterých insolvenční správce při 

přezkumu nazná, že jde o pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky postavené 

jim na roveň nebo pohledávky, které se v insolvenčním řízen neuspokojují. Od 1. 7. 2017 

bude odměna za přezkum pohledávek přináležet insolvenčnímu správci rovněž 

v oddlužení, avšak ve snížené 25 % výši. Autor se domnívá, že není důvod rozlišovat 

mezi odměnami v případě oddlužení a konkursu, protože samotný proces přezkumu 

pohledávek správcem je v rámci konkursu i oddlužení stejný a nelze obecně říct, že by se 

v případě oddlužení jednalo o lehčeji přezkoumatelné pohledávky.  

  

                                                 
73 Viz RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení: komentář : § 165-204. 

Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, xii, 307 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-807-4005-497. s. 34. 
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9 Rozdělení výtěžku zpeněžení 

Obecně platí, že insolvenční správce rozděluje výtěžek mezi věřitele až na konci 

insolvenčního řízení poté, co zpeněžení veškerý majetek dlužníka. Z tohoto pravidla ale 

existují dvě základní výjimky, a tím je uspokojování zajištěných věřitelů a možnost tzv. 

částečného rozvrhu. 

9.1 Uspokojování zajištěných věřitelů 

Zajištěný věřitel je uspokojován dle ust. § 298 InsZ. InsZ zde výslovně nestanovuje, že 

insolvenční správce musí zahájit kroky k vyplacení výtěžku pro zajištěného věřitele 

neprodleně po provedení prodeje, nicméně takový postup lze ve většině případů pouze 

doporučit.  

Není tomu tak v případě, kdy výtěžek přirůstá opakovaně několikrát do měsíce, 

např. z důvodu, že předmětem zajištění je opakované plnění z pohledávek či z prodejů 

jednotlivých věcí dlužníka. V takové situaci je vhodné, aby se insolvenční správce dohodl 

se zajištěným věřitelem a výplaty prováděl pravidelně periodicky, případně vždy, když 

výtěžek dosáhne určité částky. K vyplacení výtěžku zajištěnému věřiteli je navíc 

zapotřebí souhlasu insolvenčního soudu, přičemž není vhodné, aby byl insolvenční soud 

během měsíce několikrát zatěžován žádostmi insolvenčního správce o souhlas s 

vyplacením výtěžku zajištěnému věřiteli. 

Mezi příjmy náležející zajištěnému věřiteli soudní judikatura74 v souladu se 

závěry týkající se ZKV75 zařazuje také příjmy z pronájmu zajištěného majetku 

s odůvodněním, že jde o plody z tohoto majetku. Dle názoru autora by se tyto závěry měly 

uplatnit také v jiných případech, kdy dochází k využívání zastaveného majetku, jinak než 

prostým pronájmem, například v situacích, kdy je majetek používán pro reklamní účely 

(umísťování různých poutačů, billboardů apod.). 

Insolvenční správce může od výtěžku pro zajištěného věřitele odečíst pouze svou 

odměnu a dále náklady na správu a zpeněžení tohoto majetku. Náklady spojené se 

zpeněžením může insolvenční správce odečíst bez souhlasu zajištěného věřitele 

maximálně do výše 5 % výtěžku zpeněžení a náklady spojené se správou zajištěného 

                                                 
74 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 7. 2012, sp. zn. 2 VSOL 327/2012-B-72. 

75 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 29 Cdo 5083/2008.  
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majetku může odečíst bez souhlasu zajištěného věřitele maximálně do výše 4 % výtěžku 

zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele může odečíst i vyšší částku. Ze zkušeností 

autora jsou tyto sazby obvykle dostačující a není důvod je jakkoli měnit. 

Do konce roku 2013 neupravoval InsZ speciální postup, jak je možné napadat návrh 

insolvenčního správce na vyplacení prostředků zajištěnému věřiteli. Stávalo se pak, že 

insolvenční soud vyplacení povolil, avšak proti tomuto rozhodnutí se odvolal dlužník či 

jiní věřitelé vyplacení prostředků se neúměrně protahovalo.76  

Ust. § 298 odst. 3 InsZ nově stanovuje, že námitky vůči návrhu insolvenčního 

správce na vyplacení prostředků zajištěnému věřiteli může dlužník a ostatní věřitelé podat 

k insolvenčnímu soudu pouze do sedmi dnů od zveřejnění návrhu v insolvenčním 

rejstříku. K později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných 

námitek pak musí insolvenční soud do 30 dnů nařídit jednání, na kterém rozhodne o 

návrhu insolvenčního správce. 

Tento postup by tak měl zajistit, aby se insolvenční soud dozvěděl ještě před 

samotným rozhodnutím o tom, zda jsou zde nějaké námitky proti navrhovanému 

uspokojení zajištěného věřitele. Navíc je zde poměrně krátkou sedmidenní lhůtou 

zajištěno omezení namítajících. 

Avšak InsZ i nadále v ust. § 298 odst. 7 InsZ umožňuje podat vůči následnému 

rozhodnutí insolvenčního soudu odvolání. U věřitelů je možnost odvolání správně 

omezena pouze na ty, kteří podali námitky. Dlužníkovi ale umožňuje InsZ podat odvolání 

vždy, i když předtím proti návrhu insolvenčního správce nepodal žádné námitky. Autor 

se domnívá, že výhodnější by bylo omezit možnost dlužníka podat odvolání také pouze 

na případy, kdy řádně podal námitky. V opačném případě vlastně nově zavedená úprava 

sice zpřesňuje rozhodování o vyplacení výtěžku zajištěnému věřiteli, ale zároveň celý 

proces ještě více prodlužuje. Dále by bylo vhodné určit, do kdy se má jednání o námitkách 

konat, když InsZ nyní sice stanovuje, že soud musí jednání nařídit do 30 dnů, není zde 

ale uvedeno, že by se muselo konat v rámci těchto 30 dnů.  

                                                 
76 InsZ ve znění do 31. 12. 2013 dokonce ani výslovně neuváděl, zda je proti rozhodnutí soudu o vyplacení 

výtěžku zajištěnému věřiteli odvolání vůbec přípustné, soudní praxe se ale postupně ustálila v názoru, že 

odvolání podat lze. Viz Kozák, viz KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon a předpisy související: komentář. 3. 

vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-135-4. s. 955. 
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9.2 Částečný rozvrh 

Dle ust. § 301 InsZ je insolvenční správce povinen navrhnout tzv. částečný rozvrh, a to 

vždy, kdy to umožňuje stav zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. S jeho návrhem ale 

musí vyjádřit souhlas také věřitelský výbor dlužníka. O povolení částečného rozvrhu 

následně rozhoduje soud, který má povinnost jej schválit, pokud to umožňuje stav 

výtěžku majetkové podstaty, nejsou jim dotčena práva zajištěných věřitelů, nemůže jím 

být ohrožen rozvrh po konečné zprávě a jestliže je navrhované uspokojení nepochybné. 

Na rozdíl od rozhodnutí o vydání výtěžku zajištěnému věřiteli není vůči 

rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu přípustné odvolání. Odvolání je možné ale 

podat proti rozvrhovému usnesení vydanému na základě povolení částečného rozvrhu. 

Odvolání mohou z věřitelů podat pouze ti věřitelé, kteří jsou do rozvrhu zahrnuti. Věřitel, 

který tedy není do částečného rozvrhu zahrnut, se nemůže dovolávat toho, aby do tohoto 

seznamu byl zahrnut. Zákonodárce zde předpokládá, že takový věřitel se může svých práv 

dovolávat při závěrečném rozvrhu. Avšak tento postup již nezohledňuje riziko, že v době 

realizace závěrečného rozvrhu nemusí být právě z důvodu provedení částečného rozvrhu 

dostatečná částka k rozdělení pro uspokojení tohoto věřitele. Dle názoru autora pak má 

věřitel v takovém případě možnost kromě žaloby na náhradu škody vůči insolvenčnímu 

správci žalovat na náhradu škody také stát za nesprávný úřední postup, když dle výše 

uvedeného měl soud při rozhodování o povolení částečného rozvrhu zkoumat mimo jiné 

také to, zda tímto rozvrhem nemůže být ohrožen konečný rozvrh. 

9.3 Konečný rozvrh 

Před vypracováním a projednáním konečného rozvrhu musí insolvenční správce soudu 

předložit konečnou zprávu. Její minimální obsah je stanoven v ust. § 302 InsZ 

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; 
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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. 

Pokud soud neshledá ve zprávě žádné nejasnosti či pochybení, zveřejní ji vyhláškou v 

insolvenčním rejstříku s tím, že jednotliví věřitelé k ní mohou do 15 dní od zveřejnění 

podat své námitky.  

V případě, že ke zprávě nejsou podány námitky, může ji soud schválit i bez 

nařízení jednání. V opačném případě nařídí k rozhodnutí o jejím schválení samostatné 

jednání. 

Odvolání proti rozhodnutí o konečné správě může podat pouze insolvenční 

správce a dále věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo vyhověno. Zde je nutné 

poukázat, že tato formulace je dle autora vhodnější než výše uvedená formulace týkající 

se odvolání proti rozhodnutí o vyplacení výtěžku zajištěnému věřiteli. 

Další postup záleží na tom, zda výtěžek alespoň z části může uspokojit 

přihlášené věřitele anebo nepostačí ani na úplné uspokojení pohledávek za majetkovou 

podstatou, pohledávek postavených jim na roveň a pohledávek zajištěných věřitelů. 

Pokud není výtěžek dostatečný, uspokojují se tyto pohledávky v následujícím 

pořadí: 

1. odměna a hotové výdaje insolvenčního správce; 

2. pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle ust. § 122 odst. 

2 InsZ; 

3. pohledávky věřitelů z úvěrového financování; 

4. náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pracovněprávní 

pohledávky dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí o úpadku; 

5. pohledávky věřitelů na výživném ze zákona; 

6. pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví; 

7. ostatní pohledávky. 

Výtěžku zpeněžení ze zajištěného majetku lze ale použít k uspokojení jiných pohledávek 

až po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele. 

Pokud je výtěžek dostatečný, insolvenční správce veškeré tyto pohledávky 

uspokojí zcela, a pak předloží soudu návrh na vydání rozvrhového usnesení, kde uvede, 

kolik má být vyplaceno na každou přihlášenou pohledávku. 
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Rozvrhové usnesení již soud vydává bez nařízení jednání. Správci v něm určí 

lhůtu k vyplacení prostředků dle tohoto usnesení, přičemž nesmí být delší než 2 měsíce 

od jeho právní moci. 

InsZ výslovně neomezuje rozsah osob, které se mohou odvolat proti 

rozvrhovému usnesení. Dle názoru autora se vůči němu může odvolat jak insolvenční 

správce a dlužník, tak také všichni přihlášení věřitelé. 

InsZ následně značně podrobně upravuje, jakým způsobem má být jednotlivým 

věřitelům vyplácen na ně připadající výtěžek z insolvenčního řízení. 

Částky nad 500 Kč má insolvenční správce vyplácet věřitelům zpravidla na 

náklady věřitelů ve svém sídle, fakticky je ale běžnější, že insolvenční správce tyto částky 

zašle na účet sdělený věřiteli. Autor se domnívá, že při současném stavu bankovnictví 

v ČR, kdy jakýkoli věřitel může mít zřízen bankovní účet, by bylo vhodné možnost 

vyplácení výtěžku v sídle správce (tj. v hotovosti) jako zcela nadbytečné a 

administrativně zbytečně zatěžující vyloučit.  

Částky nepřesahující 500 Kč může insolvenční správce složit u soudu a věřitele 

o tom vyrozumět. Takový postup bude v dnešní době, kdy má prakticky každá fyzická i 

právnická osoba veden bankovní účet, málo využívaný. Častější může být tento postup 

v případech, kdy věřitel nesdělí insolvenčnímu správci ani na opakované výzvy číslo 

bankovního účtu, kam by mu měl insolvenční správce výtěžek vyplatit. Kolonku pro 

sdělení čísla účtu pro vyplacení výtěžku zpeněžení přitom obsahuje také formulář 

přihlášky pohledávek, avšak InsZ tuto náležitost přihlášky výslovně neuvádí a 

nestanovuje, že by dle ní mohl či musel insolvenční správce postupovat. Pro předejiti 

možným pochybnostem by dle autora bylo vhodné do budoucna do ust. § 307 InsZ 

doplnit, že pokud věřitel uvede ve své přihlášce číslo bankovnímu spojení, je insolvenční 

správce oprávněn na něj poukazovat výtěžek ze zpeněžení připadající na tohoto věřitele 

bez dalšího vyzývání věřitele, a to až dokud nesdělí věřitel insolvenčnímu správci jiné 

číslo účtu. 
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10 Neplatnost prodeje 

Dle ust. § 289 InsZ je možné napadat platnost smluv o zpeněžení majetku mimo dražbu 

do tří měsíců od zveřejnění smluv v insolvenčním rejstříku. Zákonodárce zde oproti znění 

platnému do 1. 1. 2014 přistoupil ke zkrácení lhůty, když původně bylo možné neplatnost 

zpeněžení napadat během celého insolvenčního řízení, což v praxi představovalo značný 

problém. Insolvenční správce si totiž až do schválení konečné zprávy nemohl být jistý, 

zda zpeněžení nebude někdo napadat. Ve stejné pozici pak byl i nabyvatel majetku, když 

mohl být po několik let v nejistotě, zda skutečně platně nabyl vlastnické právo 

k příslušnému majetku. 

Řízení je incidenčním sporem77, a proto jej obvykle rozhoduje soudce 

insolvenčního soudu, který vede i celé insolvenční řízení. Takový postup není dle autora 

zcela ideální, zejména s ohledem na možnou podjatost soudce.78 Tento soudce totiž 

obvykle vydával souhlas k prodeji majetku mimo dražbu, stanovoval podmínky prodeje 

a následně jejich splnění prakticky potvrdil v rozhodnutí, kterým povolil vyplacení 

výtěžku zpeněžení případnému zajištěnému věřiteli. V takové situaci si lze jen stěží 

představit, že ten stejný soudce popře svou dosavadní rozhodovací praxi a v rámci 

incidenčního sporu dospěje k jiným závěrům, než při své dohlédací činnosti. 

K obdobnému závěru došel rovněž Ústavní soud za účinnosti ZOK, např. v nálezu I. ÚS 

370/04 ze dne 27. 10. 2004 dovodil, že „správce podstaty je osobou sice nezávislou na 

konkursních věřitelích, nicméně je osobou, která má úzkou vazbu na rozhodujícího 

konkursního soudce.“ V řízení vzniklého v souvislosti s konkursním (nyní insolvenčním) 

řízením je dle Ústavního soudu „třeba přihlížet právě ke vztahu mezi soudcem a 

správcem podstaty v konkursním řízení, které vyvolalo incidenční řízení a pro jehož 

"potřebu" je incidenční řízení konáno. Incidenční řízení je již řízením sporným, kde proti 

sobě stojí účastníci, přičemž jedním z nich je správce podstaty disponující v příslušném 

řízení konkursním zvláštním, nikoliv neutrálním a nezaujatým vztahem k soudci a naopak. 

Podle přesvědčení Ústavního soudu je třeba právě tuto okolnost považovat za objektivní 

                                                 
77 Pro analýzu jednotlivých druhů incidenčních sporů viz VIDOVIČOVÁ, Lenka. Incidenční spory. 

Bulletin advokacie, 2012, 9, s. 40. 

78 Srovnej URBANEC, David, TUŠILOVÁ, Barbara. K podjatosti soudce ve sporech o neplatnost smlouvy 

o prodeji majetku v konkursu. Právní rozhledy. 2012, č. 9, s. 324 
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důvod, který je způsobilý vyvolávat pochybnost o nepodjatosti a nestrannosti soudce tak, 

jak stanoví § 14 odst. 1 o. s. ř.“ Je zajímavé, že v pozdější rozhodovací praxi, např. 

usnesení I. ÚS 87/12 ze dne 17. 10. 2012, Ústavní soud tvrdí, že tyto závěry se na InsZ 

již nepoužijí, protože vztah mezi insolvenčním soudem a insolvenčním správcem je 

odlišný od vztahu mezi konkursním soudem a správcem konkursní podstaty. V čem je 

tento vztah natolik jiný, že již nezakládá podjatost insolvenčního soudu při rozhodování 

v incidenčních sporech, již ale Ústavní soud ve svých rozhodnutích neuvádí. V nálezu Pl. 

ÚS 22/16 ze dne 27. 6. 2017 pak Ústavní soud svůj kopernikovský obrat dovršuje, když 

kritizuje aktuální úpravu obsaženou v § 160 odst. 2 InsZ, která umožňuje v některých 

případech přidělit incidenční spor jinému soudci. Nakonec ji ale neshledává protiústavní.  

De lege ferenda by dle autora bylo vhodné stanovit, že v případě incidenčních 

sporů odlišných od sporů o určení pravosti, výše a pořadí pohledávek, bude takový spor 

rozhodovat vždy jiný soudce u daného insolvenčního soudu..  

Pasivně legitimovanými jsou všechny smluvní strany smlouvy, kterou došlo ke 

zpeněžení majetku dlužníka, přičemž insolvenční soud není povinen případného žalobce 

o této skutečnosti poučit.79 Pokud by žalobce zažaloval pouze některé účastníky napadené 

smlouvy, bude jeho žaloba nutně zamítnuta. 

Soudní praxe přitom dovodila, že případná žaloba na neplatnost smluv o 

zpeněžení majetku není bez dalšího důvodem k tomu, aby soud nepovolil vyplacení 

výtěžku získaného na základě takové smlouvy ve prospěch zajištěného věřitele.80 Autor 

s touto praxí nesouhlasí a domnívá se, že jednotlivé situace kolize žaloby na neplatnost 

prodeje majetku a návrhu na vyplacení výtěžku zajištěnému věřiteli by se měly posuzovat 

vždy od případu k případu. Je sice pravdou, že v případě úspěchu žaloby na neplatnost 

zpeněžení majetku se majetek do majetkové podstaty vrátí, a věřitelé by tak neměli být 

vyplacením výtěžku poškozeni, jelikož majetková podstata se vrátí do stavu 

před zpeněžením. Nicméně tato úvaha (provedená také soudem v odkazovaném 

rozhodnutí) nezohledňuje skutečnost, že v některých případech může dojít v mezidobí ke 

znatelnému snížení hodnoty neplatně zpeněženého majetku a opakovaný prodej již 

nepřinese takový výtěžek, jaký byl dosáhnut při prvním prodeji majetku. Zajištěný věřitel, 

kterému bylo plnění původně provedeno, přitom nemusí být schopen či ochoten vrátit 

                                                 
79 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 ICdo 79/2014. 

80 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 1 VSPH 230/2012-B-740. 
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získaný výtěžek zpátky do majetkové podstaty, resp. zpátky kupujícímu. Takové riziko 

hrozí zejména v případech, kdy předmětem prodeje nejsou pouze nemovitosti obvykle 

nepodléhající rychlé zkáze, nýbrž celý závod, jehož hodnota spočívá v nehmotných 

složkách (tzv. going koncern hodnota). Soudy by proto dle názoru autora měly 

přehodnotit svou rozhodovací praxi a vždy ad hoc vyhodnotit, zda rozhodnutím o 

vyplacení prostředků zajištěnému věřiteli nemohou poškodit majetkovou podstatu 

dlužníka. 
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11 Specifika zpeněžení v rámci oddlužení a reorganizace 

Autor až dosud analyzoval otázku zpeněžování majetkové podstaty v případě, že je 

úpadek řešen konkursem. Úprava zpeněžování majetku v konkursu je totiž obecnou 

komplexní úpravou. Pro oddlužení a reorganizaci stanovuje InsZ menší odchylky 

vyplývající z odlišného charakteru těchto způsobů řešení úpadku oproti konkursu, 

kterými se nyní bude autor blíže zabývat. 

11.1 Specifika zpeněžení v oddlužení 

Postup při zpeněžování majetku v oddlužení závisí na tom, jakým způsobem je oddlužení 

řešeno. Oddlužení přitom může být řešeno buď plněním splátkového kalendáře anebo 

zpeněžením majetkové podstaty. O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé 

hlasováním na schůzi věřitelů. Pokud by ani jeden ze způsobů nezískal prostou většinu 

hlasů přítomných nezajištěných věřitelů, rozhodne o způsobu řešení oddlužení 

insolvenční soud. Zajištění věřitelé o způsobu zpeněžování majetku v oddlužení 

nerozhodují, jelikož, jak bude blíže rozebráno níže, zpeněžení v oddlužení nemá bez 

jejich souhlasu obvykle vliv na jejich pohledávky a zjištění. Od 1. 7. 2017 InsZ nově 

umožňuje na výslovný souhlas dlužníka kombinovat oba způsoby zpeněžení tak, že dojde 

k plnění splátkového kalendáře a zároveň k (alespoň) částečnému zpeněžení majetkové 

podstaty dlužníka. Autor považuje takovou úpravu za vhodnou, jelikož umožňuje řešení 

specifických případů, kdy by bez zpeněžení majetkové podstaty (např. automobilu) 

nedosáhl dlužník na zákonem stanovený požadavek 30% uspokojení nezajištěných 

věřitelů.  

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se zásadně postupuje podle 

ustanovení o zpeněžení majetku v konkursu. Dle ust. § 398 odst. 2 InsZ ale do majetkové 

podstaty v oddlužení na rozdíl od konkursu nenáleží majetek, který dlužník nabyl v 

průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení. K tomuto 

majetku má dle ust. § 408 odst. 2 InsZ dispoziční oprávnění dlužník, není jej povinen 

zpeněžit a ani z případného výtěžku uspokojovat své věřitele. Insolvenční správce tedy 

zpeněží majetek dlužníka nabytý do doby, než nastaly účinky schválení oddlužení, a dál 

postupuje dle ustanovení InsZ týkajících se ukončení insolvenčního řízení, konkrétně 

vypracování konečné zprávy a provedení rozvrhu. 
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Při oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně nedochází ke zpeněžování 

majetkové podstaty a dlužník své věřitele uspokojuje ze své mzdy, resp. obdobného 

příjmu. Jednou výjimkou je zpeněžování majetku tvořícího zajištění, kterému se bude 

autor věnovat samostatně níže. Druhým případem je situace, kdy dlužník obdrží majetek 

prostřednictvím dědictví, daru, z neúčinného právního úkonu, nebo pokud jde o majetek, 

který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl. Tento majetek musí 

dlužník vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své 

mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. 

InsZ zde blíže nepopisuje, jakým způsobem má dojít ke zpeněžení tohoto majetku. 

Dispoziční oprávnění k celé majetkové podstatě má přitom i v takové situaci dlužník. Dle 

autora by si proto InsZ v tomto ohledu zasloužil upřesnění, kde bude jasně stanoveno, zda 

v této situaci nabývá práva k nakládání se zpeněžovanou částí majetkové podstaty 

insolvenční správce, anebo zda je insolvenční správce pouze zprostředkovatelem prodeje. 

Druhý výklad podporuje formulace, že výtěžek zpeněžení mezi věřitele rozděluje dlužník 

a nikoli insolvenční správce. Autor se však domnívá, že by bylo vhodné, aby tento 

majetek zpeněžil přímo insolvenční správce, čímž bude docílen lepší dohled 

nad procesem jeho zpeněžení. 

Bez ohledu na způsob řešení úpadku může dojít ke zpeněžení majetku tvořícího 

zajištění pouze na základě pokynu zajištěného věřitele. V případě oddlužení plněním 

splátkového kalendáře postupuje insolvenční správce bez dalšího dle ustanovení InsZ 

týkajících se konkursu a takovému pokynu zajištěného věřitele vyhoví. V případě 

oddlužení zpeněžením majetkového podstaty přistoupí insolvenční správce ke zpeněžení 

zajištěného majetku pouze v případě, jestliže zpeněžením ostatního majetku dojde k 

plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo jestliže zajištěná pohledávka 

zjevně přesahuje hodnotu zajištění. Zákonodárce zde zjevně sleduje záměr, aby v případě 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nedocházelo ke zpeněžování hodnotného 

majetku dlužníka (zejména jeho nemovitostí) za účelem úhrady pohledávek, které jsou 

sice tímto majetkem zajištěny, avšak jejich výše zjevně nedosahuje hodnoty tohoto 

zajištění.  

Pokud pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku udělen není, nedojde ke 

zpeněžení majetku dlužníka a zároveň se na právo zajištěného věřitele na uspokojení ze 
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zajištění ve smyslu ust. § 414 odst. 4 InsZ nevztahuje osvobození od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení.  

Na rozdíl od konkursu se zajištěný věřitel neuspokojuje ze splátek určených pro 

nezajištěné věřitele, a to ani v rozsahu, ve kterém zůstane jeho pohledávka neuspokojena 

po zpeněžení jeho zajištění.  

Zajištěné pohledávky v takovém případě zůstanou neuspokojené a bude na 

dlužníkovi, aby jejich uspokojení zajistil po skončení insolvenčního řízení. 

11.2 Specifika zpeněžení v reorganizaci 

Reorganizace představuje způsob řešení úpadku, kdy obvykle zůstává zachován provoz 

závodu a k uspokojování pohledávek věřitelů dochází postupně z výnosů tohoto provozu. 

InsZ ale nijak nezakazuje, aby v rámci reorganizace došlo k zpeněžení části majetku 

dlužníka. Naopak, v ust. § 341 odst. 1 písm. b) InsZ prodej majetkové podstaty předkládá 

zákonodárce jako jeden z příkladů, jak může být reorganizace realizována. K prodeji 

majetku v reorganizaci dochází obvykle v rámci restrukturalizace jeho provozu, resp. při 

prodeji zbytného majetku, který není potřebný pro jeho provoz. Není ani vyloučeno, aby 

celá reorganizace proběhla jako prodej veškerého majetku dlužníka a došlo k ukončení 

jeho podnikatelské činnosti, která ale může být včetně zaměstnanců převedena na jiný 

subjekt. 

Pokud dochází v reorganizaci ke zpeněžování majetku dlužníka, provádí jej 

obvykle přímo dlužník jakožto osoba, která má dispoziční oprávnění k nakládání 

s majetkovou podstatou. Dle ust. § 330 odst. 2 InsZ činí dlužník právní úkony, které mají 

z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, jen se 

souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti ale nezpůsobuje neplatnost 

právního jednání dlužníka, pouze zakládá odpovědnost dlužníka a členů jeho statutárního 

orgánu za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil(i). 

Dlužník je dále ve svém postupu při zpeněžování majetku limitován obsahem 

reorganizačního plánu, který může blíže určit, jakým způsobem má být majetek 

zpeněžován. V reorganizačním plánu může být zároveň obsažena nutnost schvalovat 

postup při prodeji majetku ze strany insolvenčního správce anebo věřitelského orgánu, 

při respektování práv zajištěných věřitelů. 

Autor se domnívá, že by bylo vhodné, aby se ke zcizování významných složek 

majetku dlužníka vyjadřoval také insolvenční správce, a to z toho důvodu, že ve 
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věřitelském výboru budou obvykle zastoupeny jen některé skupiny věřitelů. Podobně také 

reorganizační plán bude obvykle odpovídat pouze představám některých věřitelů a je to 

pak právě insolvenční správce, který by měl v rámci reorganizace dohlížet také na 

ochranu zájmů menšinových většin, kteří nemají své zástupce ve věřitelském výboru. 

Pokud jde o zajištěné věřitele, není bezpodmínečně nutné, aby se uspokojovali 

pouze z výtěžku zpeněžení majetku, který tvoří jejich zajištění, podstatné je, aby plnění, 

které v rámci reorganizačního plánu obdrží, dosahovalo alespoň hodnoty, kterou by 

obdrželi v konkursu. Toto řešení se autorovi jeví jako zcela logické, jelikož majetek 

zastavený ve prospěch zajištěných věřitelů může často tvořit stěžejní aktiva dlužníka 

nezbytná pro provoz jeho závodu, a je proto zcela logické, že v rámci reorganizace, která 

má sloužit k udržení provozu závodu dlužníka, nedojde k jeho zpeněžení.  
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Závěr 

Cílem této práce byla analýza různých aspektů týkajících se zpeněžování majetku v rámci 

insolvenčního řízení.  

Autor se nejdříve zabýval jednotlivými subjekty insolvenčního řízení a následně 

rozebral chronologicky jednotlivé fáze a způsoby zpeněžování majetku od počátečního 

rozhodování o způsobu zpeněží, přes samotné zpeněžení, až po rozdělování výtěžku ze 

zpeněžení.  

V jednotlivých částech práce byla věnována speciální pozornost odlišnostem 

týkajícím se správy a zpeněžování majetku, který tvoří zajištění pohledávek věřitelů, 

včetně problematiky rozhodování o vydání výtěžku zpeněžení a odměně insolvenčního 

správce. 

Výsledkem práce je tak podrobný rozbor zpeněžování majetku v insolvenci 

zohledňující nejen platnou právní úpravu, nýbrž také její dosavadní vývoj včetně 

judikatury, která ji dotvářela. Tam, kde je to vhodné, doplnil autor výklad také vlastními 

postřehy z praxe insolvenčního správce.  

Autor se domnívá, že komparace se zahraniční úpravou nebyla vzhledem ke 

zvolenému tématu a cílům práce vhodná, když cílem práce bylo analyzovat a kriticky 

vyhodnotit domácí právní úpravu a domácí aplikační praxi. Odkazy na zahraniční právní 

úpravy by v takovém případě dle názoru autora působily nadbytečně a neúčelně. Autor 

se proto rozhodl založit práci na podrobném využití domácí literatury a rozsáhlé 

rozhodovací praxe vyšších soudů, místo aby povrchně odkazoval na zahraniční právní 

úpravy, jelikož přínosnost takového postupu je nanejvýš sporná.   

V některých oblastech k překonání problémů v právní úpravě insolvenčního 

řízení nestačil ani výklad za pomoci odborné literatury a aktuální judikaturní praxe. Zde 

se autor pokusil poskytnout návrhy de lege ferenda, které by mohly zlepšit a zrychlit 

průběh insolvenčního řízení, zejména pak samotný proces přípravy a realizace 

zpeněžování majetku.  

Za nejproblematičtější oblasti lze po provedené analýze dle názoru autora 

označit stále nedostatečně upravenou otázku postupu zpeněžování majetku tvořícího 

zajištění více věřitelů a dále jednoduchou zneužitelnost nástrojů insolvenčního práva 

k maření, resp. oddálení, prodeje majetku z majetkové podstaty dlužníka. Autor se proto 

také v práci pokusil přednést své názory a doporučení pro zlepšení efektivity 
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insolvenčního řízení. V žádném případě si ale práce nekladla za cíl rozebrat veškeré 

otázky, které se týkají majetkové podstaty.  

De lege refenda lze zejména doporučit zpřesnění pravidel pro zpeněžování 

majetku tvořícího zajištění dle problematických bodů identifikovaných v této práci. 

Příslušná část InsZ byla od jeho přijetí dotčena jen minimem změn. V InsZ navíc zcela 

schází úprava otázek spojených se spekulativním mařením zpeněžení majetkové podstaty. 

Tyto otázky by si proto rovněž zasloužily zvýšenou pozornost zákonodárce.  
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Zpeněžování majetkové podstaty v insolvenčním řízení 

 

Abstrakt 

I po sedmi letech od účinnosti zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), který nahradil zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se 

neustále objevují problémy při výkladu a aplikaci tohoto zákona. 

Tato práce má za cíl poskytnout detailní analýzu procesu zpeněžování majetku 

v insolvenci. Struktura práce chronologicky následuje proceduru při zpeněžování majetku 

v insolvenci.  

Na začátku autor rozebírá jednotlivé subjekty insolvenčního řízení, tj. 

insolvenční soud, insolvenčního správce a různé skupiny věřitelů. V dalších částech autor 

definuje pojem majetkové podstaty a analyzuje proces vyhledávání, soupisu, jakož i 

vylučování majetku ze soupisu majetkové podstaty. Autor se rovněž zabývá správou 

majetkové podstaty před jejím prodejem a nezapomíná ani na úpravu pokynů zajištěných 

věřitelů týkajících se správy majetkové podstaty.  

Následně nabízí autor popis postupu rozhodování o způsobu zpeněžení 

majetkové podstaty a analyzuje jednotlivé způsoby zpeněžení majetkové podstaty – 

veřejnou dražbu, soudní prodej, prodej mimo dražbu a prodej v dražbě provedené 

exekutorem. Autor zároveň zdůrazňuje specifika zpeněžování majetku, který je 

předmětem zajištění.  

Na závěr autor rozebírá proces výplaty výtěžku zpeněžení, jakož I specifika 

zpeněžování majetku v případě reorganizace a oddlužení, které představují odlišné 

způsoby řešení úpadku než konkurs.  

Výsledek práce autora je podrobný rozbor zpeněžování majetkové podstaty, 

který nebere v úvahu pouze aktuální právní úpravu, nýbrž zohledňuje také relevantní 

vývoj rozhodovací praxe.  

V některých případech není judikatura dostatečná pro to, aby překonala vzniklé 

problémy, autor se zde pokouší poskytnout podněty de lefe ferenda, které by mohly 

zlepšit a zrychlit insolvenční řízení, zejména pak přípravu prodeje a samotný prodej 

majetku. Jako jednu z nejproblematičtějších oblastí k řešení autor identifikoval 

zpeněžování majetku, které tvoří zajištění vícero věřitelů a dále také příliš jednoduché 
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možnosti obstrukčního jednání, které obvykle oddaluje zpeněžení majetkové podstaty 

dlužníka.  

 

Klíčová slova: insolvenční správce, konkurs, zpeněžení majetku  
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Realisation of assets in insolvency  

 

Abstract 

Even after seven years since the Act no. 182/2006 Coll., On Bankruptcy and Its 

Resolution (Insolvency Act), which replaced Act no. 328/1991 Coll., on Bankruptcy and 

Settlement, has come into effect, there are still gradually emerging problems in 

interpretation and application of this act.  

This thesis aims to provide a detailed analysis of the process of realisation of 

assets in insolvency. The structure of this publication follows chronologically the 

procedure for realization of the assets in insolvency.  

Firstly, the author examined various entities of the insolvency proceedings, incl. 

insolvency court, insolvency trustee and different groups of creditors. In following parts 

the author defines a concept of insolvency assets and analyses a process of searching for 

the assets, their listing and removal from the list of assets as well as the administration of 

assets before their sale not missing out the issue of instructions of secured creditors for 

the administration of the assets. 

Subsequently, the author offers description of the process determining the 

method for realization of assets in insolvency and then individually analyses various ways 

in which assets could be sold: sale in auction, judicial sale, sale without auction and sale 

in auction organised by an executor. The author does not forget to point out specifics in 

the realization of assets constituting collateral for secured creditors. 

Afterwards the author analyses process for disposal of proceeds from the 

realization of assets in insolvency as well as specific rules for realization of assets in a 

reorganization and debt relief (“oddlužení”), which represent separate methods of 

insolvency solutions different from bankruptcy.   

The result of author´s work is a detailed overview of realization of assets in 

insolvency which takes into account not only the current legislation, but also its further 

development including relevant case law. 

In some areas case law is not enough to overcome problems, so the author 

attempted to provide suggestions de lege ferenda, which could improve and accelerate 

the insolvency proceedings, in particular the process of preparation of the sale and sale of 

the assets. The most problematic areas could be identified as the procedure for realization 
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of the assets constituting collateral of multiple creditors and easy obstructions which tend 

to thwart quick sale of debtor´s assets. 

 

Klíčová slova: insolvency trustee, bankruptcy, realisation of assets  


