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Úvod  

Ve světě dluhů a pohledávek není vůbec žádnou raritou situace, kdy se právnické a 

fyzické osoby (dlužníci) ocitnou v platební neschopnosti a nejsou již schopny nadále plnit své 

závazky vůči věřitelům. Jako prostředek k vyřešení této neblahé a bezvýchodné situace se nabízí 

právě insolvenční řízení. Insolvenční řízení je kolektivním řízením, ve kterém dochází 

k propojení prvků řízení nalézacího a vykonávacího a které poskytuje všem věřitelům prostor 

k uplatnění jejich pohledávek, jež se posléze uspokojují redistribucí majetkové podstaty dlužníka 

v souladu se základním principem insolvenčního řízení, principem pari passu. 

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení je komplexní proces, který lze v zásadě 

rozdělit na tři dílčí fáze. První fázi lze charakterizovat jako uplatnění pohledávky stricto sensu, 

ve které dochází k přihlášení či jinému uplatnění pohledávek. Druhou fází je přezkoumání 

přihlášených pohledávek, resp. i jiných pohledávek, přičemž součástí této fáze je i popření 

pohledávek a s popřením související incidenční spory. Poslední, pro věřitele rozhodně 

nejdůležitější, fází je uspokojení uplatněných pohledávek. Správné pochopení jednotlivých 

aspektů tohoto procesu je důležité pro úspěšné uplatnění pohledávky, jelikož insolvenční řízení 

je zatíženo lhůtami a fikcemi, jejichž zmeškání či nepochopení má pro věřitele devastující 

následky.  

Není tedy žádným překvapením, že uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení je 

tématem, kterému je v akademické obci věnována značná pozornost a bylo již předmětem 

několika vědeckých prací. Na první pohled se tedy může zdát, že toto téma bylo již vyčerpáno. 

Zdání však může klamat. 

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

„Insolvenční zákon“ nebo „InsZ“), který upravuje insolvenční řízení, byl totiž v roku 

2017 dvakrát významně novelizován. 

První novela, provedená zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony (dále jen „Akreditační novela“), nabyla účinnosti 1. 7. 2017 a přinesla s sebou 

celou řadu změn. Pro uplatňování pohledávek mají největší význam změny v přihlašování 

podmíněných či budoucích zajištěných pohledávek, přezkumu přihlášených pohledávek 

v oddlužení a možnosti zpeněžení majetkové podstaty v dražbě provedené soudním exekutorem. 

Akreditační novela přinesla i jiné významné změny, a to v odměňování insolvenčního správce 

v případě oddlužení, v omezení dlužníka v podání návrhu na oddlužení a s tím související 

odměny kvalifikovaného subjektu, ve změnách u zahraničního věřitele, v povinnosti deponace 
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odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce, v legislativním zakotvení možnosti 

kombinace způsobů oddlužení a v uložení povinnosti podat některá podání prostřednictvím 

formuláře a také celou řadu dalších změn, které však již s uplatňováním pohledávek příliš 

nesouvisejí. 

Druhá novela, provedená zákonem č. 291/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných 

dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela SVJ“), která nabyla 

účinnosti o pár měsíců později, tj. 1. 12. 2017, zavádí nové postavení pohledávek společenství 

vlastníků jednotek, které má přímý dopad na uspokojení zajištěných věřitelů. 

I bez těchto dvou novel však Insolvenční zákon pořád způsobuje v praxi výkladové 

problémy, které musí zodpovědět judikatura Nejvyššího soudu ČR a vrchních soudů anebo také 

odborná literatura.  

Diplomová práce má tak několik cílů. První cíl je zaměřen na analýzu ustanovení 

a institutů dotčených Akreditační novelou a Novelou SVJ, při které se bude za pomoci judikatury 

a odborné literatury postupovat od popisu provedených změn, jejich výkladu, komparace 

s jinými právními řády a kritice, k následnému vyjádření závěrečného stanoviska s případným 

doporučením de lege ferenda. Druhý cíl práce je orientován na analýzu pár vybraných 

pohledávek uplatňovaných v insolvenčním řízení. Třetím cílem je podat komplexní přehled 

procesu uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení za použití recentní judikatury a odborné 

literatury. 

V diplomové práci je tak v souladu s výše vytyčenými cíli hlavní použitou vědeckou 

metodou deskriptivní metoda, která je využita při popisu procesu uplatňování pohledávek, a 

analytická metoda, kterou jsou zkoumány jednotlivá ustanovení Insolvenčního zákona a změny 

zavedené novelami. Další použitou metodou je komparativní metoda, která je využita zejména 

při srovnání úpravy přezkumu přihlášených pohledávek v oddlužení s úpravou v jiných právních 

řádech. 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř dílčích kapitol, které se dále dělí 

do jednotlivých podkapitol a částí. 

První kapitola je zaměřena na rozdělení a bližší charakteristiku jednotlivých druhů 

pohledávek. Kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž v první podkapitole jsou 

v jednotlivých částech popsány a analyzovány pohledávky tak, jak je zná přímo Insolvenční 

zákon. V druhé podkapitole jsou pak pohledávky roztříděny a blíže charakterizovány dle jejich 

typových vlastností. 



 

3 

 

 

Druhá kapitola se zabývá uplatněním pohledávek stricto sensu a také zvláštním 

postavením zahraničních věřitelů. První tři podkapitoly analyzují s ohledem na recentní 

judikaturu uplatnění pohledávek přihláškou a její jednotlivé náležitosti. Další podkapitoly 

rozebírají další způsoby uplatnění pohledávek a zvláštní postavení zahraničních věřitelů, přičemž 

jsou v potaz brány i změny provedené Akreditační novelou. 

Třetí kapitola je zaměřena na přezkum přihlášených pohledávek, který vlivem 

Akreditační novely nyní probíhá různě, a to v závislosti na způsobu řešení dlužníkova úpadku. 

V kapitole je rovněž vysvětlen institut popření přihlášené pohledávky a rozveden jeho postup. 

Čtvrtá kapitola analyzuje princip pari passu, jeho účel v insolvenčním řízení a zda je 

možné, nahradit jej principem jiným, lepším. Jednotlivé podkapitoly se pak zabývají již 

konkrétním průběhem uspokojování věřitelů, přičemž pro jeho lepší pochopení se v jejich úvodu 

v krátkosti uvádí popis jednotlivých způsobů řešení úpadku. Tato kapitola rovněž zkoumá a 

hodnotí změny v uspokojování zajištěných věřitelů provedené Novelou SVJ. 
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1. Pohledávky v insolvenčním řízení 

Insolvenční zákon žádnou obecnou definici pohledávky neobsahuje, ale již přímo tyto 

pohledávky rozděluje a definuje dle jejich jednotlivých typů (skupin) a dle jejich povahy. 

Definici pohledávky je tak potřeba hledat v § 1721 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „Občanský zákoník“), který pohledávku charakterizuje jako právo věřitele na plnění 

vůči dlužníku a povinnost dlužníka toto právo splněním dluhu uspokojit. 

Insolvenční zákon sám vyčleňuje pohledávky do různých typů (skupin), přičemž 

s každou pohledávkou pak spojuje různá práva a především různé pořadí uspokojení. 

Insolvenční zákon, ale zejména pak vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a 

formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení (dále jen „Vyhláška o náležitostech 

podání“), rozlišuje i jednotlivé vlastnosti pohledávek, které jsou nezávislé od typu pohledávky. 

1.1. Typové pohledávky dle insolvenčního zákona 

Insolvenční zákon upravuje několik typů pohledávek, které se od sebe odlišují mnoha 

charakteristikami jako např. způsobem uplatnění nebo pořadím uspokojení. Upravuje ale 

i pohledávky, které se z různých příčin v insolvenčním řízení neuspokojují. 

Jednotlivé části této podkapitoly jsou s ohledem na limitace této práce zaměřeny 

na některé vymezené typy pohledávek a důvody, proč jsou vyčleněny do některé ze skupin 

pohledávek. Významnou roli bude mít při analýze zejména recentní judikatura. 

1.1.1. Prosté (nezajištěné) pohledávky uplatněné přihláškou nebo jiným způsobem 

Prosté (nezajištěné) pohledávky můžeme charakterizovat jako nejčastější pohledávky 

uplatněné v insolvenčním řízení, které jsou pořadím za zajištěnými pohledávkami, pohledávkami 

za majetkovou podstatou a pohledávkami postavenými jim na roveň. Těmito pohledávkami jsou 

primárně pohledávky, které musí věřitel uplatnit v insolvenčním řízení přihláškou, jinak nebude 

pohledávka v řízení uspokojena a nebude se k ní přihlížet.
1
 Přihlašovaná pohledávka musí 

existovat zpravidla ke dni rozhodnutí o úpadku, nejpozději však ke dni přihlášení provedeného 

ve lhůtě vymezené v rozhodnutí o úpadku.
2
 Prostými pohledávkami však můžou být také 

pohledávky, které se považují za přihlášené ze zákona (srov. část Pohledávky, které se považují 

za přihlášené ze zákona).
3
 

                                                 
1
 Srov. § 165 odst. 1 InsZ. 

2
 Není-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o prohlášení konkursu (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, 

sp. zn. 29 NSČR 16/2011, ze dne 30. 11. 2011). 
3
 Je sporné, zda lze mezi prosté pohledávky zařadit i zůstatkové pohledávky. Tato diplomová práce je však 

s ohledem na způsob jejich uplatňování a jejich podřízenost (uspokojují se jako poslední) vyčleňuje do samostatné 

kategorie pohledávek. 
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Úprava přihlašovaných pohledávek spočívá zejména v procesní stránce uplatňování 

těchto pohledávek a v náležitostech přihlášky. Těmto pohledávkám tak bude věnována větší 

pozornost v kapitole Uplatnění pohledávek věřiteli a zvláštní postavení zahraničních věřitelů.  

Je ale namístě upozornit na rozmanitost prostých pohledávek. Byť to jsou nejčastěji 

přihlašované pohledávky vzniklé ze smluv uzavřených před zahájením insolvenčního řízení, 

Insolvenční zákon také zná a explicitně upravuje některé jiné prosté pohledávky, které se 

uplatňují přihláškou. Do této kategorie patří např. pohledávka na zaplacení náhrady škody 

vzniklé z důvodu odmítnutí plnění ze smlouvy o vzájemném plnění insolvenčním správcem
4
, 

nebo pohledávka na zaplacení náhrady škody vzniklé nesplněním závazku dlužníka z fixní 

smlouvy
5
. Dalším příkladem prosté přihlašované pohledávky je pak pohledávka z titulu práva 

na vrácení nájemného nebo jiné úhrady zaplacené předem.
6
  

1.1.2. Pohledávky zajištěných věřitelů 

Zajištění věřitelé mají v insolvenčním řízení lepší postavení než nezajištění věřitelé a 

uspokojení jejich zajištěných pohledávek má přednost před uspokojením nezajištěných 

pohledávek, přičemž jsou pro to v zásadě dva argumenty, které se primárně týkají nejběžnějších 

zajištěných věřitelů – bank, ale lze je přiměřeně aplikovat i pro nebankovní věřitele. První 

argument je založen na ochraně věcných práv a smluvní svobodě. Zajištěný věřitel si 

s dlužníkem řádně sjednal věcné právo k části jeho majetkové podstaty, přičemž poskytnutí 

zajištění výměnou za poskytnutí úvěru nelze rozhodně považovat za nespravedlivé, zejména 

pokud si tak strany volně sjednaly. Sjednání zajištění proto rozhodně nemá jít k tíži zajištěného 

věřitele, ale naopak má jít právě k tíži věřitele, který se rozhodl zajištění své pohledávky 

nesjednat. Tento argument ovšem nelze považovat za absolutní, mnoho věřitelů totiž buď není 

v pozici umožňující sjednání zajištění, nebo k tomu s ohledem na charakter pohledávky ani 

příležitost mít nemůže. 

Druhý argument je spíše ekonomický, když uznání přednosti zajištěných pohledávek 

povede k poskytnutí více úvěrů za nižší cenu (úrokovou míru), což povede ke stimulaci 

ekonomické aktivity a lepším ekonomickým podmínkám pro všechny. Tento argument 

podporuje také závěr ze stanoviska Světové banky
7
: „Ekonomická analýza naznačuje, že malé a 

střední závody ve státech, které mají silnější zákony na ochranu zajištěných transakcí a veřejné 

                                                 
4
 Viz § 253 odst. 4 InsZ. 

5
 Viz § 254 odst. 2 InsZ. 

6
 Viz § 256 odst. 3 InsZ a srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 49/2013, ze dne 30. 6. 2015. 

7
 Světová banka. Secured Transactions Systems and Collateral Registries [online]. Washington: Světová banka. 

2010. [cit. 30. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c5be2a0049586021a20ab719583b6d 

16/SecuredTransactionsSystems.pdf?MOD=AJPERES.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c5be2a0049586021a20ab719583b6d16/SecuredTransactionsSystems.pdf?MOD=AJPERES
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c5be2a0049586021a20ab719583b6d16/SecuredTransactionsSystems.pdf?MOD=AJPERES
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rejstříky, mají lepší přístup k úvěrům, lepší ratingy stability finančního systému, nižní míru 

nesplacených půjček a nižší cenu úvěru.“ 

Před účinností Akreditační novely umožňoval Insolvenční zákon explicitně pouze 

přihlášení již vzniklých zajištěných pohledávek. Přihlášení podmíněných či budoucích 

pohledávek bylo také možné, ale v důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 

4340/2011, ze dne 26. 8. 2014, panovala mezi některými věřiteli, zejména bankami, obava, že 

jim budou tyto pohledávky popřeny a následně odmítnuty. Nejvyšší soud ČR v tomto rozsudku, 

byť ještě k úpravě dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „Zákon 

o konkursu a vyrovnání“ nebo také „ZKV“), vyslovil názor, že v případě, kdy zástavní právo 

zajišťující bankovní záruku bylo zapsáno do katastru nemovitostí před zahájením insolvenčního 

řízení, ale plnění podle bankovní záruky bylo třetí osobě poskytnuto po zahájení insolvenčního 

řízení, banky nemají právo na uspokojení své pohledávky vůči dlužníkovi ze zástavy. Novelizací 

ustanovení § 166 InsZ však toto riziko již odpadlo a Insolvenční zákon výslovně umožňuje i 

přihlášení podmíněných či budoucích pohledávek zajištěných věřitelů.
8
 

Důležité je ale určit, kdo je zajištěný věřitel a co to zajištění vlastně je. Zákonná definice 

zajištěného věřitele je k nalezení v § 2 písm. g) Insolvenčního zákona, který ho definuje jako 

„věřitel[e], jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, 

a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím 

převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle 

zahraniční právní úpravy“. Tento výčet je taxativní
9
 a za zajištění tudíž nelze považovat, 

v režimu Insolvenčního zákona, např. ručení, zajišťovací příkaz vydaný v daňovém řízení
10

 nebo 

dohodu o srážkách ze mzdy
11

. Na okraj je ještě potřeba říct, že právo na uspokojení z jakéhokoli 

typu zajištění k majetku dlužníka nelze po zahájení insolvenčního řízení nově nabýt, s výjimkou 

práva na uspokojení ze zajištění při úvěrovém financování.
12

 

Definice zástavního práva je obsažena v § 1309 odst. 1 Občanského zákoníku, který 

zástavní právo definuje jako „oprávnění [věřitele], nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, 

uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše 

                                                 
8
 SEDLÁČEK, Dušan a SPRINZ, Petr. Novela insolvenčního zákona z pohledu věřitelů. In: epravo.cz [online]. 

10. 3. 2017. [cit. 3. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-insolvencniho-zakona-z-

pohledu-veritelu-105355.html.  
9
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 ICdo 61/2015, ze dne 11. 11. 2015. 

10
 HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 6-7. 

ISBN 978-80-7400-555-8. 
11

 KOZÁK, Jan, BROŽ, Jaroslav, DADAM, Alexandr, STANISLAV, Antonín, STRNAD, Zdeněk, ZRŮST, Lukáš, 

ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 5-9.  

ISBN 978-80-7552-932-9. 
12

 Viz § 248 odst. 2 InsZ. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-insolvencniho-zakona-z-pohledu-veritelu-105355.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/novela-insolvencniho-zakona-z-pohledu-veritelu-105355.html
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pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy“. Předmětem zástavy může být každá 

obchodovatelná věc. 

Ve vztahu k insolvenčnímu řízení je relevantní zmínit, že věřiteli nevznikne právo 

na uspokojení ze zástavy v insolvenčním řízení, pokud bude zástavní právo vloženo do katastru 

nemovitostí až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a to bez ohledu 

na to, zda byl návrh na vklad zástavního práva podán před zahájením insolvenčního řízení.
13

 

Podobně je řešen i případ soudcovského či exekutorského zástavního práva 

na nemovitostech. Pokud rozhodnutí nabylo právní moci poté, co nastaly účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení, bez ohledu na to, zda byl podán návrh na jeho zřízení 

před zahájením insolvenčního řízení, soudcovské či exekutorské zástavní právo nevznikne.
14

 

Pokud je zástavní právo zřízeno ke skladu (se zbožím), tj. hromadné věci, je výměna 

jednotlivých věcí (kusů zboží) v průběhu existence zástavy irelevantní. Při výměně nedochází 

ke vzniku nového zástavního práva. Pro uspokojení zástavního věřitele je tak určující částka 

dosažená zpeněžením jednotlivých věcí (kusů zboží) nacházejících se v zastaveném skladu 

v době zpeněžení.
15

 

Dalším způsobem zajištění je zadržovací právo, které Občanský zákoník definuje 

v § 1395 odst. 1 jako právo osoby, která má u sebe cizí movitou věc a má povinnost ji vydat, 

zadržet věc k zajištění splatného dluhu osoby, již by jinak měla věc vydat
16

. Za splnění 

podmínek určených v druhém odstavci tohoto ustavení lze zajistit i nesplatný dluh. 

I pro zadržovací právo platí omezení stanovené v § 109 odst. 1 písm. b) InsZ
17

. Z tohoto důvodu 

lze uplatnit pohledávku jako zajištěnou zadržovacím právem pouze pokud zadržovací právo 

vznikne nejpozději v okamžiku zahájení insolvenčního řízení.  

Třetím způsobem je zajišťovací převod práva. Zajišťovacím převodem práva zajišťuje 

dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo.
18

 Občanský zákoník 

v § 2040 odst. 2 u zajišťovacího převodu práva stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že 

zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn. 

                                                 
13

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 16/2011, ze dne 30. 11. 2011. 
14

 Srov. tamtéž a také viz § 109 odst. 1 písm. b) InsZ. 
15

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 28/2011, ze dne 31. 8. 2015. 
16

 Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku, sp. zn. 21 Cdo 4172/2016, ze dne 9. 3. 2017 dospěl k závěru, že účetní 

doklad nemůže být ve smyslu § 1395 Občanského zákoníku zadržen k zajištění dluhu a že jeho případným 

zadržováním vlastníku nevzniká věřiteli ve prospěch jeho pohledávky zadržovací právo, protože účetní doklad není 

z objektivního pohledu schopen naplnit uhrazovací funkci zadržovacího práva, neboť nemá užitnou hodnotu 

pro osobu odlišnou od vlastníka účetní evidence, jejíž součástí jsou předmětné doklady, a nelze jej samostatně 

zpeněžit. 
17

 „právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího 

do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem“. 
18

 Viz § 2040 odst. 1 Občanského zákoníku. 
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Nejvyšší soud ČR se ve svém usnesení, sp. zn. 29 NSČR 23/2012, ze dne 18. 7. 2013
19

 

k zajišťovacímu převodu práva vyjádřil tak, že i za situace, kdy se pohledávka zajištěná 

zajišťovacím převodem práva stala splatnou před rozhodnutím o úpadku a zajištění stále trvá, 

sepíše insolvenční správce předmět zajištění do majetkové podstaty jako vlastnictví dlužníka. 

Věřitel může, resp. musí, svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení. Nemůže se domáhat 

vyloučení zajištění ze soupisu majetkové podstaty. 

Při zajišťovacím postoupení pohledávky dochází ke změně věřitele dlužníka, kterým se 

stává postupník. Povinností postupníka je v případě zániku zajištěné pohledávky postoupit 

pohledávku zpět postupiteli. Zajištěný věřitel je povinen přihlásit svou pohledávku i v případě, 

že se pohledávka zajištěná postoupením pohledávky stala splatnou před zahájením insolvenčního 

řízení, ale zajištění ke dni zahájení insolvenčního řízení trvá, protože nebylo vypořádáno 

způsobem předvídaným ve smlouvě
20

. 

Omezení převodu nemovitosti je dnes již spíše okrajový institut a v praxi se s ním už 

osoby nesetkají. Omezení převodu nemovitosti bylo upraveno v § 58 až 61 zákona č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 1991, přičemž § 58 ho definoval jako 

„[právo věřitele zajistit uspokojení své pohledávky] písemnou smlouvou uzavřenou s dlužníkem, 

kterou dlužník bere na sebe povinnost, že nepřevede svou nemovitost bez souhlasu věřitele 

na jiného, dokud pohledávka nebude uspokojena.“ Převod nemovitosti bez souhlasu věřitele byl 

neplatný.
21

 K tomuto závěru dospěl i Nejvyšší soud ve svém rozsudku, sp. zn. 29 Odo 

1194/2006, ze dne 31. 7. 2008 ve vztahu k § 28 odst. 1 ZKV, který upravoval oddělené 

věřitele
22

. 

Ke konci klasifikace jednotlivých druhů zajištění je namístě také poukázat na výhradu 

vlastnického práva jako tzv. kvazi-zajištění, která je možnou součástí kupních smluv nebo 

dodání zařízení v rámci finančního či operativního leasingu. Výhrada vlastnického práva 

v kontextu insolvenčního práva umožňuje věřiteli v postavení prodávajícího získat zpět prodané 

zboží v případě, že se kupující ocitne v úpadku.
23

 Insolvenční zákon upravuje výhradu 

vlastnického práva v § 260. Věřitel jako kupujícího má v zásadě na výběr, zda věc vrátí anebo 

bude trvat na splnění smlouvy. Pokud je věřitel v postavení prodávajícího a dlužník převzal věc, 

aniž by k ní nabyl vlastnické právo, nemůže věřitel uplatňovat vrácení věci, jestliže insolvenční 

                                                 
19

 Od této rozhodovací praxe se Nejvyšší soud ČR neodklonil; viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 

29 ICdo 24/2016, ze dne 31. 8. 2017. 
20

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 2129/2009, ze dne 30. 6. 2011. 
21

 Viz § 59 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 1991. 
22

 Oddělené věřitele označuje Insolvenční zákon jako zajištěné věřitelé. 
23

 SINGLETON, Susan. Retention of Title : How to Keep Ownership of Your Goods and Recover Them When a 

Buyer Goes under. London: Thorogood Publishing Ltd, 2010, s. 16-17. ISBN: 978-18-5418-703-1. 
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správce splní povinnosti podle smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl věřitelem 

vyzván. 

Zajištěný věřitel má v insolvenčním řízení zvláštní výsadní postavení
24

. Projevem tohoto 

výsadního postavení je zejména právo být uspokojen kdykoli po právní moci rozhodnutí 

o způsobu řešení úpadku. Zajištěný věřitel tak nemusí čekat na vydání rozvrhového usnesení 

jako většina ostatních věřitelů.
25

 Zajištěný věřitel je uspokojen z výtěžku zpeněžení zajištění, 

přičemž předmět zajištění tvoří do jisté míry oddělenou majetkovou podstatu, z níž nemohou být 

(před plným uspokojením nároků zajištěného věřitele) uspokojeni jiní věřitelé dlužníka, 

s výjimkou pohledávky společenství vlastníků jednotek
26

. Toto právo zajištěného věřitele se však 

váže pouze k předmětu zajištění. Nastane-li situace, že výtěžek zpeněžení v době, kdy má být 

rozhodnuto o jeho vydání zajištěnému věřiteli, se již v majetkové podstatě nenachází, nemá 

zajištěný věřitel právo na oddělené uspokojení své zajištěné pohledávky z jiného majetku 

dlužníka.
27

  

Mezi další výsady patří právo zajištěného věřitele udílet insolvenčnímu správci pokyny 

ke správě a zpeněžení
28

 předmětu zajištění a insolvenční správce je těmito pokyny vázán.
29

 

Zajištěný věřitel má plné oprávnění udělovat pokyny ke správě a zpeněžení předmětu zajištění, 

přičemž není v udělování pokynů omezen ani věřitelským výborem. V souvislosti s Akreditační 

novelou, kterou byla nově zakotvena možnost zpeněžit majetkovou podstatu v dražbě provedené 

soudním exekutorem, je Řeháček
30

 toho názoru, že k takovému zpeněžení již je nutný souhlas 

věřitelského výboru, resp. musí dle § 289a odst. 2 InsZ výbor musí schválit smlouvu o provedení 

dražby, aby se stala účinnou. Argumentuje přitom tím, že ustanovení § 293 odst. 2 nevylučuje 

aplikaci § 289a odst. 2 InsZ v případě, že je zde pokynu zajištěného věřitele. S tímto názorem 

však nelze souhlasit a to z toho důvodu, že judikatura
31

 ještě za účinnosti Insolvenčního zákona 

                                                 
24

 Insolvenční zákon v § 2 písm. j) pojednává o společném zájmu věřitelů v kontextu spravedlivého a výnosného 

způsobu řešení úpadku. Ve větě za středníkem však nicméně zmiňuje, že tím nemá být dotčeno zákonem zaručené 

zvláštní postavení některých věřitelů a do této kategorie spadají také zajištění věřitelé.  
25

 KOTOUČOVÁ, Jiřina a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 1. vydání.  

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010, s. 2-5. ISBN 978-80-7400-320-2. 
26

 K tomu viz podkapitolu Uspokojování pohledávek v konkursu. 
27

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 4/2013, ze dne 29. 5. 2015. 
28

 Viz § 230 a § 293 InsZ. 
29

 Odmítnout pokyn zajištěného věřitele může dle § 230 odst. 2 poslední věty a 293 odst. 1 poslední věty InsZ jen 

za předpokladu, že má za to, že pokyn nesměřuje k řádné správě nebo že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji. 

V obou případech ale musí požádat insolvenční soud o přezkoumání pokynu. 
30

 ŘEHÁČEK, Oldřich. Komentář k paragrafu § 286 insolvenčního zákona. Konkursní noviny. 2017, č. 7, s. 29. 

ISSN 1213-4023. 
31

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 47/2015, ze dne 31. 5. 2017: „Pro zpeněžení majetku tvořícího 

předmět zajištění se tak aplikuje § 293 insolvenčního zákona ve spojení s obecnými ustanoveními o zpeněžení, kromě 

těch, které počítají s potřebou získat i souhlasy věřitelského výboru (zástupce věřitelů) a insolvenčního 

soudu…I systematický výklad tedy svědčí pro závěr, že na § 293 insolvenčního zákona je potřeba pohlížet jako 

na lex specialis pro zpeněžování majetku tvořícího předmět zajištění.“ 



 

10 

 

 

ve znění, které neobsahovalo § 293 odst. 2 (vylučující aplikaci některých ustanovení), 

považovala § 293 odst. 1 za speciální ustanovení k ustanovením, která upravovala působnost 

věřitelského výboru ve věcech správy či zpeněžování předmětů zajištění a stanovila, že v těchto 

případech se souhlas výboru nevyžaduje.
32

 

V případě, že je zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož 

pohledávka se ze zajištění uspokojuje jako první v pořadí, přičemž nehraje žádnou roli, že jeho 

pohledávka může být i podstatně nižší než pohledávka dalšího zajištěného věřitele v pořadí. 

Věřitel udělující pokyny však musí k těmto pokynům připojit souhlas ostatních zajištěných 

věřitelů, jejichž pohledávky se uspokojují ze stejného zajištění. Pokud souhlas nedoloží, musí 

pokyny schválit Insolvenční soud postupem dle § 230 odst. 4 InsZ.
33

 

Udělování pokynů je při jedné nemovitosti a jednom zástavním věřiteli relativně 

jednoduchá záležitost. Žižlavský ve svém článku
34

 popisuje ale i o něco záludnější případ, kdy 

předmět zajištění tvoří neoddělitelnou součást dlužníkova závodu. Otázkou je, zda může 

zajištěný věřitel i v takovém případě udílet pokyny insolvenčnímu správci k oddělenému 

zpeněžení předmětu zajištění. Žižlavského názor (podpořený odkazem na rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR) na předestřený případ je ten, že zástavní věřitel obecně může pokyny ke zpeněžení 

udílet, pokud je předmětem zajištěný dlouhodobý majetek dlužníka. Opačně by to bylo v situaci, 

kdy by šlo o oběžný majetek. V takovém případě by věřitel pokyn ke zpeněžení dát nemohl. 

O náležitostech přihlášky zajištěné pohledávky pak pojednává část Pořadí přihlašované 

pohledávky a o specifikách uspokojení zajištěných věřitelů jednotlivé podkapitoly kapitoly 

Uspokojování pohledávek a princip pari passu. Nicméně je na místě ještě v závěru této části 

uvést dvě poznámky k přihlášení zajištěné pohledávky. 

První poznámkou je, že věřitel musí přihlásit svou pohledávku i v případě, že majetek, 

který tvoří zástavu, náleží do majetkové podstaty zástavního dlužníka a ne osobního dlužníka.
35

 

Zástavní dlužník je totiž osobou, která je povinna strpět, aby k úhradě závazku osobního 

dlužníka vůči zajištěnému věřiteli bylo použito výnosu z prodeje jejího majetku. Zahájení 

insolvenčního řízení se zástavním dlužníkem tuto zásadu v žádném směru neprolamuje.
36

 

                                                 
32

 Ke stejnému závěru dospěl i Kocinec ve svém odborném článku; viz KOCINEC, Jaroslav. Zpeněžování 

majetkové podstaty soudním exekutorem v rámci insolvenčního řízení. Komorní listy: časopis soudních exekutorů. 

Brno: Exekutorská komora České republiky, 2017, č. IV, s. 12-27. ISSN 1805-1081. 
33

 FABIAN, Pavel a DVOŘÁK, Jakub. Správa a zpeněžení zajištění v insolvenci. Konkursní noviny. 2015, č. 10, 

s. 22. ISSN 1213-4023. 
34

 ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Kvadratura kruhu – společný zájem věřitelů a pokyny zajištěného věřitele při provozu 

podniku dlužníka v insolvenci. Bulletin advokacie. 2013, č. 7-8, s. 41-45. ISSN 1210-6348. 
35

 Viz § 166 InsZ a také usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 39/2014, ze dne 27. 11. 2014. 
36

 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 2788/2015, ze dne 29. 6. 2017. 
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Druhou poznámkou je, že věřitel se zajištěnou pohledávkou ve smyslu § 167 odst. 2 InsZ 

může přihlásit svou vykonatelnou pohledávku kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud byl 

v trestním řízení zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a věřitel svou pohledávku 

přihlásil v době, kdy zajištění podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád) trvalo.
37

 

1.1.3. Pohledávky za majetkovou podstatou 

Ondřej Richter popisuje pohledávky za majetkovou podstatou jako „pohledávky, které se 

nepřihlašují a které se uspokojují přednostně před nezajištěnými přihlášenými pohledávkami 

kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.“
38

 Pohledávky za majetkovou podstatou vznikají buď 

v důsledku insolvenčního řízení nebo také v důsledku pokračování smluvních vztahů mezi 

dlužníkem a věřitelem.  

Insolvenční zákon rozlišuje pohledávky za majetkovou podstatou do dvou kategorií. 

První kategorií jsou pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo 

po vyhlášení moratoria.
39

 Druhou kategorií jsou pohledávky, které vznikly po rozhodnutí 

o úpadku.
40

 Výčet pohledávek za majetkovou podstatou v § 168 InsZ je taxativní, je třeba ale 

upozornit na ustanovení § 168 odst. 2 písm. k), dle kterého Insolvenční zákon může stanovit i 

další pohledávky, které se budou považovat za pohledávky za majetkovou podstatou. 

Tato část bude zaměřena na pohledávky věřitelů z úvěrového financování, pohledávky 

věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, pohledávky věřitelů ze smluv, 

které se podle Insolvenčního zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními 

oprávněními neodmítla, pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, 

jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla a na konci této části bude krátce 

rozebrána pohledávka z bezdůvodného obohacení, vzniklá v důsledku omylné platby 

do majetkové podstaty dlužníka. Akreditační novelou byla také rozšířena odměna insolvenčního 

správce dle § 168 odst. 2 písm. a) InsZ o odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek 

v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením, přičemž na tuto novou odměnu je poukázáno 

v podkapitole Uspokojování pohledávek v oddlužení. 

Smlouvami z úvěrového financování
41

 rozumíme smlouvy o úvěru a obdobné smlouvy
42

 

a také smlouvy na dodávky energií a surovin, včetně smluv o zajištění splnění těchto smluv, 

                                                 
37

 Viz § 173 odst. 1 InsZ. 
38

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 27-29. ISBN 978-80-7400-549-7. 
39

 Viz § 168 odst. 1 InsZ. 
40

 Viz § 168 odst. 2 InsZ. 
41

 Viz § 41 odst. 1 InsZ. 



 

12 

 

 

uzavírané za obvyklých obchodních podmínek insolvenčním správcem nebo dlužníkem 

s dispozičními oprávněními.
43

 Tyto smlouvy jsou uzavíraný zejména z důvodu nedostatku 

financí pro udržení nebo obnovení provozu závodu – nejčastěji jsou smlouvy z úvěrového 

financování uzavírány při reorganizaci. Úvěrové financování má v zásadě tři účely. Prvním je 

usnadnit tok finančních prostředků pro pokračování v činnosti nebo přežití dlužníka a zachování 

nebo zvýšení hodnoty jeho majetkové podstaty. Druhým je zajistit vhodnou ochranu 

poskytovatelů nových finančních prostředků (věřitelů) a třetím je zajistit vhodnou ochranu těch 

stran, jejichž práva mohou být poskytnutím těchto finančních prostředků ovlivněna.
44

 

Zajištění věřitelé mají za předpokladu, že nenabídnou horší podmínky než třetí osoby, 

přednostní právo, aby smlouvy z úvěrového financování byly uzavřeny s nimi. V případě, že 

bude smlouva uzavřena s třetí osobou, uspokojuje se tato třetí osoba v reorganizaci přednostně 

a její uspokojení má dopad i na zajištěné věřitele (k tomu blíže viz podkapitolu Uspokojování 

pohledávek v reorganizaci). 

Se smlouvami o úvěru a obdobnými smlouvami nebo smlouvami na dodávky energií 

nebývá v praxi moc výrazných problémů, ale Müllerová
45

 popsala jako možný problém definici 

smluv na dodávky surovin; na základě této definice se pak posoudí, zda je věřitelova pohledávka 

z těchto smluv pohledávkou za majetkovou podstatou. Vrchní soud v Olomouci však ve svém 

rozsudku, č. j. 5 Cmo 445/2012-127, ze dne 14. 3. 2013 nabízí celkem jasnou odpověď, když se 

k definici smluv na dodávky surovin vyjádřil tak, že za rozhodující hledisko považuje tu 

skutečnost, zda jsou dodávky těchto surovin primární surovinou nutnou pro zajištění většinové 

podnikatelské činnosti dlužníka, bez níž by provozována být nemohla. 

Uzavírání smluv o zajištění splnění smluv z úvěrového financování je předmětem 

polemiky. Pohledávky z těchto smluv jsou totiž přednostně uspokojovány a je teda sporné, zda je 

jejich zajištění vůbec nutné. Z pohledu vůle věřitelů uzavřít smlouvy s osobou, se kterou je 

vedeno insolvenční řízení, se však může jednat o zajímavý a motivující institut. 

Insolvenční zákon určuje za další pohledávky za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 

odst. 2 písm. f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními
46

, 

                                                                                                                                                             
42

 Myšleny především smlouvy o zápůjčce dle § 2390 Občanského zákoníku. 
43

 A souhlasu věřitelského výboru v souladu s § 58 odst. 2 písm. c) InsZ. 
44

 Modelový zákon o přeshraničním insolvenčním řízení vypracovaný Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo 

(UNCITRAL) z roku 1997 [online]. [citace 4. 2. 2018]. Dostupný z: http://www.uncitral.org/pdf/eng 

lish/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf.  
45

 HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014,  

s. 123-125. ISBN 978-80-7400-555-8. 
46

 Osobou s dispozičními oprávněními je v závislosti dle stádia insolvenčního řízení dlužník nebo insolvenční 

správce (viz § 229 odst. 3 InsZ). 

http://www.uncitral.org/pdf/eng%0blish/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/eng%0blish/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf
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přičemž z tohoto režimu vylučuje smlouvy uzavřené dlužníkem po schválení oddlužení
47

. 

Smlouvy, které do režimu budou spadat, budou smlouvy, ze kterých pohledávky vznikly 

po rozhodnutí o úpadku. Nejčastěji tedy půjde o smlouvy na opakované plnění a smlouvy 

uzavřené po rozhodnutí o úpadku. Půjde zejména o pohledávky, které vznikají v důsledku 

pokračování hospodářské činnosti dlužníka i po rozhodnutí o úpadku a jsou spojeny zejména 

s reorganizací nebo zpeněžením dlužníkova závodu dle § 290 InsZ.
48

 

Další dvě kategorie pohledávek za majetkovou podstatou jsou pohledávky věřitelů 

ve smyslu § 168 odst. 2 písm. g) a h) InsZ vyplývající ze smluv o vzájemném plnění
49

, které jsou 

upraveny v § 253 InsZ v souvislosti s prohlášením konkursu
50

. Jsou to smlouvy, které ještě 

nebyly v době prohlášení konkursu zcela splněny ani dlužníkem ani druhou stranou. Smlouvy 

o vzájemném plnění může insolvenční správce splnit a následně žádat jejich splnění od druhé 

strany anebo může plnění odmítnout. Dle toho, zda se insolvenční správce rozhodne smlouvu 

splnit nebo plnit odmítne, pak rozlišujeme mezi pohledávkami dle § 168 odst. 2 písm. g) a h) 

InsZ. 

Rozhodne-li se insolvenční správce nesplněnou smlouvu splnit a vyjádří-li toto 

rozhodnutí druhé straně (věřiteli) v třicetidenní lhůtě od prohlášení konkursu dle § 253 odst. 2 

InsZ, pak smlouva trvá.
51

 Pohledávky druhé strany z pokračování smlouvy po prohlášení 

konkursu jsou pohledávkami za majetkovou podstatou
52

. Dle § 168 odst. 2 písm. g) InsZ jsou 

vedle těchto pohledávek pohledávkami za majetkovou podstatou i pohledávky druhé strany, 

které vznikly po rozhodnutí o úpadku, jestliže se týkají plnění poskytnutého druhou stranou 

dlužníku po zahájení insolvenčního řízení. 

Z předcházejícího odstavce je tedy zjevné, že pohledávky z nesplněných smluv, které 

vznikly před rozhodnutím o úpadku, pohledávkami za majetkovou podstatou nejsou. Ty musí 

věřitel uplatnit přihláškou jako kteroukoliv jinou prostou pohledávku. 

                                                 
47

 Důvodem pro jejich vyloučení je, aby nové pohledávky, vznikající vůči dlužníkovi v průběhu doby trvání 

splátkového kalendáře, nezískávaly bez dalšího (pro případ, že dojde k přeměně oddlužení v konkurs) přednostní 

pořadí na úkor těch věřitelů, kteří dlužníkovi dali šanci oddlužit se (viz zvláštní část důvodové zprávy (K bodu 14.) 

k zákonu č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). 
48

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 27-28. ISBN 978-80-7400-549-7. 
49

 Mezi tyto pohledávky za majetkovou podstatou však nepatří pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého 

věřiteli za trvání oddlužení. 
50

 Ustanovení platí dle § 330a a 397a InsZ přiměřeně i pro reorganizaci a oddlužení. 
51

 Za předpokladu, že nebylo ujednáno, že i v této lhůtě může druhá strana (věřitel) od smlouvy odstoupit a druhá 

strana tak neučinila. 
52

 Viz § 253 odst. 4 druhá věta InsZ. 
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Pokud insolvenční správce odmítne plnění nesplněné smlouvy anebo dojde k odmítnutí 

fikcí marným uplynutím třicetidenní lhůty dle § 253 odst. 2 InsZ
53

, nedochází tím k zániku této 

smlouvy a odmítnutí nemá ani vliv na plnění, které si strany poskytly před odmítnutím. Druhá 

strana má pak pouze nárok na náhradu škody tím způsobené, který musí uplatnit přihláškou, a to 

do třiceti dnů ode dne odmítnutí plnění.
54

  

Vyvstává tedy otázka, jaký účel má pohledávka za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 

2 písm. h) InsZ a jaký je její vztah k § 253 odst. 5 InsZ, dle kterého nemá druhý účastník 

smlouvy (věřitel) právo domáhat se vrácení částečného plnění, k němuž došlo před rozhodnutím 

o úpadku. 

K nalezení účelu této pohledávky je potřeba mít na mysli, že u velkých dlužníků běžně 

uplynou mezi rozhodnutím o úpadku a prohlášením konkursu minimálně tři měsíce, načež ještě 

začne běžet třicetidenní lhůta pro odmítnutí plnění smluv. Věřitel se tak po tuto dobu ocitá 

v značné nejistotě, zda insolvenční správce plnění odmítne anebo ne a jaké uspokojení pak může 

v řízení očekávat. Zákonodárce za účelem zmírnění rizika smluvních stran dlužníka zařadil mezi 

pohledávky za majetkovou podstatou pohledávku věřitele odpovídající právu na vrácení plnění 

z odmítnutých smluv
55

 a to v ceně plnění, které dlužníku z příslušné smlouvy poskytl v době 

mezi zahájením insolvenčního řízení a odmítnutím plnění smlouvy. Na všechny ostatní nároky 

této protistrany se vztahuje pravidlo § 253 odst. 4 InsZ a budou uspokojovány jako 

předinsolvenční pohledávky.
56

 Ve vztahu k § 253 odst. 5 InsZ je tak ustanovení § 168 odst. 2 

písm. h) InsZ speciálním ustanovením. 

Ve srovnání se zněním ustanovení § 168 odst. 2 písm. h) InsZ účinném do 31. 12. 2013
57

 

je jeho nové znění pro věřitele daleko výhodnější, když soudy toto ustanovení vykládaly striktně 

ve spojení s § 253 odst. 4 větou druhou InsZ. Status pohledávek za majetkovou podstatou tak 

měly pouze pohledávky, které vznikly po prohlášení o úpadku, a to pouze v rozsahu plnění 

poskytnutého od prohlášení konkursu do dne, kdy insolvenční správce odstoupil od (odmítl 

plnění) smlouvy anebo marně uplynula patnáctidenní lhůta k odstoupení. Zbylou část 

                                                 
53

 V reorganizaci je účinek marného uplynutí lhůty opačný. Pokud se dlužník s dispozičním oprávněním nevyjádří 

do 30 dnů od povolení reorganizace tak, že odmítá splnění, musí smlouvu splnit (viz § 330a odst. 2 InsZ). 
54

 Viz § 253 odst. 4 věta první InsZ. 
55

 Jestliže plnění věřiteli vrátit nelze, např. z důvodu, že spočívalo ve výkonech, má věřitel nárok na peněžitou 

náhradu. 
56

 RICHTER, Tomáš̌. Insolvenční́ právo. 2. doplněné́ a upravené́ vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 364-368. 

ISBN 807-55-2444-6. 
57

 „Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou pohledávky věřitelů 

odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, od nichž bylo odstoupeno nebo které osoba s dispozičními 

oprávněními vypověděla“. 
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pohledávky musel věřitel uplatnit přihláškou jako náhradu škody způsobenou odstoupením 

od smlouvy. 

Ohledně odstoupení od (nyní odmítnutí plnění) smlouvy insolvenčním správcem 

se k postavení věřitele a charakteru pohledávky dle § 168 odst. 2 písm. h) InsZ Nejvyšší soud ČR 

vyjádřil ve svém rozsudku, sp. zn. 29 Cdo 1387/2014, ze dne 30. 9. 2016 tak, že „při posuzování 

nároků plynoucích věřiteli vůči dlužníku, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, lze dovodit, že 

pohledávkami za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 písm. h/ insolvenčního zákona 

jsou pouze pohledávky, které vznikly druhému účastníku smlouvy z pokračování smlouvy 

po prohlášení konkursu, jak to výslovně stanoví § 253 odst. 4 věta druhá insolvenčního zákona. 

Naopak pohledávky náležející druhé smluvní straně (věřiteli) v případě, kdy insolvenční správce 

využije svého práva (§ 253 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona) odstoupit od smlouvy (§ 253 odst. 4 

věta první insolvenčního zákona) pohledávkami za majetkovou podstatou nejsou. Dovolatel se 

mýlí především v tom, že § 168 odst. 2 písm. h/ insolvenčního zákona vykládá bez vazby na § 253 

insolvenčního zákona.“  

S ohledem na četnost rozhodnutí o vztahu § 168 odst. 2 písm. h) a § 253 odst. 4 a 5 InsZ 

ve znění do 31. 12. 2013 lze uzavřít, že tato ustanovení způsobovala za starší úpravy věřitelům 

časté výkladové potíže. I za účinnosti nové úpravy se však lze setkat se soudy, které pořád 

aplikují a vykládají tato ustanovení ve smyslu starší úpravy.
58

 

Přestože novější úprava je podstatně jasnější, existuje pořád několik otázek, které nejsou 

zcela vyjasněné, přičemž za vinu to lze klást jisté nesystematičnosti Insolvenčního zákona. 

Těmito otázkami jsou např. výše zmíněný vztah § 168 odst. 2 písm. h) a § 253 odst. 5 InsZ nebo 

charakter pohledávky, která vznikla po rozhodnutí o úpadku, ale plnění bylo poskytnuto i 

před zahájením insolvenčního řízení. Řešením pro druhou otázku by mohlo být rozdělení takové 

pohledávky na „dvě“ dílčí pohledávky, jak to často dělají zajištění věřitelé v souvislosti 

s oddlužením
59

, přičemž jedna bude přihlašovanou pohledávkou představující plnění do zahájení 

insolvenčního řízení a druhá bude pohledávkou za majetkovou podstatou představující plnění 

po zahájení insolvenčního řízení. Dalším nabízeným řízením je, že pohledávka se rozdělovat 

nebude, ale bude v celém svém rozsahu pohledávkou za majetkovou podstatou. Jasnou odpověď 

na tyto otázky poskytne až judikatura soudů, které se jí zatím bohužel nezabývaly.  

V závěru této části bude ještě řešena situace, která není pro insolvenční řízení úplně 

neobvyklá, a to vyplacení tzv. omylné platby do majetkové podstaty dlužníka. Bude tedy řešena 

pohledávka z bezdůvodného obohacení vzniklá v důsledku platby, která byla po rozhodnutí 

                                                 
58

 Viz např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 40 ICm 1039/2017-38, ze dne 10. 11. 2017. 
59

 K rozdělování zajištěných pohledávek viz podkapitolu Uspokojování pohledávek v oddlužení. 
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o úpadku,
60

 omylem vyplacená do majetkové podstaty dlužníka. K povaze této pohledávky se 

Nejvyšší soud ČR opakovaně vyjádřil a uvedl, že „nárok na vrácení plnění poskytnutého 

bez právního důvodu po prohlášení konkursu na majetek úpadce do konkursní podstaty 

(nezaměňovat s poskytnutím takového plnění úpadci), je pohledávkou za podstatou, 

podřaditelnou ustanovení § 31 odst. 2 písm. b/ ZKV, když součástí řádné správy konkursní 

podstaty je i povinnost správce zabezpečit, aby do konkursní podstaty nebyl přijímán majetek, 

jenž do ní nenáleží“.
61

 Přestože Nejvyšší soud ČR řešil pohledávku z bezdůvodného obohacení 

v režimu Zákona o konkursu a vyrovnání, není žádný důvod, proč by se ustálená judikatura 

Nejvyššího soudu ČR v této věci nemohla použít i pro účely Insolvenčního zákona. Příslušné 

ustanovení § 31 odst. 2 písm. b) ZKV je téměř totožné s § 168 odst. 2 písm. b) InsZ a tudíž by 

tato pohledávka měla být posouzena jako pohledávka za majetkovou v podstatu ve smyslu tohoto 

ustanovení. Pro úplnost lze ještě dodat, že takováto pohledávka nemůže být posouzena dle § 169 

odst. 1 písm. f) InsZ, protože se v dané věci nejedná o náhradu nákladu vynaložených 

na zhodnocení majetkové podstaty.
62

 

1.1.4. Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 

Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou 

pohledávkami, které se nepřihlašují a které se uspokojují přednostně před nezajištěnými 

přihlášenými pohledávkami kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení. Od pohledávek 

za majetkovou podstatou se odlišují v tom, že není důležitý okamžik jejich vzniku
63

. Taxativní 

výčet těchto pohledávek je k nalezení v § 169 odst. 1 InsZ. Důvody pro upřednostnění těchto 

pohledávek jsou primárně sociální na straně věřitelů.
64

 

Stejně jako u pohledávek za majetkovou podstatou nebudou ani v této části práce řešeny 

veškeré pohledávky vyčteny v § 169 odst. 1 InsZ a bude podobně jako předešlá část zaměřena 

na „významnější“ pohledávky, nebo ty, které v praxi činí nejvíce problémů. Budou jimi 

pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, pohledávky státu – Úřadu práce České 

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

právních předpisů, náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové 

podstaty, mají-li z tohoto důvodu proti dlužníkovi pohledávku z bezdůvodného obohacení a 

                                                 
60

 Lze mít důvodně za to, že takováto pohledávka z bezdůvodného obohacení vzniklá před rozhodnutím o úpadku by 

měla být uplatněna přihláškou pohledávky. 
61

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 5394/2008, ze dne 25. 11. 2009. Obdobně též usnesení 

Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 5432/2014, ze dne 31. 5. 2016. 
62

 K tomu blíže viz část Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. 
63

 Výjimkou jsou pohledávky dle § 169 odst. 1 písm. g) InsZ. 
64

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 54-55. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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v neposlední řadě také pohledávka na odměnu kvalifikovaného subjektu za sepsání a podání 

návrhu na povolení oddlužení, kterou do Insolvenčního zákona přinesla Akreditační novela. 

Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou zejména pohledávky 

zaměstnanců z pracovního poměru
65

, pohledávky zaměstnanců z dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr a nároky zaměstnance na náhradu škody. Pro určení výše 

pracovněprávních pohledávek se uplatní pravidlo dle § 203 odst. 2 InsZ, tj. pracovněprávní 

pohledávka se bude pokládat za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví nebo jiné evidence 

dlužníka, ledaže ji dlužníkův zaměstnanec uplatní v jiné výši. Pro uplatnění pracovněprávních 

pohledávek platí zvláštní pravidla (stejně jako pro ostatní pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou) a věnuje se jim část Uplatnění pohledávek za 

majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň, kde je tento postup podrobně 

rozebrán. 

S pracovněprávními pohledávkami souvisejí i další pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou – pohledávky Úřadu práce České republiky (dále jen 

„Úřad práce ČR“) za náhradu mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle 

zvláštních právních předpisů
66

. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 118/2000 Sb., 

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

(dále jen „Zákon o ochraně zaměstnanců“). Zákon o ochraně zaměstnanců upravuje pouze 

některé mzdové nároky
67

 zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, přičemž 

platební neschopnost zaměstnavatele zákon definuje v § 3 písm. c) jako situaci, kdy 

zaměstnavatel „neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, 

kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo po dni, kdy 

byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v České republice, nebo 

u nadnárodního zaměstnavatele také dnem, kdy byl prohlášen za platebně neschopného 

u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie“. 

Úřad práce ČR může uplatnit mzdové nároky zaměstnanců vůči zaměstnavateli
68

 

v insolvenčním řízení do výše, do které tyto nároky vyplatil a odvedl, a dnem, kdy na něj přešly, 

                                                 
65

 Tyto zahrnují např. mzdové nebo platové nároky, odměnu za pracovní pohotovost, jiné nároky na odměnu 

za práci, odstupné, nárok na náhradu výdajů v souvislosti s výkonem práce atd. 
66

 Viz § 169 odst. 1 písm. c) InsZ. 
67

 Viz § 3 písm. b) Zákona o ochraně zaměstnanců. 
68

 Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 

kalendářní měsíce rozhodného období nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících ode dne, kdy jsou 

informace podle § 4 odst. 4 Zákona o ochraně zaměstnanců zveřejněny na úřední desce Úřadu práce ČR, přičemž 

celková výše mzdových nároků nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky, kterou vyhlašuje a 

zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (viz § 4 odst. 5 a § 5 odst. 1 a 2 Zákona o ochraně zaměstnanců). 
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tj. dnem kdy tyto nároky vyplatil zaměstnancům.
69

 Ustanovení § 12 Zákona o ochraně 

zaměstnanců pak upravuje povinnost dlužníka (zaměstnavatele) vrátit vyplacené finanční 

prostředky Úřadu práce ČR, přičemž § 12 odst. 1 stanovuje, že povinnost dlužníka 

(zaměstnavatele) vrátit tyto prostředky zaniká v rozsahu, v němž tyto pohledávky nebyly 

uspokojeny v insolvenčním řízení, dnem právní moci usnesení, jímž se insolvenční řízení končí. 

V rozsahu, ve kterém Úřad práce ČR vyplatil zaměstnanci jeho mzdové nároky vůči 

zaměstnavateli, zaniká, z důvodu přechodu nároků, jeho právo uplatnit své pracovněprávní 

pohledávky dle § 169 odst. 1 písm. a) InsZ. 

Další pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou je 

náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové podstaty, mají-li z toho 

důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného obohacení
70

. Za podmínky pro vznik nároku 

z § 169 odst. 1 písm. f) InsZ se považují vynaložení nákladu na zhodnocení majetkové podstaty a 

vznik nároku na vydání bezdůvodného obohacení dle hmotného práva, přičemž se majetková 

podstata musí obohatit a pouhé vynaložení nákladů na zhodnocení majetkové podstaty 

bez pozitivního efektu pro podstatu nestačí.
71

 Je obtížné přímo definovat pojem zhodnocení 

majetkové podstaty. Vyložit si jej lze jako zvýšení její hodnoty prostřednictvím jedné či 

opakující se činnosti věřitele. Zhodnocení majetkové podstaty může spočívat i v tom, že věřitel 

vynaloží náklady, které by jinak byl vynaložil dlužník. 

Ilustrativně lze uvést dvě rozhodnutí, která můžou pomoct k lepšímu pochopení tohoto 

pojmu. První rozhodnutí je rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Odo 175/2005, ze dne 

19. 4. 2006, ve kterém určuje, že „za náklady spojené s udržováním a správou podstaty 

ve smyslu § 31 odst. 2 písm. b) ZKV je třeba považovat náklady nutné k takovému zajištění 

podstaty, aby se neznehodnocovala, např. náklady na nejnutnější opravy, pojištění, náklady 

na ostrahu objektu, náklady na dodávku energií do objektu, znalecké posudky, apod.“ Rozsudek 

ale spíše odpovídá na otázku, co to jsou náklady nutné k vynaložení, aby se majetková podstata 

neznehodnocovala, než na otázku zhodnocení majetkové podstaty 

Druhé rozhodnutí poskytuje o něco lepší obraz o tom, co to je zhodnocení majetkové 

podstaty. Jedná se o rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 103 VSPH 942/2016-76, ze dne 

7. 6. 2017, kde předmětem řízení bylo určení, že pohledávka z bezdůvodného obohacení, která 

vznikla třetí osobě skladováním dokumentů pro dlužníka, je pohledávkou postavenou na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou. Vrchní soud v Praze se ztotožnil s názorem 
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 Viz § 11 odst. 3 Zákona o ochraně zaměstnanců. 
70

 Viz § 169 odst. 1 písm. f) InsZ. 
71

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 54-55. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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prvoinstančního soudu v tom, že „…sporná pohledávka je pohledávkou postavenou na roveň 

pohledávkám za podstatou mající původ v odpovědnosti dlužníka za bezdůvodné obohacení 

podle § 169 odst. 1 písm. f) InsZ, přičemž majetková podstata nebyla nikterak zkrácena, resp. 

byla zhodnocena, neboť žalovaná nemusela vynaložit náklady, které by jinak musela vynakládat 

po dobu několika měsíců ve prospěch dlužníka (odvoz, zabezpečení, skladování a výdej 

dokumentů jejich vlastníkům).“ 

Poslední pohledávkou, která bude v této části rozebrána, je pohledávka, která byla 

do Insolvenčního zákona inkorporována v souvislosti se změnou podávání návrhu na povolení 

oddlužení. Akreditační novelou bylo nově zakotveno, že návrh na povolení oddlužení musí být 

sepsán a za dlužníka podán buď kvalifikovaným subjektem,
72

 anebo akreditovanou osobou. 

Kvalifikovanému subjektu za tento úkon přísluší odměna v maximální výši 4.000 Kč, resp. 

6.000 Kč, a tuto pohledávku musí přihlásit v propadné přihlašovací lhůtě, což lze vzhledem 

k povaze pohledávky považovat za neobvyklé, nicméně Insolvenční zákon takto uplatnění této 

pohledávky omezuje ustanovením § 390a odst. 5.  

Dojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení dle § 394 odst. 1 InsZ nebo nemůže-li 

z důvodů uvedených v § 396, § 405 nebo § 418 InsZ dojít k uspokojení pohledávky z majetkové 

podstaty proto, že je insolvenční řízení zastaveno, insolvenční soud zároveň s rozhodnutím 

podle § 394 odst. 2, resp. s rozhodnutím o zastavení insolvenčního řízení podle § 396
73

, § 405 

nebo § 418, uloží dlužníkovi povinnost k úhradě takové pohledávky. Takové rozhodnutí pak 

slouží kvalifikované osobě jako exekuční titul a pohledávku lze vymáhat cestou vykonávacího či 

exekučního řízení.
74

 

1.1.5. Pohledávky společníků nebo členů dlužníka 

Další skupinou pohledávek jsou pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající 

z jejich účasti v obchodní společnosti nebo družstvu, tzv. zůstatkové pohledávky, které mají 

povahu podřízených pohledávek.
75

 Jde o skupinu pohledávek, které se v insolvenčním řízení 

uspokojují jako poslední, tedy i po pohledávkách obecně podřízených. Toto podřízení je 

odůvodněno tím, že společník, který participoval na řízení společnosti, nemůže v případě zjištění 
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 Kvalifikovaným subjektem se rozumí advokát, notář, soudní exekutor a insolvenční správce; viz § 390a odst. 1 

InsZ. 
73

 Za předpokladu, že kvalifikovaná osoba nezavinila odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 
74

 KOZÁK, Jan, BROŽ, Jaroslav, DADAM, Alexandr, STANISLAV, Antonín, STRNAD, Zdeněk, ZRŮST, Lukáš, 

ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 1425-1431. 

ISBN 978-80-7552-932-9. 
75

 Viz § 172 InsZ. 
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úpadku takové společnosti očekávat, že bude majetkovou podstatu společnosti zatěžovat dalšími 

nároky, které mu z účasti na společnosti plynou, na úkor ostatních věřitelů.
76

 

U zůstatkových pohledávek je nutno zdůraznit, že se jimi nerozumí jakékoliv pohledávky 

společníků a členů, ale pouze ty, které vyplývají z jejich účasti v obchodní společnosti nebo 

družstvu jako např. pohledávky na zaplacení nevyplaceného podílu na zisku nebo pohledávky 

proti společnosti na výplatu vypořádacího podílu. Mezi zůstatkové pohledávky tedy nepatří 

pohledávka společníka ze smlouvy o zápůjčce na vrácení částky zapůjčené společnosti, když 

zapůjčením peněz společnosti společník žádná práva související s jeho účastí nenabývá. 

V zásadě všechny státy Evropské unie řadí uspokojení zůstatkových pohledávek až 

na poslední místo. Ve vztahu k zápůjčkám poskytnutým společníky společnosti však některé 

státy, jako např. Německo, Rakousko nebo Itálie, aplikují tzv. doktrínu „equitable subordination“ 

(subordinace na základě požadavků ekvity), v důsledku které se pak v některých případech hledí 

na zápůjčku jako na zastřený kapitálový příspěvek a jsou tak podřízeny ostatním pohledávkám 

stejně jako zůstatkové pohledávky.
77

 

Přestože se na první pohled zdá, že § 172 InsZ nemá na uspokojení věřitelů žádný vliv, 

nemusí tomu tak být. V praxi totiž může snadno dojít k situaci, kdy je soudním výkonem 

rozhodnutí
78

 nebo exekucí
79

 postižen podíl společníka v obchodní společnosti. Účast společníka 

v souladu s § 206 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 

zanikne a jeho podíl se promění v peněžní pohledávku proti společnosti na výplatu vypořádacího 

podílu za účelem uspokojení věřitele společníka. Problematickým a pro uspokojení tohoto 

věřitele prakticky zničujícím je pak úpadek této společnosti. Na věřitele totiž přešlo na základě 

vydaného rozhodnutí ze zákona právo na vyplacení vypořádacího podílu ve společnosti, ale co 

do právního důvodu se stále jedná o pohledávku společníka na vypořádací podíl. Postavení 

věřitele ve vztahu k dlužníkovi (společnosti) je v zásadě obdobné tomu, jaké má společník 

ve vztahu ke společnosti v případě zániku jeho účasti. Stále se proto jedná o pohledávku 

společníka za společností dle § 172 odst. 1 InsZ.
80

 

V praxi je však nanejvýš nepravděpodobné, že by zůstatkové pohledávky byly kdykoliv 

uspokojeny. S ohledem na povahu insolvenčního řízení si lze jen stěží představit situaci, ve které 

by po zpeněžení majetkové podstaty zbyl dostatek prostředků na uspokojení zůstatkových 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 ICdo 57/2015, ze dne 31. 10. 2017. 
77

 MCCORMACK, Gerard, KEAY, Andrew, BROWN, Sarah. European insolvency law: reform and 

harmonization. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017, s. 123-124. ISBN 978-1-78643-330-5. 
78

 Viz § 320 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „Občanský soudní řád“). 
79

 Viz § 63 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) (dále jen „Exekuční 

řád“). 
80

 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 101 VSPH 180/2012, ze dne 6. 9. 2012. 
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pohledávek, když je v zásadě nemožné uspokojit všechny ostatní pohledávky na 100 %. 

V reorganizaci se zase uplatní § 335 odst. 2 InsZ, dle kterého platí, že výše zůstatkových 

pohledávek je rovna nule. Lze tak téměř s jistotou uzavřít, že k uspokojení zůstatkových 

pohledávek nikdy nedojde. 

1.1.6. Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují 

Předmětem této části jsou pohledávky, které jsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním 

řízení § 170 InsZ, přičemž analyzovány budou pouze pohledávky obsažené v písm. a), b), e) a f) 

tohoto ustanovení.
81

 

Hned na úvod je třeba poznamenat, že vyloučení pohledávek z uspokojení 

v insolvenčním řízení ještě neznamená, že tyto pohledávky tímto zanikají nebo že by v průběhu 

insolvenčního řízení dokonce vůbec nevznikaly, pouze se v něm neuspokojují. 

První pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují, jsou 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.
82

 Jedná se tedy o úroky, které vznikly 

(přirostly) až po rozhodnutí o úpadku.  

Další příslušenství pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojují, jsou úroky, 

úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až 

po rozhodnutí o úpadku.
83

 Omezení tedy dopadá na úroky, které přirostly před rozhodnutím 

o úpadku, ale nestaly se do té doby ještě splatnými. 

Ohledně dopadu tohoto omezení na praxi je nutno přiklonit se k názoru Tomáše 

Richtera
84

, že s těmito ustanoveními nebude v praxi veliký problém, protože finanční věřitelé si 

zpravidla sjednají ve smlouvě zesplatnění jejich pohledávek ještě před rozhodnutím o úpadku. 

Otázka zesplatnění pohledávky a kapitalizace úroků byla vrchními soudy řešena různě. 

Zatímco Vrchní soud v Praze
85

 tuto praktiku hodnotil jako dovolenou a neodporující § 170 písm. 

                                                 
81

 Z uspokojení v insolvenčním řízení jsou vyloučeny také pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky 

dle § 168 a § 169 InsZ, o kterých osoba s dispozičními oprávněními neví, pohledávky, které vznikly po rozhodnutí 

o úpadku, resp. po uplynutí propadné lhůty vymezené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek a které 

zároveň nejsou zahrnuty v taxativním výčtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim 

na roveň. 
82

 Viz § 170 písm. a) InsZ. 
83

 Viz § 170 písm. b) InsZ. 
84

 RICHTER, Tomáš̌. Insolvenční́ právo. 2. doplněné́ a upravené́ vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 294-297. 

ISBN 807-55-2444-6. 
85

 Viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 104 VSPH 397/2014-105, ze dne 8. 12. 2014: „Okolnost, že se 

před prohlášením úpadku dlužnice stal z důvodu jejího prodlení splatný celý dluh včetně úroků, není v rozporu 

s ustanovením § 170 písm. a) insolvenčního zákona, podle kterého se neuspokojují úroky a úroky z prodlení 

z pohledávek přihlášených věřitelů, které přirostly až po rozhodnutí o úpadku. V tomto případě nepřirostly úroky 

po rozhodnutí o úpadku, nýbrž v okamžiku zesplatnění celé půjčky“. 
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a) InsZ, Vrchní soud v Olomouci
86

 zastával opačný názor. Zesplatnění pohledávky a kapitalizaci 

úroků vyřešil nadobro až Nejvyšší soud ČR
87

, který se svým názorem přiklonil k Vrchnímu 

soudu v Praze a určil, že „tam, kde se před rozhodnutím o úpadku dlužníka stala [podle dohody 

účastníků smlouvy o půjčce (nebo smlouvy o úvěru)] pro prodlení dlužníka s hrazením 

dohodnutých splátek půjčky (splátek úvěru) splatnou celá dosud neuhrazená část půjčky (úvěru) 

i s dohodnutými úroky z půjčky (z úvěru) za celou dobu, po kterou měla být půjčka (úvěr) 

splácena a takto kapitalizovaný úrok se stal součástí nesplacené jistiny, není na místě aplikace 

ustanovení § 170 písm. a) insolvenčního zákona. Ke dni rozhodnutí o úpadku zde již totiž nejsou 

žádné „úroky“, jež by po tomto rozhodnutí ještě mohly přirůst k jistině pohledávky jako její 

příslušenství.“ 

Zde je na místě zmínit i výjimku z pravidel § 170 písm. a) a b) InsZ, a to výjimku 

pro pohledávky zajištěných věřitelů dle § 171 InsZ. Hlavním účelem výjimky dle § 171 InsZ je 

ochrana časové hodnoty kapitálu zajištěných věřitelů. Insolvenční zákon touto výjimkou 

kompenzuje náklady plynoucí z déletrvajícího odebrání individuálního práva zajištěného věřitele 

uspokojit se ze zajištění.
88

 

U těchto pohledávek začíná úrok po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku opět narůstat, 

ale ne z jistiny pohledávky, ale pouze z hodnoty zajištění. Speciální pravidla obsažená v § 171 

odst. 2 až 4 InsZ pak platí pro situace, kdy je úpadek dlužníka řešen konkursem nebo 

reorganizací. V případě konkursu se pohledávka úročí pouze v případě, že majetková podstata je 

zpeněžena podle § 290 InsZ, tedy zpeněžením závodu jedinou smlouvou, jinak se zajištěné 

pohledávky neúročí.
89

 V případě reorganizace se pohledávky úročí po dni rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku (rozhodnutí o povolení reorganizace) a splatné jsou měsíčně, jakmile znalec ocení 

hodnotu zajištění.
90

 

Aplikace § 171 InsZ soudy při řešení úpadku dlužníka oddlužením se však liší. Vrchní 

soud v Olomouci
91

 považuje § 171 odst. 2 až 4 InsZ za speciální úpravu, která stanovuje 

                                                 
86

 Viz např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 12 VSOL 24/2011-48, ze dne 28. 2. 2012: „Pokud se týká 

úroků jako plodů peněz, pak smyslem a účelem tohoto zákonného ustanovení [pozn.: ustanovení § 170 písm. a) 

Insolvenčního zákona] bylo, aby byly uspokojovány pouze ty části úroků, které narostly, resp. vázaly se k období 

před rozhodnutím úpadku a ty části úroků, které se váží k období až po rozhodnutí o úpadku, aby nebyly 

v insolvenčním řízení uspokojovány… S ohledem na dohodu žalovaného s dlužnicí v rámci smlouvy o půjčce a 

notářského zápisu se stala celá dlužná částka představující jistinu a úroky splatná již před rozhodnutím o úpadku, 

tato skutečnost však nic nemění na závěru, že tato částka zahrnuje i úrok vážící se až k době po rozhodnutí o úpadku 

a takový úrok nemůže být v insolvenčním řízení dle ustanovení § 170 písm. a) InsZ uspokojen“. 
87

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 ICdo 88/2014, ze dne 22. 12. 2016. 
88

 Pro omezení zajištěného věřitele viz § 109 odst. 1 písm. b) InsZ. 
89

 Viz § 171 odst. 2 a 3 InsZ. 
90

 Viz § 171 odst. 4 InsZ. 
91

 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 3 VSOL 92/2017-B-23, ze dne 21. 7. 2017 nebo usnesení 

Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 VSOL 1001/2016-B-37, ze dne 16. 1. 2017. 
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odchylky pouze pro uspokojení zajištěných věřitelů v konkursu a v reorganizaci, zatímco § 171 

odst. 1 InsZ je ustanovením obecným, a proto se uplatní i při způsobu řešení úpadku dlužníka 

oddlužením. Judikatura Vrchního soudu v Praze není sama o sobě konstantní, když např. 

v usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 2355/2016-B-27, ze dne 29. 12. 2016 sdílí 

názor Vrchního soudu v Olomouci, zatím co v usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 

2394/2015-B-44, ze dne 15. 6. 2016 je soud toho názoru, že pro oddlužení se aplikují § 171 

odst. 2 a 3 InsZ, a tedy že úroky přirůstají pouze v případě, že majetková podstata je zpeněžena 

dle § 290 InsZ, tj. zpeněžením závodu jedinou smlouvou. Proti poslednímu rozhodnutí je 

v současné době vedeno dovolací řízení u Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 29 NSČR 175/2016 

a je tedy naděje, že Nejvyšší soud judikaturu soudů sjednotí a postaví najisto otázku vztahu 

§ 171 InsZ a oddlužení.  

Je na místě ale také upozornit, že v případě, že je znalcem vypracován znalecký posudek 

pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu 

řešení úpadku dlužníka reorganizací, nebo na základě usnesení schůze věřitelů, kterým 

doporučuje zpeněžení závodu dlužníka jedinou smlouvou, se pohledávka zajištěného věřitele 

neúročí dle § 171 InsZ, pokud je v prodlení s úhradou poloviny odměny a hotových výdajů 

uhrazených tomuto znalci.
92

 

Další pohledávky, které jsou také vyloučeny z uspokojení v insolvenčním řízení, jsou 

smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku.
93

 Právo 

uplatnit smluvní pokutu vzniká okamžikem, kdy jsou splněny ve smlouvě sjednané předpoklady 

pro vznik práva na smluvní pokutu, tedy v okamžiku, kdy nastanou právní skutečnosti sjednané 

v ujednání o smluvní pokutě. 

Vyvstává ovšem otázka, jaké jsou důvody pro vyloučení smluvních pokut a úroků 

z uspokojení v insolvenčním řízení.  

Tomáš Richter
94

 skvěle shrnuje názory odborné veřejnosti na důvody vyloučení 

uspokojení „postinsolvenčních“ úroků, přičemž tyto důvody lze vztáhnout i na smluvní pokuty: 

„Zoulíkův komentář k zákonu o konkursu a vyrovnání zdůvodňoval vyloučení 

"postinsolvenčních" úroků akcesorickou povahou úroku s tím, že "je-li obvykle v konkursu 

uspokojena jen určitá část základní pohledávky, nemůže se dostat i na příslušenství 

                                                 
92

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 667/2014-B-35, ze dne 22. 7. 2014. 
93

 Viz § 170 písm. e) InsZ. 
94

 RICHTER, Tomáš̌. Insolvenční́ právo. 2. doplněné́ a upravené́ vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 294-297. 

ISBN 807-55-2444-6. 
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pohledávky".
95

 Jako druhé zdůvodnění uváděl F. Zoulík zásadu par conditio creditorum - 

"v případě, že by se běžné úroky nabíhající po prohlášení konkursu měly v něm rovněž 

uspokojovat, šlo by o porušení zásady parity věřitelů, věřitelé úročných [sic] pohledávek by tím 

byli zvýhodňováni, neboť výše jejich pohledávek by se soustavně zvyšovala (při delší době trvání 

konkursu i velmi podstatně), a tím by se zvyšoval jejich podíl na konkursní podstatě".
96

 Zelenka a 

Maršíková ve svém komentáři k zákonu o konkursu a vyrovnání naproti tomu zdůvodňovali 

existenci ustanovení argumentem zcela mechanickým: "Smyslem ustanovení je, aby v konkursu 

uplatněné pohledávky byly co do své výše konstantní. Pokud by přihlášené pohledávky mohly 

relevantně narůstat na svém příslušenství i po prohlášení konkursu, nebylo by možné kdy udělat 

rozvrh a poměrně je uspokojit."
97

“ 

Tomáš Richter tyto důvody odmítá jako nedostatečné a nepřesvědčivé, přičemž s ním lze 

jen souhlasit. Argument o akcesorické povaze úroku, z kterého by mělo plynout, že pohledávky 

na zaplacení úroku jsou jaksi podřízeny pohledávkám na zaplacení jistiny, je lichý a tento závěr 

nelze dovodit jak z právních předpisů
98

, tak ani z ekonomického hlediska, když nelze přece 

pohledávku na zaplacení úroku považovat za vedlejší projev úvěrového vztahu, ale za jeho 

hlavní a nejdůležitější důvod a smysl.
99

 

Také argument pari passu Tomáš Richter podrobuje kritice. Zda se pohledávka úročí 

nebo ne, má svůj původ v povaze pohledávky mimo insolvenční řízení, přičemž tvrzení, 

že pokračujícím úročením pohledávky, která podle své povahy úročena být má, by byl porušen 

princip pari passu ve vztahu k pohledávkám, které podle své povahy nemají být úročeny, je 

srovnatelné s tvrzením, že porušením principu pari passu by byla skutečnost, že na uspokojení 

vyšší pohledávky připadne v insolvenčním řízení absolutně vyšší částka než na uspokojení 

pohledávky nižší. Porušením principu pari passu je spíše § 170 písm. a) InsZ, který staví úročené 

pohledávky na roveň pohledávkám neúročeným, čímž mění jejich vzájemnou hodnotu oproti 

tomu, jak by jinak vyplývala mimo insolvenci.
100
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 ZOULÍK, František. Zákon o konkursu a vyrovnání: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 178.  

ISBN 80-7179-103-2. 
96

 Viz tamtéž. 
97

 ZELENKA, J., MARŠÍKOVÁ, J. Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy související. Komentář. 2. vyd. 

Praha: Linde, 2002, s. 820. ISBN 80-7201-323-8. 
98

 Ustanovení § 1932 odst. 1 Občanského zákoníku při určení pořadí započtení plnění dlužníka preferuje započtení 

na úrok před započtením na jistinu. Přestože § 165 odst. 4 InsZ stanovuje, že plnění poskytnuté věřiteli 

po rozhodnutí o úpadku k uspokojení jeho pohledávky se započte nejprve na jistinu a až pak na úroky, z důvodové 

zprávy k návrhu zákona č. 294/2013 Sb. (zvláštní část, k bodům 84 až 89) spíše plyne, že toto pravidlo má zřejmě 

především za cíl pomoci dlužníkovým spoludlužníkům a ručitelům. 
99

 RICHTER, Tomáš̌. Insolvenční́ právo. 2. doplněné́ a upravené́ vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 294-297. 

ISBN 807-55-2444-6 
100

 Viz tamtéž. 
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Poslední mechanický argument o potřebě, aby uplatněné pohledávky byly co do své výše 

konstantní, Tomáš Richter také odmítá a nabízí srovnání s exekučním řízením, které je vedeno 

k uspokojení úročené peněžité pohledávky, přičemž i v něm je nutno k nějakému okamžiku 

narůstání úroku zastavit. Nelze však dovodit, že tímto okamžikem by mělo být zahájení soudního 

řízení, které by bylo mimoinsolvenčním ekvivalentem pravidla § 170 písm. a) InsZ. 

Ohledně pravidla o neuspokojování úroků a smluvních pokut vyvstává ale i další otázka, 

a to zda by se toto pravidlo mělo uplatnit i u smluv obsažených v § 168 odst. 2 písm. f) a g) InsZ, 

tedy u smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními a smluv, jejichž splnění osoba 

s dispozičními oprávněními neodmítla. 

Smluvní pokuta je ve své podstatě ujednání, že dojde-li k porušení smluvní povinnosti, 

musí dlužník věřiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši, v jaké byla sjednána. Smluvní pokuta má 

tak funkci utvrzovací, zajišťovací, sankční, kompenzační a prevenční. Úrok zase představuje 

pro věřitele zisk a motivaci k pokračování smluvního vztahu s dlužníkem. 

Na druhou stranu ale lze také přisvědčit zastáncům uchování pravidla § 170 InsZ písm. 

a), b) a f) v tom, že se dlužník nachází již v tak nepříznivé situaci a výjimky z tohoto pravidla by 

jeho situaci pouze zhoršovaly. Je ale potřeba se na situaci dívat i tak, že s ohledem na nejisté 

postavení věřitelů by výjimka z pravidla § 170 InsZ mohla zvýšit motivaci věřitelů dále 

obchodovat a uzavírat s dlužníkem smlouvy, což by mohlo mít za následek zhodnocení 

majetkové podstaty dlužníka a vyšší uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. 

Lze ale předpokládat, že soudy se k takovému výkladu § 170 InsZ budou stavět spíše 

negativně. Za jakési nastínění lze považovat rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, sp. zn. Rsp 212/12, ze dne 

15. 5. 2012, ve kterém se „[Rozhodčí soud] neztotožnil s argumentací žalobce, že ustanovení 

§ 168 odst. 2 písm. g) IZ [pozn.: ve znění účinném do 31. 12. 2013] je ve vztahu k § 170 písm. e) 

IZ nutno považovat za ustanovení lex specialis. Naopak, jak vyplývá ze systematického zařazení i 

z logického výkladu § 170 IZ, zákaz uspokojování některých nároků v insolvenčním řízení 

dopadá na pohledávky všech skupin věřitelů uvedených v předchozích ustanoveních, tj. 

na insolvenční věřitele včetně zajištěných věřitelů (§165 až 167 IZ), na věřitele s pohledávkami 

za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a na věřitele s pohledávkami postavenými na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou (§169). Jelikož plnění insolvenčních závazků jinak než 

postupy předepsanými insolvenčním zákonem je po zahájení řízení dlužníku zakázáno (§ 111 

odst. 1 IZ), nemělo by smysl dovolit poté insolvenčním věřitelům vynucovat sankce za neplnění 

těchto závazků.“ 
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Lze také předpokládat, že ostatní účastníci insolvenčního řízení i insolvenční správce by 

se tomuto výkladu postavili na odpor z obavy před druhým vzpomenutým možným výsledkem, a 

to prohlubováním úpadku dlužníka a snižováním míry uspokojení jejich přihlášených 

pohledávek. 

Poslední pohledávky, které budou v této části rozebrány, jsou náklady účastníků řízení 

vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení, což jsou také pohledávky, které se v insolvenčním 

řízení neuspokojují.
101

 K určení, o jaké pohledávky se přesně jedná, resp. nejedná, je nutné 

nejdříve specifikovat osobu účastníka řízení. Účastníky insolvenčního řízení jsou dlužník a 

věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku.
102

 Nejde-li o přihlášené věřitele, jsou účastníky 

insolvenčního řízení i jiné osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení,
103

 ale jen po dobu, 

po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje.
104

 Těmto osobám tedy nepřísluší 

náhrada nákladů řízení vzniklých důvodu jejich účasti v insolvenčním řízení. 

Výjimku z tohoto pravidla tvoří náhrada nákladů účastníků incidenčního sporu.
105

 

Náhrada nákladů incidenčního sporu totiž tvoří zvláštní pohledávku, která je vyňata z omezení 

§ 170 písm. f) InsZ.
106

 Zvláštní kategorii incidenčních sporů ve smyslu náhrady nákladů řízení 

tvoří spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek. Náhrada nákladů řízení 

přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se uspokojí ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se 

vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové 

podstaty. Proti insolvenčnímu správci nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, 

ledaže vznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila. Pak je 

nese on sám a ostatním účastníkům je povinen je nahradit
107

. 

Jako další výjimky lze označit také nároky na náhradu nákladů řízení v řízeních, 

ve kterých bylo pokračováno dle § 263 a násl. InsZ, a na náhradu nákladů řízení v řízeních 

zahájených nově (až během insolvenčního řízení), a to zejm. řízení dle § 249 a § 294 odst. 1 

InsZ.
108

 

                                                 
101

 Viz § 170 písm. f) InsZ. 
102

 Viz § 14 odst. 1 InsZ. 
103

 Jsou jimi zejména věřitelé s pohledávkami za majetkovou podstatou a pohledávkami jim na roveň postavenými. 
104

 Viz § 15 InsZ. 
105

 Incidenčními spory jsou spory dle § 159, 178, 179, 186, 187, 203a, 233, 373 a 385 InsZ. 
106

 Viz § 163 InsZ. 
107

 Viz § 202 odst. 1 a 2 InsZ. 
108

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 63-65. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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1.2. Druhy pohledávek dle vlastností pohledávek 

Pohledávky je také možné členit dle jejich vlastností (povahy), přičemž za základ 

rozdělení je vzat § 8 odst. 2 Vyhlášky o náležitostech podání, který pohledávky rozděluje 

dle jejich povahy na peněžité nebo nepeněžité, pohledávky neurčité výše, pohledávky podmíněné 

nebo nepodmíněné, pohledávky splatné nebo nesplatné a pohledávky vyjádřené v českých 

korunách nebo v cizí měně. Mezi další vlastnosti pohledávek se řadí, zda je pohledávka 

vykonatelná nebo nevykonatelná a také zda je pohledávka podřízená. Problémy mohou vytvářet 

spíše méně se vyskytující vlastnosti pohledávek, na které bude tato podkapitola soustředěna. 

V podkapitole však nebudou rozebírány pohledávky v českých korunách nebo v cizí měně, těm 

se bude věnovat část Výše přihlašované pohledávky, a dále nepodmíněné pohledávky a 

pohledávky neurčité výše, přičemž na pohledávky neurčité výše lze v zásadě aplikovat závěry 

o nepeněžitých pohledávkách. 

1.2.1. Peněžité a nepeněžité pohledávky 

Pohledávky přihlašované do insolvenčního řízení mohou představovat buď právo věřitele 

na peněžité plnění od dlužníka, anebo právo na nepeněžité plnění. Jde v zásadě o nejzákladnější 

rozdělení pohledávek, a to nejen v intencích insolvenčního řízení. 

Peněžité pohledávky a jejich vyčíslení samy o sobě nedělají v praxi výrazné těžkosti. 

Dle § 8 odst. 1 písm. i) Vyhlášky o náležitostech podání tvoří údaj o výši pohledávky údaj 

o celkové výši jistiny pohledávky a údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož 

uspokojení není vyloučeno podle § 170 InsZ, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením 

jednotlivých druhů příslušenství. 

Nepeněžité pohledávky, jako např. povinnost dodat zboží nebo provést dílo, jsou také 

pohledávkami, které věřitelé musí, pokud chtějí dosáhnout jejich uspokojení, přihlásit 

do insolvenčního řízení. Ustanovení § 175 InsZ nicméně stanovuje povinnost vyčíslit každou 

pohledávku, a to i nepeněžitou, v penězích. Důvodem pro tuto konverzi je zásada par conditio 

creditorum, dle níž jsou všechny předinsolvenční prosté pohledávky uspokojovány poměrně. 

Kdyby mohli věřitelé s nepeněžitými pohledávkami vymáhat v insolvenčním řízení nepeněžité 

plnění, byli by uspokojováni více než nezajištění věřitelé s peněžitými pohledávkami, což by 

bylo v rozporu s touto zásadou a nepřijatelné pro podstatu a smysl insolvenčního řízení.
109

 

Dalším důvodem je také úprava hlasovacího práva věřitelů, kde § 49 odst. 1 InsZ počítá počet 
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 RICHTER, Tomáš̌. Insolvenční́ právo. 2. doplněné́ a upravené́ vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 286-287. 

ISBN 807-55-2444-6. 
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hlasů věřitelů podle výše jejich pohledávek, přičemž pravidlo je, že na každou 1 Kč pohledávky 

připadá jeden hlas. 

Při konvertování nepeněžitých pohledávek je nutno vyřešit dvě otázky – jak vyčíslení 

provést a k jakému dni. 

Ustanovení § 175 poslední věta InsZ stanovuje, že nepeněžitá pohledávka musí být 

vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty. Hodnotou je obvyklá cena nepeněžitého 

plnění – tedy cena, kterou musí věřitel vynaložit na trhu za to, aby dostal od třetí osoby plnění, 

k němuž byl povinen dlužník.
110

  

Odhadem hodnoty pohledávky je pak třeba rozumět uvedení konkrétní sumy způsobilé 

kompenzovat nárok věřitele, nikoliv uvedení částky symbolické.
111

 Pouhý odhad nepeněžité 

pohledávky však nestačí a z přihlášky musí být zřejmé, na základě jakých skutečností věřitel 

odhad učinil.
112

 K odhadu hodnoty plnění by měl být za každých okolností použit zákon 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).  

Nejjistějším a někdy i soudem
113

 doporučovaným způsobem odhad hodnoty nepeněžitého 

plnění je prostřednictvím znaleckého posudku. Byť Insolvenční zákon tento postup 

nepředepisuje, je vysoce pravděpodobné, že insolvenční správce, popř. jiný přihlášený věřitel, 

takto určenou pohledávku následně nepopře co do její výše. Vypracování znaleckého posudku je 

však časově náročné a je třeba mít na paměti, že věřitelé často začínají přihlašovat své 

pohledávky až po vydání rozhodnutí o úpadku a je objektivně možné, že tak nestihnou učinit 

v jedno či dvouměsíční přihlašovací lhůtě. 

Věřitel, který nemá čas nebo vůli nechat si vypracovat znalecký posudek, může hodnotu 

plnění odhadnout i sám. Jak již však bylo výše zmíněno, je povinen uvést skutečnosti, na základě 

kterých hodnotu plnění odhadl. Touto skutečností by mohl být např. přehled cen konkurenčních 

nabídek stejného předmětu, jaký byl předmět plnění nepeněžité pohledávky. 

Další otázkou je, ke kterému dni provést vyčíslení nepeněžité pohledávky. Insolvenční 

zákon zde mlčí, avšak logicky lze jako nejpozdější termín určit den přihlášení nepeněžité 

pohledávky. Tento den se také jeví jako nejrozumnější, ovšem v případě, že znalecký posudek 

nebo jiný způsob odhadu hodnotí plnění k jistému dni, tak se za rozhodný den považuje tento 

den. 

                                                 
110

 Viz tamtéž. 
111

 Viz rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 89 ICm 1767/2011-21, ze dne 14. 5. 2012. 
112

 Viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č. j. 76 ICm 1125/2012-59, ze dne 

5. 12. 2013. 
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 Viz tamtéž: „Nejvhodnějším způsobem pro stanovení hodnoty nároku v penězích u vad díla spočívající 

v provedení stavebních prací je znalecký posudek“. 
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V neposlední řadě je vhodné zmínit i příklad nároku, který soud za přihlašovanou 

nepeněžitou pohledávku nepovažuje. Takovým nárokem je např. požadavek na vydání daňového 

dokladu nebo vrácení zapůjčené technické dokumentace. Zde Vrchní soud v Praze
114

 určil, že 

právním prostředkem pro vymožení těchto nároků je žaloba na vydání požadovaných dokladů 

u obecného soudu dlužníka. Do insolvenčního řízení by ale bylo možné přihlásit pohledávku, 

kterou by věřitel požadoval náhradu škody, jež mu byla způsobená tím, že mu dlužník tyto 

doklady nevydal. 

V neposlední řadě je potřeba také upozornit na důsledky, které nastanou v případě, že 

bude přihlášená pohledávka po přezkoumání zjištěna tak, že skutečná (zjištěná) výše přihlášené 

pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky. Prvním důsledkem je, že se nebude přihlížet 

k přihlášené pohledávce ani v rozsahu, v jakém byla zjištěna a druhým důsledkem je možnost 

uložení povinnosti zaplatit peněžitou částku do majetkové podstaty dlužníka, nejvýše však 

v rozsahu, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém byla zjištěna.
115

 

1.2.2. Vykonatelné a nevykonatelné pohledávky 

Vykonatelností pohledávky se rozumí vlastnost, která spočívá v možnosti přímého 

vynucení splnění povinností z pohledávky vyplývajících prostřednictvím státní moci nebo 

pod její kontrolou. 

Pohledávka se může stát vykonatelnou např. prostřednictvím soudního, správního či 

rozhodčího řízení nebo prostřednictvím notářského či exekutorského zápisu se svolením 

k vykonatelnosti. Dle § 191 odst. 2 InsZ se však pohledávka musí stát vykonatelnou nejpozději 

ke dni rozhodnutí o úpadku.
116

 

Rozlišení pohledávek na vykonatelné a nevykonatelné nemá vliv na výši uspokojení 

pohledávek. Má však vliv na procesní postavení věřitele, jehož pohledávka byla popřena, 

přičemž postavení věřitele s popřenou vykonatelnou pohledávkou je výhodnější
117

 než věřitele 

s popřenou nevykonatelnou pohledávkou.
118

 

Rozdíly v popření vykonatelných a nevykonatelných pohledávek jsou analyzovány 

v částech Popření vykonatelné a nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, popř. 

dlužníkem a Popření pohledávky přihlášeným věřitelem. 
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 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 102 VSPH 267/2012-42, ze dne 13. 12. 2012.   
115

 Viz § 178 odst. 1 InsZ. 
116

 Za výjimku z tohoto pravidla lze považovat případ, kdy o pohledávkách, které se přihlašují do insolvenčního 

řízení, probíhá řízení, které se prohlášením konkursu nepřerušuje (viz § 266 InsZ). 
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 Neplatí v případě popření pořadí vykonatelné pohledávky. 
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 HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 628. 

ISBN 978-80-7400-555-8. 
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1.2.3. Splatné a nesplatné pohledávky 

Dalším způsobem rozlišení pohledávek je z hlediska jejich dospělosti (splatnosti)
119

. 

Dle tohoto hlediska pak rozlišujeme pohledávky na splatné a nesplatné. Splatné pohledávky jsou 

nejčastěji uplatňovanými pohledávkami v insolvenčním řízení a nedělají v praxi samy o sobě 

žádné potíže. 

Do insolvenčního řízení jsou však přihlašovány i pohledávky, které v době přihlášení 

ještě nenabyly splatnosti.
120

 Nesplatné pohledávky řeší Insolvenční zákon výslovně pouze 

v § 250 ve spojitosti s prohlášením konkursu, čímž se nesplatné pohledávky považují za splatné.  

V případě reorganizace jsou nesplatné i splatné pohledávky věřitelů řešeny v souladu 

s § 356 odst. 1 InsZ tak, že zanikají a jsou nahrazeny pohledávkami vyplývajícími 

z reorganizačního plánu. 

Pokud je úpadek řešen formou oddlužení, má na splatnost pohledávek vliv skutečnost, 

zda je oddlužení provedeno zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového 

kalendáře. V případě zpeněžení majetkové podstaty nastávají dle § 408 odst. 1 ve spojitosti 

s § 250 InsZ účinky zesplatnění pohledávek rozhodnutím o schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty. V případě provedení oddlužení plněním splátkové kalendáře však 

k zesplatnění pohledávek nedochází.  

Praxe insolvenčních správců i soudů byla v minulosti nejednotná v tom, zda mají být i 

nesplatné pohledávky zařazeny do splátkového kalendáře. Judikatura tuto problematiku jasně 

vyřešila a určila, že „…do splátkového kalendáře pravidelně patří všechny zjištěné nezajištěné a 

nepodmíněné pohledávky, včetně pohledávek dosud nesplatných, a to bez ohledu na to, kdy 

nastane jejich splatnost a zda se tak stane ještě v průběhu nebo až po skončení splátkového 

kalendáře.“
121

 Opačný závěr by v zásadě znamenal, že k úplnému oddlužení dlužníka by nikdy 

nedošlo, ale došlo by pouze k částečnému oddlužení od pohledávek, které byly do splátkového 

kalendáře zařazeny. S ohledem na situaci dlužníka by pak reálně mohla nastat situace, kdy by 

po oddlužení následovalo nové insolvenční řízení s návrhem na povolení oddlužení 

od pohledávek, jež existovaly v průběhu původního insolvenčního řízení, avšak splatnými se 

staly až po jeho skončení.
122
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 Splatnost určuje konec doby, do níž musí dlužník splnit svou povinnost. Po uplynutí této doby se dlužník ocitá 

v prodlení. 
120

 Viz § 173 odst. 3 první věta InsZ. 
121

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 1808/2014-B-13, ze dne 22. 9. 2014. 
122

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 1321/2012-B-16, ze dne 25. 2. 2014. 
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1.2.4. Podmíněné pohledávky 

Do insolvenčního řízení lze přihlásit i podmíněnou pohledávku, která po splnění 

odkládací podmínky teprve vznikne nebo která po splnění rozvazovací podmínky zanikne.
123

  

Odkládací a rozvazovací podmínky podmiňující přihlášenou pohledávku nelze ztotožnit 

s odkládacími a rozvazovacími podmínkami právních jednání ve smyslu § 548 odst. 2 

Občanského zákoníku a to z toho důvodu, že ne všechny pohledávky jsou pohledávkami, které 

vznikají na základě právního jednání.
124

 Insolvenční zákon také sám explicitně jmenuje některé 

podmíněné pohledávky v § 183. Jde o pohledávky, které můžou přihlásit ručitelé insolvenčního 

dlužníka, přistupitelé či spoludlužníci za závazek insolvenčního dlužníka, nebo též zástavní 

dlužníci, a to pro případ, že by v budoucnu byli zavázáni plnit věřiteli insolvenčního dlužníka 

místo něj. 

Nejvyšší soud ČR řešil otázku, zda je možné vázat přihlášku pohledávky 

do insolvenčního řízení, spočívající v nároku na náhradu nákladů nalézacího řízení, na odkládací 

podmínku úspěšného pravomocného skončení nalézacího řízení. Tuto otázku vyřešil Nejvyšší 

soud ČR rozsudkem, sp. zn. 29 ICdo 62/2014, ze dne 31. 3. 2015, v němž vyslovil názor, že 

ustanovení § 173 odst. 3 InsZ předjímá typové uplatnění těch pohledávek, jejichž vznik 

podmínili účastníci závazkového právního vztahu tím, že nastane skutečnost, která je jim v době, 

kdy činí právní jednání, neznámá a je pro ně nejistá, tedy pohledávek zpravidla vázaných 

na splnění odkládací podmínky. Potom, co soud určil, že uplatněná pohledávka takovou 

pohledávkou není, mu zbylo posoudit, zda nárok na náhradu nákladů je konstruován jako 

pohledávka vázaná na splnění odkládací podmínky zákonem a v případě že je, tak jaké.
125

 

Z rozsudku tedy plyne, že jsou možné dvě odkládací podmínky, a to podmínka sjednaná 

účastníky a podmínka stanovená zákonem. 

Tento závěr pak potvrzuje i pozdější usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 

49/2013, ze dne 30. 6. 2015, ve kterém byl řešen nárok na úhradu předem vyplaceného 

nájemného po skončení nájemní smlouvy výpovědí podanou insolvenčním správcem 

po prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Nejvyšší soud ČR nejdříve určil, že z logiky věci 

není v projednávané věci možné sjednat odkládací podmínku smluvními stranami. Pak mu zbylo 

jen určit, zda příslušný nárok na úhradu předem vyplaceného nájemného po skončení nájemní 
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 Viz § 173 odst. 3 InsZ. 
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 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 80. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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 Nejvyšší soud ČR měl za to, že to, co žalobce formuluje jako odkládací podmínku, na jejíž splnění je vázán vznik 

pohledávky z titulu náhrady nákladů řízení – úspěch ve sporu, je ve skutečnosti jedním z předpokladů vzniku nároku 

na náhradu nákladů řízení. Nejvyšší soud ČR pak uzavřel, že před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná 

účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení, nelze takový nárok přihlásit 

do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací podmínky. 
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smlouvy výpovědí podanou insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na majetek dlužníka 

(pronajímatele) je konstruován jako pohledávka vázaná na splnění odkládací podmínky 

zákonem.
126

 

Někdy insolvenční správci pokládají nesplatnou pohledávku za jakýsi poddruh 

podmíněné pohledávky, přičemž odkládací podmínkou je nabytí splatnosti pohledávky. Tento 

výklad je ovšem nesprávný. K této praxi insolvenčních správců se vyjádřil např. Krajský soud 

v Ostravě – pobočka v Olomouci ve svém rozsudku, č. j. 44 ICm 2594/2017-37, ze dne 

27. 9. 2017, kde přímo určil, že „…lze přihlásit i pohledávku nesplatnou nebo vázanou na 

podmínku, jedná se tedy o dva rozdílné druhy pohledávek, nelze tedy říci, že pohledávka 

nesplatná je současně pohledávkou vázanou na podmínku. Podmíněná je taková pohledávka, 

jejíž vznik, změnu nebo zánik lze vázat na podmínku.“  

Na místě je také zmínit další pohledávku, kterou možno přihlásit do insolvenčního řízení. 

V insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 71 INS 

4480/2015 přihlásil věřitel jako podmíněnou a nesplatnou pohledávku na náhradu škody ve výši 

pořizovací ceny věci (výčepního zařízení) a montáže. Odkládací podmínkou byl vznik situace, 

kdy dlužník coby vypůjčitel nebude schopen vrátit po uplynutí doby výpůjčky (za trvání 

oddlužení) vypůjčenou věc. V případě splnění podmínky pak bude mít věřitel právo na náhradu 

škody z porušení smluvní povinnosti dlužníkem. Krajský soud v Ústí nad Labem pak 

v rozsudku, č. j. 71 ICm 1985/2015-27, ze dne 8. 4. 2016 vyslovil souhlas s názorem žalobce 

(věřitele) a v rozsahu pořizovací ceny věci určil pravost této pohledávky. 

Nelze tvrdit, že by postup soudu byl nesprávný, protože takto určenou pohledávku lze 

opravdu považovat za podmíněnou a tedy schopnou přihlášení do insolvenčního řízení. Nelze 

však tvrdit, že by věřitel zvolil vhodný postup pro přihlášení svého nároku. Z hlediska 

konformity s Insolvenčním zákonem se vhodnějším způsobem jeví přihlášení nepeněžité 

nesplatné pohledávky na vrácení předmětu výpůjčky (výčepního zařízení), přičemž hodnota 

pohledávky by byla vyčíslena stejně jako nárok na náhradu škody, tedy ve výši pořizovací ceny. 

V závěru lze také zmínit příklad pohledávky s rozvazovací podmínkou, která se přece jen 

nevyskytuje v insolvenčním řízení tak často jako odkládací podmínka. Takovou pohledávkou 

                                                 
126

 Nejvyšší soud předvídavě rozhodl tak, „že pohledávku z titulu práva na vrácení nájemného nebo jiné úhrady 

zaplacené předem může tedy věřitel (nájemce) přihlásit do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka 

(pronajímatele) již od zahájení insolvenčního řízení (§ 110 odst. 1 insolvenčního zákona), nejpozději však 

do skončení propadné přihlašovací lhůty určené rozhodnutím o úpadku, jako vázanou na splnění odkládací 

podmínky spočívající v tom, že insolvenční správce vypoví nájemní smlouvu po prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka (§ 256 odst. 3 insolvenčního zákona). K pohledávce přihlášené z tohoto titulu později se v insolvenčním 

řízení nepřihlíží.“ 
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může být pohledávka na zaplacení kupní ceny v případě, kdy byla v kupní smlouvě sjednána 

výhrada vlastnického práva dle § 2132 a násl. Občanského zákoníku.
127

 

1.2.5. Podřízené pohledávky 

Podřízenými pohledávkami
128

 rozumíme pohledávky, které mají být dle smluvního 

ujednání uspokojeny až po uspokojení jiné pohledávky, příp. ostatních pohledávek 

za dlužníkem.
129

 Jinými slovy, podřízené pohledávky jsou uspokojeny podle toho, jak byla 

sjednána podmínka jejich podřízenosti, přičemž pro konkrétní pořadí uspokojení podřízených 

pohledávek platí zásadně příslušné smluvní ujednání
130

, ať již se jedná o podřízenost obecnou – 

pohledávky se uspokojí po uspokojení všech ostatních pohledávek za dlužníkem, nebo 

specifickou – pohledávky se uspokojí po uspokojení nadřízené pohledávky. 

Specifická podřízenost je většinou sjednávána dohodou mezi více věřiteli v situacích, kdy 

je poskytováno několik úrovní seniority dluhového financování, což je obvyklou praxí 

při financování akvizic kontrolních podílů v obchodních společnostech nebo při financování 

projektů vyžadujících poskytnutí úvěrů velkého rozsahu, teda v řadech minimálně desítek nebo 

stovek milionů českých korun. Sjednání obecné podřízenosti je spíše ujednáním mezi dlužníkem 

a věřitelem ve prospěch všech ostatních věřitelů dlužníka.
131

 

  

                                                 
127

 Viz rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. j. 42 ICm 3094/2017-19, ze dne 23. 11. 2017: 

„Z vylíčení podmínky je však zřejmé, že se jedná o podmínku rozvazovací, neboť právo žalobce z důvodu pohledávky 

(zaplacení kupní ceny) zanikne, pokud bude zboží u něhož byla uplatněna výhrada vlastnického práva, žalobci 

vydáno. Přihlášku pohledávky tak soud ve smyslu ust. § 173 odst. 3 IZ považuje za nepodmíněnou, neboť mezi 

účastníky je nesporné, že žádné zboží žalobci žalovanou vydáno nebylo.“ 
128

 Viz § 172 odst. 2 InsZ. 
129

 Podřízenou pohledávkou je ve smyslu § 172 odst. 2 InsZ také pohledávka z podřízeného dluhopisu dle § 34 

zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. 
130

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 23 Cdo 2907/2014, ze dne 28. 7. 2016: „Jestliže strany uzavřely 

smlouvu o podřízenosti pohledávek, v níž se dohodly, že některé pohledávky mají být uspokojeny až po splnění 

jiného dluhu dlužníka, nemůže se věřitel podřízené pohledávky domáhat jejího uspokojení před splněním podmínek 

sjednaných ve smlouvě o podřízenosti pohledávek, neboť takový požadavek je v rozporu s jeho smluvním závazkem. 

Případná změna této smlouvy musí být učiněna všemi stranami, které ji uzavřely“. 
131

 RICHTER, Tomáš̌. Insolvenční́ právo. 2. doplněné́ a upravené́ vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 59-60. 

ISBN 807-55-2444-6. 
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2. Uplatnění pohledávek věřiteli a zvláštní postavení zahraničních věřitelů 

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení se vykonává především prostřednictvím 

podávání přihlášek. Přihláškám a jejím náležitostem je proto věnována podstatná část této 

kapitoly, přičemž se klade důraz na vady, pro které jsou přihlášky často odmítány a kterým je 

potřeba se vyvarovat. 

Přihlášení však není jediným způsobem uplatnění pohledávek. Uplatnit pohledávku lze i 

pouhým vyrozuměním, což je způsob uplatnění zapodstatových pohledávek.
132

 Na některé 

pohledávky se dívá, jako by byly přihlášeny i bez toho, aby věřitel přihlášku podal.  

Postavení zahraničních věřitelů je v některých aspektech odlišné od postavení 

tuzemských věřitelů. Akreditační novela nově umožňuje zahraničním věřitelům uložit povinnost 

složit jistotu na náklady insolvenčního řízení, přičemž pokud tuto povinnost věřitel nesplní, 

nebude se k jeho pohledávce přihlížet. 

2.1. Uplatnění pohledávky přihláškou 

Přihláškou pohledávky se rozumí „procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení 

svých práv v insolvenčním řízení, neboť tato práva nelze po zahájení insolvenčního řízení 

uplatnit žalobou“.
133

 Přihláškou se v insolvenčním řízení uplatňují prosté (nezajištěné) a 

zajištěné pohledávky. Pokud chce být věřitel v insolvenčním řízení uspokojen, musí přihlásit 

veškeré tyto pohledávky, přičemž na vlastnostech těchto pohledávek nezáleží. Přihlásit musí i 

pohledávky, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. 

Věřitelé přihlašují své pohledávky na formuláři
134

 ve smyslu § 176 InsZ, přičemž 

elektronickou verzi formuláře uveřejňuje dle § 430b InsZ a § 23 Vyhlášky o náležitostech podání 

Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách. Přihlášky pohledávek a jejich 

přílohy se musí, za předpokladu, že nejsou podávány elektronicky, podat dvojmo.
135

 

                                                 
132

 Pojem „zapodstatová pohledávka“ se v této práci a také v odborných publikacích používá jako společné označení 

pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň. 
133

 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, 

s. 6-7. ISBN 978-80-7400-459-9. 
134

 Přihlášku pohledávky lze insolvenčnímu soudu doručit osobně na podatelnu, prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb, elektronicky (e-mailem), faxem nebo do datové schránky. Je-li přihláška podána telefaxem nebo 

v elektronické podobě, je ji třeba v procesní lhůtě tří dnů doplnit předložením jejího originálu, příp. písemným 

podáním shodného znění, jinak se k ní nepřihlíží. V případě podání v elektronické podobě opatřeného zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 

certifikačních služeb se doplnění podání předložením jeho originálu nevyžaduje. 
135

 Viz § 174 odst. 1 InsZ. 
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2.2. Lhůta k přihlášení pohledávky 

Věřitelé mohou své pohledávky přihlašovat u věcně a místně příslušného soudu
136

 již 

od zahájení insolvenčního řízení
137

 a nejpozději do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí 

o úpadku.
138

 Podanou přihlášku lze kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít zpět a 

do uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek může věřitel měnit pohledávku co do její výše, pořadí 

i právních důvodů vzniku
139

. Po uplynutí přihlašovací lhůty může věřitel do zjištění pohledávky 

na přezkumném jednání měnit již jen výši pohledávky
140

, resp. ji může pouze navýšit, a to 

z důvodu, že snížení výše přihlašované pohledávky je nutno považovat za částečné zpětvzetí 

přihlášky.
141

 Insolvenční zákon však neupravuje změnu výše pohledávky v případě, že se 

přezkumné jednání nekoná, tedy v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením. V tomto případě 

lze výkladem § 410 odst. 1 a 2 InsZ dospět k závěru, že mezníkem je konání osobního jednání 

insolvenčního správce s dlužníkem. Ustanovení § 410 odst. 2 InsZ ani jiné ustanovení 

Insolvenčního zákona však insolvenčnímu správci neukládá povinnost zveřejnit čas konání 

jednání v insolvenčním rejstříku, což lze považovat z pohledu ochrany práv věřitelů za zcela 

zásadní opomenutí zákonodárce. Byť toto opomenutí může napravit insolvenční soud
142

 tím, že 

v rozhodnutí o úpadku uloží insolvenčnímu správci povinnost informovat insolvenční soud 

předem o konání osobního jednání, lze zákonodárci de lege ferenda doporučit, aby upravil § 410 

odst. 2 InsZ např. následovně: „stanovisko dlužníka zjistí insolvenční správce při osobním 

jednání s dlužníkem, jehož datum a místo konání sdělí dlužníkovi a insolvenčnímu soudu 

nejméně 7 dní předem. Insolvenční soud sdělení zveřejní v insolvenčním rejstříku.“   

Obecně platí v insolvenčním řízení pravidlo, dle kterého je prominutí zmeškání 

přihlašovací lhůty nepřípustné a v případě, že je přihláška podána opožděné, tj. po uplynutí této 

lhůty, insolvenční soud musí v souladu s § 185 InsZ přihlášku odmítnout.
143

 Z tohoto pravidla 

však existuje řada výjimek. 

První výjimkou je případ, kdy dlužník v průběhu insolvenčního řízení, a to v době 

po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení pohledávek, nabude 

dědictví po zůstaviteli. Věřitel pohledávky, která má původ v dluhu zůstavitele, však za této 

situace není bez dalšího zbaven práva uplatnit tuto pohledávku i vůči dlužníkovi, a to podáním 
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 Viz § 7a a 7b InsZ. 
137

 Pokud je věřitel také navrhovatelem, musí dle § 105 odst. 1 InsZ k insolvenčnímu návrhu připojit také přihlášku 

své pohledávky. 
138

 Srov. § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 InsZ. 
139

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 1508/2012-B-20, ze dne 23. 1. 2013. 
140

 Viz § 192 odst. 4 InsZ. 
141

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 59/2012-P3-12, ze dne 24. 2. 2012. 
142

 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 2167/2017-B-13, ze dne 27. 2. 2018. 
143

 Pohledávka věřitele tím ovšem nezaniká, pouze nebude uspokojena v insolvenčním řízení. 



 

36 

 

 

přihlášky. K podání přihlášky je povinen insolvenční soud věřitele vyzvat a určit mu lhůtu, 

ve které má soudu sdělit, zda uplatňuje právo na uspokojení dluhu zůstavitele vůči dlužníkovi, a 

poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že právo neuplatnil.
144

 

Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení, č. j. 4 VSOL 954/2016-P35-9, ze dne 

27. 1. 2017 tuto výjimku dokonce rozšířil i na situaci, kdy dlužník nabude dědictví po zůstaviteli 

před uplynutím lhůty k přihlášení pohledávek. V projednávané věci došlo k úmrtí zůstavitele 

devět dní před uplynutím lhůty k přihlášení pohledávek. Jak plyne z úpravy dědického práva 

v Občanském zákoníku, dědictví se nabývá smrtí zůstavitele a tímto okamžikem vzniká také 

odpovědnost za zůstavitelovy dluhy.
145

 Věřitel tedy teoreticky mohl lhůtu k podání přihlášky 

dodržet, musel by však mít informaci o smrti zůstavitele k dispozici bezodkladně po jeho smrti. 

Vrchní soud v Olomouci však měl za to, že tuto znalost od něj reálně očekávat nelze, a závěr, že 

věřitel mohl pohledávku čistě teoreticky přihlásit ve lhůtě, považoval za nepřiměřeně tvrdý. 

Obecně však stále platí, že věřitelé zůstavitelů, jejichž dluhy přecházejí na dlužníky, mají 

své pohledávky, pokud to je možné, přihlašovat do konce lhůty k přihlášení pohledávek.
146

  

Další výjimkou je situace, kdy se po uplynutí přihlašovací lhůty zapíše majetek, který byl 

poskytnut k zajištění pohledávek věřitele za třetí osobou, do soupisu majetkové podstaty 

dlužníka. Zajištěný věřitel může za této situace přihlásit pohledávku vůči dlužníkovi, která mu 

v důsledku zápisu vznikla, přičemž ji nelze odmítnout pro opožděnost, ledaže by byla podána 

po uplynutí lhůty určené insolvenčním soudem v separátní výzvě tomuto věřiteli s poučením 

o následcích jejího zmeškání.
147

 

V souvislosti se zajištěným věřitelem existuje také další výjimka, a to pro případ, kdy 

věřitel přihlásí svou pohledávku za dlužníkem jako nezajištěnou
148

, ale dlužník následně 

po uplynutí přihlašovací lhůty nabude opět vlastnické právo k majetku, které tvořilo zajištění 

věřitelovy pohledávky. Věřitel se tak může dovolat zajištění i po uplynutí lhůty pro přihlášení 

pohledávek.
149

 

V souvislosti s nájemní a podnájemní smlouvou pak Nejvyšší soud ČR
150

 judikoval 

výjimku pro uplatnění práva na nájemné nebo jinou náhradu ve smyslu § 256 odst. 3 věty první 

                                                 
144

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 4 VSPH 671/2017-P9-9, ze dne 4. 5. 2017 a obdobně též usnesení 

Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 VSOL 812/2017-P7-9, ze dne 25. 10. 2017. 
145

 Viz § 1479 Občanského zákoníku. 
146

 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 2451/2014-P9-8, ze dne 1. 9. 2015. 
147

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 663/2011-P226-10, ze dne 1. 8. 2011 nebo usnesení Vrchního 

soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 2025/2017-P36-7, ze dne 6. 12. 2017. 
148

 Z důvodu, že majetek, který tvořil zajištění pohledávky věřitele za dlužníkem, byl dlužníkem před zahájením 

insolvenčního řízení převeden na třetí osobu. 
149

 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR, č. j. 29 NSČR 32/2011-B-37, ze dne 28. 3. 2012. 
150

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 3277/2013, ze dne 23. 9. 2015. 
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InsZ, na kterou pronajímateli vznikl nárok v době od rozhodnutí o úpadku do prohlášení 

konkursu na majetek nájemce. 

Insolvenční zákon pak explicitně upravuje některé další výjimky z přihlašovací lhůty. 

Přihlašovací lhůta se nevztahuje např. na pohledávky věřitelů ve smyslu § 173 odst. 1 věty třetí, 

§ 254 odst. 2 věty druhé, § 258 věty první a § 259 Insolvenčního zákona. 

2.3. Náležitosti přihlášky 

Náležitosti přihlášky byly do 30. 6. 2017 upraveny ve vyhlášce č. 311/2007 Sb., 

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

zákona (dále jen „Jednací řád“). S účinností od 1. 7. 2017 upravuje náležitosti přihlášky 

Vyhláška o náležitostech podání
151

. V jednotlivých úpravách však není žádná výrazná změna. 

V úvodu je třeba říct, že některé náležitosti přihlášky, zejména ve vztahu k povaze 

pohledávky, byly podrobně analyzovány v podkapitole Druhy pohledávek dle vlastností 

pohledávek. Z tohoto důvodu již v této části nebudou nijak detailně řešeny anebo budou řešeny 

pouze ve vztahu k přihlášce. 

Jednotlivé náležitosti přihlášky jsou upraveny v § 8 Vyhlášky o náležitostech podání. 

Pro věřitele můžou být přínosné také pokyny k vyplnění formuláře přihlášky pohledávky (dále 

jen „Pokyny k vyplnění přihlášky“), které jsou k nalezení na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti.
152

 

V úvodu přihlášky musí věřitel označit insolvenční soud, u kterého je insolvenční řízení 

vedeno a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno, dále dlužníka a sebe. Jednotlivé údaje 

potřebné k označení dlužníka a věřitele jsou evidentní ze samotného formuláře přihlášky a 

Pokynů k vyplnění přihlášky. 

Další náležitostí přihlášky je pak specifikace přihlašované pohledávky, popř. pohledávek. 

Specifikací pohledávky rozumíme uvedení důvodu jejího vzniku, výše, vykonatelnosti, pořadí a 

povahy. 

V závěru pak věřitel uvede seznam příloh přihlášky v souladu s § 8 odst. 3 Vyhlášky 

o náležitostech podání, datum a podpis. V případě, že přihlášku podepsala osoba odlišná 

od věřitele, obsahuje přihláška také údaje o této osobě. 
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 Z Jednacího řádu byla do Vyhlášky o náležitostech podání také přenesena úprava náležitostí seznamu 

přihlášených pohledávek, soupisu majetkové podstaty, hlasovacích lístků, vyrozumění o uplatnění pohledávky 

za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, popření pohledávky přihlášeným věřitelem, 

návrhu na povolení oddlužení, reorganizačního plánu, zprávy o reorganizačním plánu a příloha o minimálních 

náležitostech jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu. 
152

 Pokyny k vyplnění formuláře přihlášky pohledávky. In: justice.cz [online]. [citace 8. 2. 2018]. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
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Pokud byla přihláška vyplněna na počítači, obsahuje přihláška automaticky na poslední 

stránce také kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího zařízení.  

K náležitostem přihlášky je důležité upozornit na to, že za správnost údajů uvedených 

v přihlášce odpovídá sám věřitel. Správné vyplnění přihlášky je proto pro věřitele kritické, jinak 

hrozí riziko, že jeho přihláška bude odmítnuta anebo popřena ze strany ostatních věřitelů, 

dlužníka nebo insolvenčního správce a následně odmítnuta. 

2.3.1. Důvod vzniku přihlašované pohledávky 

Uvedením důvodu vzniku přihlašované pohledávky se dle § 174 odst. 2 InsZ rozumí 

uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá, tedy skutkové okolnosti, na základě 

kterých pohledávka vznikla. Důvod vzniku musí být vylíčen natolik určitě a úplně, aby bylo 

možné pohledávku odlišit od jiných pohledávek a současně aby bylo možné posoudit existenci 

pohledávky. Při vylíčení rozhodujících skutečností vzniku pohledávky se lze spokojit i 

s odkazem na připojenou listinu, ale jedině v případě, že z ní skutkový základ přihlašované 

pohledávky nepochybně a dostatečně vyplývá.
153

 V případě, že je důvodem vzniku pohledávky 

smlouva, vyžaduje Vyhláška o náležitostech podání uvedení bližších údajů o této smlouvě.
154

 

V případě přihlašování zajištěných pohledávek do insolvenčního řízení vedeného 

se zástavním dlužníkem není neobvyklé uvádět jako důvod vzniku pohledávky úvěrovou 

smlouvu. Tento postup je ale nesprávný, a to z toho důvodu, že zajištěný věřitel nemá 

za zástavním dlužníkem pohledávku z úvěrové smlouvy
155

, ale pohledávku na uspokojení 

z majetku poskytnutého k zajištění plynoucí např. ze zástavní smlouvy.
156

 

Při přihlašování směnečné pohledávky se důvodem vzniku rozumí existence směnky 

samé a nikoliv skutečností, které vedly ke vzniku směnečného závazku dlužníka v případě 

zajišťovací směnky. Právní důvod (kauzu) směnky tak směnečný věřitel v přihlášce uvádět 

nemusí.
157

 

Povinnost uvést v přihlášce důvod pohledávky má i věřitel, který přihlašuje vykonatelnou 

pohledávku. Tvrzení o důvodu vzniku této pohledávky lze založit též na rozhodnutí, smíru nebo 

listině, pro kterou se pohledávka stala vykonatelnou. Jde-li o rozhodnutí či jiný titul, který je 

výsledkem důkazního řízení před soudem či správním úřadem, je pohledávka co do důvodu 

                                                 
153

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 451/2013-P2-13, ze dne 10. 6. 2014. 
154

 Těmito údaji budou zejména název smlouvy, označení smluvních stran, datum uzavření smlouvy a předmět 

smlouvy. 
155

 Přihlášku pohledávky s takovým důvodem by insolvenční správce popřel co do pravosti. 
156

 ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Zástava třetí osoby a pohledávka banky v insolvenčním řízení. In: epravo.cz [online]. 

6. 6. 2012 [cit. 19. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-

v-insolvencnim-rizeni-83097.html.  
157

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 571/2013-P-4, ze dne 16. 5. 2013. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-v-insolvencnim-rizeni-83097.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-v-insolvencnim-rizeni-83097.html
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svého vzniku dostatečně individualizována na základě skutečností, které se podávají 

z odůvodnění tohoto rozhodnutí. Je-li titulem vykonatelné pohledávky platební rozkaz, pak lze 

důvod vzniku pohledávky doložit též žalobou.
158

 

2.3.2. Výše přihlašované pohledávky 

Přihláška pohledávky dále obsahuje údaj o její výši. Tímto údajem je údaj o celkové výši 

jistiny pohledávky, přičemž v případě, že je pohledávka nepeněžitá nebo neurčité výše, obsahuje 

přihláška pohledávky také popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky. Dalším 

údajem o výši pohledávky je i údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství včetně způsobu 

jeho výpočtu a rozlišením jednotlivých druhů příslušenství, jímž jsou úroky, úroky z prodlení, 

poplatky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky. K uplatňování příslušenství lze 

ještě podotknout, že dodatečné uplatnění příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky není 

změnou výše přihlášené pohledávky, ale přihláškou nové pohledávky, která musí být uplatněna 

v přihlašovací lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku.
159

 

2.3.3. Vykonatelnost přihlašované pohledávky 

Věřitel, který do insolvenčního řízení přihlašuje vykonatelnou pohledávku, musí 

v přihlášce uvést skutečnosti, o které vykonatelnost opírá. Jestliže je pohledávka vykonatelná 

na základě veřejné listiny
160

, musí věřitel vykonatelnost prokázat předložením této veřejné 

listiny
161

. V opačném případě předloží věřitel příslušnou listinu, která vykonatelnost prokazuje.  

Titul, jímž byla pohledávka přiznána, musí být označen dostatečně, určitě a 

nezaměnitelně orgánem, který jej vydal, a dále číslem jednacím a datem vydání rozhodnutí.
162

 

2.3.4. Pořadí přihlašované pohledávky 

Pořadí pohledávky vyjadřuje, jaký přístup má věřitel pohledávky k majetku v majetkové 

podstatě dlužníka. Pořadí pohledávky teda vyjadřuje vztah mezi pohledávkami navzájem, pokud 

jde o prioritu při uspokojování pohledávky.
163

 Prakticky řečeno, zajištěné pohledávky mají lepší 

pořadí než nezajištěné a nepodřízené pohledávky mají lepší pořadí než podřízené.
164

 

                                                 
158

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 701/2009-P10, ze dne 2. 12. 2009. 
159

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 275/2008-B-42, ze dne 13. 2. 2009. 
160

 Definice veřejné listiny je v § 567 Občanského zákoníku. 
161

 Viz § 177 odst. 1 InsZ. 
162

 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 102 VSPH 541/2016-43, ze dne 16. 9. 2016. 
163

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 214. ISBN 978-80-7400-549-7. 
164

 Lepší pořadí a přednostní uspokojení mají i zapodstatové pohledávky. 
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V případě, že věřitel přihlašuje zajištěnou nebo podřízenou pohledávku, musí tuto 

skutečnost v přihlášce uvést.
165

 Uvedením tohoto údaje se také určí pořadí přihlašované 

pohledávky.
166

 

Zajištěný věřitel, jehož pohledávka je podle hmotného práva zajištěná v celém rozsahu, je 

oprávněn ji přihlásit do insolvenčního řízení i zčásti jako zajištěnou a zčásti jako nezajištěnou, 

nebo právo na uspokojení ze zajištění dokonce neuplatnit vůbec – k tomu viz blíže podkapitolu 

Uspokojování pohledávek v oddlužení. 

Při přihlašování zajištěné pohledávky se v přihlášce rozlišuje, zda je pohledávka zajištěná 

majetkem náležícím do majetkové podstaty dlužníka anebo jiným majetkem. 

V obou případech zajištění musí věřitel popsat právní skutečnost, na jejímž základě 

zajištění vzniklo, rozhodné právo, jímž se zajištění řídí
167

, popsat majetek tvořící předmět 

zajištění a datum zřízení zajištění.
168

 Pro dostatečné popsání právní skutečnosti lze v zásadě 

aplikovat výše uvedené závěry o vylíčení důvodu vzniku přihlašované pohledávky. 

Nejčastěji jsou předmětem zajištění nemovitosti. Při identifikaci nemovitostí musí být 

jednotlivé nemovitosti vyjmenovány a označeny způsobem předepsaným v § 8 zákona 

č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

Pokud majetek náleží do majetkové podstaty dlužníka, je potřeba v přihlášce uvést údaj 

o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů. Touto dohodou se 

rozumí písemná dohoda ve smyslu § 167 odst. 1 věty druhé InsZ, prostřednictvím které můžou 

zajištění věřitelé mezi sebou libovolně upravit pořadí uspokojení svých pohledávek. 

Ve formuláři přihlášky pohledávky lze tento údaj najít pod označením „Dohoda 

dle § 299“. Ustanovení § 299 InsZ však bylo s účinností od 1. 1. 2014 zrušeno zákonem 

č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, a příslušná úprava, konkrétně § 299 odst. 1 věta první, byla přesunuta do § 167 odst. 1 

                                                 
165

 Z praktického hlediska lze dodat, že existuje několik typů formulářů pro přihlašování pohledávek, přičemž 

rozlišujícím znakem je, zda věřitel přihlašuje nezajištěnou nebo zajištěnou (a čím majetkem) pohledávku.  
166

 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 482/2017-P1-9, ze dne 20. 6. 2017, usnesení Vrchního 

soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 207/2017-B-28, ze dne 17. 2. 2017 nebo usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 

2 VSPH 1130/2016-P5-9, ze dne 29. 6. 2016. 
167

 Vyhláška o náležitostech podání nevyžaduje od věřitele popsat právní skutečnost, na jejímž základě zajištění 

vzniklo a rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, u pohledávek zajištěných majetkem nenáležícím do majetkové 

podstaty dlužníka. Tuto povinnost však lze dovodit z § 166 InsZ, přičemž uvedení těchto údajů vyžaduje také 

formulář přihlášky. 
168

 Uvedení data zřízení zajištění u pohledávek zajištěných majetkem náležícím do majetkové podstaty dlužníka 

Vyhláška o náležitostech podání nevyžaduje, tuto povinnost však lze také dovodit z § 166 InsZ a formuláře 

přihlášky. 
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věty druhé
169

. Stejná legislativní chyba byla uvedena i v § 21 odst. 1 písm. g) bodu 1 Jednacího 

řádu ve znění účinném do 30. 6. 2017. Ve Vyhlášce o náležitostech podání byl již odkaz 

na zákonné ustanovení vypuštěn. Zůstává tak, aby Ministerstvo spravedlnosti aktualizovalo 

formulář a odstranilo odkaz na již zrušené ustanovení i v něm. 

Posledním údajem u přihlašování pohledávky zajištěné majetkem je uvedení způsobu 

výpočtu úroku podle § 171 InsZ pro případ, že na něj věřiteli vznikne nárok. 

U pohledávek zajištěných majetkem nenáležícím do majetkové podstaty dlužníka musí 

věřitel u majetku tvořícího předmět zajištění uvést také vlastníka tohoto majetku a v případě, že 

je jeho pohledávka zajištěna ručením, musí uvést jméno ručitele a datum vzniku ručení.
170

 

Pro určení pořadí přihlašované pohledávky je podstatný také údaj o tom, zda byla nebo 

nebyla sjednána podřízenost této pohledávky. Pokud je pohledávka podřízená, je nutné uvést 

údaje o její podřízenosti, tedy popsat způsob jejího podřízení. Dle Pokynů k vyplnění přihlášky 

je zejména důležité popsat okamžik vzniku povinnosti pohledávku uspokojit. Pokyny k vyplnění 

přihlášky již bližší instrukce nenabízejí a tak lze věřitelům pouze doporučit, aby při přihlašování 

specificky podřízené pohledávky přinejmenším označili smlouvu, na základě které je pohledávka 

podřízená
171

, a alespoň odkazem na ujednání ve smlouvě označili příslušné nadřazené 

pohledávky, po uspokojení kterých lze uspokojit podřízené pohledávky, a popř. též odkázali i 

na ujednání, které podřízenost pohledávky výslovně stanovuje. U přihlašování obecně 

podřízených pohledávek postačí odkaz na smlouvu o podřízenosti a na ujednání stanovující 

podřízenost pohledávky věřitele. 

2.3.5. Povaha přihlašované pohledávky 

Posledními údaji, které jsou potřeba v přihlášce uvést, jsou údaje o povaze pohledávky. 

Těmito údaji jsou dle § 8 odst. 2 Vyhlášky o náležitostech podání údaje o tom, „zda jde 

o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, pohledávku neurčité výše, pohledávku podmíněnou 

nebo nepodmíněnou, pohledávku splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých 

korunách nebo v cizí měně.“ 

Povaha pohledávek byla analyzována v podkapitole Druhy pohledávek dle vlastností 

pohledávek, v této části tak zbývá pouze dořešit otázku měny, ve které je přihlašovaná 

pohledávka vyjádřena. 

                                                 
169

 Dle zvláštní části důvodové zprávy (K bodům 84 až 89) k zákonu č. 294/2013 Sb. bylo ustanovení přemístěno 

z části upravující konkurs do jiných částí, aby ustanovení nabylo obecné platnosti. 
170

 Ručení ale není zajištěním v tom smyslu, v jakém jej zná Insolvenční zákon. 
171

 Se specifikací obdobnou jako té u označení skutkových okolností vzniku samotné přihlašované pohledávky. 
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V případě, že věřitel přihlašuje pohledávku v českých korunách, stačí, když tento údaj 

uvede v přihlášce a nic dalšího se od něho nevyžaduje. Pokud ale přihlašuje pohledávku v cizí 

měně, musí ji v souladu s § 175 InsZ přepočítat na českou měnu podle kurzu devizového trhu 

vyhlášeného Českou národní bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se 

pohledávka splatnou dříve, podle kurzu vyhlášeného v den její splatnosti. Pokud pro příslušnou 

cizí měnu Česká národní banka kurz devizového trhu nevyhlašuje, použije věřitel k přepočtení 

střední kurz centrální banky příslušné země, popř. aktuální kurz mezibankovního trhu 

k americkému dolaru nebo k euru.  

V přihlášce se pak již jen uvede popis způsobu přepočtu pohledávky na české koruny a 

použitý směnný kurz. 

2.4. Další způsoby uplatňování pohledávek 

Dalšími způsoby uplatňování pohledávek rozumíme uplatňování pohledávek 

za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň a zůstatkových pohledávek. 

Speciální kategorii pak tvoří pohledávky, které se považují za přihlášené i bez toho, aby 

věřitel pohledávky přihlásil. 

2.4.1. Uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na 

roveň 

Pro věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou nebo pohledávkami jim 

postaveným na roveň platí zvláštní režim pro jejich uplatnění.
172

 

Věřitel uplatňuje pohledávky písemně u osoby s dispozičními oprávněními
173

 a v případě, 

že touto osobou není insolvenční správce, má věřitel povinnost vyrozumět o uplatnění 

pohledávky také jeho. Pro samotné uplatnění pohledávky Insolvenční zákon žádné náležitosti 

nestanovuje
174

, pouze ve vztahu k náležitostem vyrozumění, které se doručuje správci, obsahuje 

zákon v § 203 odst. 1 větě druhé v části za středníkem blanketní normu, dle které náležitosti 

stanoví prováděcí právní předpis.
175

 Tímto předpisem je Vyhláška o náležitostech podání, která 

v § 11 upravuje i náležitosti vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo 

pohledávky jí postavené na roveň.
176

 V praxi se ovšem z praktických důvodů sepíše pouze jeden 

                                                 
172

 Viz § 203 InsZ. 
173

 Viz § 229 odst. 3 InsZ. 
174

 Vrchní soud v Praze v usnesení, č. j. 1 VSPH 1060/2012-P70-7, ze dne 21. 8. 2012 také dovodil, že v případě, že 

věřitel uplatní zapodstatovou pohledávku přihláškou, je takové uplatnění nutno posoudit jako uplatnění zapodstatové 

pohledávky (k tomu srov. také usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 89/2014, ze dne 31. 8. 2016).  
175

 Lze ještě dodat, že na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti je k nalezení také formulář pro toto 

vyrozumění. Insolvenční zákon však použití formuláře v této situaci nepřikazuje a je zcela na věřiteli, zda jej 

použije. 
176

 Pro náležitosti vyrozumění lze přiměřeně aplikovat závěry vyslovené v podkapitole Náležitosti přihlášky. 
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dokument splňující náležitosti § 11 Vyhlášky o náležitostech podání a ten se odešle podle toho, 

kdo je osobou s dispozičními oprávněními, buď dlužníku a v kopii insolvenčnímu správci anebo 

pouze insolvenčnímu správci. 

V případě pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců se uplatní speciální 

režim dle § 203 odst. 2 InsZ. Zaměstnancům tak zákon přiznává postavení osob, které své 

pohledávky uplatnily ve výši plynoucí z účetnictví dlužníka nebo evidence vedené podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
177

 Zaměstnanci však toto pravidlo nebrání v uplatnění svých 

pracovněprávních pohledávek v jiné výši. 

K uplatnění pohledávek nestanovuje Insolvenční zákon žádnou propadnou lhůtu jako 

u přihlašovaných pohledávek. Pro případ konkursu však Vrchní soud v Praze ve svém usnesení, 

č. j. 1 VSPH 42/2009-B-52, ze dne 18. 5. 2009 vyslovil názor, že tyto pohledávky, pokud 

vznikly před zveřejněním konečné zprávy
178

, musí být uplatněny nejpozději před pravomocným 

schválením konečné zprávy. Důvodem je skutečnost, že pravomocně schválená konečná zpráva 

zakládá definitivní závěry o průběhu konkursu a částce určené pro rozvrh, z níž soud pak 

v dalším průběhu řízení vychází. Pokud věřitel svou pohledávku neuplatnil a ve zveřejněné 

konečné zprávě tato pohledávka nebude, nezbývá zapodstatovému věřiteli nic jiného, než podat 

proti konečné zprávě námitky.
179

 

Pokud jde o uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim 

postavených na roveň dlužníkem, lze se také ztotožnit s názorem Ondřeje Richtera
180

, že by 

dlužník měl uspokojení těchto pohledávek probrat s insolvenčním správcem a udělat tak jen 

s jeho souhlasem. Insolvenční správce má totiž dle § 203a InsZ právo zpochybnit pořadí 

pohledávky a navíc v rámci své činnosti provádí nad dlužníkem s dispozičními oprávněními 

dohled.
181

 

V případě, že věřitelova pohledávka nebude v plné výši a včas uspokojena, anebo 

v případě, že osoba s dispozičními oprávněními popírá pravost (existenci) pohledávky, může 

věřitel podat proti osobě s dispozičními oprávněními žalobu na plnění.
182

 Nejde přitom 

o incidenční spor projednávaný u insolvenčního soudu, ale civilní spor, který se projedná 

                                                 
177

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 94/2008-P16, ze dne 15. 7. 2008. 
178

 Viz § 302 InsZ. 
179

 K tomuto názoru se později připojil i např. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení, č. j. 3 VSPH 1682/2012-B-42, 

ze dne 27. 6. 2013. 
180

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 290. ISBN 978-80-7400-549-7. 
181

 Viz § 331 a § 412 odst. 2 InsZ. 
182

 Jestliže nebyla pohledávka uspokojena, protože takové uspokojení neumožňuje stav majetkové podstaty, neměl 

by věřitel žalobu podle § 203 odst. 4 InsZ podávat. 
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dle Občanského soudního řádu. Nárok na náhradu nákladů řízení se pak stává součástí 

příslušenství pohledávky a hradí se z majetkové podstaty. 

Pokud není pohledávka i přes pravomocné rozhodnutí o žalobě uspokojena, může věřitel 

nebo osoba s dispozičními oprávněními podat návrh, aby insolvenční soud stanovil rozhodnutím, 

proti kterému není přípustné odvolání, lhůtu k uspokojení pohledávky a aby bylo stanoveno, 

ze které části majetkové podstaty má být pohledávka uspokojena. Po vydání tohoto rozhodnutí 

lze pohledávku vymáhat i výkonem rozhodnutí nebo exekucí za podmínek určených v § 109 

odst. 1 písm. c) InsZ. 

Při uplatnění zapodstatové pohledávky může dojít také ke sporu o pořadí této 

pohledávky. V tomto případě se nepostupuje podle § 203 odst. 4 InsZ, ale podle § 203a InsZ. 

V případě takového sporu vyzve insolvenční soud věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů podal 

žalobu na určení pořadí pohledávky. Tato lhůta je lhůtou hmotněprávní, a proto musí být žaloba 

doručena insolvenčnímu soudu nejpozději v poslední den lhůty. Žalovaným je vždy insolvenční 

správce. Tento spor je již incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a) InsZ a obdobně u něj 

platí ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky. 

Jestliže nebude žalobě vyhověno anebo nebude podána včas či vůbec, ztratí věřitelova 

pohledávka své přednostní pořadí. Pokud bylo dlužníkem nebo insolvenčním správcem tvrzeno, 

že uplatněná pohledávka je přihlašovanou pohledávkou, považuje se podání, jímž věřitel takovou 

pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky.
183

 Pokud bylo dlužníkem nebo insolvenčním 

správcem tvrzeno, že uplatněná pohledávka je pohledávkou vyloučenou z uspokojení, je 

uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. 

Jak vyplývá z usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 16 VSOL 165/2017-121, ze dne 

20. 6. 2017, je také možné vést řízení dle § 203 odst. 4 a § 203a InsZ současně o téže 

pohledávce.
184

 Důvod je ten, že v jednotlivých řízeních se posuzují dvě různé otázky, a to buď 

samotná existence a výše pohledávky, anebo pořadí pohledávky. Jelikož má rozhodnutí 

obecného soudu o existenci nebo výši pohledávky význam pro rozhodnutí insolvenčního soudu 

v incidenčním sporu, jeví se být jediným vhodným procesním opatřením přerušení incidenčního 

sporu do pravomocného rozhodnutí sporu dle § 203 odst. 4 InsZ. 

Ve zmíněném usnesení vyslovil soud také názor, že ve sporu o pořadí pohledávky 

dle § 203a InsZ posuzuje insolvenční soud pouze otázku pořadí a nemůže tedy řešit otázku 

                                                 
183

 Tato fikce se však uplatňuje pouze k podání, ne k nároku. Pokud bylo podání podáno po uplynutí přihlašovací 

lhůty, nepřihlíží se k němu a insolvenční soud jej odmítne. 
184

 Lze také podotknout, že pravomocný rozsudek v řízení vedeném dle § 203 odst. 4 InsZ nepředstavuje překážku 

věci rozhodnuté ve vztahu k následné žalobě dle § 203a InsZ (k důvodům srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze, 

č. j. 101 VSPH 175/2015-122, ze dne 28. 5. 2012). 
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pravosti a existence uplatněné pohledávky, která musí být vyřešena v jiném řízení. S tímto 

názorem se lze ztotožnit pouze potud, že se uplatní jenom v případě souběhu výše zmíněných 

řízení. Opačný názor by totiž vedl k poměrně bizarnímu závěru jako např. v nepravomocném 

rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č. j. 82 ICm 3715/2017–34, 

ze dne 17. 1. 2018.  

V tomto insolvenčním řízení uplatnila věřitelka (žalobkyně) pracovněprávní pohledávky 

ve smyslu § 169 odst. 1 písm. a) InsZ. Insolvenční správkyně (žalovaná) neměla za to, že by 

pohledávky věřitelky byly pohledávkami dle § 169 InsZ a požádala insolvenční soud aby vyzval 

věřitelku k podání žaloby dle § 203a InsZ. Po podání žaloby navrhla insolvenční správkyně 

žalobu zamítnout a to z důvodu, že projednávaný spor by měl být vyřešen dle § 203 odst. 4 InsZ. 

Na jednání insolvenční správkyně upřesnila, že neuznává existenci pohledávek věřitelky, protože 

její pracovní smlouvu nepovažuje za platnou. Insolvenční soud s odkazem na mj. výše zmíněné 

usnesení žalobu zamítl s tím, že v incidenčním sporu nepřísluší soudu rozhodovat o existenci 

pohledávky, ale pouze o její pravosti. 

Tento rozsudek a závěry v něm uvedené jsou zjevně nesprávné. Insolvenční soud 

opomíjí, že se zamítnutím žaloby se spojují důsledky stanovené v § 203a odst. 1 InsZ, a 

uplatnění pohledávek věřitelky se bude považovat za přihlášku prostých pohledávek, na což 

dokonce sám insolvenční soud věřitelku upozornil ve výzvě k podání žaloby. V důsledku této 

fikce je pak sporné, zda má vůbec věřitelka aktivní legitimaci k podání žaloby dle § 203 odst. 4 

InsZ, protože k podání této žaloby se vyžaduje mít uplatněnou zapodstatovou pohledávku. Spíše 

se lze přiklonit k závěru, že věřitelka takovou aktivní legitimaci nemá. Pokud by se tedy soudy 

ztotožnily s argumentací krajského soudu v zmíněném rozsudku, mohlo by to insolvenčním 

správcům prakticky umožnit se zbavovat tímto postupem nechtěných zapodstatových 

pohledávek.  

Lze uzavřít, že insolvenční soud měl otázku platnosti pracovní smlouvy a existence 

pohledávek vyřešit jako předběžné otázky a posléze rozhodnout o pořadí pohledávek. Jiný 

postup v uvedené věci není možný.
185

 

                                                 
185

 Srov. též závěr Nejvyššího soudu ČR v usnesení, sp. zn. 29 Cdo 2805/2015, ze dne 29. 6. 2017: „…důvodová 

zpráva akcentuje přínos § 203a insolvenčního zákona pro případy, kdy je zde spor (jen) o pořadí pohledávky. 

To však ještě neznamená, že označené ustanovení není použitelné i v situacích, kdy je spor jak o pořadí pohledávky, 

tak i o její důvodnost (pravost nebo výši). Není žádného důvodu, aby § 203a insolvenčního zákona nemohl být 

aplikován i v těchto případech. Naopak, tento postup může přispět k rychlejšímu vyřešení sporu o takto uplatněnou 

pohledávku, neboť bude-li rozhodnuto, že nejde o pohledávku za majetkovou podstatou, nemusí mít věřitel vždy 

zájem na dalším vedení sporu o takovou pohledávku (s vidinou jejího „jen“ poměrného uspokojení v insolvenčním 

řízení)“. 
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2.4.2. Pohledávky, které se považují za přihlášené ze zákona 

Některé pohledávky náleží mezi zvláštní skupinu pohledávek přihlášených ze zákona a 

jejich existence je důsledkem speciální úpravy obsažené v § 165 odst. 2 InsZ, který výslovně 

předpokládá možnost, aby Insolvenční zákon nebo jiný zákon stanovil, že věřitelé určitých 

pohledávek, které by jinak náležely mezi pohledávky, jež mohou být v insolvenčním řízení 

uplatněny pouze přihláškou, mají právo na uspokojení svých pohledávek i bez toho, že by byly 

do insolvenčního řízení přihlášeny. Bez dalšího tak těmto pohledávkám přísluší postavení 

přihlášených pohledávek.
186

 

Insolvenční zákon za takové pohledávky považuje pohledávky upravené v § 202 odst. 1, 

§ 237 odst. 4, § 275, § 373 odst. 1 a odst. 8 a § 385 odst. 1.
187

 

Pohledávkami přihlášenými ze zákona jsou pohledávky na náhradu nákladů řízení 

vzniklých vůči dlužníkovi v incidenčních sporech, v nichž byl veden spor o pravost, výši nebo 

pořadí přihlášených pohledávek, a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako 

pohledávky, o které se vedly spory. 

Ustanovení § 237 odst. 4 InsZ za pohledávku přihlášenou ze zákona považuje 

pohledávku, která osobě vznikla poskytnutím plnění z neúčinného právního úkonu do majetkové 

podstaty dlužníka v případech, kdy bylo plnění z neúčinného právního úkonu vzájemné. 

Judikatura
188

 dovodila, že tento režim se uplatní i pro pohledávku, která třetí osobě vznikla 

poskytnutím plnění dlužníkovi, a to za situace, kdy dlužník splnil svůj závazek vůči ní dříve, než 

se stal splatným. Podmínkou ale je, aby insolvenční soud rozhodl, že právní úkon dlužníka je 

dle § 241 odst. 3 písm. a) InsZ zvýhodňujícím právním úkonem a třetí osoba vydá do majetkové 

podstaty finanční plnění, které zvýhodňujícím právním úkonem získala. 

Insolvenční zákon považuje za pohledávku přihlášenou ze zákona také pohledávku 

manžela dlužníka, která vznikla po prohlášení konkursu vypořádáním společného jmění 

manželů. Pohledávka manžela dlužníka může vzniknout uzavřením dohody o vypořádání 

společného jmění manželů ve smyslu § 271 InsZ, rozhodnutím insolvenčního soudu dle § 159 

odst. 1 písm. c) InsZ nebo rozhodnutím obecného soudu ve smyslu § 273 InsZ. 

Pod tento speciální režim spadají také pohledávky věřitelů v případě úpadku finančních 

institucí dle § 367 a násl. InsZ. Speciální režim se uplatní pro pohledávky věřitelů vyplývajících 

                                                 
186

 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 712/2012-P45-10, ze dne 19. 12. 2012. 
187

 Byť se do tohoto režimu někdy zahrnuje i § 121 odst. 2 InsZ, dle kterého se po dobu trvání moratoria považují 

za věřitele i osoby uvedené v seznamu závazků dlužníka, je toto ustanovení z výčtu vypuštěno, a to z toho důvodu, 

že po zrušení moratoria musí i tito věřitelé své pohledávky uplatnit přihláškou. 
188

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 712/2012-P45-10, ze dne 19. 12. 2012. 
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z účetnictví dlužníka ve smyslu § 373 odst. 1 a § 385 odst. 1 InsZ
189

 a také pro pohledávky 

věřitelů ve smyslu § 373 odst. 8 InsZ. 

Posledními pohledávkami spadajícími pod speciální režim jsou ty, o kterých to stanoví 

jiný zákon. Takovou pohledávkou je pohledávka České kanceláře pojistitelů na náhradu 

za plnění podle § 24 odst. 2 písm. b), c) a g) zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti 

za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, které poskytla 

osobě, které byla provozem vozidla způsobena újma a má právo na náhradu újmy. I v případě, že 

Česká kancelář pojistitelů tuto pohledávku postoupí na postupníka, se na postoupenou 

pohledávku uplatní speciální režim a to z toho důvodů, že se postoupením charakter pohledávky 

nemění.
190

  

Za přihlášené pohledávky se považuji i neuspokojené části nároků majitelů zemědělských 

skladních listů ve smyslu § 32 odst. 3 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech 

a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů. 

2.4.3. Uplatnění pohledávek společníků nebo členů dlužníka 

Společníci nebo členové dlužníka pohledávky vyplývající z jejich účasti v obchodní 

společnosti nebo družstvu dle § 172 odst. 4 InsZ neuplatňují. Zůstatkové pohledávky se pouze 

oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci. 

Pokud i přes to věřitel uplatní zůstatkovou pohledávku přihláškou, insolvenční správce 

pohledávku nezahrne do seznamu přihlášených pohledávek, ale pouze ji vede v evidenci a 

uvědomí o tomto postupu věřitele.
191

 

2.5. Zvláštní postavení zahraničních věřitelů 

Postavení zahraničních věřitelů z členských států Evropské unie je upraveno v § 430 

Insolvenčního zákona a v čl. 2 odst. 12 a čl. 53 až 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2015/848 ze dne 20. 5. 2015 o insolvenčním řízení (dále jen „Nařízení o insolvenčním 

řízení“). 

Nařízení o insolvenčním řízení v čl. 2 odst. 12 definuje zahraničního věřitele jako 

věřitele, včetně správců daně a orgánů sociálního zabezpečení, který má obvyklé místo pobytu, 

bydliště nebo sídlo v jiném členském státě, než je stát, který zahájil řízení.  

Ustanovení § 430 InsZ upravuje pouze postavení známých zahraničních věřitelů, tedy 

věřitelů, o kterých by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo insolvenční správce 
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 Srov. také § 24 odst. 6 a § 83 odst. 6 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. 
190

 Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 VSOL 986/2017-P7-7, ze dne 27. 11. 2017 a usnesení Vrchního 

soudu v Praze, č. j. 4 VSPH 119/2016-P10-7, ze dne 26. 1. 2016. 
191

 Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 101 VSPH 180/2012-67, ze dne 6. 9. 2012. 
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dlužníka dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit 

insolvenčnímu soudu,
192

 z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo z jiných dlužníkem řádně 

vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků, včetně korespondence.
193

  

Známým věřitelům insolvenční soud zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje 

zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění, standardní 

formulář oznámení a standardní formulář pro přihlašování pohledávek dle čl. 54 Nařízení 

o insolvenčním řízení.
194

 Známým věřitelům začíná plynout lhůta k přihlášení pohledávek 

až doručením standardního formuláře oznámení.
195

 Vyjde-li po pravomocném skončení 

insolvenčního řízení najevo, že v důsledku pochybení insolvenčního soudu nebylo 

s dlužníkovým věřitelem jednáno jako se známým věřitelem, nejedná se o okolnost, která by 

insolvenčnímu soudu bránila ve vydání usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení zbytku 

dluhů, a to včetně dluhu, který odpovídá neuspokojené pohledávce známého věřitele. Tím není 

dotčena odpovědnost státu za škodu způsobenou známému věřiteli.
196

 

Pro neznámé zahraniční věřitele se tento postup neaplikuje. Takové věřitele insolvenční 

soud logicky nemůže o ničem vyrozumět ani je vyzvat k uplatnění pohledávek. Pokud vyjdou 

najevo po uplynutí přihlašovací lhůty okolnosti o existenci tohoto věřitele, je insolvenční soud 

povinen vůči němu postupovat ve smyslu § 430 InsZ a informovat ho ve stejném rozsahu jako 

známého věřitele. Zmeškaná lhůta k podání přihlášky se však takovému věřiteli nevrací.
197

 

Zmeškání lhůty mu ovšem nebrání v uplatnění zapodstatových pohledávek. 

Jak vyplývá z výše uvedené definice zahraničního věřitele, tento postup se neuplatní 

pro věřitele pocházejících mimo EU. 

V důsledku novelizace Insolvenčního zákona je dle § 182a InsZ nově možné 

zahraničnímu věřiteli nepocházejícímu z EU, který není vlastníkem nemovitostí na území České 

republiky,
198

 na návrh jiného účastníka řízení nebo insolvenčního správce uložit povinnost složit 

jistotu na náklady insolvenčního řízení nebo jistotu na náhradu škody, které mohou vzniknout 

účastí zahraničního věřitele v insolvenčním řízení jiným účastníkům řízení. Z důvodové zprávy 

k Akreditační novele lze dovodit, že zákonodárce tímto ustanovením sleduje ochranu práv 
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 Např. seznam závazků ve smyslu § 104 odst. 1 písm. b) InsZ. 
193

 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 13/2010, ze dne 31. 5. 2012. 
194

 K formulářům viz prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/1105 ze dne 12. června 2017, kterým se stanoví 

formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení. 
195

 PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon s judikaturou. Praha: Wolters Kluwer, 2011. s. 210. ISBN 978-80-7357- 

657-2. 
196

 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 50/2015, ze dne 30. 3. 2017. 
197

 Viz též usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 13/2010, ze dne 31. 5. 2012 a také usnesení Vrchního 

soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 163/2009-P31-7, ze dne 26. 7. 2010. 
198

 Viz § 182a odst. 5 InsZ. 



 

49 

 

 

účastníků řízení a posílení prevence vzniku škody, přičemž insolvenční soud by měl složení 

jistoty uložit pouze v případě, že navrhovatel doloží, že mu vznik škody či nákladů řízení zjevně 

hrozí. V opačném případě, nebo jestliže lze očekávat, že věřitel přihlašuje svoji pohledávku zcela 

po právu, insolvenční soud návrh zamítne.  

Použití tohoto opatření tedy lze očekávat ve výjimečných případech, jakým je například 

případ, kdy by domovský stát cizince odmítal vykonat rozhodnutí českého soudu jako rozhodnutí 

tuzemského soudu.
199

 

Zda bude mít nově přijaté ustanovení v praxi úspěch lze těžko říci, jeho přijetí bylo 

nicméně podrobeno kritice ze strany Exekutorské komory ČR, Nejvyššího soudu ČR, České 

národní banky i řady ministerstev.
200
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 KOZÁK, Jan, BROŽ, Jaroslav, DADAM, Alexandr, STANISLAV, Antonín, STRNAD, Zdeněk, ZRŮST, Lukáš, 
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 Stanoviska k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
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3. Přezkoumání přihlášených pohledávek 

Přezkoumání přihlášených pohledávek je procesní postup tvořící jakési kolektivní 

nalézací řízení, v jehož důsledku o insolvenčním řízení platí, že při něm dochází k přímému 

výkonu práva, aniž by bylo nutné, aby předtím proběhl proces zakončen pravomocným 

rozsudkem.
201

 

Proces přezkoumání začíná doručením přihlášky pohledávky insolvenčnímu soudu a 

pokračuje formálním a materiálním přezkumem přihlášených pohledávek insolvenčním 

správcem. Dále proces pokračuje přes přezkumné jednání, resp. zprávu o přezkumu, možné 

popření přihlášených pohledávek a incidenční spory o pravost, výši nebo pořadí vzešlých 

z tohoto popření a končí zjištěním pohledávky nebo odmítnutím přihlášky pohledávky. 

3.1. Přezkum přihlášených pohledávek insolvenčním správcem 

Insolvenční soud průběžně doručuje insolvenčnímu správci stejnopisy přihlášek a jejich 

přílohy. Předtím než insolvenční soud doručí přihlášky správci, je může také odmítnout
202

 anebo 

postoupit jinému insolvenčnímu soudu
203

. 

Insolvenční správce přihlášky pohledávek přezkoumá, k čemuž může využít přiložené 

doklady, účetnictví dlužníka a také může požádat o součinnost jiné orgány dle § 43 a § 44 InsZ. 

Přezkum přihlášených pohledávek, který provádí insolvenční správce, můžeme rozdělit 

na formální přezkum a na materiální přezkum přihlášených pohledávek. 

3.1.1. Formální přezkum přihlášek 

Formálním přezkumem přihlášky se rozumí přezkum, zda přihláška obsahuje veškeré 

náležitosti a zda netrpí vadami
204

 nebo neúplností, pro které pak nebude možno přezkoumat 

přihlášenou pohledávku, tedy provést materiální (věcný) přezkum. 

Pokud insolvenční správce zjistí, že přihláška trpí vadami nebo neúplností, vyzve 

věřitele, aby ji ve stanovené lhůtě opravil nebo doplnil, přičemž je povinen věřitele poučit, jak 

má opravu nebo doplnění provést. K opravě či doplnění přihlášky již věřitel nemusí použít 

formulář přihlášky.
205

 V případě, že věřitel včas a řádně přihlášku neopraví nebo nedoplní, 
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 WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. 

vyd. Praha: Linde Praha, 2014, s. 39. ISBN 978-80-7201-940-3. 
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 Pokud k tomu budou splněny podmínky dle § 185 InsZ. 
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 Viz § 173 odst. 4 InsZ. 
204

 Insolvenční zákon přitom rozlišuje dva typy vad přihlášky. Jedním typem jsou vady, které znemožňují přihlášku 

přezkoumat, a druhým typem jsou vady, které znamenají neprokázání existence nároku věřitelem. Předmětem 

formálního přezkumu je první typ vad, zatím co druhý typ vad je předmětem materiálního přezkumu. Má-li 

přihláška vady znemožňující přezkoumání přihlášky, je na místě postupovat podle § 188 odst. 2 InsZ. V druhém 

případě pak nejde o vady přihlášky ale o neprokázání nároku věřitele, které může vést jedině k popření přihlášky.  
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 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 NSČR 107/2015, ze dne 27. 9. 2017. 
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předloží insolvenční správce přihlášku insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se 

k přihlášce nepřihlíží.
206

 

Pokud insolvenční soud dospěje po přezkoumání náležitostí přihlášky k závěru, že nemá 

nedostatky, pro něž by měla být odmítnuta (pro které se k ní nepřihlíží), vrátí přihlášku 

pohledávky insolvenčnímu správci s pokynem, aby ji zařadil na seznam přihlášených 

pohledávek. Zjistí-li insolvenční soud, že výzva insolvenčního správce neobsahovala 

předepsanou lhůtu k odstranění těchto nedostatků nebo neobsahovala řádné poučení o tom, jak 

opravu či doplnění provést anebo neobsahovala řádné poučení o následcích nečinnosti, vyzve 

věřitele k nápravě přihlášky sám soud. 

Pokud insolvenční soud zjistí, že přihláška má vskutku vady anebo je neúplná a pro tyto 

nedostatky ji nelze přezkoumat, přihlášku usnesením odmítne. V odůvodnění usnesení musí soud 

kromě jiného stručně a jasně vyložit, jaké vady měla přihláška věřitele, či v čem byla neúplná a 

co jej vedlo k závěru, že tyto nedostatky vylučovaly, aby byla přihlášená pohledávka 

přezkoumána. Přitom soud dbá na to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.
207

 

Typickou vadou přihlášky je např. nepodání přihlášky na předepsaném formuláři, 

nevyčíslení přihlášené pohledávky dle § 175 InsZ, absence důvodu vzniku přihlášené 

pohledávky, absence podpisu, absence způsobu, jakým věřitel vyčíslil příslušenství, nesprávný 

popis majetku, ke kterému věřitel uplatňuje zajištění nebo pokud si přihláška pohledávky 

protiřečí.
208

 Přihláška je také neúplná, pokud neobsahuje některé z předepsaných údajů, tedy 

pokud některá z rubrik formuláře není vyplněna.  

Nepředložení přihlášky a jejich příloh dvojmo jak to vyžaduje § 174 odst. 1 InsZ není 

vadou přihlášky a nezakládá důvod pro odmítnutí přihlášky. Za této situace insolvenční soud 

pouze vyzve k nápravě a nestane-li se tak, soud vyhotoví stejnopisy listin a vybere za to 

od věřitele odpovídající soudní poplatek.
209

 

3.1.2. Materiální přezkum přihlášek 

Materiální přezkum přihlášek není úplně správným termínem, protože se nepřezkoumává 

přihláška, ale přihlášená pohledávka. Materiálním přezkumem přihlášek se proto rozumí 

posouzení přihlášené pohledávky z hlediska její pravosti, výše, pořadí, povahy, vykonatelnosti, 
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 Přihláška pohledávky, u které má insolvenční správce za to, že je nepřezkoumatelná, se nezařazuje na program 

přezkumného jednání. Jestliže tak správce učiní, dává tím najevo, že přihláška nemá vady, které by bránily jejímu 

přezkoumání. K tomu srov. např. rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č. j. 45 ICm 1493/2017-29, ze dne 

14. 9. 2017. 
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 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 1117/2011-P14-11, ze dne 28. 11. 2011. 
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 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 158-159. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 2163/2015-P23-11, ze dne 21. 6. 2017. 
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a zda jde o pohledávku podmíněnou, která je přihlášena osobou, od které může věřitel požadovat 

plnění podle § 183 odst. 1 a 2 InsZ. 

Pokud insolvenční správce shledá, že přihlášená pohledávka trpí vadami, znamená to, že 

věřitel neprokázal svůj nárok. Jde zejména o případy, kdy má správce pohledávku 

za neexistentní, příp. za pohledávku v jiné (nižší) výši nebo v jiném (horším) pořadí. 

Při vadách přihlášených pohledávek není na místě postupovat dle § 188 odst. 2 InsZ. 

Insolvenční správce může jedině popřít přihlášenou pohledávku dle § 192 a násl. InsZ. 

I v případě, kdy věřitel nedoloží přílohy k přihlášce, jej nelze vyzvat k nápravě dle § 188 

odst. 2 InsZ. Správce by však měl takového věřitele vyzvat k doložení příloh, aby předešel 

případnému incidenčnímu sporu. Skutečnost, že věřitel nepřipojil k přihlášce přílohy, znamená, 

že neunesl ohledně přihlášené pohledávky důkazní břemeno, což následně vede k popření 

pohledávky správcem a nikoli k odmítnutí přihlášky pro vady.
210

 

3.2. Seznam přihlášených pohledávek 

Seznam přihlášených pohledávek je seznamem všech pohledávek, které v souladu s § 165 

odst. 1 InsZ, resp. i s § 166 InsZ, uplatňují věřitelé podáním přihlášky.  

Seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje a doplňuje v zásadě 

od doby, kdy byl jmenován insolvenčním správcem, přičemž dbá na to, aby mohl seznam uzavřít 

neprodleně po skončení propadné přihlašovací lhůty a v dostatečném předstihu před termínem 

konání přezkumného jednání.
211

 

Do účinnosti Akreditační novely byla forma seznamu přihlášených pohledávek 

nejednotná. S účinností novely však byla stanovena jednotná forma seznamu pro každého 

insolvenčního správce. Obsahová stránka formuláře je pak stanovena v § 189 odst. 1 InsZ a v § 9 

Vyhlášky o náležitostech podání a formulář je uveřejněn v souladu s § 430b InsZ na internetové 

stránce Ministerstva spravedlnosti. 

V seznamu uvádí insolvenční správce také své stanovisko k přihlášené pohledávce
212

. 

Důležitým údajem pro věřitele je, zda správce jeho pohledávku popírá a pokud ano, tak v jakém 

rozsahu, jak (co do pravosti, výše nebo pořadí) a z jakého důvodu.
213

 Toto stanovisko se však 

považuje pouze za jakési předběžné sdělení názoru a nepředstavuje ještě popření pohledávky, jak 

ho zná Insolvenční zákon. Tím se rozumí s ohledem na § 192 odst. 2 InsZ až vyjádření 

správcova stanoviska na přezkumném jednání. 
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 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 104 VSPH 111/2016-25, ze dne 3. 3. 2016. 
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 Viz § 189 odst. 2 InsZ. 
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 A také stanovisko dlužníka, podaří-li se ho insolvenčnímu správci získat. 
213

 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 168. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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Seznam přihlášených pohledávek zveřejní insolvenční soud nejpozději 15 dní 

před konáním přezkumného jednání. V případě, že se má přezkumné jednání konat do 30 dní 

po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, tak učiní nejpozději 10 dní před konáním přezkumného 

jednání. Pokud je úpadek řešen oddlužením, insolvenční soud zveřejní seznam spolu se zprávou 

o přezkumu
214

. Jakmile nastane nějaká změna v seznamu přihlášených pohledávek nebo 

ve zprávě o přezkumu, insolvenční soud tyto změny bez zbytečného odkladu zveřejní. 

Zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek umožňuje všem věřitelům zjistit předběžné 

stanovisko insolvenčního správce k jejich přihlášeným pohledávkám, ale také stanovisko správce 

k ostatním přihlášeným pohledávkám a umožňuje tak věřitelům řádně se připravit na přezkumné 

jednání.  

Jak již bylo výše naznačeno, do seznamu přihlášených pohledávek se nezařazují 

zapodstatové pohledávky, pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené 

z uspokojení a zůstatkové pohledávky. Vyvstává tedy otázka, jak by se měl věřitel účinně bránit 

v situaci, kdy jeho pohledávka není zařazena do seznamu, protože má insolvenční správce za to, 

že věřitelova pohledávka není přihlašovanou pohledávkou. 

Obranný mechanismus věřitele s přihlášenou pohledávkou, o které insolvenční soud 

rozhodl, že se k ní nepřihlíží a kterou odmítl, byl již rozebrán v části Formální přezkum 

přihlášek.  

V případě pohledávek vyloučených z uspokojení byl několik let judikován postup
215

, 

dle kterého věřitel, jehož pohledávka nebyla správcem zařazena do seznamu přihlášených 

pohledávek, může podat návrh na zařazení pohledávky do seznamu přihlášených pohledávek. 

Jestliže insolvenční soud návrhu nevyhoví, lze proti takovému usnesení podat odvolání. 

Stejný mechanismus se uplatní i v případě, kdy má insolvenční správce za to, že 

přihlášená pohledávka je zůstatkovou pohledávkou. 

V případě, že má správce za to, že přihlášená pohledávka je zapodstatovou pohledávkou, 

nelze předpokládat, že by věřitel této pohledávky vůči tomuto rozhodnutí něco namítal. 

V případě, že by se tak snad stalo, anebo v případě, že by s tímto rozhodnutím nesouhlasil jiný 

věřitel, lze spíše předpokládat, že se použije postup dle § 203a InsZ, který je popsán v části 

Uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim postavených na roveň. 

K pohledávkám vyloučeným z uspokojení je na závěr ještě důležité zmínit recentní 

usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 4 VSPH 1269/2017-B-30, ze dne 24. 7. 2017, které výše 
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 Zprávě o přezkumu a nově zavedenému odlišnému režimu přezkoumání přihlášených pohledávek v případě, že je 

úpadek řešen oddlužením, je věnována podkapitola Přezkoumání přihlášených pohledávek v oddlužení a zpráva o 

přezkumu. 
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 Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 VSOL 13/2010-B-21, ze dne 11. 3. 2010. 
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zmíněný postup považuje za již překonaný a na současné poměry neaplikovatelný. Vrchní soud 

v Praze měl v projednávané věci za to, že pokud insolvenční správce považuje přihlášenou 

pohledávku za pohledávku vyloučenou z uspokojení, a proto ji nezařadil do seznamu 

přihlášených pohledávek, má věřitel proti takovému jeho postupu k dispozici od 1. 1. 2014 

obranu založenou na § 203a InsZ. Důvodem, proč takto soud rozhodl, byl závěr, že z důvodové 

zprávy k zákonu č. 294/2013 Sb.
216

 vyplývá, že záměrem zákonodárce bylo doplnit Insolvenční 

zákon o mechanismus, kterým má být spor o pořadí pohledávek za podstatou vyprovokován 

v situaci, kdy o těchto pohledávkách platí, že se nepřezkoumávají na přezkumném jednáni. 

Obdobně by to pak mělo platit též o pohledávkách, které jsou vyloučeny z uspokojení. 

3.3. Přezkumné jednání 

Akreditační novelou bylo přezkumné jednání vyhrazeno pouze pro insolvenční řízení, 

ve kterých je způsobem řešení úpadku konkurs nebo reorganizace, přičemž pro případ, že je 

úpadek řešen oddlužením, stanoví Insolvenční zákon nově jiný způsob přezkoumání pohledávek. 

Přezkumné jednání je jednáním, na kterém se přezkoumávají pohledávky zapsané 

do seznamu přihlášených pohledávek. Insolvenční zákon však rozlišuje mezi pohledávkami 

zapsanými do seznamu a pohledávkami zařazenými na přezkumné jednání. Příkladem 

pohledávek zapsaných do seznamu přihlášených pohledávek, ale nezařazených na přezkumné 

jednání, jsou pohledávky uplatněné jako podmíněné osobami, které ručí za splnění dluhu 

dlužníka. Tyto pohledávky se nezařazují na přezkumné jednání po dobu, po kterou 

v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku přihlášenou pohledávku věřitel. 

Přezkumné jednání musí být řádně připraveno, aby na něm bylo možné přezkoumat 

všechny přihlášené pohledávky. Hlavním důvodem je skutečnost, že po přezkumném jednání se 

zpravidla koná schůze věřitelů, kde věřitelé se zjištěnými pohledávkami mohou hlasovat 

bez omezení. Na schůzi věřitelů činí věřitelé klíčová rozhodnutí
217

, která mají pro další průběh 

insolvenčního řízení velký význam. Je tak důležité, aby všichni věřitelé měli rovné podmínky a 

aby jejich pohledávky byly přezkoumány na jednom jednání.
218

 

Insolvenční soud stanoví v rozhodnutí o úpadku termín a místo konání přezkumného 

jednání tak, aby měl insolvenční správce dostatek času k sestavení seznamu přihlášených 

pohledávek.  

                                                 
216

 Tímto zákonem byl § 203a vložen do Insolvenčního zákona. 
217

 Srov. např. § 29 odst. 1, § 48 odst. 2 nebo § 150 InsZ. 
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 RICHTER, Ondřej. Věřitelé a uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2014, s. 179-181. ISBN 978-80-7400-549-7. 
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Přezkumného jednání se účastní dlužník, insolvenční správce a věřitelé s přihlášenými 

pohledávkami. Účast insolvenčního správce je nezbytná, ale jednání může proběhnout i 

bez účasti dlužníka. Insolvenční správce se může dát zastoupit i jinou osobou zapsanou 

do seznamu insolvenčních správců. Účast přihlášených věřitelů nutná není, vyloučeni 

z přezkumného jednání však nejsou. Účast věřitele má v rovině Insolvenčního zákona význam 

pouze v případě, že je jeho nevykonatelná přihlášená pohledávka popřena při přezkumném 

jednání. V tomto případě ho ve smyslu § 197 odst. 2 InsZ insolvenční soud nebo správce poučí 

o dalším postupu. 

Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do upraveného seznamu 

přihlášených pohledávek, který tvoří součást zápisu o přezkumném jednání. Zápis 

o přezkumném jednání se po konání přezkumného jednání zveřejní v insolvenčním rejstříku. 

3.4. Přezkoumání přihlášených pohledávek v oddlužení a zpráva o přezkumu 

V přezkoumání přihlášených pohledávek v případě, že je dlužníkův úpadek řešen 

oddlužením, došlo Akreditační novelou k výraznému posunu. Nicméně nutno podotknout, že 

„obecná“ ustanovení o přezkumu přihlášených pohledávek (§ 190 až 202 InsZ) platí obdobně i 

pro přezkum přihlášených pohledávek v oddlužení.
219

 

Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, insolvenční soud 

v rozhodnutí o úpadku uloží insolvenčnímu správci povinnost podat insolvenčnímu soudu zprávu 

o přezkumu ve lhůtě 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek.
220

 

I v případě, že je povoleno oddlužení, sestavuje insolvenční správce seznam přihlášených 

pohledávek. Nově však již při vypracování tohoto seznamu u každé pohledávky také uvede, zda 

ji on sám
221

, dlužník nebo věřitel popírá anebo nepopírá, přičemž ke stanovisku dlužníka bude 

připojen i podpis dlužníka. Stanovisko dlužníka zjistí správce při osobním jednání s dlužníkem, 

jehož datum a místo konání sdělí dlužníkovi nejméně 7 dní předem. 

Jestliže byla popřena věřitelova nevykonatelná přihlášená pohledávka, vyrozumí jej 

o tom správce písemně a poučí jej o dalším postupu, tj. o možnosti podat žalobu na určení 

ve smyslu § 198 odst. 1 InsZ. 

Následně vypracuje insolvenční správce zprávu o přezkumu, jejíž součástí je záznam 

o jednání s dlužníkem, seznam přihlášených pohledávek a doklad o písemném vyrozumění 
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 Jak je ale v této práci víckrát zmíněno, ne všechna ustanovení lze v oddlužení aplikovat. Příkladem toho je např. 

§ 192 odst. 4 InsZ. Odkázání na tato ustanovení ve snaze ulehčit si práci nebylo zákonodárcovým nejšťastnějším 

řešením. 
220

 V souladu s § 136 odst. 2 písm. f) InsZ podá v této lhůtě správce insolvenčnímu soudu také zprávu pro oddlužení 

a předloží soupis majetkové podstaty.  
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 Přičemž se již nejedná pouze o předběžné stanovisko insolvenčního správce, ale již o popěrný úkon. 
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věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena. Potom zprávu o přezkumu spolu 

se zprávou pro oddlužení předloží insolvenčnímu soudu. 
222

 

Insolvenční soud obě zprávy přezkoumá a po slyšení insolvenčního správce odstraní 

chyby a nejasnosti v nich obsažené. Tyto zprávy pak insolvenční soud zveřejní vyhláškou 

v insolvenčním rejstříku a uvědomí účastníky insolvenčního řízení, že do sedmi dnů 

od zveřejnění zpráv proti nim mohou podávat námitky.
223

 

Pokud účastníci námitky podají, doručí insolvenční soud jejich stejnopisy správci 

k doplnění přezkoumání přihlášených pohledávek či k opravě zprávy o přezkumu nebo zprávy 

pro oddlužení a určí mu k tomu lhůtu.
224

 V případě, že správce neshledá námitky důvodnými, 

sdělí tento svůj závěr v určené lhůtě soudu, a ten rozhodne o námitkách nejpozději do rozhodnutí 

o schválení nebo neschválení oddlužení. K rozhodnutí o námitkách je insolvenční soud oprávněn 

nařídit jednání, ke kterému předvolá insolvenčního správce, dlužníka, věřitelský výbor a věřitele, 

kteří podali námitky. 

Pokud insolvenční soud neshledá námitky důvodnými, nebo žádné podány nebyly, 

zprávu o přezkumu schválí. V případě, že shledá námitky důvodnými a tyto námitky 

zpochybňují zprávu jako celek, pak zprávu o přezkumu odmítne a uloží správci znovu provést 

přezkoumání přihlášených pohledávek a předložit novou zprávu o přezkumu v určené lhůtě. 

Jestliže námitky nemění základní obsah zprávy o přezkumu, nařídí insolvenční soud správci 

doplnění nebo změnu zprávy.
225

 

Od přezkumu pohledávek na přezkumném jednání bylo tedy upuštěno a byl zvolen nový 

přístup, od kterého si zákonodárce slibuje odlehčení insolvenčních soudů od nadbytečné 

administrativní zátěže tím, že přenese část agendy související s oddlužením na insolvenčního 

správce.
226

 Přenesení části této agendy však nebylo přijato s otevřenou náručí, když např. 

občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR tento přenos podrobil kritice mj. 

z důvodu, že tím dojde k oslabení dohledu soudu nad činnostmi, které insolvenční správce 

uskutečňuje na jeho místě.
227
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 Náležitosti zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, seznamu přihlášených pohledávek a záznamu o jednání 

s dlužníkem stanovuje Vyhláška o náležitostech podání. 
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 Námitky nelze uplatnit vůči popěrnému úkonu. 
224

 Viz § 398a odst. 5 InsZ. 
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 Srov. též § 410 odst. 3 InsZ. 
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 Viz důvodová zpráva k Akreditační novele (zvláštní část, k bodům 44 až 46, 55, 56, 58 až 60, 62 až 66, 87, 88, 

91 až 93, 96 až 101). 
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 Stanoviska k zákonu č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. In: odok.cz [online]. [citace 14. 2. 2018]. 

Dostupné z: https://apps.odok.cz/eklep. 
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Byť je přezkum přihlášených pohledávek bez přezkumného jednání z pohledu českého 

insolvenčního práva určitou novotou, řada zemí přezkumné jednání buďto vůbec nemá, anebo 

má volnější podmínky přezkumu pohledávek, pokud jde o řešení úpadku fyzických osob.
228

 

Příkladem může být nizozemský insolvenční zákon.
229

 Nizozemská úprava, podobně jako 

česká, počítá s přezkumným jednáním jako s institutem, při kterém dochází k přezkumu 

pohledávek, jejich zjištění a popření. V případě tzv. Schuldsaneringsregeling (nizozemské verze 

oddlužení plněním splátkového kalendáře) je na insolvenčním správci, zda trvá na nařízení 

přezkumného jednání. Insolvenční správce v zásadě nebude trvat na nařízení přezkumného 

jednání, pokud má za to, že má dostatečný přehled o pravosti dlužníkových závazků. Zajímavostí 

ale je, že i v případě, kdy správce na přezkumném jednání netrvá, jej insolvenční soud přesto 

nařídí. Takové přezkumné jednání však nizozemský insolvenční zákon označuje jako tzv. 

pro forma přezkumné jednání, kterého se nikdo neúčastní.
230

 Dnem, na který bylo pro forma 

jednání nařízeno, se pohledávky považují za zjištěné či popřené v rozsahu, v jakém je správce 

uznal či popřel v seznamu přihlášených pohledávek nebo v seznamu popřených pohledávek. 

Poněkud extrémním příkladem oproti českému insolvenčnímu právu je slovenské 

insolvenční právo, jehož úprava přezkumu přihlášených pohledávek je zcela odlišná. Slovenské 

insolvenční právo totiž od přijetí zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (dále jen „ZKR“), totiž institut přezkumného jednání vůbec 

nezná. 

Pro absenci přezkumného jednání se popření přihlášených pohledávek děje výhradně 

písemně. Popřít pohledávky přitom může pouze insolvenční správce a věřitel. Dlužník může 

pouze dát podnět správci k popření pohledávky. Správce popře pohledávku tak, že své popření 

zapíše do seznamu pohledávek. Věřitel popře pohledávky ostatních věřitelů tak, že správci zašle 

popření na předepsaném formuláři. Přihlášená pohledávka je zjištěna v rozsahu, v jakém nebyla 

v 30 denní lhůtě popřena.
231
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 Insolvenční zákon sice umožňuje povolit oddlužení i právnické osobě, primárně je ale tento institut míněn 

pro fyzické osoby. 
229

 Zákon Nizozemského království ze dne 30. září 1893, o úpadku a moratoriu na platby, ve znění pozdějších 

předpisů (Faillissementswet). 
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 Insolvenční soud pro forma přezkumné jednání zruší a nařídí řádné přezkumné jednání, pokud ho věřitel 

informuje, že chce od dlužníka, aby objasnil některé skutečnosti, anebo pokud se chce věřitel vyjádřit k seznamu 

přihlášených či popřených pohledávek, či popřít některou pohledávku. 
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 POSPÍŠIL, Branislav. MACEK, Jaroslav. MALIAR, Martin. KITTA, Vladimír. Zákon o konkurze a 

reštrukturalizácii - komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 219-226. ISBN 978–80–8168–388-6. 
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V případě oddlužení konkursem, tj. zpeněžením majetkové podstaty, nemá insolvenční 

správce právo popřít přihlášené pohledávky.
232

 Stejné pravidlo platí pro věřitele v případě řešení 

dlužníkova úpadku restrukturalizací.
233

 

Tato relativně krátká komparace měla poukázat na to, že oba zmíněné zahraniční právní 

řády řeší přezkum přihlášených pohledávek do určité míry odlišně od české úpravy. Společným 

znakem však je, že i přes absenci přezkumného jednání jsou práva věřitele a dlužníka 

v insolvenčním řízení chráněna a smysl insolvenčního řízení zůstává nedotčen. Insolvenční 

zákon nadto poskytuje i jisté záruky ochrany zájmů věřitelů i dlužníka, kterými jsou např. 

námitky vůči zprávě o přezkumu nebo potřeba schválit zprávu insolvenčním soudem. Obavy, že 

by absencí přezkumného jednání v oddlužení, mohly být poškozeny práva dlužníka či věřitele, 

tak nejsou namístě. 

Zákonodárcův cíl odbřemenit insolvenční soudy a soudce však zatím nelze zhodnotit. 

K jeho řádnému vyhodnocení by byly zapotřebí podrobné statistiky, které by obsahovaly 

zejména údaje o času, který jednotlivý insolvenční soudce v průměru strávil před a po účinnosti 

Akreditační novely vyřizováním agendy dlužníka v konkursu, reorganizaci nebo oddlužení. 

Z jediných statistických údajů, které jsou volně k dispozici
234

, je pouze patrné, že po účinnosti 

Akreditační novely klesl počet návrhů na povolení oddlužení. Tuto změnu však lze přičítat spíše 

zavedení nové povinnosti podat návrh na povolení oddlužení akreditovanou osobou nebo 

kvalifikovaným subjektem než změně v přezkumu pohledávek. 

3.5. Popření přihlášených pohledávek 

Popření přihlášené pohledávky je procesní úkon, kterým insolvenční správce, dlužník 

nebo přihlášený věřitel
235

 popírá pravost, výši nebo pořadí jakékoli pohledávky přihlášené 

do insolvenčního řízení. Popření pohledávky musí být srozumitelné a odůvodněné a musí z něj 

být patrné, kterou pohledávku osoba popírá a jak, tedy zda do pravosti, výše nebo pořadí.  

Jak vyplývá z § 192 odst. 2 InsZ činí insolvenční správce a dlužník popěrné úkony 

na přezkumném jednání. Zákonodárce ale v souvislosti se změnou přezkumu pohledávek 

v oddlužení opomenul toto ustanovení upravit, přičemž za současného stavu není zcela jasno, 

do kdy může insolvenční správce a dlužník změnit stanovisko k přihlášeným pohledávkám, resp. 

kdy činí tyto osoby popěrné úkony. V případě, že je úpadek řešen oddlužením, lze z ustanovení 
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 Srov. § 167l odst. 5 ZKR. 
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 Srov. § 124 odst. 2 ZKR. 
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 Tisková informace - Vývoj insolvencí v České republice v roce 2017. In: creditreform.cz [online].  

[cit. 3. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CR-International/local_documents/ 

cz/Presseartikel/Tiskova_zprava_vyvoj_insolvenci_v_CR_v_roce_2017.pdf.  
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 Tato podkapitola je zaměřena zejména na popření pohledávky insolvenčním správcem a dlužníkem. Podrobnosti 

o popření učiněné věřitelem jsou v části Popření pohledávky přihlášeným věřitelem. 
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§ 192 odst. 2 a § 410 odst. 1 a 2 InsZ mít za to, že insolvenční správce a dlužník činí popěrné 

úkony na osobním jednání. K tomuto názoru se kloní také Řeháček.
236

 Z dikce ustanovení § 410 

odst. 2 InsZ lze mít také ale za to, že správce (nikoliv dlužník) může činit až do vypracování 

zprávy o přezkumu. Zákonodárci lze tedy doporučit upravit § 192 odst. 2 InsZ, aby bylo 

postaveno najisto, do kdy mohou osoby, zejména insolvenční správce, popírat pohledávky 

v oddlužení. 

Po skončení přezkumného či osobního jednání již popírat přihlášené pohledávky nebo 

rozšiřovat důvody popření pohledávek nelze. 

Popření pohledávky lze účinně vzít zpět jen po dobu, po kterou se k popřené pohledávce 

přihlíží, tedy do marného uplynutí lhůty k podání incidenční žaloby nebo do pravomocného 

rozhodnutí insolvenčního soudu o takové žalobě.
237

 V případě zpětvzetí popření rozhodne 

insolvenční soud, pokud mělo popření vliv na zjištění pohledávky, o dodatečném zjištění 

popřené pohledávky. 

3.5.1. Popření pravosti, výše a pořadí pohledávek 

Popření pravosti pohledávky spočívá v námitce, že přihlašovaná pohledávka nevznikla 

nebo již zcela zanikla (neexistuje), anebo že je již zcela promlčena. Osoba popírající přihlášenou 

pohledávku musí konkrétně specifikovat námitku, na základě které pohledávku popírá.
238

  

K popření pravosti pohledávky muže dojít také na základě skutečnosti, že pohledávka 

sice existuje, přihlášený věřitel však není oprávněn ji uplatnit, protože není věřitelem pohledávky 

podle hmotného práva a nejsou dány ani jiné skutečnosti, které by zakládaly aktivní legitimaci 

přihlášeného věřitele k vymáhání pohledávky v insolvenčním řízení.
239

 Takovou skutečností 

může být např. neplatnost smlouvy o postoupení pohledávky pro rozpor s § 1881 Občanského 

zákoníku – jedná se o nezcizitelnou pohledávku nebo o pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž 

obsah se postoupením změní. 

Důvodem pro popření pravosti pohledávky však sama o sobě není neplatnost právního 

jednání, na základě kterého byla pohledávka přihlášená – v přihlášce se totiž uvádějí skutkové 
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ISSN 1213-4023. 
237

 Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 2416/2016-P27-10, ze dne 9. 5. 2017. 
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okolnosti vzniku pohledávky. V případě, že by přihlášená pohledávka bez platného právního 

jednání vůbec nevznikla, např. smluvní pokuta, však již neplatnost tohoto jednání může být 

důvodem pro popření pravosti pohledávky.
240

 

Popřením výše pohledávky se rozumí námitka, že dlužníkův závazek je nižší 

než přihlášená pohledávka. Popření směřuje na případy, kdy pohledávka částečně nevznikla, 

částečně zanikla anebo byla částečně promlčena. Dále směřuje rovněž na případy, kdy byl 

nesprávně použit způsob výpočtu výše pohledávky nebo byla výše nepeněžité pohledávky 

nesprávně odhadnuta.  

Výši pohledávky lze popřít samostatně anebo eventuálním procesním úkonem při popření 

pravosti pohledávky. V obou případech musí osoba současně uvést, jaká je skutečná výše 

popřené pohledávky. 

Popření pořadí pohledávky se zakládá na námitce, že věřitelova pohledávka má méně 

výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce, nebo na námitce, kterou je popíráno právo 

věřitele na uspokojení pohledávky ze zajištění. 

Popření pořadí pohledávky dle § 195 InsZ dopadá na situace, kdy popřená zajištěná 

pohledávka ve skutečnosti není zajištěnou pohledávkou. Nelze však popřít pořadí zajištěné 

pohledávky na základě toho, že jiný zajištěný věřitel má k předmětu zajištění lepší pořadí 

(podle doby vzniku zajištění). Zajištění věřitelé se za této situace mají bránit formou opravných 

prostředků proti rozhodnutí insolvenční soudu o vydání výtěžku zpeněžení dle § 298 odst. 2 

InsZ.
241

 

Ustanovení dopadá také na situace, kdy je popřená nepodřízená pohledávka podřízenou 

pohledávkou anebo kdy je popřená podřízená pohledávka podřízenou pohledávkou s vyšší mírou 

podřízenosti, než v jaké byla pohledávka přihlášena. Popření pořadí dle § 195 InsZ lze uplatnit i 

v případech, kdy se do seznamu přihlášených pohledávek zapíšou zůstatkové pohledávky anebo 

pohledávky vyloučené z uspokojení dle § 170 InsZ. 

Důvody k popření pořadí pohledávky jsou zejména neexistence zajištění, neplatnost 

titulu, na základě kterého mělo zajištění vzniknout, zánik zajištění nebo skutečnost, že právní 

jednání, na základě kterého zajištění vzniklo, je neúčinným právním úkonem ve smyslu § 235 a 

násl. InsZ. 

                                                 
240

 Viz tamtéž. 
241

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 2011/2014, ze dne 28. 4. 2016. 
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3.5.2. Účinky popření pohledávky 

S popřením pohledávky jsou spojeny různé účinky a to v závislosti od toho, kdo a jak 

popěrný úkon činí, a také od charakteru popírané pohledávky. Účinky popření pohledávky pak 

lze rozdělit do dvou okruhů.  

První okruhem jsou účinky ve smyslu ustanovení § 196 InsZ, ve kterém Insolvenční 

zákon upravuje vzájemný vztah mezi popřením pravosti, popřením výše a popřením pořadí 

pohledávky. V případě popření pravosti pohledávky má toto popření vliv i na výši a pořadí 

pohledávky. Popření výše pohledávky nemá vliv na její pořadí, ani pravost, a popření pořadí 

pohledávky nemá vliv na pravost, ani výši pohledávky. Ustanovení § 196 odst. 2 InsZ pak 

obsahuje určitou modifikaci pro případ, kdy je popřeno právo na uspokojení pohledávky 

zajištěného věřitele, jehož pohledávka může být uspokojena pouze z majetku poskytnutého 

k zajištění, tedy pro případ, že dlužník není osobním dlužníkem věřitele, ale jeho zástavním 

dlužníkem. Pokud bude takovéto právo věřitele popřeno zcela, má popření účinky popření 

pravosti pohledávky, a pokud jen zčásti, má popření účinky popření výše pohledávky. 

Druhým okruhem účinků popření pohledávek jsou účinky, které nastávají pro věřitele 

popřené pohledávky. Popření (části) pohledávky má zejména vliv na zjištění (části) 

pohledávky
242

, což má vliv i na možnost uspokojení pohledávky, přičemž však existují i situace, 

kdy popření nemá vliv na zjištění pohledávky, jako například v případě popření pohledávky 

dlužníkem
243

 nebo popření pohledávky věřitelem po dobu trvání reorganizace.
244

 Popření 

insolvenčním správcem může mít dopad i na hlasovací práva věřitele spojena s přihlášenou 

pohledávkou.
245

 Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, příp. mimo konkurs 

i dlužníkem, má pak vliv na aktivní legitimaci k podání žaloby dle § 198. odst. 1 InsZ, o čemž 

bude blíže pojednáno v následující části. V neposlední řadě je s popřením pohledávky dlužníkem 

spojen také ten účinek, že po skončení insolvenčního řízení není seznam přihlášených 

pohledávek v rozsahu popřených pohledávek exekučním titulem pro věřitele. 

3.5.3. Popření vykonatelné a nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, popř. 

dlužníkem 

Spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených vykonatelných a nevykonatelných 

pohledávek jsou incidenčními spory ve smyslu § 159 odst. 1 písm. a) InsZ. 
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 Srov. § 201 odst. 1 a 2 InsZ. 
243

 Popření dlužníkem má však v případě, že je úpadek řešen reorganizací (viz § 336 odst. 2 InsZ) nebo oddlužením 

(viz § 410 odst. 5 InsZ), stejný účinek jako popření insolvenčním správcem a v tomto případě tedy má vliv i 

na zjištění pohledávky. 
244

 Viz § 336 odst. 4 InsZ. 
245

 Srov. § 51 odst. 1 InsZ. 
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V případě, že insolvenční správce, a za trvání reorganizace či oddlužení i dlužník, popřel 

nevykonatelnou pohledávku věřitele, je věřitel oprávněn podat žalobu ve smyslu § 198 odst. 1 

InsZ, kterou se bude domáhat určení pravosti, výše nebo pořadí své pohledávky. Věřitel je 

oprávněn podat žalobu na určení pořadí své pohledávky i v případě, že je výše uvedenými 

subjekty pořadí jeho vykonatelné pohledávky popíráno.
246

 Výjimku z obou případů tvoří popření 

zajištěné pohledávky dlužníkem po schválení oddlužení ve smyslu § 410 odst. 5 InsZ; 

dlužníkovo popření zajištěné pohledávky nemá nikdy vliv na zjištění ať už vykonatelné nebo 

nevykonatelné pohledávky. 

Situace je obrácena v případě, kdy insolvenční správce nebo za výše uvedených 

podmínek i dlužník popřou pravost nebo výši vykonatelné pohledávky. V tomto případě je to 

správce a dlužník, kteří musí podat určovací žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli. 

Lhůta k podání obou žalob je hmotněprávní, žaloby tedy musí být doručeny 

insolvenčnímu soudu ve lhůtě dle § 198 odst. 1 nebo § 199 odst. 1 InsZ. Základní lhůta k podání 

žalob je 30 dní a začíná plynout od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí 

o schválení zprávy o přezkumu v případě, že je úpadek dlužníka řešen oddlužením. U žaloby, 

kterou podává věřitel, však lhůta neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění 

o popření pohledávky insolvenčním správcem ve smyslu § 197 odst. 2 nebo 410 odst. 2 InsZ
247

; 

vyrozumívá se také věřitel, jehož vykonatelná pohledávky byla popřena co do pořadí.
248

 Pokud 

byl věřitel přítomen na přezkumném jednání a byl řádně poučen o dalším postupu, vyrozumění 

o popření se nedoručuje a platí pouze obecná 30 denní lhůta. 

Výše uvedené platí i v případě, že pohledávku popřel dlužník, a před popěrným úkonem 

nebo po něm byla povolena reorganizace nebo schváleno oddlužení. V případě, že dlužník popřel 

pohledávku na přezkumném jednání, které se konalo dříve, než byla povolena reorganizace, 

nastávají účinky popření dnem povolení reorganizace a tímto dnem začne také plynout lhůta 

k podání žaloby. Stejné pravidlo se uplatní i v případě, že dlužník popřel nezajištěnou 

pohledávku před schválením oddlužení.  

V případě popření nevykonatelné pohledávky a popření pořadí vykonatelné pohledávky 

je pasivně legitimován insolvenční správce nebo dlužník, pokud má jeho popření vliv na zjištění 

pohledávky. V případě, že nezajištěnou pohledávku popírají oba, musí věřitel podat žalobu proti 

oběma subjektům, jinak hrozí, že insolvenční soud žalobu zamítne.
249

 V případě popření pravosti 

                                                 
246

 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 ICdo 11/2011, ze dne 28. 2. 2013. 
247

 Náležitosti vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem jsou stanoveny v § 13 Jednacího řádu. 
248

 Srov. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 13 VSOL 84/2015-93, ze dne 24. 11. 2015. 
249

 Viz odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 ICdo 24/2013, ze dne 23. 7. 2015: „Popře-li 

nevykonatelnou pohledávku jak insolvenční správce, tak dlužník v oddlužení, musí být žaloba o určení pravosti, výše 
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či výše vykonatelné pohledávky je situace opačná a pasivně legitimován je věřitel s popřenou 

pohledávkou. 

V žalobě podle § 198 odst. 1 InsZ musí věřitel dostatečně vylíčit skutečnosti, ze kterých 

vyplývá existence, výše nebo pořadí jeho popřené pohledávky. Ve svých tvrzeních je věřitel 

omezen pouze ve smyslu § 198 odst. 2 InsZ, a to ve vztahu k důvodu vzniku popřené 

pohledávky, když může uplatnit pouze skutečnosti, které uplatnil nejpozději do skončení 

přezkumného jednání, a skutečnosti, o kterých se dozvěděl později proto, že mu kupující 

ze smlouvy o prodeji (části) závodu neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 

Insolvenční správce a dlužník jsou však při podání žaloby proti vykonatelné pohledávce 

dle § 199 odst. 1 InsZ omezeni výrazněji, zejména pokud žaloba směřuje proti vykonatelné 

pohledávce přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, kterým může být soud, 

správní orgán, rozhodčí soud či rozhodce ad hoc. Pokud byla pohledávka takto přiznána, může 

insolvenční správce uplatnit jen ty skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v příslušném 

řízení, a nemůže namítat, že věc měla být po právní stránce posouzena jinak.
250

 Dlužník může 

uplatnit pouze skutečnosti
251

, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce 

z důvodu, že pohledávka zanikla (např. splněním nebo započtením) nebo je již promlčena.
252

 

Pokud je ale pohledávka vykonatelná na základě jiné skutečnosti, výše uvedená omezení neplatí. 

V závislosti na včasném podání žaloby, výsledku sporu nebo případném zpětvzetí 

popření se pak na popřené vykonatelné a nevykonatelné pohledávky bude hledět jako na zjištěné, 

popř. zjištěné v jiné výši či pořadí nebo se k nim nebude přihlížet. 
253

 

3.5.4. Popření pohledávky přihlášeným věřitelem 

Přihlášený věřitel může také popírat pohledávky ostatních přihlášených věřitelů. 

Na rozdíl od insolvenčního správce a dlužníka však musí popření učinit písemně a pouze 

prostřednictvím formuláře,
254

 přičemž popření musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle 

Občanského soudního řádu a také z něj musí být patrné, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí 

                                                                                                                                                             
nebo pořadí pohledávky včas podána (v rozsahu dotčeném popěrným úkonem toho kterého z nich) proti oběma 

popírajícím (proti insolvenčnímu správci i proti dlužníku). Nepodá-li věřitel nevykonatelné pohledávky popřené 

insolvenčním správcem i dlužníkem v oddlužení včas žalobu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky vůči 

některému z popírajících (vůči insolvenčnímu správci nebo vůči dlužníku), pak v rozsahu popření pohledávky tím 

z popírajících, vůči kterému věřitel žalobu nepodal, nastávají účinky uvedené v § 198 odst. 1 větě třetí insolvenčního 

zákona. Včasnou žalobu podanou přihlášeným věřitelem ve stejném rozsahu vůči druhému popírajícímu, insolvenční 

soud zamítne.“ 
250

 I uplatnění námitky promlčení pohledávky je uplatněním právní námitky a ne skutkové námitky (viz rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 ICdo 74/2014, ze dne 30. 9. 2016). 
251

 Viz § 336 odst. 3 a § 410 odst. 6 InsZ. 
252

 K důvodům zastavení exekuce nebo výkonu rozhodnutí viz § 268 Občanského soudního řádu.  
253

 Srov. § 198 odst. 2 a § 201 odst. 1 a odst. 2 InsZ. 
254

 Náležitosti formuláře jsou uvedeny v § 10 Vyhlášky o náležitostech podání. Formulář je dostupný 

na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. 
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pohledávky. S ohledem na předepsanou formu popření (formulář) však poslední dvě podmínky 

nezpůsobují věřiteli žádné těžkosti. 

Popření pohledávky přihlášeným věřitelem má vliv také na zjištění popřené pohledávky, 

ať vykonatelné nebo nevykonatelné, zajištěné nebo nezajištěné. Po dobu trvání reorganizace 

dlužníka se však uplatní § 336 odst. 4 InsZ, dle kterého nemá po tuto dobu popření pohledávky 

věřitelem vliv na zjištění popřené pohledávky. Důvod, pro který zákonodárce nepřiznal popření 

pohledávky po dobu trvání reorganizace vliv na zjištění popřené pohledávky, je však nejasný. 

Z důvodové zprávy novely
255

, kterou se do Insolvenčního zákona toto ustanovení 

zakomponovalo, lze pouze dovodit, že zákonodárcem tvrzené riziko spojené s možností věřitelů 

popírat pohledávky ostatních věřitelů, bylo nejpřednějším argumentem pro nepřiznání účinků 

na zjištění pohledávky. Toto riziko však zákonodárce nijak blíže nespecifikuje. Jen stěží si lze 

domyslet nebo představit, jaké riziko měl zákonodárce na mysli a zbývá tak jen vyhradit se proti 

tomuto omezení ochrany majetkového zájmu věřitele. 

I pro přihlášeného věřitele platí hmotněprávní propadná lhůta. Přihlášený věřitel tak musí 

popření pohledávky učinit tak, aby bylo insolvenčnímu soudu doručeno nejpozději 3 pracovní 

dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce. V případě, že je úpadek 

řešen oddlužením, musí být popření doručeno nejpozději do 10 dnů po uplynutí přihlašovací 

lhůty s tím, že lhůta neskončí dříve než 7 dní ode dne zveřejnění přihlášky pohledávky 

v insolvenčním rejstříku.  

V případě, že popření neobsahuje všechny náležitosti nebo nebylo podáno včas
256

, popř. 

pokud došlo k popření ve formě, která v době konání přezkumného jednání vyžaduje písemné 

doplnění, předložení originálu popření či písemného podání shodného znění, se k popření 

pohledávky nepřihlíží a insolvenční soud rozhodnutím popření odmítne. 

Jestliže insolvenční soud popření neodmítne, považuje se podání za žalobu, kterou věřitel 

uplatnil vůči věřiteli své popření. Tento účinek nastane prohlášením konkursu nebo schválením 

oddlužení, ne však dříve, než uplynutím 10 dní od skončení přezkumného jednání nebo schválení 

zprávy o přezkumu. 

Ohledně důvodů popření pohledávky lze v zásadě uplatnit závěry o popření 

vykonatelných a nevykonatelných pohledávkách insolvenčním správcem v části Popření 

vykonatelné a nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem, popř. dlužníkem.  

                                                 
255

 Zvláštní část (k bodům 10. a 20.) důvodové zprávy k zákonu č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
256

 A contrario § 200 odst. 2 věta první InsZ. 
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4. Uspokojování pohledávek a princip pari passu 

Za základní zásadu insolvenčního práva se považuje zásada pari passu. Tato zásada 

znamená, že v případě úpadku se věřitelé uspokojují poměrně z majetkové podstaty, která je 

určena k distribuci. Poměrným uspokojením se rozumí uspokojení ve stejné míře v rozsahu 

jejich předúpadkových pohledávek, na rozdíl od např. uspokojování pohledávek dle pořadí jejich 

vzniku. Princip pari passu se však vztahuje pouze k nezajištěné části majetkové podstaty, která je 

k dispozici pro distribuci. Otázkou pro insolvenční právo je, které části majetkové podstaty mají 

být určeny k distribuci a zda mají existovat výjimky z principu pari passu v distribuci majetkové 

podstaty.
257

 

Insolvenční právo by mělo odmítat úzkou vizi „maximalizace věřitelova bohatství“ a 

mělo by se zajímat zejména o svůj redistribuční aspekt a otázku veřejného zájmu, za současného 

respektování smluv soukromého práva a věcných práv. Z toho plyne, že výjimky z principu pari 

passu jsou na základě veřejného zájmu možné, a že při vytváření majetkové podstaty, která bude 

k dispozici pro distribuci, je možné oprávněně omezit míru, ve které mohou smlouvy obejít pari 

passu distribuci. Za logické odůvodnění principu pari passu se považuje skutečnost, že 

v povinném kolektivním režimu uplatňování pohledávek napomáhá ukázněnému vyřízení 

nezajištěných pohledávek.
258

 Lze také říci, že princip pari passu zabezpečuje spravedlnost 

v procesním a hmotněprávním smyslu tím, že brání vnitroskupinovému závodu věřitelů 

o vymožení pohledávek, ve kterém zvítězí ten nejrychlejší a také tím, že je s nezajištěnými 

věřiteli zacházeno stejně. Názor, že princip pari passu zabraňuje těmto závodům, které pak 

snižují hodnotu majetkové podstaty, však není zcela přesný, jelikož je to spíše kolektivita 

insolvenčního řízení, která těmto závodům zabraňuje.
259

 

Z principu pari passu však existují dvě důležité výjimky, a to zapodstatové pohledávky a 

zajištěné pohledávky. Na vrcholu všech pohledávek stojí odměna a náhrada hotových výdajů 

insolvenčního správce. Za ní následují všechny ostatní zapodstatové pohledávky a zajištěné 

pohledávky a až po nich dochází k uspokojení nezajištěných pohledávek. 

Lze ale říci, že tyto výjimky snižují roli principu pari passu a také představují zásady a 

priority, které jej zčásti nahrazují. 
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Princip pari passu ovšem není jediným možným řešením jak uspokojit pohledávky 

v insolvenčním řízení. Každé řešení by však mělo představovat přijatelnou kombinaci efektivity, 

odbornosti, spravedlnosti a odpovědnosti.  

Jiná řešení, jak uspokojit pohledávky, mohou být založena např. na pořadí vzniku 

pohledávek, na „etičnosti“ pohledávek, na výši pohledávek nebo politických důvodech.
260

 

Řešení založeno na pořadí vzniku pohledávek však může způsobit to, že úpadce bude mít 

se zhoršující se finanční situací progresivně těžší možnost dostat se k dalším zdrojům finančních 

prostředků, jelikož věřitelé nebudou chtít riskovat nízké postavení v případném insolvenčním 

řízení. 

Etickým uspokojením pohledávek se rozumí uspokojení věřitelů s ohledem na jejich 

potřeby a potřeby společnosti, přičemž uspokojení by bylo organizováno na základě tzv. 

maximalizace míry „lidského štěstí“. Takový přístup tedy představuje jakýsi utilitaristický 

přístup k uspokojování pohledávek, které probíhá na základě etických kritérií. Tento postup si 

však v podmínkách insolvenčního řízení lze jen stěží představit, a to už jen kvůli množství 

nejistoty, která by byla na straně věřitelů.  

Uspokojení pohledávek na základě výše pohledávek znamená, že pohledávky nižší 

hodnoty, např. do 10.000 Kč, budou uspokojeny ve vyšší míře, než vyšší pohledávky. Argument 

pro toto řešení je, že menší věřitelé jsou zranitelnější, než větší. To ale nemusí být vždy pravda, 

když existují i osoby, které poskytují pouze menší úvěry, ale za zranitelné subjekty je považovat 

nelze. 

Poslední řešení je založeno na politických důvodech, čímž je myšleno např. zvýhodnění 

věřitele – spotřebitele, který je často vnímán jako osoba zasažena úpadkem dlužníka více, než 

podnikatel. Lze však argumentovat i tím, že v některých případech to může být právě podnikatel, 

který je úpadkem dlužníka zasažen nejvíce. 

Jak je vidět, každé z těchto řešení trpí nějakou základní vadou, pro kterou si lze jen těžko 

představit jejich uplatnění v insolvenčním řízení. Princip pari passu tak zůstává v dohledné době 

neohrožen ve své pozici vůdčího principu insolvenčního řízení. 

V českém insolvenčním právu je tedy výše a doba uspokojení pohledávek odvislá od typu 

pohledávky a od vlastností pohledávky. Rozhodným je zejména to, zda se jedná o přihlašovanou 

či zapodstatovou pohledávku, zajištěnou nebo nezajištěnou, podřízenou nebo nepodřízenou. 

Některým pohledávkám však Insolvenční zákon poskytuje určité privilegované postavení, čímž 
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nadřazuje jejich uspokojení nad uspokojení jiných pohledávek, bez ohledu na výše zmíněná 

kritéria. Jednu takovou pohledávku přinesla Novela SVJ. 

Jádro této kapitoly tvoří uspokojování pohledávek v závislosti na různých způsobech 

řešení úpadku, přičemž se primárně zaměřuje na uspokojení tří skupin věřitelů, jimiž jsou 

věřitelé se zajištěnými pohledávkami, věřitelé se zapodstatovými pohledávkami a věřitelé 

s nezajištěnými pohledávkami. Před rozborem uspokojení konkrétních věřitelů je však potřeba, 

pro lepší pochopení mechanismu uspokojení pohledávek, nejdříve krátce charakterizovat 

jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich diferencující znaky oproti ostatním způsobům. 

Oddlužení, které vlivem Akreditační novely prošlo několika výraznými změnami, je rozebráno o 

něco podrobněji.  

4.1. Uspokojování vybraných pohledávek před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku 

Pro věřitele dlužníka je se zahájením insolvenčního řízení spojen zcela zásadní účinek, a 

to ten, že dlužník je oprávněn plnit své peněžité závazky, které vznikly před zahájením 

insolvenčního řízení, pouze v rozsahu a za podmínek stanovených Insolvenčním zákonem. 

Pro věřitele to v zásadě znamená, že musí své pohledávky vůči dlužníkovi uplatnit předepsaným 

způsobem. Jejich uspokojení se dočkají, v závislosti od charakteru pohledávek, po rozhodnutí 

o úpadku nebo po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. 

Existuje však řada pohledávek, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení a které 

je dlužník oprávněn po zahájení insolvenčního řízení zaplatit i přes výše zmíněné omezení. Řeč 

je o pohledávkách vyčtených v § 111 odst. 2 InsZ, kterými jsou pohledávky nutné ke splnění 

povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování závodu v rámci obvyklého 

hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění 

procesních sankcí. Omezení se také nevztahuje na uspokojení zapodstatových pohledávek, které 

se uspokojují v termínech splatnosti podle možností majetkové podstaty. 

Pro věřitele korporačních dlužníků mají jistě největší význam pohledávky k provozování 

závodu v rámci obvyklého hospodaření. Účelem vyjmutí těchto pohledávek z obecného omezení 

uspokojování pohledávek je, aby dlužníkovi, který je osobou s dispozičními oprávněními, nebylo 

bráněno v plnění běžných a obvyklých závazků. K účelu ustanovení se vyjádřil i Vrchní soud 

v Praze
261

: „Insolvenční zákon tak jednak předchází nebezpečí vzniku škody na budoucí 

majetkové podstatě dlužníka, jednak zohledňuje možnost, že insolvenční návrh může být 

zamítnut, a tím omezuje dopady zahájení insolvenčního řízení do sféry dispozice dlužníka 

s majetkem na míru přesahující obvyklé hospodaření dlužníka.“ 
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Co je obvyklým hospodařením Insolvenční zákon ani judikatura nedefinuje, následkem 

případných excesů je však neúčinnost dlužníkova právního jednání, což do jisté míry chrání 

majetkovou podstatu před zneužíváním této výjimky dlužníkem, příp. i věřiteli. 

V souvislosti s výjimkami z obecného omezení však existují pohledávky, jejichž určení 

tvoří dle Pohla
262

 v praxi největší problém. Jedná se o pohledávky nutné ke splnění povinností 

stanovených zvláštními právními předpisy. Problém tkví v tom, že tento pojem je příliš vágní a 

může se v zásadě dotýkat širokého počtu pohledávek, jelikož umožňuje libovolný výklad. 

Jedním z aspektů tohoto problému je, zda mezi tyto pohledávky zařadit pohledávky, které 

vznikají všem podnikatelům, nebo pouze ty, které vznikají jen některým podnikatelům (z důvodu 

poznámky zákonodárce k § 111 odst. 2 InsZ, která jako příklad povinnosti stanovené zvláštním 

předpisem označuje § 6 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a 

o státní báňské správě). Úmysl zákonodárce lze těžko domýšlet, nejpravděpodobněji však měl 

na mysli spíše pohledávky vznikající pouze některým podnikatelům. Opačným výkladem by se 

totiž mohly otevřít dveře celé řadě pohledávek, na které by se obecné omezení nevztahovalo, 

čímž by byla podstatně snížena šance ostatních věřitelů k uspokojení jejich pohledávek. 

S Pohlem lze souhlasit v tom, že toto ustanovení bude činit výkladové problémy a že by 

mělo být vyřešeno zásahem zákonodárce, který by tyto pohledávky specifikoval dostatečným 

způsobem, aby se těmto výkladovým problémům do budoucna předešlo. Druhou možností pak je 

závazný výklad Nejvyšším soudem ČR, který by také mohl sjednotit praxi všech insolvenčních 

soudů.  

4.2. Uspokojování pohledávek v konkursu 

Konkurs je likvidační formou řešení úpadku, která spočívá v poměrném uspokojení 

zjištěných pohledávek věřitelů z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Insolvenční soud 

rozhodne o prohlášení konkursu samostatně,
263

 nebo v případě, že k tomu budou dány podmínky, 

společně s rozhodnutím o úpadku.
264

 Účinky prohlášení konkursu pak nastávají zveřejněním 

rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Jedním z účinků, který je 

pro pohledávky věřitelů významný, je, jak již bylo v práci zmíněno, i zesplatnění pohledávek 

proti dlužníku. 

Insolvenční správce na základě seznamu přihlášených pohledávek a soupisu majetkové 

podstaty vypracuje zprávu o hospodářské situaci dlužníka datovanou ke dni prohlášení konkursu, 
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ve které zejména porovná majetkovou podstatu se závazky dlužníka, což vyžaduje vyčíslení 

majetkové podstaty v tržní hodnotě, kterou správce vyčíslí vlastním kvalifikovaným odhadem; 

oceňování znaleckým posudkem se v této fázi konkursu ještě nepředpokládá.
265

 Zprávu pak 

věřitelé projednají na schůzi věřitelů.
266

 

Posléze následuje zpeněžení majetkové podstaty, kterým se rozumí převedení veškerého 

majetku na peníze, využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti, jakož i úplatné 

postoupení dlužníkových pohledávek, a to vše za účelem uspokojení věřitelů. Postup zpeněžení 

upravuje Insolvenční zákon v § 283 a násl.  

Na tomto místě je vhodné zmínit, že Akreditační novela nově umožňuje majetkovou 

podstatu zpeněžit i v dražbě provedené soudním exekutorem podle § 76 odst. 2 Exekučního řádu. 

Zákonodárcův krok lze vnímat jen pozitivně, a to i s ohledem na to, že jednotlivé soudy
267

 

zastávaly k tomuto způsobu zpeněžení různý přístup a zejména nebylo jasno, jaký ratio legis stál 

za jeho vyloučením ze způsobů zpeněžení majetkové podstaty. 

V závěru zpeněžení majetkové podstaty správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou 

zprávu
268

, který k jejímu přezkoumání nařídí jednání a zprávu schválí, odmítne anebo nařídí její 

doplnění či změnu.
269

 Po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předloží správce 

insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, přičemž soud návrh věcně přezkoumá a vydá 

rozvrhové usnesení, v němž určí částky, které mají být věřitelům vyplaceny. 

Zajištění věřitelé se v konkursu uspokojují primárně z výtěžku zpeněžení předmětu 

zajištění. V případě, že předmět zajištění je předmětem více zajištění, se zajištění věřitelé 

uspokojují v pořadí vzniku zajištění, nedohodnou-li se jinak. V části, ve které nebyly jejich 

pohledávky uspokojeny, se uspokojují jako nezajištění věřitelé. 

Před tím, než se výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli, se od výtěžku odečtou 

náklady spojené se správou a zpeněžením předmětu zajištění, odměna insolvenčního správce a 

v případě, že je předmětem zajištění bytová jednotka, se z výtěžku zpeněžení odečte i částka 

připadající na uspokojení pohledávky uplatněné společenstvím vlastníků jednotek, příp. 

správcem domu, a to do až do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení. Pokud zajištěný věřitel 

neuhradil polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci ve smyslu § 157 odst. 1 InsZ, 

odečte se od výtěžku zpeněžení i tato částka.  
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Bez souhlasu zajištěného věřitele lze od výtěžku odečíst náklady spojené se zpeněžením 

maximálně do výše 5 % výtěžku a náklady spojené se správou do 4 % výtěžku zpeněžení. 

Výjimku z tohoto pravidla judikoval Nejvyšší soud ČR
270

, kdy výkladem § 298 odst. 4 a § 230 

odst. 3 InsZ došel k závěru, že pokud insolvenční správce postupuje při správě majetku podle 

pokynu zajištěného věřitele, nese náklady vzniklé v souvislosti s plněním tohoto pokynu 

bez omezení jejich výše zajištěný věřitel. Vrchní soud v Praze
271

 také vyjádřil názor, že mezemi 

výše odečitatelných nákladů soud není bezvýhradně vázán. K prolomení zákonem stanovené 

procentní míry přistoupí insolvenční soud ve smyslu § 298 odst. 2 InsZ nejen tehdy, když s tím 

souhlasí zajištěný věřitel, ale též pokud jde o náklady spojené s provedením pokynů směřujících 

k řádné správě předmětu zajištění, které dle § 230 odst. 2 InsZ udělil zajištěný věřitel, nebo je 

za něj (protože tak ve stanovené lhůtě sám neučinil) udělil insolvenční soud, a které zajištěný 

věřitel nese ze zákona zcela ze svého. O stanovení vyššího rozsahu odečitatelných nákladů lze 

uvažovat i v případě, jestliže správci takové pokyny uděleny nebyly, to však pouze 

v mimořádných případech, typicky pokud si správce od zajištěného věřitele nebo insolvenčního 

soudu objektivně nemohl včas opatřit pokyny ke správě předmětu zajištění a musel vynaložit 

náklady ve smyslu § 230 odst. 1 InsZ, které byly v uvedeném smyslu účelné a v přiměřené výši. 

Uvedené závěry lze vztáhnout i na náklady spojené se zpeněžením. 

Nejvyšší soud ČR
272

 ve svém nedávném rozhodnutí došel také k závěru, že v případě, že 

předmětem zajištění je neužívaná bytová jednotka, patří mezi náklady spojené s její správou, jež 

se ve smyslu ustanovení § 298 odst. 2 InsZ odečítají od výtěžku zpeněžení, i náklady vynaložené 

insolvenčním správcem na spotřebované energie a služby související s chodem a provozem 

(společných částí) domu, v němž se bytová jednotka nachází. Není-li nikdo, kdo by se jako 

oprávněný uživatel jednotky mohl (měl) podílet na těchto nákladech, je platba těchto nákladů 

nákladem spojeným se správou jednotky. 

V neposlední řadě se musí insolvenční správce vypořádat i s nově zavedenou 

pohledávkou společenství vlastníků jednotek. Aby byla tato pohledávka uspokojena z výtěžku 

zpeněžení jednotky v domě, musí být do rozhodnutí o vydání výtěžku ze zpeněžení 

zajištění v řízení uplatněna, a to buď přihláškou, nebo vyrozuměním, v závislosti na typu 

pohledávky. 

Novela SVJ měla evidentně přinést úlevu pro vlastníky bytů, kteří bydlí s dlužníkem 

ve stejném bytovém domě a kteří jsou nuceni ručit za závazky dlužníka, který kvůli své platební 
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neschopnosti nehradí příspěvky na správu domu. Novelou tedy zákonodárce sleduje především 

sociální cíl, když se snaží pomoct těmto dlužníkovým sousedům.
273

 Nutno ale říct, že některé 

pohledávky společenství vlastníků jednotek již privilegované postavení měly, a to v případě, že 

vznikly po rozhodnutí o úpadku – pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 

písm. b) InsZ, které mohly být uspokojeny v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení v souladu s § 298 

odst. 4 InsZ.
274

 S ohledem na nynější explicitní vyčlenění pohledávek společenství vlastníků 

jednotek však již nebude možno uspokojovat tyto pohledávky jako náklady spojené se správou 

ve smyslu § 298 odst. 4 InsZ. 

Novela SVJ tak zřejmě směřuje jednak na zvýšení procentního uspokojení všech 

pohledávek společenství vlastníků souvisejících se správou domu a pozemku, a jednak 

na rozšíření privilegovaného postavení i na přihlašované pohledávky, tedy předúpadkové 

pohledávky. Otázkou je, zda je dostatečně odůvodněno zahrnout do kategorie privilegovaných 

pohledávek i přihlašované pohledávky a ještě je spolu se zapodstatovými pohledávkami nadřadit 

do určité výše i nad zajištěné pohledávky. Toto nadřazení je také sporné z toho důvodu, že lze 

předpokládat, že u většiny těchto dlužníků je úpadek řešen oddlužením plněním splátkového 

kalendáře, přičemž jak vyplývá z vlastních zjištění Jirmáska
275

, která je ovšem třeba vzít s jistou 

rezervou, uspokojení přihlašovaných pohledávek při tomto způsobu řešení úpadku činí průměrně 

55,72 %, což je relativně příznivé uspokojení pohledávek vůči dlužníkovi v úpadku. 

Lze říci, že každá privilegovaná pohledávka balancuje se základní zásadou insolvenčního 

řízení, a to že žádný z účastníků nesmí být nedovoleně zvýhodněn. Proč má zajištěná pohledávka 

privilegované postavení bylo zdůvodněno v části Pohledávky zajištěných věřitelů. Z důvodové 

zprávy k Novele SVJ (k části třetí, k bodu 2), plyne, že zákonodárce tuto změnu obhajuje tím, že 

se jí sníží „možné dopady na finanční trh a zásah do práv ostatních věřitelů na přijatelnou 

míru“. S ohledem na to, jaký má táto změna dopad na zajištěné věřitele, je toto zdůvodnění 

krajně nedostačujícím. 

Byť je Novelou SVJ sledována ochrana vlastníků bytů, omezení uspokojení zajištěného 

věřitele a nabourání základní zásady insolvenčního řízení tím není dostatečně ospravedlněno a 

není důvod, proč by měly být přihlašované pohledávky vlastníků bytů, resp. společenství 

vlastníků jednotek, nadřazeny ostatním nezajištěným pohledávkám, navíc dokonce i zajištěným 
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pohledávkám. Nelze tedy uzavřít jinak, než že nadřazení pohledávek společenství vlastníků 

nad zajištěné pohledávky se příčí základní zásadě insolvenčního řízení a toto ustanovení by mělo 

být z Insolvenčního zákona odstraněno. 

S ohledem na to, že Novela SVJ neobsahuje přechodná ustanovení řešící otázku dopadu 

novelizovaného ustanovení na zajištění pohledávky vzniklé před její účinností, tj. do 30. 11. 

2017, lze s ohledem na zákaz retroaktivity právních norem uzavřít, že novelizované ustanovení 

se na tato zajištění nepoužije.
276

 

Další uspokojované pohledávky v konkursu jsou zapodstatové pohledávky, které jsou 

charakteristické tím, že se uspokojují kdykoliv v průběhu řízení, nejpozději však před rozvrhem 

výtěžku dle rozvrhového usnesení. V případě, že dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové 

podstaty a zálohy dle § 297 odst. 1 InsZ nestačí k uspokojení všech zapodstatových pohledávek, 

určí rozsah jejich uspokojení insolvenční soud na základě návrhu insolvenčního správce 

vypracovaném v souladu s § 305 odst. 2 InsZ, který stanovuje hierarchii zapodstatových 

pohledávek. V situaci, kdy tedy výtěžek zpeněžení majetkové podstaty nepostačuje k plné 

úhradě zapodstatových pohledávek, nahrazuje rozhodnutí podle ustanovení § 305 odst. 2 InsZ 

rozvrhové usnesení.
277

 

Poslední kategorií pohledávek, které se v konkursu uspokojují, jsou zjištěné nezajištěné 

pohledávky, resp. i zajištěné pohledávky v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny zpeněžením 

předmětu zajištění. Tyto pohledávky se uspokojují, pouze pokud došlo k úplnému uspokojení 

zapodstatových pohledávek.
278

 Základem pro uspokojení těchto pohledávek je rozvrhové 

usnesení vydané insolvenčním soudem, v němž jsou určeny částky, které mají být věřitelům 

vyplaceny. 

Neuspokojené zjištěné pohledávky zrušením konkursu samozřejmě nezanikají. Vymáhat 

je lze na základě upraveného seznamu pohledávek s výjimkou pohledávek, které zanikly 

v důsledku zrušení a zániku dlužníka – právnické osoby bez právního nástupce.
279

 

4.3. Uspokojování pohledávek v reorganizaci 

Obecný předpoklad tvořící základ reorganizace je, že pokud je tzv. „going concern“ 

hodnota
280

 dlužníkova závodu vyšší než hodnota výtěžku, kterého by bylo dosaženo jeho 

likvidací, měli by mít věřitelé a dlužník možnost domluvit se na řešení. Smyslem řešení je 
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umožnit dlužníkovi pokračovat v podnikání, ve snaze stát se opět ekonomicky životaschopným. 

Reorganizaci bývá náročnější provést, může však vést k vyššímu uspokojení pohledávek 

věřitelů.
281

 

V českém insolvenčním právu je reorganizace jedním ze dvou sanačních způsobů řešení 

dlužníkova úpadku, který spočívá v zachování provozu dlužníkova závodu a v postupném 

uspokojování pohledávek věřitelů podle schváleného reorganizačního plánu. Reorganizace je 

přípustná pouze za splnění podmínek stanovených Insolvenčním zákonem.
282

 

Pro uspokojení všech pohledávek věřitelů je tedy rozhodný reorganizační plán. 

Reorganizačním plánem se rozumí dohoda mezi věřiteli a dlužníkem, která mj. určí, jak budou 

uspokojeny jednotlivé pohledávky věřitelů. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva 

všech věřitelů vůči dlužníkovi a věřiteli jsou pouze osoby uvedené v plánu.  

Přestože účinností reorganizačního plánu zanikají i zajištěné pohledávky, nelze říci, že by 

tímto bylo uspokojení zajištěných věřitelů ohroženo. To je dáno tím, že každý zajištěný věřitel 

tvoří samostatnou skupinu a pro schválení reorganizačního plánu je zapotřebí, aby každá skupina 

věřitelů plán přijala. Byť Insolvenční zákon připouští schválení reorganizačního plánu i 

v případě, kdy jej nepřijaly všechny skupiny, učiní tak pouze za předpokladu, že plán bude 

ve vztahu k takové skupině spravedlivý. Spravedlivým se ve vztahu k zajištěným věřitelům 

reorganizační plán považuje tehdy, „mají-li podle něj zajištění věřitelé získat k zajištění svých 

pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému 

majetku dlužníka, případně k jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni 

účinnosti reorganizačního plánu a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti 

reorganizačního plánu se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém 

posudku.“ 
283

 

Z praktického hlediska je však pro zachování zajištění pohledávek snazší vyloučit 

zajištěné pohledávky z účinků § 356 odst. 1 InsZ, než zřizovat reorganizačním plánem nové 

zajišťovací právo.
284

  

Zapodstatové pohledávky musí být uhrazeny, není-li v plánu stanoveno jinak, 

před účinností reorganizačního plánu nebo ihned poté, co se stane účinným. 
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Je na místě upozornit na jednu zapodstatovou pohledávku, která může mít dopad také 

na zajištěné věřitele, a to pohledávka z úvěrového financování ve smyslu § 41 a § 357 InsZ 

rozebrána v části Pohledávky za majetkovou podstatou. Tato pohledávka se uspokojí, s výjimkou 

výdajů a odměny insolvenčního správce, přednostně před všemi ostatními pohledávkami. 

V případě, že je úvěrové financování poskytnuto třetí osobou, tj. nikoli zajištěným věřitelem, 

ovlivní tato skutečnost míru uspokojení zajištěných věřitelů, kteří odmítli úvěr k řešení 

reorganizace poskytnout. Pohledávka z úvěru poskytnutého osobou odlišnou od zajištěných 

věřitelů dlužníka bude krátit zajištěné pohledávky věřitelů, a to v poměru hodnot předmětů 

zajištění, které slouží k zajištění pohledávek věřitelů, kteří právo poskytnout úvěr nevyužili. 

Uspokojení nezajištěných věřitelů se samozřejmě také řídí reorganizačním plánem. 

Nezajištění věřitelé nemusí být, a ani všichni nebývají, v jedné skupině, nicméně i pro ně platí, 

že pokud se jako skupina nevysloví pro přijetí reorganizačního plánu a ten není ve vztahu k nim 

spravedlivý, insolvenční soud takový plán neschválí. Požadavky pro to, aby byl reorganizační 

plán pro nezajištěné věřitelé spravedlivý, jsou však relativně nízké.
285

  

V závěru je ještě důležité upozornit na pohledávky dle § 170 InsZ, které se 

v insolvenčním řízení neuspokojují. Tyto pohledávky
286

 účinností reorganizačního plánu také 

zanikají, přičemž však Insolvenční zákon v § 359 umožňuje dlužníkovi a věřitelům, aby si 

reorganizačním plánem sjednali jejich uspokojení. 

4.4. Uspokojování pohledávek v oddlužení 

Korporátní insolvenční systém je podstatně odlišný od systému řešícího úpadek 

fyzických osob. Zatímco v korporátní insolvenci je prvořadým zájmem ochrana věřitelů, úpadek 

fyzických osob má představovat vyvážené řešení pro problém předlužení fyzických osob, 

ve kterém se nebere v potaz pouze zájem věřitelů, ale také zájem dlužníka a zájem společnosti 

jako celku. Systém řešení úpadku fyzických osob poskytuje úlevu poctivým „nešťastníkům“ 

(dlužníkům) a jejich rodinám a prospívá společnosti tím, že řeší širší sociální problémy.
287

 

Finanční sektor má pak z efektivního fungování systému řešení úpadku fyzických osob 

také prospěch. Dobře fungující systém řešení jejich úpadku nutí věřitele, a zejména banky, řádně 

hodnotit finanční výkazy svých zákazníků, což vede k zodpovědnějšímu poskytování úvěrů, 

čímž se snižují negativní externality způsobené nepřesným posouzením rizik. Tento systém 

rovněž snižuje náklady a úsilí spojená s nehospodárným vymáháním pohledávek. Ještě 
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důležitější je pak dopad na předlužené osoby, kterým je tímto dána pobídka k tomu, aby byly 

nadále produktivní a snažily se své předlužení řešit. Přínosy pro společnost pak spočívají 

ve snížení sociálních nákladů, kriminality a nezaměstnanosti, a dále ve zvýšení zdanitelných 

příjmů, maximalizaci hospodářské aktivity a podpoře podnikání.
288

 

Primární roli řešení úpadku fyzických osob hraje v českém insolvenčním právu 

oddlužení,
289

 které je druhým sanačním způsobem řešení a zároveň posledním způsobem řešení 

úpadku dlužníka, pokud splňuje zákonné podmínky.
290

 Návrh na povolení oddlužení se podává 

spolu s insolvenčním návrhem dlužníka anebo do 30 dnů od zahájení insolvenčního řízení 

v případě, že insolvenční návrh podá jiná osoba (věřitel).
291

 Insolvenční soud oddlužení povolí, 

jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím není sledován 

nepoctivý záměr, a hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude vyšší, 

než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé souhlasí s plněním nižším.
292

  

Aby měli nezajištění věřitelé, popř. insolvenční soud, k dispozici všechny relevantní 

informace o závazcích, majetku a možnostech dlužníka pro posouzení vyhlídek na uspokojení 

jejich zjištěných pohledávek, ukládá Insolvenční zákon insolvenčnímu správci povinnost 

vypracovat tři stěžejní dokumenty, a to zprávu pro oddlužení, zprávu o přezkumu a soupis 

majetkové podstaty. 

Ve zprávě pro oddlužení správce přezkoumatelným způsobem zhodnotí předpokládané 

plnění věřitelům při jednotlivých způsobech oddlužení, a to tím, že uvede, jaké procentní 

uspokojení lze v každém z v úvahu připadajících způsobů oddlužení předpokládat, popř. jak 

reálný tento předpoklad je, jaké jsou příjmy dlužníka a jak se v průběhu času budou měnit. 

Insolvenční zákon nově ukládá správci povinnost nechat vypracovat znalecký posudek oceňující 

nemovitou věc v majetkové podstatě dlužníka. Znalecký posudek a také vyjádření správce 

k návrhu dlužníka na stanovení jiné výše měsíčních splátek dle § 398 odst. 4 InsZ připojí správce 

ke zprávě pro oddlužení. Po předložení zprávy pro oddlužení, zprávy o přezkumu a soupisu 

majetkové podstaty insolvenčnímu soudu se postupuje dle § 398a odst. 4 až 6 InsZ.
293

 

V případě změny v poměru uspokojení nezajištěných věřitelů vyvolané skutečnostmi 

uvedenými v § 398a odst. 7 InsZ je insolvenční správce povinen tyto změny neprodleně 

zohlednit, přičemž se postupuje obdobně jako při prvním zveřejnění zprávy o přezkumu. 
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Lze však usoudit, že postačí, když insolvenční správce předloží pouze nové distribuční schéma 

spolu s vysvětlujícím průvodním podáním. Předložení nové zprávy pro oddlužení, včetně všech 

jejich příloh, se zdá být nadbytečné.
294

 Do doby uplynutí lhůty k námitkám nebo do doby 

rozhodnutí o námitkách je však povinen příslušné částky uložit na zvláštní účet pro tento účel 

zřízený u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. 

Jestliže jsou k tomu splněny podmínky, insolvenční soud oddlužení schválí a pokud 

o způsobu oddlužení nerozhodla schůze věřitelů, rozhodne soud též o způsobu oddlužení.  

Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty, plněním splátkového kalendáře a, 

souhlasí-li s tím dlužník, také kombinací těchto dvou způsobů. Možnost kombinace způsobů 

oddlužení do účinnosti Akreditační novely umožňovala judikatura, po účinnosti této novely ji již 

také umožňuje výslovně Insolvenční zákon. 

Pokud je oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, bude insolvenčním 

správcem zpeněžen majetek zahrnutý do majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční zákon 

neupravuje zvláštní způsob provedení zpeněžení v případě oddlužení, insolvenční správce tak 

při zpeněžování a nakládání s výtěžkem zpeněžení postupuje dle příslušných ustanovení 

upravujících zpeněžení a nakládání s výtěžkem v konkursu (§ 283 a násl. InsZ). Předně se 

uspokojí zapodstatové pohledávky a ze zbytku výtěžku pohledávky nezajištěných věřitelů.
295

 

Při řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře poskytuje dlužník nezajištěným 

věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce měsíčně dílčí plnění v poměru podle výše jejich 

zjištěných pohledávek. Z měsíčních splátek budou také hrazeny zapodstatové pohledávky. 

S ohledem na rozšíření počtu pohledávek za majetkovou podstatou, které přinesla 

Akreditační novela, není nově zcela jasno, v jakém pořadí by se zapodstatové pohledávky měly 

uspokojovat v oddlužení plněním splátkového kalendáře. Je to problémem zejména proto, že 

na uspokojení zapodstatových pohledávek bude nyní využito přibližně prvních 6 až 9 měsíčních 

splátek, přičemž jednou z těchto pohledávek je i pohledávka na výživném. Minimálně 

ze sociálních důvodů je tak třeba vyřešit pořadí, v jakém by zapodstatové pohledávky měly být 

uspokojeny. 

Jisté řešení, ke kterému se lze ohledně pořadí některých pohledávek částečně přiklonit, 

navrhují ve svém odborném článku Hašová a Veselý
296

. Vycházejíc z jejich návrhu a 

po provedení drobných úprav by tak byly zapodstatové pohledávky uspokojovány v tomto 
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 KOZÁK, Jan, BROŽ, Jaroslav, DADAM, Alexandr, STANISLAV, Antonín, STRNAD, Zdeněk, ZRŮST, Lukáš, 

ŽIŽLAVSKÝ, Michal. Insolvenční zákon: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 1425-1431.  
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 Viz závěry uvedené v podkapitole Uspokojování pohledávek v konkursu. 
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pořadí: odměna a hotové výdaje správce, běžné výživné, deponace na odměnu správce
297

, 

odměna za přezkum přihlášených pohledávek
298

, odměna kvalifikovaného subjektu za návrh 

na povolení oddlužení, odměna za zpracování znaleckého posudku, dlužné výživné a náklady 

na zpracování znaleckého posudku předloženého exekutorem. Každopádně by bylo vhodné, aby 

zákonodárce upravil pořadí, ve kterém se zapodstatové pohledávky uhrazují (jak činí v § 305 

odst. 2 InsZ pro konkurs) a sjednotil tak dnes roztříštěnou praxi insolvenčních soudů. 

Po uspokojení všech zapodstatových pohledávek budou uspokojeny zjištěné nezajištěné 

pohledávky podle poměru uvedeného ve zprávě pro oddlužení. 

Zajištěný věřitel má bez ohledu na způsob oddlužení ve vztahu ke své zajištěné 

pohledávce výsadní postavení. Předmět zajištění insolvenční správce zpeněží pouze na výslovný 

pokyn zajištěného věřitele, přičemž pro zpeněžení se použijí ustanovení § 293 a 298 InsZ.
299

  

Jisté nuance však mezi způsoby oddlužení při zpeněžení předmětu zajištění jsou. 

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty pokyn zajištěného věřitele insolvenční správce 

nepotřebuje tehdy, pokud nezajištění věřitelé nebudou zcela uspokojeni ze zpeněžení jiného 

majetku anebo pokud výše zajištěných pohledávek zcela zjevně nedosahuje hodnoty zajištění. 

Naproti tomu při oddlužení plněním splátkového kalendáře předmět zajištění zpeněžit 

bez pokynu zajištěného věřitele nelze.
300

 Dalším rozdílem je způsob, jakým se nakládá s příp. 

přebytkem po zpeněžení předmětu zajištění, tzv. hyperochou. V případě oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty se hyperocha použije na uspokojení nezajištěných pohledávek. V oddlužení 

plněním splátkového kalendáře však hyperocha připadá dlužníkovi.
301

 

Pokud se zajištěný věřitel rozhodne předmět zajištění v průběhu oddlužení nezpeněžit, 

zůstává i přes osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení dle § 414 

odst. 1 InsZ zajištěnému věřiteli právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku předmětu 

zajištění. 

S ohledem na to, že se zajištěný věřitel uspokojuje pouze ze zpeněžení předmětu 

zajištění, se vyvinula praxe, kdy se zajištění věřitelé snaží získat část uspokojení i z měsíčních 
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uložit z měsíčních splátek částku odpovídající jeho odměně a náhradě hotových výdajů za dobu 6 měsíců jako 

zálohu na úhradu své odměny a náhrady hotových výdajů na zvláštní účet. 
298

 Odměna za přezkum přihlášených pohledávek byla zavedena Akreditační novelou. Její výše je stanovena jako 

¼ odměny z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu, kterou stanovuje § 2a vyhlášky č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků 

věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Odměna za přezkum jedné přihlášené pohledávky je tedy 
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splátek a to tak, že přihlašují část své pohledávky jako zajištěnou a část jako nezajištěnou. 

Judikatura a odborná literatura byla léta k této praktice nejednotná. Jistý posun však nastal 

v důsledku usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 1130/2016-P5-9, ze dne 29. 6. 2016, 

ve kterém soud vyslovil názor, že zajištěný věřitel, jehož pohledávka je podle hmotného práva 

zajištěná v celém rozsahu, je oprávněn přihlásit ji do insolvenčního řízení zčásti jako zajištěnou a 

zčásti jako nezajištěnou. Soud svůj názor odůvodnil zejména tím, že „[z]řízení zajištění 

pohledávky je výhodou, kterou si věřitel pro účel maximální záruky uspokojení své peněžité 

pohledávky (jestliže by obligačním dlužníkem nebyla řádně a včas zaplacena) obezřetně opatřil, 

nikoli nějakým věřitelovým závazkem stran způsobu, jakým se bude zapravení této své 

pohledávky pro případ prodlení s jejím zaplacením domáhat. Zajištěného věřitele tak ani v rámci 

insolvenčního řízení, natož ještě jen selektivně pro případ jednoho z možných způsobů řešení 

úpadku, totiž pro případ oddlužení, nelze nutit, aby uplatnil své zajištění jen proto, že k tomu má 

hmotné právo…Je zcela logické a legitimní, že zajištěný věřitel při rozhodnutí, zda svoji 

pohledávku do insolvenčního řízení přihlásí zcela nebo jen zčásti jako zajištěnou, má na zřeteli 

šanci na její maximální možné uspokojení…“ 

K závěru vyslovenému v tomto rozhodnutí se od jeho vydání již několikrát vyslovil 

Vrchní soud v Praze.
302

 Vrchní soud v Olomouci
303

 však zastává ohledně rozdělení pohledávky 

opačný názor a umožňuje takové „štěpení“ pohledávky, pouze pokud má oporu v hmotném 

právu, např. v případě smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření, kdy je pohledávka 

věřitele zajištěna až do výše peněžních prostředků naspořených na účtu smlouvy o stavebním 

spoření, a ve zbytku zajištěna není. Vrchní soud v Olomouci svůj přístup hájí tím, že takový 

postup věřitele by byl v rozporu s principem insolvenčního řízení dle § 5 písm. a) InsZ (zákaz 

nedovoleného zvýhodnění věřitele). 

Přiklonit se lze spíše k rozhodovací praxi a argumentaci Vrchního soudu v Praze. 

Autoritativně vnucovat věřiteli, aby uplatnil zajištění k celé své pohledávce, se nezdá jako 

správné řešení a ve vztahu k věřiteli není ani spravedlivým. Zbývá jen doufat, že tuto otázku 

v dohledné době rozhodne Nejvyšší soud ČR, čímž dojde k ustálení praxe přihlašování 

pohledávek zajištěných věřitelů.  
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Závěr 

Stěžejním cílem diplomové práce bylo reagovat na Akreditační novelu a Novelu SVJ a 

pokusit se o analýzu jejich dopadů na prostředí insolvenčního řízení se zaměřením 

na projednávané téma – uplatňování pohledávek. 

Akreditační novela s sebou přinesla několik změn, které lze hodnotit velmi pozitivně. 

Zákonodárce novelou zvýšil právní jistotu zajištěných věřitel při přihlašování podmíněných či 

budoucích pohledávek, čímž také posílil finanční trh a upokojil banky jako největší. Pozitivně 

lze hodnotit také rozšíření možnosti zpeněžení majetkové podstaty o dražbu provedenou 

soudním exekutorem. Ohledně dražby provedené soudním exekutorem totiž nebyla jednotná 

soudní praxe, což je v soudnictví za všech okolností nežádoucím jevem, který způsoboval 

určitou nejistotu na straně správce a věřitelů. 

Akreditační novela však rovněž přinesla i změny, které zatím nelze řádně zhodnotit anebo 

které lze ohodnotit spíše negativně. Příkladem budiž změna přezkumu pohledávek v oddlužení, 

kdy zákonodárcův cíl odbřemenit insolvenční soudy a zvýšit tím kvalitu insolvenčního řízení je 

vskutku ušlechtilým, nicméně při jeho implementaci učinil řadu legislativních opomenutí, která 

bude muset buď vyřešit výkladem judikatura, anebo zákonodárce další novelou. Konkrétně 

opomenul zejména úpravu provedení přezkoumání pohledávek ve vztahu k právu věřitele měnit 

výši své přihlášené pohledávky. Ve srovnání s nizozemskou a slovenskou právní úpravou je však 

vidět, že absence přezkumného jednání není k tíži ochrany věřitele či dlužníka. Zákonodárcovu 

snahu zvýšit kvalitu insolvenčního řízení však ještě nepřísluší hodnotit. Případné změny se totiž 

ukážou až tehdy, kdy začnou končit dobíhající insolvenční řízení vedená s dlužníky, kterým bylo 

povoleno oddlužení. 

Novela SVJ zase nekompromisně zasáhla do uspokojování zajištěných věřitelů. 

Zákonodárce nadřadil pohledávky společenství vlastníků jednotek dokonce i nad zajištěné 

věřitele, kterým bylo uspokojení zkráceno o 10 % výtěžku zpeněžení zajištění. Jakkoli se 

zákonodárce snaží tuto změnu odůvodnit sledováním sociálních cílů, nelze s ním v tomto 

souhlasit. Změna spíše představuje nespravedlivé zkrácení uspokojení zajištěného věřitele a lze 

předpokládat, že povede ke změnám na finančním trhu a zvýšení úrokových sazeb, když novelou 

ztratilo zajištění částečně na hodnotě. Změnu zavedenou novelou lze tedy vnímat pouze 

negativně, představuje značné nabourání základních zásad insolvenčního řízení a měla by být 

z Insolvenčního zákona odstraněna. 

Dalším stěžejním cílem diplomové práce bylo popsat průběh uplatnění pohledávky 

v insolvenčním řízení od jeho začátku až po jeho konec. Lze říci, že je, s ohledem na rozsah 

tohoto komplexního procesu, náročné podat vyčerpávající výklad všech jeho zákoutí. To však 
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nebylo cílem diplomové práce a její rozsah to ani nedovoluje. Práce však dokázala tento proces 

srozumitelně popsat a zohlednit přitom změny, které se do Insolvenčního zákona promítly v roku 

2017. V každé kapitole byla zohledněna nejnovější judikatura, přičemž bylo také upozorněno 

na to, že vrchní soudy mají často na některé otázky rozdílný pohled. Dobrým příkladem této 

nejednotnosti je otázka, zda může zajištěný věřitel rozdělit svou pohledávku na zajištěnou a 

nezajištěnou část a posléze přihlásit „dvě“ pohledávky. 

Posledním cílem diplomové práce bylo vybrat některé konkrétní typy pohledávek a 

podrobit je podrobné analýze, při které dojde k identifikaci některých v praxi se vyskytujících 

výkladových problémů, a pokusit se nabídnout alespoň částečná řešení těchto problémů. 

Poměrně kritické analýze byly podrobeny pohledávky za majetkovou podstatou ve vztahu 

ke smlouvám o vzájemném plnění, u kterých se Insolvenční zákon zdá být dosti nesystematický 

a není jasno v tom, jak nakládat s plněním poskytnutým před zahájením insolvenčního řízení 

v případě, kdy samotná pohledávka vznikla až po rozhodnutí o úpadku. Judikatura ani odborná 

literatura řešení této otázky zatím nenabízí. V úvahu přichází možnost rozdělit takovou 

pohledávku za majetkovou podstatou na dvě dílčí pohledávky; obdobně činí také zajištění 

věřitelé při přihlašování svých zajištěných pohledávek pro případ oddlužení. První dílčí 

pohledávka by byla přihlašovanou pohledávkou představující úplatu za plnění poskytnuté 

do zahájení insolvenčního řízení. Druhá dílčí pohledávka by již byla pohledávkou za majetkovou 

podstatou představující úplatu za plnění poskytnuté od zahájení insolvenčního řízení.  

Kritice bylo podrobeno také ustanovení § 170 Insolvenčního zákona, které vylučuje 

z uspokojení zejména úroky a smluvní pokuty. Pro toto vyloučení však zákonodárce, judikatura 

či odborná literatura nenabízí dostačující zdůvodnění. Úroky a smluvní pokuty totiž mohou 

představovat i jistou motivaci pro věřitele, aby s dlužníkem nadále spolupracovali, a není teda 

namístě, hledět na ně pouze jako na pohledávky prohlubující úpadek dlužníka, jak tak často činí 

odborná literatura. Lze tak zákonodárci doporučit, aby ustanovení upravil a umožnil 

ve vymezených případech (nejen v případě zajištěných věřitelů) výjimky z tohoto pravidla, 

zejména u velkých dlužníků. 

Závěrem tak lze říci, že úpravu uplatňování pohledávek obsaženou v Insolvenčním 

zákoně lze z procesní stránky hodnotit pozitivně. Při jednodušších pohledávkách nabízí věřiteli 

Insolvenční zákon celkem jasný postup pro uplatnění jeho pohledávky. Postavení věřitelů se 

však zdá být trvale nejisté. Příkladem je například Novela SVJ, která zkracuje uspokojení 

zajištěných věřitelů. I při pohledu do budoucna se může zdát, že jsou vyhlídky pro věřitele 

nepřívětivé, a to v souvislosti s dalším návrhem na zmírnění nebo dokonce až odstranění 

podmínek pro povolení oddlužení, o kterém v současné době jedná Poslanecká sněmovna. 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 663/2011-P226-10, ze dne 1. 8. 2011, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 2025/2017-P36-7, ze dne 6. 12. 2017, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 2451/2014-P9-8, ze dne 1. 9. 2015, 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 VSOL 812/2017-P7-9, ze dne 25. 10. 2017, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 4 VSPH 671/2017-P9-9, ze dne 4. 5. 2017, 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 4 VSOL 954/2016-P35-9, ze dne 27. 1. 2017, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 2167/2017-B-13, ze dne 27. 2. 2018, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 2 VSPH 59/2012-P3-12, ze dne 24. 2. 2012, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 1508/2012-B-20, ze dne 23. 1. 2013, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 1321/2012-B-16, ze dne 25. 2. 2014, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 1808/2014-B-13, ze dne 22. 9. 2014, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 102 VSPH 267/2012-42, ze dne 13. 12. 2012, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 667/2014-B-35, ze dne 22. 7. 2014, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 2394/2015-B-44, ze dne 15. 6. 2016, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 2355/2016-B-27, ze dne 29. 12. 2016, 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 3 VSOL 92/2017-B-23, ze dne 21. 7. 2017, 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 2 VSOL 1001/2016-B-37, ze dne 16. 1. 2017, 

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 12 VSOL 24/2011-48, ze dne 28. 2. 2012, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 104 VSPH 397/2014-105, ze dne 8. 12. 2014, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 101 VSPH 180/2012, ze dne 6. 9. 2012, 

Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 103 VSPH 942/2016-76, ze dne 7. 6. 2017, 

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, č. j. 5 Cmo 445/2012-127, ze dne 14. 3. 2013, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 3 VSPH 451/2013-P2-13, ze dne 10. 6. 2014, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 571/2013-P-4, ze dne 16. 5. 2013, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 701/2009-P10, ze dne 2. 12. 2009, 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 275/2008-B-42, ze dne 13. 2. 2009, 
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Rozsudek Vrchního soudu v Praze, č. j. 102 VSPH 541/2016-43, ze dne 16. 9. 2016, 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č. j. 82 ICm 3715/2017-

34, ze dne 17. 1. 2018, 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, č. j. 45 ICm 1493/2017-29, ze dne 14. 9. 2017, 

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, č. j. 42 ICm 3094/2017-19, ze dne 

23. 11. 2017, 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 71 ICm 1985/2015-27, ze dne 8. 4. 2016, 

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, č. j. 44 ICm 2594/2017-37, 

ze dne 27. 9. 2017, 

Rozsudek Městského soudu v Praze, č. j. 89 ICm 1767/2011-21, ze dne 14. 5. 2012, 

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, č. j. 76 ICm 1125/2012-

59, ze dne 5. 12. 2013, 

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 40 ICm 1039/2017-38, ze dne 

10. 11. 2017, 

Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky, sp. zn. Rsp 212/12, ze dne 15. 5. 2012.  
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Seznam použitých zkratek 

Akreditační novela Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 

EU Evropská Unie 

Exekuční řád Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád 

Insolvenční zákon, InsZ Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

Jednací řád Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení a kterou se provádějí 

některá ustanovení insolvenčního zákona 

Nařízení o insolvenčním řízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2015/848 ze dne 20. 5. 2015 

o insolvenčním řízení 

Nejvyšší soud ČR    Nejvyšší soud České republiky 

Novela SVJ  Zákon č. 291/2017 Sb., kterým se mění 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Občanský soudní řád    Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Občanský zákoník    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Pokyny k vyplnění přihlášky Pokyny k vyplnění formuláře přihlášky 

pohledávky 

Úřad práce ČR     Úřad práce České republiky 

Vyhláška o náležitostech podání Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech 

podání a formulářů elektronických podání 

v insolvenčním řízení 

Zákon o konkursu a vyrovnání, ZKV Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a 

vyrovnání 

Zákon o ochraně zaměstnanců Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

ZKR Zákon Slovenské republiky č. 7/2005 Z.z., 

o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
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Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení 

Abstrakt 

Ve finančním světě často dochází k situacím, kdy se dlužníci ocitnou v platební 

neschopnosti a nemohou již plnit své závazky vůči věřitelům. Jako prostředek řešení tohoto 

problému se vyvinulo insolvenční řízení, které umožňuje věřitelům hromadné (kolektivní) 

uplatnění (a uspokojení) jejich pohledávek. Uplatňování pohledávek je však komplexní proces, 

jenž se skládá z několika fází, jež jsou uplatnění pohledávek stricto sensu, přezkum pohledávek a 

uspokojení pohledávek. Správné pochopení jednotlivých aspektů tohoto procesu je pro věřitele 

zásadním. K pochopení tohoto procesu jim však nepomáhá to, že jeho pravidla jsou častým 

předmětem změn ze strany zákonodárce. 

Nejnovější změny „pravidel hry“ nastaly v důsledku dvou zákonů, kterými byl zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) novelizován a které 

nabyly účinnosti v roce 2017. Novely přinesly celou řadu změn, pro uplatňování pohledávek pak 

nastaly změny hlavně v přezkumu přihlášených pohledávek, v postavení pohledávek 

společenství vlastníků jednotek a v přihlašování podmíněných a budoucích zajištěných 

pohledávek. 

Nejvýraznější změnou, kterou jedna z těchto z novel přinesla, je vyřazení přezkumného 

jednání jako platformy pro přezkum přihlášených pohledávek v případě, že je úpadek dlužníka 

řešen oddlužením. Přezkumné jednání bylo nahrazeno méně formálním osobním jednáním 

insolvenčního správce s dlužníkem. I přes obavy některých institucí však díky eliminaci 

přezkumného jednání nelze očekávat, že by tím mohl být ohrožen účel insolvenčního řízení nebo 

že by tím hrozil negativní dopad do sféry dlužníka či věřitele. Příkladem mohou být přezkumy 

pohledávek v jiných zemích, jako např. v Nizozemsku, kde se v jeho ekvivalentu oddlužení 

nejčastěji nařizuje pouze tzv. pro forma přezkumné jednání, kterého se nikdo neúčastní a jehož 

„konáním“ pouze nastává účinek zjištění pohledávek. Slovensko je oproti tomu extrémnějším 

příkladem, když slovenské insolvenční právo institut přezkumného jednání vůbec nezná a 

přezkum pohledávek je písemným procesem. Přesto je však potřeba říci, že zákonodárce učinil 

při koncipování obou novel několik legislativních opomenutí a mnoho změn, s ohledem na jejich 

dopad na některé věřitele, neodůvodnil dostatečně přesvědčivě. 

I bez těchto novel je však uplatňování pohledávek předmětem stálého zkoumání, jelikož 

v insolvenčním právu pořád existuje mnoho výkladových problémů a další stále vznikají. Také 

judikatura a názory odborné veřejnosti jsou předmětem neustávajících změn a ovlivňují tak 

výklad a aplikaci insolvenčního práva.   
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Tato diplomové práce má proto za cíl analyzovat celý proces uplatňování pohledávek, 

provést rozbor a kritické zhodnocení vybraných ustanovení, které byly výše zmíněnými 

novelami dotčeny, a podrobit kritice pár zvolených typových pohledávek. 

Za tímto účelem je diplomová práce členěna do čtyř kapitol, přičemž jisté samostatné 

postavení má první kapitola, jejímž záměrem je roztřídit a zkoumat pohledávky dle jejich typu a 

povahy. Zbylé tři kapitoly pak kopírují jednotlivé fáze uplatňování pohledávek a v jejich 

podkapitolách a částech jsou na relevantních místech rozebrány i změny a posuny, které nastaly 

v důsledku novel, judikatury či odborné literatury. 

 

Klíčová slova: Insolvenční řízení, Pohledávky, Věřitel 
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Registration of claims in insolvency proceedings 

Abstract 

In the financial world it is not uncommon for debtors to find themselves in a situation 

of being insolvent and unable to fulfill their obligations to creditors. Insolvency proceedings 

were created to resolve such a situation, enabling the creditors to have their claims registered and 

satisfied en masse (collectively). However, the registration of claims is a complex process 

consisting of several phases, namely the registration of claims stricto sensu, their verification and 

satisfaction. Proper understanding of each of its individual aspects is crucial for the creditors. 

However, constant changes by the legislator to the rules of this process make it difficult 

for creditors to understand them. 

The newest changes to the “rules of the game” are a result of two acts by which the Act 

No. 182/2006 Coll., on insolvency and its resolution (insolvency act) was amended and which 

came into effect in 2017. The amendments brought a number of changes, but changes to the 

registration of claims occurred mainly in the verification of filed claims, the status of claims 

registered by the homeowner association and in the filing of contingent and future secured 

claims. 

The most significant change brought about by one of these amendments is the disuse 

of the verification meeting as a platform for the verification of filed claims, if the debtor's 

insolvency is resolved by debt relief (in Czech “oddlužení”). The verification meeting was 

replaced by a less formal personal meeting between the insolvency administrator and the debtor. 

Despite the concerns of certain institutions, the elimination of the verification meeting should not 

be viewed as jeopardizing to the purpose of the insolvency proceedings or to be viewed as 

having a negative impact on the debtor or the creditors. Verification of claims in other countries 

could serve as an example of that. For example, in the Netherlands, if the debtor's insolvency is 

resolved by debt relief, the court most often orders only a so called pro forma verification 

meeting, which is unattended. All claims are considered to be verified on the day of this meeting 

was “held”. Slovakia is a more extreme example as Slovak insolvency law does not foresee the 

institute of a verification meeting and the conducted verification process is a written one. 

Nonetheless, it is necessary to state that the legislator made several legislative omissions when 

drafting the two amendments and did not properly justify many changes that are of a great 

impact to certain creditors. 

However, even without these amendments the registration of claims is subject to constant 

review, as many interpretative problems still exist in insolvency law and others arise. 
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Also, the jurisprudence and opinions of the professional public are subject to constant changes 

and thus affect the interpretation and application of insolvency law. 

This diploma thesis aims to analyze the entire process of claim registration, assess and 

critically evaluate selected provisions, which were affected by the aforementioned amendments, 

and to criticize a few selected types of claims. 

To this end, the diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter is, in a 

certain way, separated from the others, as it categorizes and examines claims according to their 

type and nature. The remaining three chapters each mirror a certain phase of the process of claim 

registration and each chapter contains in its subchapters and parts, at the relevant places, the 

changes and shifts which occurred as a result of amendments, jurisprudence or expert literature. 

 

Key words: Insolvency proceedings, Claims, Creditor 


