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1 Úvod
Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala nabývání nemovitých věcí, jelikož se
domnívám, že tato problematika je v současné době, a i s výhledem do budoucnosti, aktuální
nejen z následujících důvodů. Investice do nemovitých věcí jsou čím dál tím populárnější,
zejména díky aktuální přátelské daňové politice České republiky. Dobrá ekonomická situace a
dostupné financování zvyšují poptávku po nemovitostech, která v posledních letech, zejména
v lukrativních oblastech, převyšuje jejich nabídku, což způsobuje neustálý růst cen
nemovitostí. V roce 2016 bylo podáno přes 29 tisíc insolvenčních návrhů1. S ohledem na
aktuální trh nemovitostí v České republice, mám za to, že bude stoupat zájem o koupi
nemovitých věcí v insolvenčních řízení. S nabýváním nemovitých věcí v insolvenčním řízení
jsou spjaty některé odlišné obligatorní formální postupy a omezení, která mohou některé
zájemce od koupě odrazovat či koupi zcela znemožnit (např. u financování koupě
prostřednictvím hypotéčního úvěru). Na druhou stranu nabývaní nemovitostí v insolvenčním
řízení představuje jistotu téměř nezpochybnitelného nabytí vlastnického práva.
Cílem této práce je komplexně shrnout celou relevantní problematiku, popsat
jednotlivé způsoby nabývaní nemovitých věcí a upozornit na možné problematické a
specifické momenty této transakce. Diplomovou práci jsem se snažila pojmout zejména
z pohledu zájemce, resp. kupujícího nemovité věci, která je prodávána v rámci zpeněžování
majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízením. Pokusila jsem se vymezit okruh
nemovitých věcí, které by měly být zahrnuty do majetkové podstaty dlužníka. Skutečnost, zda
je nemovitost oprávněně sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka, považuji za stěžejní,
zejména s ohledem na eventuální následné zpochybnění převodu vlastnictví k takovéto věci.
Dále jsem se zabývala schvalovacími postupy souvisejícími s prodejem nemovité věci.
Pokusila jsem se upozornit na situace, které by mohly převod vlastnického práva
k nemovité věci ohrozit či ho zkomplikovat.
Jelikož nabývání nemovitých věcí je formou zpeněžování majetkové podstaty, tak
v případech, kdy je postup pro veškerý majetek náležící do majetkové podstaty dlužníka
shodný, nekonkretizuji svůj text přímo na nemovité věci, zde používám také pojem majetek,

1

Dostupné z: http://www.vyzkuminsolvence.cz/zpravodajstvi/insolvence-v-roce-2016-pokles-pokracoval.html
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majetková hodnota či věc. Pokud jsou však pro nemovité věci stanoveny nějaké odlišnosti,
zabývám se výhradně oblastí týkající se nemovitostí.
Cílem této práce není zpracování problematiky uspokojování věřitelů z výtěžku
zpeněžení. S ohledem na rozsah dané problematiky tato práce nereflektuje problematiku
nabývání nemovitých věcí v zahraničí ani nabývání nemovitých věcí od finančních institucí
v postavení dlužníka.
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2 Právní úprava dané problematiky
2.1 Relevantní právní předpisy
Stěžejní část insolvenčního řízení je upravena InsZ, který vstoupil v platnost dne
9. května 2006 a účinný je od 1. ledna 2008. InsZ stanovuje v § 7, že není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak nebo není-li to v rozporu se zásadami insolvenčního řízení, tak se pro
insolvenční řízení a incidenční spory přiměřeně použije OSŘ pro sporné řízení nebo případně
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a to s výjimkou ustanovení týkající se
výkonu rozhodnutí nebo exekuce, které se použijí pouze v případě, že na ně InsZ přímo
odkazuje.
Na insolvenční řízení zahájená do 31. prosince 2007 se aplikuje zákon č. 328/1991
Sb., o konkursu a vyrovnání. Tento předpis byl nahrazen InsZ, avšak v souladu s přechodným
ustanovením § 432 InsZ se všechna insolvenční řízení zahájená dle zákona č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání dokončí podle dosavadní právní úpravy.
Oprávnění k činnosti insolvenčního správce, dohled nad jeho činností a další
záležitosti týkající se insolvenčního správce upravuje zvláštní zákon č. 312/2006 Sb., o
insolvenčních správcích.
Obecná úprava nabývání vlastnického práva na základě kupní smlouvy či jiných
použitelných institutů (v rámci prodeje mimo dražbu) a základní právní úprava povahy
a definování nemovitých věcí je v současné době upravena OZ. InsZ ve vícero případech
přímo odkazuje na ustanovení OZ (např. u předkupního práva nájemce k bytové jednotce).
Na jednotlivé způsoby nabývání vlastnického práva, resp. zpeněžování majetkové
podstaty dlužníka se použijí příslušné předpisy zabývající se touto problematikou, kterými
jsou ZVD (u zpeněžování formou veřejné dražby), OSŘ (u prodeje prostřednictvím výkonu
rozhodnutí), EŘ a OSŘ (při zpeněžení soudním exekutorem), a to s výjimkou případů, kdy
stanoví InsZ odlišně nebo by to bylo v rozporu se zásadami insolvenčního řízení.
Vklad vlastnického práva k nemovité věci do katastru nemovitostí a zápis poznámky
ohledně probíhajícího insolvenční řízení nebo výmaz věcných práv se provádí podle KZ.
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2.2 Související pojmy
Cílem této kapitoly je stručné definování pojmů úzce souvisejících s nabýváním
nemovitých věcí v insolvenčním řízení, a to zejména pro účely následujícího textu této
diplomové práce.
2.2.1 Insolvenční řízení
Jedná se o transparentní řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek
dlužníka a způsob jeho řešení. Insolvenční soud zahájí insolvenční řízení dnem doručení
insolvenčního návrhu podaného věřitelem dlužníka nebo dlužníkem (v případě hrozícího
úpadku výhradně dlužníkem).2 Zahájení insolvenčního řízení je zveřejněno vyhláškou
insolvenčního soudu v insolvenčním rejstříku.3 Zahájením insolvenčního řízení dochází
k částečnému omezení dispozičních práv dlužníka. 4
V průběhu insolvenčního řízení by mělo být dbáno na soulad s jeho základními
zásadami vyjádřenými v § 5 InsZ, kterými jsou spravedlnost, rychlost, hospodárnost, ochrana
práv věřitelů nabytých v dobré víře, rovnost možností věřitelů v obdobném postavení, způsob
vedení řízení s cílem nejvyššího možného uspokojení věřitelů a povinnost věřitelů zdržet se
jednání směřujícího k uspokojení pohledávek mimo insolvenční řízení.
2.2.2 Prohlášení konkursu
Konkurs je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka.5 Prohlášením konkursu
přechází na insolvenčního správce dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka.
Pokud by dlužník učinil úkony v rozporu s tímto omezením, tak budou považovány za
neúčinné.6
2.2.3 Nemovitá věc
Nemovité věci jsou definovány v OZ, konkrétně taxativním výčtem v § 498. Jsou jimi
pozemky (v souladu se zásadou superficies solo cedit se většina staveb stala součástí
pozemku), podzemní stavby se samostatným účelovým určením, věcná práva k nim a práva,

2

Srov. § 97 InsZ
Srov. § 101 InsZ
4
Srov. § 109 InsZ
5
Srov. § 244 InsZ
6
Srov. § 246 InsZ
3
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která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby7) a dále věci, které nelze přenést
z místa na místo bez porušení jejich podstaty. Ve spojení s přechodným ustanovením § 3055
OZ je za nemovité věci nutné považovat i všechny dosavadní stavby spojené se zemí pevným
základem, které se nestaly součástí pozemku. Disponovat s věcným právem k nemovité věci
lze jen právním jednáním v písemné formě.8
2.2.4 Majetková podstata
Majetkovou podstatou je vymezen majetek určený k uspokojování věřitelů dlužníka.9
Pojem majetkové podstaty je upraven v § 205 a násl. InsZ, dle kterého do ní náleží majetek
patřící dlužníkovi v okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
v případě, že insolvenční návrh byl podán přímo dlužníkem nebo v okamžiku, kdy nastaly
účinky předběžného opatření, kterým soud omezil právo dlužníka nakládat se svým majetkem
či v okamžiku účinků rozhodnutí o úpadku, v případě podání insolvenčního návrhu věřitelem
a dále majetek, který nabyl dlužník v průběhu insolvenčního řízení. Do majetkové podstaty
náleží i podíl na majetku ve spoluvlastnictví a majetek ve společném jmění manželů, dále tam
může patřit i majetek jiných osob, a to za předpokladu, že je tak stanoveno zákonem (např.
plnění z neúčinných právních jednání)10. Výše uvedený majetek je součástí majetkové
podstaty bez ohledu na to, zda je zajištěn nějakým zajišťovacím právem či nikoli.11 InsZ
stanovuje i případy kdy je majetek dlužníka z majetkové podstaty vyloučen, jedná se např.
o majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, a to s výjimkou věcí
sloužících k podnikání.12
2.2.5 Soupis majetkové podstaty
Insolvenční správce sestaví a průběžně aktualizuje (dle pokynů insolvenčního soudu
a za součinnosti věřitelského výboru) soupis majetkové podstaty, do kterého zapíše majetek
náležející do majetkové podstaty. Okamžikem zápisu do soupisu majetkové podstaty může
být s tímto majetkem nakládáno pouze způsobem stanoveným InsZ. 13 Majetek se do soupisu
zapisuje samostatnými položkami umožňujícími jeho identifikaci. Nemovitá věc může být do
soupisu zapsána i jako součást závodu (podniku), který se jako hromadná věc zapisuje jedinou
7

Srov. § 1242 OZ
Srov. § 560 OZ
9
Srov. § 2 písm. e) InsZ
10
Srov. § 205 odst. 4 InsZ
11
Srov. RICHTER, Tomáš: Insolvenční právo. 2. Vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, 338 s.
12
Srov. § 207 InsZ
13
Srov. § 217 odst. 1 InsZ
8
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položkou, mělo by však být zřejmé, o jaké věci se jedná.14 Součástí soupisu je i ocenění
insolvenčním správcem nebo znalcem. „Insolvenční správce při pořizování soupisu vychází
ze všech dostupných podkladů, z nichž základními dokumenty jsou seznam majetku předložený
dlužníkem, účetní a právní dokumentace dlužníka, podklady, které správce získá provedenou
lustrací majetku ve smyslu § 43, resp. § 44 IZ, tzn. požádá o součinnost zejména katastrální
úřad…“15 Pokud je do soupisu majetkové podstaty zahrnuta nemovitá věc evidovaná
v katastru nemovitostí ve vlastnictví osoby odlišné od dlužníka, tak příslušný katastrální úřad
zapíše na základě vyrozumění insolvenčního správce o soupisu k dané nemovité věci o této
skutečnosti poznámku.16
2.2.6 Incidenční spor
Soudní spor vyvolaný insolvenčním řízením, tedy pokud by nebylo insolvenčního
řízení, ke sporu by nedošlo. InsZ uvádí taxativní výčet sporů, které jsou považovány za
incidenční. K jejich řešení je kompetentní výlučně insolvenční soud a jedním z účastníků je
vždy insolvenční správce. Incidenční spory trvají zásadně jen po dobu insolvenčního řízení. 17
2.2.7 Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty (tzv. vylučovací/ excindační
žaloba)
Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být zahrnut do soupisu majetkové
podstaty, jsou oprávněny podat žalobu k insolvenčnímu soudu a domáhat se vyloučení tohoto
majetku z majetkové podstaty. Prekluzivní lhůta pro podání incidenční (vylučovací) žaloby
dle předchozí věty je 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o soupisu majetkové podstaty
oprávněné osobě. Jedná se o hmotněprávní lhůtu, tudíž žaloba musí být soudu doručena
nejpozději poslední den lhůty. Žaloba se podává proti insolvenčnímu správci, nikoli proti
dlužníkovi. Pokud není však žaloba podána nebo je zamítnuta, odmítnuta nebo je řízení o ní
zastaveno, tak platí nevyvratitelná domněnka, že byl majetek do soupisu majetkové podstaty
zařazen oprávněně.18 Jedná se o incidenční spor ve smyslu § 2 písm. d) InsZ19 a „nikdo jiný
než insolvenční soud nemůže posuzovat příslušnost určitého majetku k majetkové podstatě
dlužníka, a to ani jako otázku předběžnou, už proto, že žádné řízení vedené před jiným
14

Srov. § 218 InsZ.
ŠEVČÍK, Daniel, ŠEBESTA, Jan.: Majetková podstata a její zpeněžení. Bulletin advokacie. 2012, č. 9, 33 s.
16
Srov. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 22 odst. KZ
17
§ 159 InsZ
18
Srov. § 225 InsZ
19
Srov. § 159 odst. 1 písm. b) InsZ
15
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orgánem než insolvenčním soudem (a výsledek takového řízení) nemůže zabránit tomu, aby
nenastala nevyvratitelná právní domněnka podle ustanovení § 225 odst. 3 insolvenčního
zákona.“20.
2.2.8 Schůze věřitelů
Je svolávána insolvenčním soudem z vlastní iniciativy, na návrh insolvenčního
správce, věřitelského výboru nebo alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky dosahují alespoň
jedné desetiny výše všech přihlášených pohledávek. Mohou se jí účastnit přihlášení věřitelé,
dlužník a insolvenční správce, popř. státní zastupitelství a odborová organizace působící u
dlužníka.21 Schůze věřitelů rozhoduje usnesením, k jehož platnosti je potřeba prosté většiny
hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, a to podle výše jejich pohledávek (na
každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas).22 InsZ výslovně stanoví, které kategorii věřitelů
nebo v jakých situacích jim hlasovací právo nenáleží.
2.2.9 Věřitelský výbor
Je-li přihlášeno více jako 50 věřitelů a způsobem řešení úpadku není nepatrný konkurs
nebo oddlužení, je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský výbor a zvolit jeho členy
a náhradníky. Věřitelský výbor má 3–7 členů, o konkrétním počtu rozhoduje schůze
věřitelů.23 Věřitelský výbor má chránit společný zájem věřitelů a v součinnosti s insolvenčním
správcem přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení. Věřitelský výbor vykonává svou
činnost jako sbor, ze svého středu volí předsedu, který svolává a řídí jeho schůze. Věřitelský
výbor se schází z vlastní iniciativy nebo jej svolá insolvenční soud či insolvenční správce,
rozhoduje většinou hlasů svých členů a je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční
většiny svých členů nebo jejich náhradníků.24
Členové věřitelského výboru jsou povinni při výkonu své funkce postupovat
s odbornou péčí a nesou odpovědnost za škodu a jinou újmu způsobenou porušením svých
povinností nebo neodborným výkonem své funkce.25 „Odpovědnost za škodu členů či
náhradníků věřitelského výboru se vzhledem k absenci speciální úpravy řídí základním
režimem obecné odpovědnosti za škodu upravené do 31. 12. 2013 v § 420 ObčZ 1964, dle
20

Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 953/2014 ze dne 20. listopadu 2014
Srov. § 47 InsZ
22
Srov. 49 InsZ
23
Srov. § 56 InsZ
24
Srov. § 58 InsZ
25
Srov. § 60 InsZ
21
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kterého každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, resp. od 1. 1.
2014 nově v § 2894 a násl. ObčZ, resp. § 2910 ObčZ.“26
V případě, že počet členů věřitelského výboru klesne pod zákonem stanovený
minimální počet, vykonává do doby nového zvolení požadovaného počtu členů tuto funkci
insolvenční soud.27
2.2.10 Zástupce věřitelů
Nejsou-li splněny předpoklady pro obligatorní zvolení věřitelského výboru, může
schůze věřitelů místo něj zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka, kteří mají obdobná práva
a povinnosti jako věřitelský výbor.28
2.2.11 Zajištěný věřitel
Věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to
jen taxativně vyčtenými instituty (např. zástavní a zadržovací právo, omezení převodu
nemovitosti atd.),29 má mezi věřiteli privilegované postavení, které se projevuje např. při
rozhodování o zpeněžování zajištěné věci a způsobu uspokojování.30 Avšak nelze opomenout
skutečnost, že pokud na základě znaleckého posudku provedeného po rozhodnutí o úpadku
vyjde najevo, že hodnota zajištění je nižší než výše zajištěné pohledávky, tak se pohledávka
do výše nezajištěného rozdílu považuje za nezajištěnou.31
2.2.12 Insolvenční soud
Soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, a to včetně odvolacího a dovolacího
soudu. V prvním stupni jsou zásadně příslušné krajské soudy (popř. Městský soud v Praze).32
Místní příslušnost je daná bydlištěm dlužníka v případě nepodnikající fyzické osoby, místem
podnikání u podnikající fyzické osoby a sídlem u právnické osoby.33

26

MÜLLEROVÁ, Lenka. [§ 60], In: HÁSOVÁ, Jiřina a kol.: Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2014, 207 s.
27
Srov. § 66 InsZ
28
Srov. § 68 InsZ
29
Srov. § 2 písm. g) InsZ
30
Srov. § 293 odst. 1, § 298 odst. 1, § 167 odst. 1 InsZ
31
Srov. § 167 odst. 3 InsZ
32
Srov. § 7a InsZ
33
Srov. § 7b InsZ
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2.2.13 Insolvenční správce
Zvláštní procesní subjekt insolvenčního řízení, který má samostatné postavení jak vůči
dlužníkovi, tak i k věřitelům.34 Prohlášením konkursu na něj přechází dispoziční oprávnění
k nakládání s majetkovou podstatou dlužníka včetně zpeněžování.35 Insolvenční správce je při
výkonu funkce povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí a vyvinout veškeré úsilí,
které po něm lze spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře a je
povinen dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmy jiných osob.36 Ačkoli není
zákonem výslovně vyloučena aplikace ustanovení § 1400 až 1477 OZ, zabývajících se
správou cizího majetku, tak se obvykle na činnost insolvenčního správce nepoužijí. „Takový
závěr plyne podle mého soudu [Tomáše Richtra] již z obecných ustanovení § 1400 až 1404
OZ o správě cizího majetku, z nichž prakticky žádné není slučitelné s pravidly a principy
postavení insolvenčního práva upravujícími práva a povinnosti insolvenčního správce. Tak
hned z § 1400 odst. 2 obč. zák., podle kterého se má za to, že správce právně jedná jako
zástupce vlastníka… Ačkoli analogickou aplikaci pravidel občanského zákoníku o správě
cizího majetku zřejmě nelze zcela vyloučit tam, kde výslovná ustanovení insolvenčního
zákoníku ani judikaturou vyjádřené principy insolvenčního řízení nedávají na daný případ
uspokojivou odpověď.“37
2.2.14 Insolvenční rejstřík
Veřejně přístupný informační systém veřejné správy vedený formou webových stránek
(https://isir.justice.cz) spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, který má zejména
evidenční a registrační funkci ve vztahu k soudním spisům a insolvenčním správcům
a informační funkci vůči účastníkům insolvenčního řízení, dotčeným subjektům a veřejnosti.38
Nezanedbatelný význam má insolvenční rejstřík také při doručování insolvenčním soudem.
Je-li InsZ stanoveno, že se písemnost doručuje zveřejněním v insolvenčním rejstříku, tak se
písemnost pokládá za doručenou okamžikem jejího zveřejnění.39 Písemnosti se zveřejňují
chronologicky s uvedením okamžiku vložení. Insolvenční rejstřík je stěžejní hlavně pro
zachování výše uvedených základních zásad insolvenčního řízení, informovanosti vůči
účastníkům řízení a veřejnosti a zásady materiální publicity, dle které, pokud věřitelé
34

Srov. Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 2 Cdon 1566/96 ze dne 30. dubna 1997
Srov. § 246 odst. 1 InsZ
36
§ 36 odst. 1 InsZ
37
RICHTER, T. Insolvenční právo, 2017, op. cit., 172 s.
38
Srov. § 419 InsZ
39
Srov. § 424 InsZ
35
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postupují v dobré víře v souladu s informacemi zveřejněnými v insolvenčním rejstříku, tak
jim případnou nesprávnost nelze přičítat k jejich tíži.40 Insolvenční zákon však může vyloučit
zveřejnění určitých údajů zcela (např. insolvenční soud může rozhodnout na žádost fyzické
osoby o nezveřejnění jména a příjmení) nebo jen po určitou dobu (např. pokud by tím byl
zmařen účel insolvenčního řízení).
2.2.15 Webový portál majetkové podstaty
Asociace

insolvenčních

správců

vede

webový

portál

majetkové

podstaty

(http://portal.asis.cz), který představuje databázi majetku nabízeného k prodeji, což ulehčuje
zájemcům vyhledávání zpeněžovaného majetku.41

40
41

Srov. TARANDA, Petr [§2] In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon., 2014, op. cit., 14-15 s.
Dostupné z: http://portal.asis.cz/O-portalu/
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3 Problematika zahrnutí věci do majetkové podstaty dlužníka
Jak již bylo uvedeno výše, tak skutečnost, zda je nemovitá věc zahrnuta do majetkové
podstaty, resp. sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka, je důležitá pro určení způsobu,
kterým má prodej probíhat, resp. zda lze nemovitou věc nabýt v rámci insolvenčního řízení či
nikoliv. Pokud by nemovitá věc nebyla zahrnuta do majetkové podstaty dlužníka, nelze
postupovat dle InsZ. Jaký okruh věcí náleží do majetkové podstaty bylo definováno výše
(viz čl. 2.2.4).
Soupis majetkové podstaty představuje pro investory svým způsobem určitou míru
jistoty, že vlastnictví k dané věci lze nabýt dle postupu stanoveného InsZ (srov. „Soupis
majetkové podstaty tak představuje titul, kterým insolvenční správce dokládá, že je oprávněn
se sepsaným majetkem při jeho zpeněžení nakládat.“42). Existuje však možnost, že
insolvenční správce nebude povinen provést soupis majetkové podstaty, a to např. v případě
nepatrného konkursu za předpokladu, že to nebude v rozporu s rozhodnutím schůze věřitelů a
na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. V tomto případě je insolvenční správce povinen
pouze předložit insolvenčnímu soudu zprávu o stavu majetku náležejícího do majetkové
podstaty.

43

V takovém případě investor do určité míry tuto jistotu ztrácí, na druhou stranu se

domnívám, že pro tyto účely je možné použít výše zmíněnou zprávu o stavu majetku
náležejícího do majetkové podstaty.
Jelikož bylo OZ umožněno sjednat si výhradu vlastnictví i u nemovitých věcí,44 tak
považuji za vhodné zmínit, že do majetkové podstaty může být zařazena věc, která byla sice
objektem prodeje, ale byla k ní sjednána výhrada vlastnictví. Může se jednat o dvě různé
situace. Zaprvé dlužník (jako prodávají) věc s výhradou vlastnictví před prohlášením
konkursu prodal, avšak kupní cena nebyla zcela zaplacena. V takovém případě má kupující
právo buď věc vrátit a požadovat vrácení již uhrazené kupní ceny, nebo trvat na smlouvě.
Pokud by věc vrátil, měla by být zahrnuta do majetkové podstaty přímo daná věc, v opačném
případě by náležela do majetkové podstaty doplacená (část) kupní ceny. Zadruhé dlužník
(jako kupující) věc s výhradou vlastnictví před prohlášením konkursu koupil, ale kupní cenu
42

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 2 VSOL 1153/2014, ze dne 12. prosince 2014
Srov. § 223 InsZ
44
Srov.
KAMENÍKOVÁ,
Anna.:
Převody
nemovitých
věcí.
Dostupné
na:
https://www.epravo.cz/top/clanky/prevody-nemovitych-veci-93889.html a KREJČÍ, Pavla, KNOBLOCHOVÁ,
Vladimíra.: Okamžik nabytí vlastnického práva v případě sjednání výhrady vlastnického práva při koupi
nemovité věci. Dostupné na: http://www.bulletin-advokacie.cz/okamzik-nabyti-vlastnickeho-pri-koupi-nemoviteveci?browser=full
43
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zcela nesplatil. Pak může insolvenční správce kupní cenu bezodkladně na výzvu
prodávajícího doplatit a předmětná věc by pak měla být zahrnuta do majetkové podstaty.
Pokud by tak neučinil, tak je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat
vzájemné vrácení poskytnutých plnění, v tomto případě by se součástí majetkové podstaty
stalo vrácené plnění (peněžní prostředky).45
Jelikož je tato práce zaměřená konkrétně na nemovité věci a s ohledem na skutečnost,
že dle OZ je nemovitou věcí i právo stavby,46 tak považuji za vhodné zmínit i otázku, zda je
možné nabývat v rámci insolvenčního řízení i právo stavby. Právo stavby je, na rozdíl od
věcných břemen, samostatnou nemovitou věcí, tudíž je za normálních okolností bez omezení
převoditelné. S ohledem na výše uvedené se domnívám, že právo stavby bude sepsáno do
soupisu majetkové podstaty a následně zpeněženo. Jelikož je právo stavby poměrně nově
zavedený institut, nepodařilo se mi k této problematice prozatím najít žádné soudní
rozhodnutí, které by se touto otázkou zabývalo.

3.1 Zjišťování majetku
Zjišťování je prováděno insolvenčním správcem nebo předběžným insolvenčním
správcem dle pokynů insolvenčního soudu, pokud byl již ustanoven, jinak činí potřebná
opatření insolvenční soud.47 Dlužník má povinnost součinnosti při zjišťování majetkové
podstaty.48 Insolvenční soud je na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru
oprávněn za účelem zjištění majetku předvolat dlužníka k výslechu k prohlášení o majetku.49
Východiskem při zjišťování majetkové podstaty je však seznam majetku dle § 211 InsZ. InsZ
dále poskytuje mnoho institutů ke zjištění majetkové podstaty dlužníka (např. prohlídka bytu,
oznamovací povinnost držitele majetku náležejícího dlužníkovi či písemné potvrzení o
úplnosti a správnosti soupisu majetkové podstaty dlužníkem).

45

Srov. HÁSOVÁ, J. [§ 260] In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op. cit., 893 s.
Srov. § 1242 OZ
47
Srov. § 209 InsZ
48
Srov. § 210 InsZ
49
Srov. § 214 InsZ
46
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3.2 Vyřazení z majetkové podstaty
Pokud insolvenční správce zjistí, že byly do soupisu majetkové podstaty zařazeny
majetkové hodnoty neoprávněně, tak je po projednání s věřitelským výborem a po
vyrozumění soudu ze soupisu majetkové podstaty vyřadí, a to bez ohledu na lhůty stanovené
k možnosti domáhat se jejich vyloučení z majetkové podstaty. Vyloučení však nemá zcela
definitivní charakter, jelikož insolvenční správce může rozhodnout o opětovném sepsání do
soupisu majetkové podstaty.50

3.3 Vyloučení z majetkové podstaty
Vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty je možné jen na základě
vyhovujícího rozsudku v řízení o vylučovací žalobě dle § 225 InsZ (podrobněji k žalobě viz
čl. 2.2.7 výše). Podstatou vylučovací žaloby je závazně vyřešit otázku, zda byl majetek do
majetkové podstaty zahrnut oprávněně a zda neexistuje osoba, které svědčí silnější právo než
dlužníkovi.51 Předpokladem pro vyhovění vylučovací žalobě resp. vyloučení majetku
z majetkové podstaty dle soudní rozhodovací praxe je, aby byl majetek sepsán v soupisu
majetkové podstaty dlužníka po celou dobu soudního řízení, žaloba byla podaná proti
insolvenčnímu správci osobou odlišnou od dlužníka nejpozději do 30 dnů od doručení
vyrozumění insolvenčního správce o soupisu majetkové podstaty, soud musí rozhodnout o
žalobě v době trvání účinků konkursu a konečně musí být prokázáno, že žalobci svědčí právo
vylučující zařazení majetku do soupisu majetkové podstaty.52
Od okamžiku doručení vyrozumění o soupisu majetku event. žalobci (počátku běhu
lhůty k podání žaloby) až do pravomocného skončení incidenčního řízení (nebo skončení
lhůty, v případě nepodání žaloby) nesmí insolvenční správce dotčenou věc zpeněžit. Možnost
zpeněžení by přicházela v úvahu pouze ve třech případech. Zaprvé při odvracení
bezprostředně hrozící újmy. Zadruhé se souhlasem žalobce po podání vylučovací žaloby.
Zatřetí na základě pokynu uvedeného v negativním prvostupňovém rozhodnutí insolvenčního
soudu o vylučovací žalobě z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. šikanózního výkonu

50

Srov. § 217 odst. 2 InsZ
Srov. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 12 Cmo 2/2010, ze dne 28. července 2010
52
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Odo 604/2001, ze dne 24. září 2003
51
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práva53). Avšak z výtěžku získaného „předčasným“ zpeněžením nemohou být až do
pravomocného skončení daného incidenčního sporu věřitelé uspokojeni.54
Insolvenční správce by tak neměl mít možnost, až na výjimky, u kterých je nutné
dodržet přesně zákonem stanovený postup, zcizit sporný majetek zařazený do soupisu
majetkové podstaty. Avšak může dojít k situaci, že insolvenční správce opomene o soupisu
majetkové podstaty vyrozumět osobu, která by mohla uplatňovat právo k majetku zahrnutého
do tohoto soupisu majetkové podstaty, což způsobí, že nezačne běžet 30 denní lhůta k podání
vylučovací žaloby, a tak tato osoba může kdykoli poté, co se dozví o soupisu majetkové
podstaty, podat vylučovací žalobu a domáhat se vyloučení tohoto majetku. Doručení
vyrozumění o soupisu totiž není podmínkou pro aktivní legitimaci pro podání vylučovací
žaloby (tu získává již pouhým zařazením věci do soupisu majetkové podstaty) 55, nýbrž pouze
podmínkou pro začátek běhu prekluzivní lhůty pro podání této žaloby. Pokud se prokáže, že
byla zpeněžena věc, která neměla být zahrnuta do soupisu majetkové podstaty, má vlastník
(resp. bývalý vlastník) právo na vydání výtěžku zpeněžení a případně na náhradu škody.56
Nejvyšší soud: „Ten, na koho správce konkursní podstaty v rámci zpeněžování
(§ 27 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) převedl majetek sepsaný do
konkursní podstaty jako vlastnictví úpadce, se stává vlastníkem takového majetku bez zřetele
k tomu, zda později vyšlo najevo, že majetek v době zpeněžení vlastnicky náležel někomu
jinému. Neuplynula-li tomu, kdo tvrdí, že jeho vlastnické právo k majetku zpeněženému
správcem konkursní podstaty jako součást majetku konkursní podstaty vylučovalo příslušnost
tohoto majetku ke konkursní podstatě, dosud lhůta k podání vylučovací žaloby podle
ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, může se žalobou
podanou podle tohoto ustanovení proti správci konkursní podstaty domáhat vyloučení
náhradního peněžitého plnění získaného správcem konkursní podstaty za zpeněžený majetek
z konkursní podstaty. Se žalobou na určení vlastnického práva (§ 80 písm. c) o. s. ř.) podanou
vůči tomu, kdo majetek zpeněžením nabyl, však taková osoba uspět nemůže. Byl-li výtěžek
zpeněžení majetku sepsaného do konkursní podstaty vyplacen úpadcovým věřitelům, může se
ten, kdo tvrdí, že výtěžek zpeněžení byl vyplacen neprávem, neboť podle hmotného práva měl
ke zpeněženému majetku „lepší právo“ než úpadce, domáhat vydání bezdůvodného obohacení
žalobou směřující vůči osobám, mezi které byl rozdělen; účinnému uplatnění takového nároku
53

Srov. TARANDA, P. [§225]. In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op. cit., 733 s.
Srov. § 225 InsZ
55
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Odo 394 /2002, ze dne 29. července 2004
56
Srov. § 225 odst. 6 InsZ
54

18

není na překážku ani případný negativní výsledek sporu o vyloučení majetku, jehož následným
zpeněžením byl výtěžek získán, z konkursní podstaty.“57 Tento rozsudek je dle Tomáše
Richtera použitelný i při aplikaci InsZ.58
Jednou z výhod nabývání nemovitostí v rámci insolvenčního řízení je téměř
nezpochybnitelné nabytí vlastnického práva. Což bylo potvrzeno mnohými soudními
rozhodnutími, např. Nejvyšší soud vyslovil ve svém rozhodnutí názor: „Jakmile byla věc do
konkurzní podstaty zahrnuta, může její skutečný vlastník uplatnit své právo jen vylučovací
žalobou; jakmile byla věc zpeněžena, platí nevyvratitelná právní domněnka, že byla do
podstaty zahrnuta oprávněně. Dobrá víra správce konkurzní podstaty tu již není rozhodující,
stejně jako to, že věc snad měl úpadce jen v držbě.“59

3.4 Vynětí z majetkové podstaty
Pokud se dlužník domnívá, že byla do soupisu majetkové podstaty sepsána věc, která
je z majetkové podstaty zákonem vyloučena60, tak je bez zbytečného odkladu povinen
navrhnout insolvenčnímu správci vynětí věci z majetkové podstaty. Insolvenční správce
vyzve věřitelský výbor, aby se k bezvadnému návrhu vyjádřil. O návrhu rozhoduje
insolvenční soud v rámci své dohledací činnosti,61 tudíž je možné se proti rozhodnutí odvolat.
Po dobu řízení o návrhu na vynětí se ohledně možného zpeněžování postupuje obdobně jako
v případě řízení o vylučovací žalobě.62
Dále může insolvenční správce přistoupit po předchozím souhlasu věřitelského výboru
a insolvenčního soudu k vynětí věci z majetkové podstaty kdykoli v průběhu insolvenčního
řízení v případě, že se domnívá, že daná věc nemůže sloužit k uspokojení věřitelů (např.
neprodejná věc).63 Okamžikem vynětí ztrácí insolvenční správce dispoziční oprávnění k této
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Rozsudek Nejvyššího soudu v ČR, sp. zn. 29 Odo 394 /2002, ze dne 29. července 2004
Srov. RICHTER, T.: Insolvenční právo, 2017, op. cit., 352 s.
59
Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 427/2013 ze dne 9. dubna 2014
60
§ 207 a § 208 InsZ
61
Srov. § 226 InsZ
62
Srov. PETROV KŘIVÁČKOVÁ, Jana. [Průběh insolvenčního řízení]. In: ŠÍNOVÁ, Renata; KOVÁŘOVÁ
KOCHOVÁ, Ingrid a kol.: Civilní proces. Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ. 1. vydání. Praha:
C.H.Beck, 2015, 213 s.
63
Srov. § 227 InsZ
58
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věci, které přechází zpět na dlužníka, pokud by se však podařilo dlužníkovi danou věc
zpeněžit, tak výtěžek z tohoto prodeje bude součástí majetkové podstaty.64

3.5 Majetek ve vlastnictví třetích osob na základě neúčinných právních
úkonů
Jak již bylo uvedeno výše, do majetkové podstaty náleží i věci ve vlastnictví jiných
osob na základě neúčinných právních úkonů. InsZ rozlišuje dle následků dvě skupiny
neúčinných právních úkonů. První skupinou jsou úkony, které jsou neúčinné přímo ze zákona,
to jsou např. úkony dlužníka nakládající s majetkovou podstatou po prohlášení konkursu.65
V takovém případě sepíše insolvenční správce tyto věci do soupisu majetkové podstaty bez
dalšího, pokud by s tím dotčená osoba nesouhlasila, může se vyloučení domáhat vylučovací
žalobou (viz čl. 2.2.7 a čl. 3.3). Druhou skupinou jsou úkony dlužníka zkracující možnost
uspokojení věřitelů nebo zvýhodnění některého z nich.66 Takové věci náleží do majetkové
podstaty až okamžikem právní moci vyhovujícího rozhodnutí o odpůrčí žalobě, zde je podání
vylučovací žaloby vyloučeno.67
Pouze insolvenční správce je oprávněn odporovat právním úkonům dlužníka
prostřednictvím odpůrčí žaloby, a to v prekluzivní lhůtě jednoho roku od účinků rozhodnutí
o úpadku. Věřitelský výbor může insolvenčnímu správci podání této žaloby nařídit.68
Žalovanou stranou jsou osoby, v jejichž prospěch byl úkon činěn nebo z něho měly
prospěch69. Řízení bude probíhat u insolvenčního soudu a jedná se o incidenční spor.70
Jako problematické se jeví novelizované ustanovení § 239 odst. 4 InsZ, které stanoví,
že odpůrčí žalobou se insolvenční správce může vedle určení neúčinnosti dlužníkova úkonu
nově dožadovat také vydání majetkové hodnoty, avšak pouze peněžitého plnění nebo peněžité
náhrady. Pokud by tedy chtěl dosáhnout vydání nemovité věci (v případě, že tak není učiněno
dobrovolně), tak není zcela jasné, jaký postup má zvolit. První variantou je, že bude soudním

64

Srov. PRŮCHA, Miroslav [§ 228]. In: MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. Vydání. Praha: Leges, 2014, 402 s.
65
Srov. § 246 odst. 2 InsZ
66
Srov. § 235 odst. 1 InsZ
67
Srov. § 239 odst. 4 InsZ
68
Srov. § 239 odst. 2 InsZ
69
Srov. § 237 odst. 1 InsZ
70
Srov. § 159 odst. 1 písm. d) InsZ

20

výkladem možnost spojit tento nárok s vylučovací žalobou rozšířena i na jiné majetkové
hodnoty, čímž by následoval názor zastávaný Nejvyšším soudem a Vrchním soudem
v Olomouci k předchozí právní úpravě, kdy judikovaly, že odpůrčí žaloba má povahu žaloby
na plnění a posouzení neúčinnosti je řešením předběžné otázky, kterou je soud pro vyřešení
sporu povinen vyřešit.71 Naopak druhým přístupem se lze domnívat, že zákonodárce
výslovným specifikováním peněz a peněžní náhrady zamýšlel tuto možnost omezit jen na tyto
majetkové hodnoty, pak by insolvenční správce musel ještě podat žalobu na plnění u
obecného soudu osoby, v jejíž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn nebo z něho měla
prospěch (nikoli tedy v rámci incidenčního sporu). Tento postup byl zastáván Vrchním
soudem v Praze ještě před přijetím novely.72
Na závěr upozorňuji, že neúčinností právních úkonů není dotčena jejich platnost.73

71

Srov. Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 365/2009 ze dne 9. února 2011 a Rozsudek Vrchního soudu
v Olomouci, sp. zn. 13 Cmo 2/2010, ze dne 19. srpna 2010
72
Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. Ncp 2311/2010, ze dne 18. listopadu 2010
73
Srov. 236 odst. 1 InsZ
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4 Obecné principy související s nabýváním nemovitých věcí
v insolvenčním řízení
Prodej nemovitých věcí je formou zpeněžení majetkové podstaty, tedy převedení
majetku dlužníka na peníze za účelem uspokojení jeho věřitelů74 a v souladu s ustanovením
§ 283 odst. 2 InsZ je možné k němu přistoupit až po právní moci rozhodnutí o prohlášení
konkursu a po první schůzi věřitelů, za předpokladu, že se nejedná o věc bezprostředně
ohroženou znehodnocením nebo o případ, kdy insolvenční soud povolil výjimku z tohoto
pravidla. V případě, že se jedná o majetek dlužníka, na který se vztahuje rozhodnutí o
zajištění vydané v trestním řízení, tak ke zpeněžení může dojít jen s předchozím souhlasem
příslušného orgánu činného v trestním řízení. Pokud se jedná o věci, o které je veden
incidenční spor o vyloučení či vynětí věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka, tak po tuto
dobu je zpeněžování až na výjimky vyloučeno (srov. čl. 3.3 a čl. 3.4).

4.1 Vyloučení přechodu závazků váznoucích na nemovité věci
Zpeněžením nepřechází na nabyvatele závazky váznoucí na nemovité věci, není-li
InsZ stanoveno jinak. Touto výjimkou jsou například dle § 285 odst. 5 InsZ služebnosti a
reálná břemena s výjimkou těch, která jsou v insolvenčním řízení neúčinná, např. protože
vznikla za nápadně nevýhodných podmínek. Zaniká též zajištění pohledávky zajištěného
věřitele, a to bez ohledu na to, zda je uplatnil či nikoli.75 K procesu výmazu zajišťovacích
práv z katastru nemovitostí srov. čl. 9.2 níže. Dále automaticky zanikají účinky nařízení
výkonu rozhodnutí a exekuce a ostatní závady váznoucí na zpeněžované věci.

4.2 Předkupní právo
Insolvenční správce je při zpeněžování majetkové podstaty vázán zákonnými
předkupními právy. Zákonnými předkupními právy jsou právo nájemce bytu dle OZ76 a
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů a předkupní právo státu k nemovitostem tvořícím
74

Srov. § 283 odst. 1 InsZ
Srov. MARŠÍKOVÁ, J. [§ 285]. In: MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami…, 2014, op.
cit., 502 s.
76
Srov. § 1187, § 1188 OZ
75
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pozemní část veřejného přístavu. Osoba oprávněná ze zákonného předkupního práva k bytové
jednotce musí své právo využít ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení nabídky insolvenčním
správcem, po uplynutí této lhůty je insolvenční správce oprávněn jednotku zpeněžit postupem
dle InsZ a předkupní právo zpeněžením automaticky zanikne ze zákona (viz čl. 4.1).
Smluvními předkupními právy není insolvenční správce vázán.77
Součástí novely OZ účinné od 1. ledna 2018 je znovuzavedení zákonného
předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí.

78

Lze tedy konstatovat, že nově bude

insolvenční správce vázán i tímto předkupním právem, avšak s výjimkou případů, kdy
dotčeným spoluvlastníkem bude osoba blízká. Zde bude i nadále platit zákaz nabývání
majetku z majetkové podstaty osobami blízkými (srov. čl. 4.3 níže).

4.3

Důsledky insolvenčního řízení pro manžela dlužníka
Prohlášením konkursu automaticky zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela79

a je nutné ho vypořádat dle pravidel stanovených InsZ. Insolvenční správce tak získává
výhradní oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo podat návrh
na vypořádání k soudu,80 a to i v případě že společné jmění zaniklo nebo bylo zúženo již před
prohlášením konkursu81 (v tomto případě se bude jednat o incidenční spor, který bude
projednán insolvenčním soudem82). V případě, že je řízení o vypořádání společného řízení již
vedeno, vstupuje na místo dlužníka insolvenční správce, avšak toto řízení se nestane
incidenčním sporem, jelikož nebylo vyvoláno insolvenčním řízením.83 Dohoda o vypořádání
společného jmění manželů podléhá souhlasu insolvenčního soudu, který má za úkol posoudit,
zda je dohoda v souladu s právními předpisy a zda věřitelský výbor souhlasí s touto dohodou.
V případě, že závazky dlužníka jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění
manželů, tak bude do majetkové podstaty zahrnut celý majetek náležející do společného jmění
manželů.84 Ta část majetku, která byla se souhlasem druhého manžela používána k podnikání,
77

Srov. § 284 odst. 2 InsZ
Srov. § 1124 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další
související zákony
79
Srov. § 268 InsZ
80
Srov. § 270 InsZ
81
Srov. § 268 odst. 2 InsZ
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Srov. MARŠÍKOVÁ, J.: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. Linde Praha a.s., 2009, 99 s.
83
Srov. PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. [Incidenční spory]. In: ŠÍNOVÁ, R.; KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I. a
kol.: Civilní proces…, 2015, 228 s.
84
Srov. § 274 InsZ
78

23

spadá do majetkové podstaty vždy.85 Účelem obligatorního vypořádání společného jmění je
jednoznačně oddělit majetek dlužníka a jeho manžela, jelikož insolvenční řízení lze vést jen
proti dlužníkovi a postihnout pouze jeho majetek.86
Manžel dlužníka jakožto osoba blízká je zařazen do skupiny tzv. „insiderů“, mezi
které dále patří např. dlužník a osoba s ním tvořící koncern, kteří nesmějí nabývat majetek
z majetkové podstaty dlužníka po dobu tří let od skončení konkursu, a to i v případě, že by
jim svědčilo zákonné předkupní právo (např. jako nájemcům bytové jednotky – viz čl. 4.2
výše). Transakce provedené v rozporu s tímto zákazem jsou stižené relativní neplatností.
Insolvenční soud může na žádost dané osoby v ojedinělých případech takovýto převod
povolit, podmínkou je však vyjádření věřitelského výboru.87 Insolvenční správce by měl
v rámci svědomitého výkonu své funkce vyžadovat od nabyvatelů prohlášení, že nejsou
osobami, na něž se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty.88

4.4 Notifikační povinnost
Za účelem zajištění transparentnosti, předvídatelnosti průběhu insolvenčního řízení
a kontroly ze strany veřejnosti je insolvenční správce dle § 283 odst. 4 InsZ povinen předložit
insolvenčnímu soudu k založení do insolvenčního rejstříku kopie písemností, které dokládají
zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých k němu došlo. Na zveřejnění
dokumentů v insolvenčním rejstříku jsou navázané počátky běhu některých lhůt (např. žaloba
na vyslovení neplatnosti smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem
mimo dražbu – viz čl. 5.3 níže).

4.5 Konkurence exekučního a insolvenčního řízení
Insolvenční řízení je ve vztahu k exekučnímu řízení a výkonu rozhodnutí řízením
zvláštním, a proto nemohou tato řízení probíhat paralelně. Konkurenční vztah těchto řízení je
z perspektivy této diplomové práce důležitý pro určení, zda konkrétní nemovitá věc náleží do
85

Srov. § 270 odst. 2 InsZ
Srov. PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. [Způsoby řešení úpadku]. In: ŠÍNOVÁ, R.; KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, I.
a kol.: Civilní proces…, 2015, 239 s.
87
Srov. § 295 odst.3 InsZ
88
Srov. RICHTER, T.: Insolvenční právo, 2017, op.cit., 427 s.
86

24

majetkové podstaty dlužníka a bude zpeněžována v rámci insolvenčního řízení, nebo zda
vlastnické právo již přešlo v rámci exekuce a obsahem majetkové podstaty se tak stane pouze
výtěžek ze zpeněžení.
Zahájením insolvenčního řízení (zveřejněním vyhlášky) nastává tzv. automatické
moratorium, což mimo jiné znamená, že exekuci i výkon rozhodnutí ve vztahu k majetku
náležejícího do majetkové podstaty dlužníka lze nařídit nebo zahájit, ale nelze je provést.89
Jiná situace však nastává rozhodnutím o úpadku dlužníka, kdy exekuce či výkon rozhodnutí
postihující majetek dlužníka nemůžou být ani nařízeny ani zahájeny.90
InsZ povoluje pouze provádění úkonů sloužících k zajištění dlužníkova majetku pro
účely jeho postižení, kterými však nejsou úkony, jimiž se provádí výkon rozhodnutí nebo
exekuce. Rozhodnutí a opatření, která jsou učiněna v rámci výkonu rozhodnutí nebo exekuce
a jsou v rozporu s omezením stanoveným InsZ, jsou považována za nicotná.91
Výkon rozhodnutí i exekuce jsou v případě nemovitých věcí prováděny výhradně
dražbou a celý proces zpeněžování nemovité věci se dělí na více fází a do okamžiku
rozhodnutí o úpadku lze provést kroky směřující k provedení exekuce až po samotnou dražbu,
kterou již provést nelze. Dovolím si však upozornit, že existují soudní rozhodnutí, která
potvrzují platnost a účinnost usnesení o příklepu, přestože dražba proběhla až po zahájení
insolvenčního řízení.92 Odůvodněním pro takový postup je, že insolvenční návrhy byly
podávány pouze s cílem zamezit či oddálit samotnou dražbu. V obou případech byl
insolvenční návrh následně odmítnut a insolvenční řízení nebylo zahájeno.
Může však dojít i k situaci, že dražba bude zahájena, příp. i provedena před zahájením
insolvenčního řízení, avšak usnesení o příklepu nenabyde do zahájení insolvenčního řízení
právní moci. Dle ustálené judikatury ani v tomto případě nedojde k přechodu vlastnického
práva na vydražitele, jelikož všechny úkony směřující k dosažení právní moci usnesení
o příklepu (např. jako doručování) jsou po zahájení insolvenčního řízení považovány za
neúčinné.93 Jan Kubizňák se s tímto soudním přístupem neztotožňuje, jelikož běh lhůt dle
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Srov. § 109 odst. 1 písm. c) InsZ
Srov. § 140e InsZ
91
Srov. § 109 odst. 2, 6 InsZ
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Srov. Usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 10 Co 898/2012, ze dne 27. prosince 2012, Usnesení
Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 24 Co 2149/2013, ze dne 20. září 2013
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Cdo 998/2010, ze dne 25. dubna 2012 nebo Usnesení Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. 17 Co 173/2010 ze dne 18. května 2010: „Nenabylo-li usnesení o příklepu
90
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jeho názoru představuje právní skutečnost nezávislou na vůli subjektů a zahájením
insolvenčního řízení se nepřerušuje ani nestaví běh lhůt a tímto přístupem dochází k narušení
právní jistoty vydražitele.94 Já osobně se domnívám, že dosavadní aplikovatelná judikatura
odpovídá znění právních předpisů, avšak takto stanovený postup neodpovídá účelu a zásadám
insolvenčního řízení – tj. nejvyššího uspokojení věřitelů a rychlosti řízení. S ohledem na
skutečnost, že proces zpeněžení bude muset proběhnout znovu, tak s tím souvisejí další
náklady, a to nejen přímo se zpeněžením, ale i se správou nemovité věci do doby
„opětovného“ zpeněžení. Pokud by nabyvatel (vydražitel) nabyl vlastnické právo již v rámci
exekučního řízení a bylo vydáno „kvazi“ rozvrhové usnesení95, kterým by se vydal výtěžek
zpeněžení do majetkové podstaty dlužníka (viz níže) a zároveň by jím zanikla zástavní práva
váznoucí na nemovité věci, tak by bylo dosaženo stejného cíle jako v rámci insolvenčního
řízení, avšak bez časových průtahů a souvisejících dodatečných nákladů.
Pokud je v rámci exekuce vymoženo nějaké plnění, je exekutor povinen ho
insolvenčnímu správci vydat do majetkové podstaty dlužníka.96 Ohledně otázky, zda vydává
exekutor celé vymožené plnění nebo částku po odečtení nákladů exekuce, není dosaženo
shody. V tomto případě dochází ke střetu ustanovení InsZ a EŘ a ani judikatura není v této
věci sjednocena.97 Jelikož nepovažuji vzhledem k tématu této práce danou problematiku za
relevantní, nebudu tuto otázku dále rozvádět.

4.6 Přerušení soudních a rozhodčích řízení
Obecně se prohlášením konkursu přerušují soudní a rozhodčí řízení související
s majetkovou podstatou dlužníka, jejichž účastníkem je dlužník.98 Výjimkou jsou taxativně
vyčtená řízení, která se nepřerušují (např. řízení ve věcech veřejných rejstříků).99 Insolvenční
správce je však oprávněn pokračovat v přerušených řízeních, ve kterých dlužník vystupoval
v pozici navrhovatele. Za tímto účelem je povinen doručit příslušnému orgánu, u kterého je
právní moci, zůstal vlastníkem vydražené nemovitosti (i přes udělený příklep a doplacení nejvyššího podání)
povinný a nemovitost tak náleží do konkursní podstaty, pokud na majetek povinného byl prohlášen konkurs.“
94
Srov. KUBIZŇÁK, Jan.: Střet insolvenčního řízení a exekuce prodejem nemovitých věcí, Obchodněprávní
revue, 2015/2, 35 s.
95
Srov. Usnesení Krajského soudu v Praze, sp. zn. 20 Co 471/2004, ze dne 15. prosince 2004
96
Srov. § 46 odst. 7 EŘ
97
Srov. Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 3182/2014, ze dne 23. října 2014 a Usnesení Nejvyššího
soudu sp. zn. 20 Cdo 3845/2011, ze dne 24. ledna 2012
98
Srov. § 263 odst. 1 InsZ
99
Srov. § 266 odst. 1 InsZ
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řízení vedeno, návrh na pokračování v řízení. Insolvenční správce se tak stane účastníkem
řízení místo dlužníka. „Může však dojít k situaci, kdy ze strany insolvenčního správce dojde k
vyjmutí předmětu sporu (např. pohledávky) z majetkové podstaty dle § 227. V důsledku toho
nejsou naplněny zákonné podmínky pro účast insolvenčního správce v řízení o vymožení
vyloučené pohledávky. Řízení o vymožení pohledávky může pokračovat za účasti dlužníka.
Insolvenční správce by měl příslušný soud, rozhodce nebo stálý rozhodčí soud o vyloučení
předmětné pohledávky nebo jiného majetkového práva z majetkové podstaty informovat.“100
Pokud tohoto práva insolvenční správce nevyužije, může tento úkon učinit dlužník nebo
ostatní účastníci řízení. V tomto případě je účastníkem řízení přímo dlužník 101 a v případě, že
by měl úspěch ve sporu a bylo mu přiznáno nějaké plnění, tak by toto plnění měl insolvenční
správce zařadit do soupisu majetkové podstaty a použít k uspokojení věřitelů.102
Zákonodárce zvlášť upravil spory, ve kterých je dlužník v pozici žalovaného. Tyto
spory jsou rozděleny do dvou skupin. První skupinu představují spory o rozsah majetkové
podstaty (s výjimkou vylučovací žaloby, nároků s právem na uspokojení ze zajištění,
pohledávek za majetkovou podstatou či pohledávek jím na roveň postavených), kdy je
v řízení pokračováno na návrh na pokračování. U tohoto návrhu soud nezjišťuje ani
neposuzuje důvody pro pokračování v řízení.103 Druhou skupinu představují pohledávky,
které mají být v insolvenčním řízení uplatňovány přihláškou nebo se na ně pohlíží jako na
přihlášené. V tomto řízení lze pokračovat jen v případě, že jeho výsledek může být ku
prospěchu cíle a účelu insolvenčního řízení. Tuto otázku je povinen insolvenční soud před
rozhodnutím o pokračování vyjasnit. V řízení lze pokračovat až po přezkumném jednání.104
Pokud je v řízení pokračováno, v obou případech se účastníkem řízení místo dlužníka stává
insolvenční správce.
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BUDÍN, Petr, KOZÁK, Jan. [§ 264]. In: KOZÁK, Jan, DADAM, Alexandr, PACHL, Lukáš, BUDÍN, Petr.
Insolvenční zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-11-7]. ASPI_ID KO182_2006CZ.
Dostupné v Systému ASPI.
101
Srov. § 264 InsZ
102
Srov. BUDÍN, Petr, KOZÁK, Jan. [§ 264]. In: KOZÁK, J., DADAM, A., PACHL, L., BUDÍN, P.
Insolvenční zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-11-7]. ASPI_ID KO182_2006CZ.
Dostupné v systému ASPI.
103
Srov. § 265 odst. 1 InsZ
104
Srov. § 265 odst. 2,3 InsZ
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5

Způsoby nabývání nemovité věci
Jak již jsem uvedla výše, prodej nemovitých věcí v rámci insolvenčního řízení je

formou zpeněžování majetkové podstaty dlužníka. InsZ uvádí v § 286 taxativní výčet
možných způsobů zpeněžení majetkové podstaty.

5.1 Veřejnou dražbou
Při zpeněžování majetkové podstaty touto formou se použije také ZVD, a to část
týkající se dobrovolné dražby, jelikož insolvenční správce má postavení vlastníka.105 Tomáš
Richter zastává názor „že ustanoveními zákona o veřejných dražbách by se měla řídit pouze
„mechanická“ část dražby, zatímco substantivní práva ke zpeněžovanému majetku by měla
být uplatňovaná postupem podle insolvenčního zákona.“106 Avšak současně je třeba
upozornit, že tento názor není zcela sdílen Nejvyšším soudem, který v návaznosti na starší
rozhodnutí přiznal aktivní legitimaci k podání žaloby na neplatnost dražby podle ZVD osobě,
která tvrdí, že je vlastníkem dotčené věci, a podala žalobu na vyloučení majetku z majetkové
podstaty dlužníka. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí uvedl, že „neplatnost této dražby
přitom soud nemůže posuzovat v jiném řízení než v řízení podle ustanovení § 24 odst. 3
zákona o veřejných dražbách, a to ani jako otázku předběžnou. Uvedené platí rovněž tehdy,
zpeněžil-li insolvenční správce (jako navrhovatel) věc, právo nebo jiný majetek z majetkové
podstaty (ve shodě s ustanovením § 286 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona)
prostřednictvím veřejné dobrovolné dražby… V případě, že řízení na vyloučení majetku
(předmětu dražby) z majetkové podstaty dosud nebylo pravomocně skončeno, soud řízení o
určení neplatnosti veřejné dobrovolné dražby podle § 109 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přeruší.“107
Pro přehlednost si dovolím stručně shrnout proces zpeněžování nemovité věci
prostřednictvím veřejné dražby.
1. Návrh insolvenčního správce na provedení dražby
Pokud je veřejná dražba konaná na návrh insolvenčního správce, tak je stanovena
výjimka ze zákazu dražby nemovitých věcí zatížených předkupním právem, nejsou ani
105

Srov. § 17 ZVD
RICHTER, T. Insolvenční právo. 2017, op. cit., 434 s.
107
Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 21 Cdo 953/2014, ze dne 20. listopadu 2014
106
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vyžadovány souhlasy oprávněných osob z předkupního práva s provedením dražby. Tato
výjimka navazuje jednak na „osvobození“ insolvenčního správce od smluvních předkupních
práv a zároveň na povinnost vypořádat se se zákonnými předkupními právy ještě před
započetím zpeněžování majetkové podstaty dlužníka.108
2. Uzavření smlouvy o provedení dražby
Dobrovolnou dražbu lze provést jen na základě smlouvy o provedení dražby (se
zákonem stanovenými náležitostmi pod sankcí neplatnosti), kterou uzavírá dražitel
s insolvenčním správcem. Mezi povinné náležitosti smlouvy o provedení dražby patří
i stanovení nejnižší ceny, tzv. nejnižší podání. U nemovitých věcí musí být na smlouvě
úředně ověřené podpisy109 a účinnosti nabývá až schválením věřitelským výborem110, není-li
uzavírána na základě pokynu zajištěného věřitele111. V případě, že věřitelský výbor odmítne
souhlas udělit, má insolvenční správce ještě možnost předložit smlouvy ke schválení schůzi
věřitelů. Možnost, že by tento souhlas byl platně udělen insolvenčním soudem, přichází
v úvahu pouze v případě, že vykonává působnost věřitelského výboru dle § 66 InsZ.112
3. Vyhlášení dražební vyhlášky
V dražební vyhlášce je kromě údajů ohledně termínu konání dražby, identifikace
předmětu dražby a ostatních povinných údajů (§ 20 odst. 1 ZVD) uvedena výše nejnižšího
podání a stanovený minimální příhoz.
4. Vlastní dražba
V případě, že není učiněno nejnižší podání, tak je licitátor oprávněn v souladu se
zněním smlouvy o provedení dražbysnížit nejnižší podání. V případě, že není učiněno ani
snížené nejnižší podání, tak licitátor dražbu ukončí.113
5. Udělení příklepu
K tomuto okamžiku přechází na nabyvatele vlastnické právo k nemovité věci, ale až
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Srov. § 284 odst. 5 InsZ
§ 19 ZVD
110
Srov. § 287 odst. 2 InsZ
111
Srov. § 293 odst. 2 InsZ
112
Srov. MARŠÍKOVÁ, J. [§ 287]. In: MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami…, 2014, op.
cit., s. 504
113
Srov. § 23ZVD
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po úhradě ceny dosažené vydražením.114 Dražba je originálním způsobem nabytí vlastnického
práva, které se nepřevádí, ale na nabyvatele, tedy vydražitele přechází na základě skutečnosti
stanovené zákonem. Udělením příklepu je dražba skončena.115
6. Vystavení protokolu o provedené dražbě
Bez zbytečného odkladu po ukončení dražby vyhotoví dražebník protokol o provedené
dražbě, jehož součástí je mimo jiné i stejnopis dražební vyhlášky, a nejpozději do 5 dnů od
konání dražby ho zašle oprávněným osobám.116
7. Úhrada ceny dosažené vydražením
Cena dosažená vydražením dosahující částky maximálně 200.000,- Kč musí být
uhrazena ihned po skončení dražby, v případě částky vyšší než 500.000,- Kč je vydražiteli
stanovena lhůta k úhradě, která činí 30–90 dnů od skončení dražby.117
9. Vyhotovení písemného potvrzení o nabytí vlastnictví
Tato listina tvoří podklad pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale jak
již bylo uvedeno výše, vlastnické právo nabyde vydražitel k okamžiku příklepu, tudíž zápis
v katastru nemovitostí má pouze deklaratorní charakter (více čl. 8 níže). Písemné potvrzení
vydá dražebník vydražiteli bez zbytečného odkladu a povinnou přílohou je doklad o úhradě
ceny dosažené vydražením.118
10. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (popsáno v čl. 8 níže)

Výhodou zpeněžení majetkové podstaty formou veřejné dražby je jednoznačně
transparentnost. A v porovnání se soudní dražbou konanou v rámci výkonu rozhodnutí dle
OSŘ, která splňuje obdobné podmínky transparentnosti, lze předpokládat vyšší efektivitu a
rychlost. Na druhou stranu nevýhodou je náročnější procesní postup stanovený InsZ, jelikož
bez souhlasu věřitelských orgánů nelze dražební smlouvu platně a účinně uzavřít.119 „V
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Srov. § 30 odst. 1 ZVD
Srov. § 23 odst. 13 ZVD
116
Srov. § 27 ZVD
117
Srov. § 29 ZVD
118
Srov. § 31 ZVD
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ŠEVČÍK, D., ŠEBESTA, J.: Majetková podstata a její zpeněžení, 2012, 35 s.
115

30

konkursním řízení se prostřednictvím dražby nejčastěji zpeněžují samostatné nemovitosti.120
S odkazem na výše uvedený názor Nejvyššího soudu121 lze konstatovat, že platnost a
účinnost nabytí vlastnického práva k nemovité věci prostřednictvím veřejné dražby je možné
napadnout pouze institutem vyslovení neplatnosti dražby.122 K rozhodnutí tohoto sporu bude
příslušný okresní soud dle místa konání dražby.123 V tomto případě se nebude jednat o
incidenční spor, nýbrž o sporné řízení dle OSŘ.124
V případě, že nemovitá věc nebyla vydražena nebo byla dražba zmařena vydražitelem,
je možné konat opakovanou dražbu, za předpokladu, že bude smlouva o provedení opakované
dražby uzavřena do 10 dnů od doručení protokolu o provedené dražbě nebo vyrozumění o
zmaření dražby. V takovém případě není potřeba provádět nový odhad nemovité věci, postačí
původní odhad, který však nesmí být starší jednoho roku.125

5.2 Prodejem movitých a nemovitých věcí podle ustanovení OSŘ o výkonu
rozhodnutí
Nemovité věci lze v rámci výkonu rozhodnutí dle OSŘ zpeněžit pouze dražbou.126 Na
průběh dražby se zásadně použijí příslušná ustanovení OSŘ, pokud není stanoveno jinak InsZ
nebo pokud by jejich aplikace byla v rozporu se zásadami insolvenčního řízení (např. možnost
přistoupení dalšího účastníka do řízení na jeho žádost či záměna účastníků řízení)127. Nutno
dále upozornit, že insolvenční správce je jediným účastníkem řízení a veškerá rozhodnutí
vydaná v rámci řízení dle OSŘ jsou doručována výhradně insolvenčnímu správci, který má
však notifikační povinnost vůči věřitelskému výboru, insolvenčnímu soudu a příp.
zajištěnému věřiteli. Insolvenční správce je oprávněn proti takovýmto rozhodnutím (např.
usnesení o ceně, dražební vyhláška a usnesení o příklepu) podat opravný prostředek ve formě
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odvolání, ke kterému by si měl vyžádat stanovisko věřitelského výboru, příp. zajištěného
věřitele.128 Výtěžek z prodeje nemovité věci je následně vydán insolvenčnímu správci.
Opět se pokusím stručně shrnout průběh dražby při zpeněžování majetkové podstaty
dlužníka.
1. Návrh insolvenčního správce
Insolvenční správce podá k místně příslušnému okresnímu soudu dle polohy konkrétní
nemovitosti návrh na prodej nemovitých věcí dle § 335 a násl. OSŘ. K návrhu musí být
současně přiloženo rozhodnutí o prohlášení konkursu, insolvenčním soudem potvrzený soupis
nemovitých věcí, jichž se zpeněžení týká, a konečně souhlas věřitelského výboru se způsobem
zpeněžení.129
2. Usnesení o výkonu rozhodnutí
Jediným účastníkem řízení je insolvenční správce a v § 288 odst. 3 InsZ se výslovně
stanoví, že rozhodnutí se doručují pouze jemu.
3. Ustanovení znalce
Po právní moci usnesení o výkonu rozhodnutí jmenuje soud znalce za účelem ocenění
nemovitosti (cenou obvyklou).130
4. Usnesení o ceně
Soud určí na základě znaleckého posudku výslednou cenu nemovité věci, ve které
zohlední její příslušenství a závady, které s ní přechází (např. služebnosti, věcná břemena
atd.), a výslovně je v usnesení uvede.131 V tomto případě je potřeba zohlednit speciální
ustanovení InsZ (např. o předkupních právech) (srov. čl. 4.2).
5. Nařízení dražby dražební vyhláškou
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Srov. BUDÍN, P, a KOZÁK, J. [§ 288]. In: KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční
zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-11-7]. ASPI_ID KO182_2006CZ. Dostupné v
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V dražební vyhlášce je vedle ostatních povinných náležitostí stanoveno nejnižší
podání, které je určeno ve výši 2/3 výsledné ceny.132
6. Dražební jednání
K jeho vedení je oprávněn výhradně soudce.
7. Usnesení o příklepu
Příklep je udělen tomu, kdo učinil nejvyšší podání, pokud stejnou nejvyšší výši nabídli
dva nebo více účastníků, tak je o příklepu rozhodováno losem. V usnesení soudce určí lhůtu
k zaplacení nejvyššího podání, která nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci tohoto
usnesení, nebo v případě financování úvěrem určí lhůtu k předložení příslušné smlouvy. Proti
usnesení o příklepu je možné podat odvolání. V tomto případě se domnívám, že k podání
odvolání jsou oprávněni kromě insolvenčního správce také vydražitel a případně jiné osoby
účastnící se dražby, jinak by přišli o možnost bránit se případnému zásahu do jejich práv.
Vlastnické právo přechází ke dni vydání usnesení o příklepu, které následně nabylo právní
moci, a po uhrazení nejvyššího podání. Nebylo-li dosaženo nejnižšího podání, tak dražební
jednání skončí. Po třech měsících od posledního dražebního jednání je navrhovatel oprávněn
navrhnout nařízení dalšího dražebního jednání. V následných dražebních jednáních se
automaticky snižuje výše nejnižšího podání, a to v případě druhého dražebního jednání na
50 % výsledné ceny, u třetího 40 %, u čtvrtého 30 % a u pátého 25 %.133
8. Vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Vklad vlastnického práva má pouze deklaratorní charakter. K zahájení a průběhu
vkladového řízení odkazuji na čl. 8).

Pokud by někdo měl eminentní zájem na koupi dané nemovité věci, lze
prostřednictvím předrážku zvrátit nabytí vlastnického práva na základě udělení příklepu.
Pokud jiný účastník dražby do 15 dnů od zveřejnění usnesení o příklepu nabídne o ¼ vyšší
cenu a rozdíl složí jako zálohu na účet soudu, tak pokud následně ve stanovené lhůtě původní
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vydražitel tuto částku nedorovná, tak se stane vydražitelem on. V tomto případě bude vydáno
usnesení o předrážku, kterým se zruší původní usnesení o příklepu.
Mám za to, že na rozdíl od prodeje mimo dražbu (srov. čl. 9.2) lze tímto způsobem
zpeněžení nemovité věci platně a účinně zřídit zástavní právo k dané nemovité věci ve
prospěch financující banky, a tím splnit obvykle požadovanou podmínku financování.
K tomuto závěru jsem dospěla následovně. Vlastnické právo přechází na vydražitele
k okamžiku vydání usnesení o příklepu. „Jestliže usnesení o příklepu nabude právní moci
a bude řádně a včas zaplaceno nejvyšší podání, resp. jeho poměrná část dle [§ 336l]
odstavce 3 věty druhé, stává se vydražitel vlastníkem vydražené nemovité věci včetně jejího
příslušenství, a to ke dni vydání usnesení o příklepu (k tomuto dni rovněž povinný ztrácí své
vlastnické právo k vydražené nemovité věci).“134 Okamžikem ztráty vlastnického práva
dlužníka dochází k předvídaným účinkům zpeněžení majetkové podstaty, mimo jiné k zániku
zástavních práv váznoucích na nemovité věci.135 Soud zřídí zástavní právo ve prospěch
financující banky až po vydání usnesení o příklepu, tedy po nabytí vlastnického práva
vydražitelem.136 Toto zástavní právo zpeněžením nezanikne, čili nenastává patová situace
jako v případě požadavku zřízení zástavního práva insolvenčním soudem ještě před převodem
vlastnického práva jako u prodeje mimo dražbu (více čl. 9.2). Pokud financující banka ve
stanovené lhůtě nedoplatila nejvyšší podání, tak soud zástavní právo zruší.137 Zaplacení celé
částky nejvyššího podání je podmínkou pro nabytí vlastnického práva, tudíž pokud by ho
financující banka nedoplatila, tak by se vydražitel nestal vlastníkem dané nemovitosti,
nedošlo by ke zpeněžení a nenastaly by zákonem předvídané následky. Zástavní právo bude
do katastru nemovitostí vloženo na základě rozhodnutí nebo potvrzení o právu vydaného
soudem.138 K postupu vkladového řízení více v kapitole 8 níže.

5.3 Prodejem mimo dražbu
Vlastnictví se převádí na základě úplatné smlouvy mezi insolvenční správcem a
nabyvatelem. K tomuto způsobu zpeněžení potřebuje insolvenční správce souhlas jednak
134

SMOLÍK, Petr [§ 336l]. In: SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol: Občanský soudní
řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 1184 s.
135
Srov. § 285 odst. 5 InsZ
136
Srov. § 336l odst. 4 InsZ
137
Srov. dtto
138
Srov. § 14 odst. 2 KZ
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insolvenčního soudu, tak i věřitelského výboru.139 Souhlas bude v tomto případě vyžadován
jak pro způsob zpeněžení majetkové podstaty, tak i pro konkrétní smlouvu, kterou bude
vlastnické právo převáděno.140 Spolu se souhlasem může insolvenční soud stanovit podmínky
prodeje mimo dražbu, kterou může být např. podmínka výběrového řízení141. Cílem celého
výše uvedeného schvalovacího postupu k tomuto způsobu zpeněžení je bezesporu korigovat
prodej tak, aby proběhl v souladu se zásadami insolvenčního řízení, tedy aby věřitelé či
insolvenční soud měli možnost ovlivnit kupní cenu za účelem dosažení nejvýhodnějšího
prodeje ve smyslu insolvenčního řízení, tj. nalézt vhodného kupce v co nejkratší době.142
Udělený souhlas může být insolvenčním soudem kdykoli změněn nebo zrušen.143 Insolvenční
soud uděluje souhlas se zpeněžením majetkové podstaty mimo dražbu formou usnesení
v rámci své dohledací činnosti (§ 11 odst. 1 InsZ), a tudíž se proti němu nelze odvolat.“144
Výše uvedený souhlas není potřeba, pokud se jedná o prodej věcí podléhající zkáze nebo
v rámci běžného prodeje při provozu závodu145, což vzhledem k povaze nemovité věci není
pro náš případ aplikovatelné.
K povaze souhlasu insolvenčního soudu a následkům jeho neudělení se vyjádřil
Nejvyšší soud, když uvedl, že „Rozhodnutí, jímž soud uděluje souhlas, aby správce konkursní
podstaty zpeněžil prodejem mimo dražbu věci pojaté do soupisu konkursní podstaty, není
odkládací podmínkou ve smyslu § 36 ObčZ 1964, nýbrž předpokladem platnosti právního
úkonu správce konkursní podstaty (prodeje mimo dražbu), jehož absence má za následek
neplatnost právního úkonu.“146
Pokud nejsou přesnější podmínky stanoveny soudem nebo pokynem zajištěného
věřitele, je volba konkrétního způsobu uzavření úplatné smlouvy (např. návrh na uzavření
smlouvy, veřejná nabídka, veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku) v diskreci insolvenčního
správce.147 Lze předpokládat, že smluvní dokumentace bude obsahovat vyloučení možného
postihu insolvenčního správce kupujícím v souvislosti s informacemi poskytnutými ohledně

139

Srov. § 289 odst. 1 InsZ
Srov. HÁSOVÁ, J. [§ 289]. In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op.cit., 969 s.
141
Srov. RICHTER, T.: Insolvenční právo, 2017, op. cit., 435 s.
142
Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 3066/09, ze dne 22. prosince 2009
143
Srov. MARŠÍKOVÁ, J. [§ 289]. In: MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami …, 2014, op.
cit., 506 s.
144
Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 1 VSPH 1036/2010, ze dne 12. listopadu 2010
145
Srov. §289 odst. 1 InsZ
146
Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Odo 31/2004, ze dne 14. prosince 2004
147
Srov. HÁSOVÁ, J. [§ 289]. In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op. cit., 970 s.
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prodávané věci a jejího stavu.148 Kupní cena může být stanovena i pod cenu odhadní, a to
zejména za účelem včasného prodeje, jelikož s prodlužující se správou zpeněžovaného
majetku mohou vznikat neúměrné náklady, které v závěru sníží celkový výnos zpeněžení dané
věci.149 Tím, že mohou být nemovité věci zahrnuté do majetkové podstaty dlužníka
prodávány pod tržní cenou, stávají se pro investory zajímavým zbožím na trhu
s nemovitostmi, a to i přestože je s tímto způsobem nabývání nemovité věci spojen procesně
náročnější postup.
Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout žalobou u
insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním
rejstříku, avšak tato lhůta platí pouze pro nabyvatele v dobré víře,150 nicméně skutečnost, že
nabyvatel nebyl v dobré víře, musí prokázat žalobce.151 Bezvýjimečná koncentrace ve vztahu
k možnosti podání žaloby byla zrušena tzv. revizní novelou InsZ s účinností od 1. ledna 2014.
Podle důvodové zprávy k této novele „Nadále tak již nebude chráněn ten, kdo ví nebo vědět
mohl o právně významných nedostatcích souvisejících s právním jednáním… Cílem je
postihnout nejen jednání podvodná, ale obecněji i jednání činěná ve zlé víře, a to i na úkor
právní jistoty nabyvatele.“152 Žaloba je podávána kterýmkoli účastníkem insolvenčního řízení
(věřiteli nebo dlužníkem)153 či účastníkem smlouvy. Jiné osoby nejsou k podání takovéto
žaloby aktivně legitimovány.154 Proto pokud by chtěla osoba, která si nárokuje právo k věci,
které vylučuje její zpeněžení a není zároveň přihlášeným věřitelem, podat žalobu na vyslovení
neplatnosti smlouvy, musí být účastníkem insolvenčního řízení, čehož dosáhne podáním
vylučovací žaloby k této věci (srov. čl. 2.2.7 a čl. 3.3) a vedením sporu. Účastníkem řízení
jsou ve smyslu ustanovení § 15 InsZ osoby uplatňující své právo v insolvenčním řízení až do
okamžiku skončení daného sporu. K této problematice se vyjádřil Nejvyšší soud následovně:
„Nepodá-li v těchto případech osoba, která má za to, že jí k sepsanému majetku náleželo
právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl
148

Srov. RICHTER, T.: Insolvenční právo, 2017, op. cit., 436 s.
Srov. BUDÍN, P, a KOZÁK, J. [§ 289]. In: KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční
zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-11-7]. ASPI_ID KO182_2006CZ. Dostupné v
systému ASPI.
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Srov. § 289 odst. 3 InsZ
151
Srov. Sněmovní tisk 785/0 (volební období 2013-2017), s. 93
152
Sněmovní tisk 785/0 (volební období 2013-2017), s. 92
153
Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 44 ICm 1902/2010 ze dne 27. října 2011 („V neposlední řadě
je v zájmu dlužníka, jenž je dle ust. § 14 IZ účastníkem insolvenčního řízení, aby byla jeho majetková podstata
zpeněžena na základě platných smluv tak, aby byl naplněn cíl konkursu, jímž je co nejvyšší uspokojení věřitelů.
Odvolací soud tak dospěl k závěru, že vedle insolvenčních věřitelů je i dlužník osobou oprávněnou k podání
žaloby dle ust. § 289 odst. 3 IZ na určení neplatnosti smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení majetkové podstaty
mimo dražbu.“
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 ICdo 26/2013, ze dne 31. srpna 2015
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být majetek zahrnut do soupisu, včasnou žalobu o určení neplatnosti smlouvy podle § 289
odst. 3 insolvenčního zákona, zůstává jí jen právo domáhat se excindační žalobou vydání
výtěžku zpeněžení (§ 225 odst. 6) insolvenčního zákona). Bez určovací žaloby podle § 289
odst. 3 insolvenčního zákona však vylučovací žalobou nelze ohrozit právo osoby, která nabyla
předmětný majetek zpeněžením mimo dražbu.“155
Účastníkem řízení o žalobě na určení neplatnosti smlouvy musí být všichni, kdo tuto
smlouvu uzavřeli, popř. jejich právní nástupci, aby bylo toto rozhodnutí soudu závazné pro
všechny účastníky posuzovaného právního úkonu. Následkem absence některého účastníka by
pak mělo být zamítnutí žaloby pro nedostatek pasivní věcné legitimace.156 Řízení o této
žalobě je jedním z druhů incidenčního sporu.157
Pokud dojde k vyslovení neplatnosti smlouvy, tak následky neplatnosti nastávají
ex tunc, tedy nikdy k převodu vlastnického práva nedošlo, a tudíž jsou strany (nabyvatel a
insolvenční správce) povinny si vrátit poskytnutá plnění. V případě, že byla zpeněžována věc,
která zajišťuje pohledávku zajištěného věřitele, tak je výtěžek zpeněžení vyplacen již
v průběhu insolvenčního řízení. Tudíž může nastat situace, že insolvenční správce již nemá
výtěžek ve své dispoziční sféře. K této problematice se vyjádřil Nejvyšší soud v několika
svých rozhodnutích, kdy v zásadě dospěl k závěru, že nárok prodávajícího na vrácení
předmětu kupní smlouvy je podmíněn závazkem prodávajícího vrátit kupujícímu poskytnuté
plnění (kupní cenu).158 „Obě smluvní strany jsou zároveň povinným i oprávněným z právního
vztahu bezdůvodného obohacení získaného plnění podle neplatné či zrušené smlouvy. Jde o
jejich synallagmatická práva ve smyslu ustanovení § 560 obč. zák., podle nějž mají-li si ze
smlouvy strany plnit navzájem, může se domáhat splnění závazku jen ten, kdo sám splnil svůj
závazek dříve anebo je připraven jej splnit.“159 Ve světle starší judikatury Nejvyššího soudu
ČR

160

(citované v čl. 3.3 výše) se domnívám, že by insolvenční správce měl uplatnit

pohledávku z bezdůvodného obohacení od zajištěného věřitele (vrácení výtěžku zpeněžení) a
následně vrátit kupní cenu nabyvateli s požadavkem vrácení dotčené věci. Otázkou zůstává,
k čí tíži by šly náklady zpeněžení. Dle mého osobního názoru by náklady nesl insolvenční
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Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 ICdo 24/2014 ze dne 31. ledna 2017
Srov. Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 102 VSPH 15/2012, ze dne 27. února 2012
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Srov. § 159 odst. 1 písm. f) InsZ
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Cdo 1599/2008, ze dne 10. listopadu 2010
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 22 Cdo 191/2011, ze dne 30. srpna 2012
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správce, jelikož je odpovědný za výkon své činnosti, při níž je povinen postupovat svědomitě
a s náležitou péčí, tedy dohlédnout, aby nedocházelo k neplatným právním jednáním.

5.4 V dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního
předpisu
Tento způsob byl do InsZ zařazen novelou v 2017161. Před touto novelou byly
zaznamenány pokusy zařadit tento způsob pod způsob zpeněžení majetku mimo dražbu, jako
pod „zbytkovou kategorii“ zpeněžení majetkové podstaty s argumentací, že InsZ nemůže
obsahovat taxativní výčet všech možných způsobů zpeněžení majetku „mimo dražbu“ a
realizaci takového zpeněžení je v diskreci insolvenčního správce. Vrchní soud v Olomouci
však k dané věci jasně judikoval, že „Insolvenční zákon ve svém § 286 nepřipouští způsob
zpeněžení majetkové podstaty dražbou provedenou prostřednictvím soudního exekutora
postupem dle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a
exekuční činnosti a změně dalších zákonů.“162
S ohledem na skutečnost, že se dražba zahajuje na návrh insolvenčního správce jako
osoby oprávněné disponovat s nemovitou věcí163, tak se jedná o dobrovolnou dražbu, která se
provede na základě smlouvy mezi insolvenčním správcem a exekutorem o provedení exekuce,
k jejíž účinnosti je vyžadováno schválení věřitelským výborem.164 Ve smlouvě o provedení
dražby si strany mohou sjednat výši nejnižšího podání, cenu za provedení exekuce a další
podmínky dražby.
I když se jedná o dražbu dobrovolnou, tak exekutor nebude postupovat podle ZVD.
Dle ustanovení § 69 EŘ se na exekuci prodejem nemovitých věcí přiměřeně použijí relevantní
ustanovení OSŘ. Jelikož proces dražby dle OSŘ je shrnut výše v čl. 5.2, tak jsem zde pouze
poukázala na odlišnosti řízení prováděné soudním exekutorem.
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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
162
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 3 VSOL 1227/2015 ze dne 29. dubna 2016
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Srov. § 76 odst. 1 EŘ
164
Srov. § 289a odst. 2 InsZ
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5.5 V rámci převodu celého nebo části podniku, resp. závodu dlužníka
Pro úplnost uvádím, že nemovitou věc lze nabýt také v rámci koupě celého nebo části
podniku dlužníka (resp. závodu podle úpravy OZ165), a to na základě jedné jediné smlouvy.166
Znění § 290 odst. 2 InsZ před novelou (účinnou od 1. ledna 2014)167 zakotvovalo povinnost
schválení smlouvy věřitelským výborem a insolvenčním soudem, což bylo novelou vypuštěno
z důvodu duplicity § 289 odst. 1 InsZ.168 Ze znění důvodové zprávy lze tedy chápat, že
stanovení § 290 je speciální ve vztahu k § 286 InsZ a že podnik může být zpeněžen pouze
formou prodeje mimo dražbu.169
V tomto případě InsZ odkazuje na ustanovení OZ ohledně koupě závodu s výjimkou
otázek upravených speciálně InsZ170, kterými jsou zejména přechod práv a povinností. OZ
stanoví, že následkem koupě závodu je přechod práv a povinností náležejících k závodu na
nabyvatele, s tím že přechod dluhů je omezen jen na dluhy, o kterých věděl nebo mohl jejich
existenci rozumně předpokládat.171 InsZ však odlišně stanovuje, že až na výslovně stanovené
případy v InsZ zpeněžením majetkové podstaty na nabyvatele nepřechází závazky váznoucí
na věci. Speciální zákonná úprava k této problematice stanovuje, že na nabyvatele přejdou
všechna práva a povinnosti vztahující se k předmětu prodeje včetně zaměstnanců, avšak
pohledávky pouze ty, které vznikly po účinnosti smlouvy o prodeji.172
Výtěžek ze zpeněžení podniku (závodu) neslouží pouze ke krytí závazků souvisejících
s prodávaným závodem, ale je součástí celkového výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.173
Vlastnické právo k nemovité věci lze nabýt také v rámci zpeněžení celé majetkové
podstaty. Zde však neplatí výhradní omezení jediné smlouvy, lze tedy dovodit, že celou
majetkovou podstatu lze nabýt i veřejnou dražbou.174
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InsZ prozatím neupravil pojmosloví, tak aby zcela odpovídalo znění OZ
Srov. § 290 odst. 1 InsZ
167
Zákon 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, ve znění pozdějších
předpisů
168
Srov. Sněmovní tisk č. 929/0 (volební období 2010-2013), 145 s. – bod 167 „ Z textu § 290 odst. 2 se jako
nadbytečné vypouští pravidlo tam obsažené s tím, že dostatečným se jeví platnost obecného pravidla
vymezeného v § 289 odst. 1 insolvenčního zákona.“
169
Srov. HÁSOVÁ, J. [§ 290]. In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op. cit., 974 s.
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Srov. § 291 odst. 2 InsZ
171
Srov. § 2177 odst. 1 věta první OZ
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Srov. § 291 odst. 1 InsZ
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Srov. § 290 odst. 2 InsZ
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Srov. HÁSOVÁ, J. [§ 290]. In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op. cit., 974 s.
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6

Rozhodování o způsobu prodeje nemovité věci a jeho
schvalování
Proces zpeněžování majetkové podstaty se dotýká zejména věřitelů a je v jejich zájmu,

aby byla majetková podstata zpeněžena co nejvýhodněji. Podle výtěžku zpeněžení se odvíjí
míra jejich uspokojení. Jednotlivé způsoby zpeněžení se liší očekávanou rychlostí a výtěžností
zpeněžení. Aby věřitelé měli možnost ovlivnit tento proces a lépe chránit své oprávněné
zájmy, tak zákonodárce zakotvil možnost, aby se mohli podílet na rozhodování o zpeněžování
majetkové podstaty.

6.1 Rozhodnutí o způsobu zpeněžení majetkové podstaty
Po zajištění soupisu majetkové podstaty dlužníka ho insolvenční správce předloží
věřitelskému výboru s návrhem konkrétního způsobu zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.
Návrh insolvenčního správce podléhá souhlasu věřitelského výboru.175 InsZ však nevylučuje
možnost věřitelského výboru převzít iniciativu k navrhnutí způsobu zpeněžením majetkové
podstaty.176 Neudělí-li věřitelský výbor souhlas s navrženým postupem nebo pokud
insolvenční správce nesouhlasí s navrženým a odsouhlaseným postupem věřitelského výboru,
existuje výjimečná možnost přezkumu postupu insolvenčním soudem v rámci jeho dohledací
činnosti dle § 10 písm. b) InsZ.
Na základě projednání hospodářské situace dlužníka může schůze věřitelů doporučit
insolvenčnímu správci další postup177 nebo si dokonce může schůze věřitelů vyhradit přímo
rozhodování o způsobu zpeněžení majetkové podstaty. K přijetí usnesení o vyhrazení
působnosti je potřeba dvoutřetinové většiny přítomných věřitelů (dle výše jejich
pohledávek).178 V případě, že by usnesení odporovalo společnému zájmu věřitelů, tak ho
může do skončení dané schůze insolvenční soud na návrh insolvenční správce nebo věřitele,
který hlasoval proti, zrušit.179 Rozhodnutí o zvoleném způsobu zpeněžení konkrétních
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Srov. § 286 odst.2 InsZ
Srov. BUDÍN, P, a KOZÁK, J. [§ 286]. In: KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční
zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-11-7]. ASPI_ID KO182_2006CZ. Dostupné v
Systému ASPI.
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Srov. § 282 odst. 1 InsZ
178
Srov. § 46 odst. 2 InsZ
179
Srov. § 54 InsZ
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nemovitých věcí náležících do majetkové podstaty dlužníka by mělo být zaznamenáno
v písemné formě (např. ve formě zápisu z jednání věřitelského výboru spolupodepsaného
insolvenčním správcem, příp. usnesení ze schůze věřitelů).180
Jelikož má věřitelský výbor vliv na zpeněžení majetkové podstaty, tak zároveň
částečně nese odpovědnost za výtěžnost zpeněžení. K zajištění řádného výkonu funkce
věřitelského výboru je třeba, aby byl dostatečně informovaný ohledně aktuální finanční
situace dlužníka a průběhu insolvenčního řízení, za tímto účelem ukládá InsZ povinnost
insolvenčnímu správci předložit zprávu o hospodářské situaci dlužníka nejpozději 10 dní před
konáním první schůze věřitelů. Obvykle bývá celý insolvenční spis zveřejněn v insolvenčním
rejstříku,181 avšak za určitých okolností (tj. např. maření insolvenčního řízení) mohou být
některé dokumenty ze zveřejnění vyloučeny.182 Nicméně věřitelé jsou oprávněni kdykoli do
insolvenčního spisu nahlížet.

6.2 Souhlasy spojené s jednotlivými formami zpeněžení majetkové
podstaty
Pro přehlednost uvádím, jaké souhlasy jsou k jednotlivým způsobům zpeněžení
majetkové podstaty vyžadovány. Podrobnější popis je uveden přímo u každého způsobu (viz
kapitola 5 výše).
Věřitelský výbor

Insolvenční soud

Souhlas se způsobem
Veřejná dražba

zpeněžení a schválení
smlouvy o provedení dražby

Prodej dle OSŘ

Souhlas se způsobem

(výkon rozhodnutí)

zpeněžení

180

Srov. HÁSOVÁ, J. [§ 286]. In: Hásová, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op.cit., 962 s.
Srov. § 281 odst. 2 InsZ
182
Srov. § 423 InsZ
181
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Prodej mimo dražbu

Zpeněžení soudním
exekutorem

Souhlas se způsobem
zpeněžení

Souhlas se způsobem zpeněžení
(mohou být stanoveny i podmínky
prodeje)

Souhlas se způsobem
zpeněžení a schválení
smlouvy o provedení dražby

InsZ není vyloučena možnost udělení potřebných souhlasů až po uzavření konkrétních
smluv, kterými probíhá zpeněžování majetkové podstaty dlužníka, avšak účinnosti tyto
smlouvy nabývají až okamžikem udělení relevantních souhlasů.183
V případě, že by člen věřitelského výboru chtěl nabýt majetek z majetkové podstaty
dlužníka, tak je k tomu zapotřebí souhlasu schůze věřitelů. „Jde o určitou pojistku proti
prosazování partikulárních zájmů některých věřitelů na úkor ostatních… (právní následky
nabytí majetku z majetkové podstaty členem věřitelského výboru bez souhlasu schůze věřitelů
v případě konkursu viz komentář k § 295 InsZ podle nějž jsou v zásadě takové úkonu
neplatné).“184

6.3 Pokyn zajištěného věřitele
Výše uvedené schvalovací postupy (čl. 6.2) se však nebudou aplikovat v případě
zpeněžování nemovité věci sloužící k zajištění pohledávky. V tomto speciálním případě je
zajištěný věřitel oprávněn udělovat insolvenčnímu správci pokyny ke zpeněžování zajištěné
nemovité věci.
Zajištěný věřitel uděluje pokyny ohledně zpeněžení, resp. správy celého zajištěného
majetku, a to bez ohledu na to, jaká je výše jeho zajištěné pohledávky v porovnání s hodnotou
majetku tvořícího předmět zajištění. K ochraně zájmů ostatních věřitelů slouží institut

183

Srov. BUDÍN, P, a KOZÁK, J. [§ 286]. In: KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční
zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2017-11-7]. ASPI_ID KO182_2006CZ. Dostupné v
Systému ASPI.
184
MÜLEROVÁ, L. [§ 60]. In: HÁSOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon, 2014, op. cit., 207 s.
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odmítnutí pokynů zajištěného věřitele insolvenčním správcem a následný přezkum
insolvenčním soudem dle § 293 odst. 1 věta třetí.185
V případě četnosti na straně zajištěných věřitelů náleží toto právo věřiteli, který má být
uspokojován jako první v pořadí. Pokud ho však nevyužije ani ve lhůtě stanovené
insolvenčním správcem, tak toto právo připadá zajištěnému věřiteli dalšímu v pořadí.
Insolvenční správce je povinen se těmito pokyny řídit.186
Pokud nebyl udělen souhlas všech zajištěných věřitelů s pokynem zajištěného věřitele
prvního v pořadí, tak má osoba s dispozičními oprávněními (insolvenční správce a dlužník)187
povinnost neprodleně informovat insolvenční soud, který nařídí do 30 dnů jednání o schválení
pokynu. Na tomto jednání mohou být projednány pouze námitky ostatních zajištěných
věřitelů uplatněných písemně do 7 dnů od zveřejnění pokynu v insolvenčním rejstříku.188
V případě, že insolvenční správce nesouhlasí se způsobem zpeněžení s ohledem na co
nejvýhodnější zpeněžení majetkové podstaty, je oprávněn pokyn zajištěného věřitele
odmítnout a požádat insolvenční soud o přezkum.189
V případě, že pokyn zajištěného věřitele nebyl udělen, tak insolvenční správce
postupuje obvyklým způsobem (viz výše této kapitoly).190 Starší judikatura zastávala názor,
že pokyny zajištěného věřitele nemohou nahradit obligatorní souhlas věřitelského výboru se
smlouvou zpeněžující majetkovou

podstatu

dlužníka.191

Novelou

InsZ192

účinnou

od 1. ledna 2014 bylo ustanovení § 293 odst. 2 InsZ doplněno o druhý odstavec, který odlišně
od výše uvedené judikatury stanoví, že pokud je pokyn zajištěného věřitele udělen, tak již
není relevantní rozhodování věřitelského výboru a insolvenčního soudu. Přestože
zákonodárce zvolil v tomto případě způsob výčtu konkrétních ustanovení, u kterých může být
souhlas věřitelského výboru nahrazen pokynem zajištěného věřitele, tak jsem toho názoru, že
se tento postup použije i v případě § 289a odst. 2 InsZ ohledně schvalování smlouvy o
provedení dražby soudním exekutorem. Domnívám se, že tato situace vznikla opomenutím
185

Srov. Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 NSČR 47/2015, ze dne 31. května 2017
Srov. § 293 odst. 1 InsZ
187
Srov. PRŮCHA, M. [§ 230]. In: MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami…, 2014, op. cit.,
407 s.
188
Srov. § 230 odst. 4 InsZ
189
Srov. § 293 odst. 1 InsZ
190
Srov. § 293 odst. 2 InsZ
191
Srov. např. Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 1 VSPH 194/2012 ze dne 12. března 2012
192
Zákon 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, ve znění pozdějších
předpisů
186
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v rámci novely193, kterou byl tento způsob zpeněžení majetkové podstaty do InsZ doplněn.
Pokyn zajištěného věřitele dle mého názoru nemůže být překonán ani rozhodnutím schůze
věřitelů ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 InsZ, jelikož zajištěný věřitel není věřitelský orgán.
V porovnání s členy věřitelského výboru InsZ nestanovuje zvláštní pravidla pro
nabývání věci sloužící k zajištění pohledávky zajištěného věřitele přímo zajištěným věřitelem.
Tato transakce by mohla být pro zajištěného věřitele výhodná v následujícím případě. Věc
sloužící k zajištění (výhradně jeho pohledávky, byl by tedy jediný zajištěný věřitel ve vztahu
k dané věci) by měla zřetelně vyšší hodnotu než pohledávka, kterou zajišťuje. Jelikož, jak již
bylo uvedeno výše, zajištěný věřitel uděluje pokyny ohledně zpeněžení celého zajištěného
majetku, a to bez ohledu na výši pohledávky, tak by se mu mohlo vyplatit udělit pokyn ke
zpeněžení tak, aby byla plně uspokojena jeho pohledávka a zároveň výhodně nabyl
zpeněžovaný majetek. Dle mého názoru by měl této situaci zabránit insolvenční správce
prostřednictvím přezkumu insolvenčním soudem.194
V souvislosti se zpeněžením podniku jedinou smlouvou (viz čl. 5.5) vyvstává otázka,
jaký bude postup v případě, že věci individuálně sloužící k zajištění pohledávky zajištěného
věřitele budou zpeněžovány v rámci celého podniku jedinou smlouvou. Ztratí zajištěný věřitel
své privilegium udílení pokynů ke zpeněžení? Tuto situaci zákonodárce výslovně neupravil.
Avšak při aplikaci zásady společného zájmu věřitelů, který by měl být nadřazen zájmům
jednotlivých věřitelů a přinášet spravedlivé a výnosnější řešení z pohledu všech věřitelů, jsem
došla k závěru, že ke zpeněžení podniku jedinou smlouvou bude vyžadován souhlas
věřitelského výboru a insolvenčního soudu a zajištěný věřitel nebude oprávněn udělovat
pokyny k prodeji celého podniku, pokud nebude celý tento podnik zajišťovat splnění jeho
pohledávky. K tomuto závěru jsem dospěla následovně.
Zajištěný věřitel je oprávněn udělovat pokyny pouze k té dané věci zajišťující jeho
pohledávku. Kdyby mu náleželo právo udělovat pokyny ke zpeněžení celého podniku, tak by
se toto právo rozšířilo i na jiné věci, které by potencionálně mohly zajišťovat pohledávku
jiného zajištěného věřitele, čímž by mohlo dojít ke kolizi pokynů různých zajištěných
věřitelů. Dále by bylo možné argumentovat, že zajištěný věřitel je oprávněn svým pokynem
nařídit insolvenčnímu správci oddělené zpeněžení zajištěné věci, a zmařit tak prodej podniku
jako celku. Pokud by však měl insolvenční správce za to, že zpeněžením podniku jako celku
193

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
194
Srov. § 293 odst. 2 InsZ
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bude dosaženo vyššího výtěžku, tak je oprávněn požádat insolvenční soud o přezkum tohoto
pokynu. Insolvenční soud by měl v souladu se zásadou společného zájmu věřitelů, ale i
zásadou nedotčení zákonem zaručených práv věřitelů se zvláštním postavením, zvážit obě
varianty zpeněžení a rozhodnout, zda pokyn připouští, či nikoli. Ústavní soud v této
souvislosti ve svém rozhodnutí připomenul, že „Cílem insolvenčního řízení není a nemůže být
nadřadit zájmy některých věřitelů na získání co největšího podílu ze zpeněžení majetkové
podstaty na úkor zájmů zbývajících věřitelů.“195 V dané věci se stěžovatelka, z pozice
zajištěného věřitele, snažila zvrátit zpeněžení podniku jedinou smlouvou, prostřednictvím
svého pokynu vůči insolvenčnímu správci, když se domáhala odděleného zpeněžení movitých
věcí, kterými byla zajištěna její pohledávka, a to z důvodu vidiny vyššího uspokojení.196
Mám tedy za to, že privilegované právo zajištěného věřitele je v případě zpeněžení
podniku jako celku omezeno, nikoli však vyloučeno. Zákon mu prostřednictvím institutu
pokynu zajištěného věřitele dává eventuální nástroj k zabránění nebo minimálně vyvolání
soudního přezkumu způsobu zpeněžení majetkové podstaty, který nepovažuje s ohledem na
jeho zájmy za vhodný.

195
196

Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. III ÚS 2525/12, ze dne 8. srpna 2012
Srov. dtto.

45

7

Kupní cena nemovité věci
Insolvenční správce v rámci soupisu majetkové podstaty provede ocenění jednotlivých

položek, vychází přitom zejména z účetnictví dlužníka.197 V některých případech je však
povinen zadat vypracování znaleckého posudku.
Cílem kvalitně vypracovaného znaleckého posudku by mělo být zejména zjištění
reálné ceny daného majetku na relevantním trhu, což je stěžejní pro hladký a zejména rychlý
průběh zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v souladu se zásadami insolvenčního řízení.
Insolvenční zákon však stanoví, že znalec určuje cenu obvyklou, kterou již dále nedefinuje, a
tak bude stanovena cena obvyklá ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
změně některých dalších zákonů.198 Obvyklou cenou se tedy rozumí cena, která by byla
dosažena při prodeji stejného nebo obdobného majetku v obvyklém obchodním styku
v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom by měly být zohledněny všechny okolnosti ovlivňující
jeho cenu s výjimkou mimořádných okolností (např. tíseň prodávajícího).199 Skutečnost, že je
majetek prodáván v rámci insolvenčního řízení, však lze považovat za mimořádné okolnosti,
jelikož by se teoreticky dalo říci, že prodávající je v tísni a dále dle mého názoru koupě
nemovité věci v rámci insolvenčního řízení může vzhledem k náročnějšímu procesnímu
postupu a jeho neznalosti „laických“ investorů zužovat okruh potencionálních zájemců a
kupní cenu, kterou jsou ochotni za nemovitou věc nabídnout (i s ohledem na související vyšší
náklady, např. za právní poradenství).200
Insolvenční správce má povinnost zadat vypracování znaleckého posudku, pokud je
uplatněno právo na uspokojení zajištěné přihlášené pohledávky nebo v případě obtížně
ocenitelného majetku. Výjimkou z této povinnosti je situace, kdy lze důvodně předpokládat,
že náklady na ocenění majetku budou vyšší než přínos ocenění pro majetkovou podstatu.201

197

Srov. § 219 InsZ
Srov.
SIGMUND,
Adam.:
Znalecký
posudek
v
insolvenci.
https://www.epravo.cz/top/clanky/znalecky-posudek-v-insolvenci-95299.html
199
Srov. § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
200
Srov.
SIGMUND,
A..:
Znalecký
posudek
v
insolvenci.
https://www.epravo.cz/top/clanky/znalecky-posudek-v-insolvenci-95299.html
201
Srov. § 219 odst. 3 a 4 InsZ
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Dostupné

na:

Dostupné

na:

Dalším případem obligatorního znaleckého posudku je zpeněžování podniku (závodu)
či jeho části nebo celé majetkové podstaty dlužníka jedinou smlouvou.202 Zde nelze uplatnit
výjimku podle předchozího odstavce.
Věřitelský výbor je oprávněn požadovat provedení znaleckého posudku za
předpokladu, že ponese náklady jeho vypracování.
Další obligatorní ocenění je stanoveno ve vztahu k nemovité věci zpeněžované, resp.
prodávané prostřednictvím veřejné dražby. Tato povinnost neplyne z InsZ, nýbrž ze ZVD, 203
dle kterého jsou dražby prováděny. Znalecký posudek nesmí být starší 6 měsíců.
Pokud je nemovitá věc zpeněžována formou dražby dle OSŘ,204 je znalecký posudek
zpracováván obligatorně, avšak nikoli z podnětu insolvenčního správce, ale na základě
ustanovení znalce soudem.205
Rozdílem při určení výše nejnižšího podání v případě veřejné dražby, dražby
prováděné soudním exekutorem a soudní dražby dle OSŘ je, že u veřejné dražby a „exekuční
dražby“ je insolvenční správce (popř. zajištěný věřitel prostřednictvím svých pokynů apod.)
schopen ovlivnit výši nejnižšího podání, jelikož je dohodnuta ve smlouvě o provedení
dražby.206 Na rozdíl od toho v případě „soudní dražby“ je nejnižší podání stanoveno jako ¾
výsledné ceny, která je určena soudem po zohlednění znaleckého posudku a dalších
okolností.207 Jelikož však podstatou institutu dražby je prodej věci za nejvyšší nabídku, kterou
jsou investoři v danou chvíli ochotni zaplatit, tak nepovažuji toto omezení za nikterak
významné.
V případě prodeje mimo dražbu je insolvenční správce zákonem výslovně oprávněn
zpeněžit věc pod cenu odhadní, a to za účelem dosažení rychlého, hospodárného a co
nejvyššího výtěžku. Tak, aby bylo jednáno v souladu se zásadami insolvenčního řízení
uvedenými v předchozí větě, je v některých případech vhodné, či přímo nezbytné, prodat

202

Srov. § 219 odst. 4 InsZ
§ 13 odst. 1 ZVD
204
§ 228 InsZ
205
Srov. § 336 OSŘ
206
Srov. § 19 ZVD
207
Srov. § 336e, § 336a odst. 1 InsZ
203
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majetek spadající do majetkové podstaty pod cenou odhadní tak, aby výtěžek byl i po
odečtení nákladů v kladných hodnotách. 208

208

Srov. Usnesení Ústavního soudu, sp. zn. III. ÚS 3066/09, ze dne 22. prosince 2009
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Katastr nemovitostí
Až na drobné stavby jsou nemovité věci povinně evidovány v katastru nemovitostí.209

Pro účely této kapitoly jsou nemovitými věcmi míněny pouze nemovitosti evidované
v katastru nemovitostí. Vlastnické právo k nemovitým věcem přechází na nabyvatele až
vkladem do katastru nemovitostí.210
Výše uvedené pravidlo však neplatí bezvýhradně, jelikož pokud je nemovitá věc
převáděna v rámci převodu závodu, tak vlastnické právo k celému závodu (tedy včetně
nemovitých věcí) přechází buď okamžikem zveřejnění dokladu o koupi závodu ve sbírce
listin (obchodního rejstříku), nebo účinností smlouvy v případě, že kupující není zapsán ve
veřejném rejstříku.211 Tedy nutno konstatovat, že vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí má v tomto případě pouze deklaratorní charakter. V této souvislosti považuji za
vhodné doplnit nad rámec této kapitoly, že toto je jednou z teoretických výjimečných
možností (zejména s ohledem na princip materiální publicity katastru nemovitostí), kdy si lze
představit situaci, že dojde k nabytí nemovité věci od nevlastníka v rámci insolvenčního
řízení. V tomto případě je totiž možné, že zápis v katastru nemovitostí nebude odpovídat
skutečnému stavu, a tak insolvenční správce může opomenout vyrozumět skutečného
vlastníka nemovité věci o soupisu majetkové podstaty, což způsobí, že nezačne běžet
prekluzivní lhůta k podání vylučovací žaloby, a vlastník tak bude domáhat vyloučení
nemovitosti i po zpeněžení věci, jelikož v tomto případě nebude probíhat v době zpeněžení
žádný incidenční spor, a insolvenční správce tak nebude omezen ve zpeněžování (srov. čl.
3.3).
Další

výjimkou

z výše

uvedeného

pravidla

je

nabytí

vlastnického

práva

prostřednictvím dražby (veřejné, exekuční a soudní), kdy se jedná o originální způsob nabytí
vlastnického práva a vlastnictví přechází na nabyvatele okamžikem příklepu, avšak pouze za
předpokladu, že vydražitel uhradil ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením.212 Ani
v tomto případě vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí nemá konstitutivní
charakter, tudíž i zde si lze potenciálně představit možné nabytí od nevlastníka (viz předchozí
odstavec).
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Katastrální úřad provede vklad vlastnického práva k nemovité věci zpětně k okamžiku,
kdy mu došel návrh na vklad či na základě návrhu na vklad (formulář), jehož přílohou musí
být zejména vkladová listina, případně k okamžiku dojití rozhodnutí nebo potvrzení o právu
od soudu nebo soudního exekutora. Účastníky vkladového řízení jsou vždy nabyvatel a
insolvenční správce.213
V případě zpeněžení veřejnou dražbou a prodejem mimo dražbu je řízení zahajováno
návrhem na vklad (formulář), který je oprávněn podat kterýkoli z účastníků řízení, případně
oba, a zaplacením správního poplatku ve výši 1.000 Kč. Vkladovou listinou je potvrzení o
nabytí vlastnictví předmětu dražby ve smyslu § 31 ZVD s ověřeným podpisem dražebníka
v případě veřejné dražby a kupní smlouva s ověřenými podpisy v případě prodeje mimo
dražbu. ZVD sice ukládá dražebníkovi povinnost zaslat katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení
potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby, avšak dle KZ není dražebník osobou
oprávněnou k návrhu na vklad.214 Domnívám se, že toto ustanovení představuje pozůstatek
související s předchozí právní úpravou zákonem č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem, podle které bylo vlastnické právo nabyté veřejnou
dražbou zapisováno do katastru nemovitostí formou záznamu (nikoli vkladu), a to na základě
listin zaslaných přímo jejich vyhotovitelem.215
V případě zpeněžení prodejem nemovitých věcí podle ustanovení OSŘ o výkonu
rozhodnutí a dražbou soudním exekutorem je řízení zahájeno dodáním originálu rozhodnutí
nebo potvrzení o právu přímo orgánem, který jí vydal, tedy soudem nebo soudním
exekutorem.216

Dokumenty, v daném případě usnesení o příklepu, prokazující nabytí

vlastnického práva však musí obsahovat údaje, které mají být vkladem do katastru
nemovitostí zapsány, pokud nebudou doplněny ani ve lhůtě 14 dnů od výzvy, tak bude
vkladové řízení zastaveno.217 Jelikož se v tomto případě nejedná o návrhové řízení, tak zde
není povinnost úhrady správního poplatku.218 Pro vyloučení všech pochybností uvádím, že
soud ani soudní exekutor se nestávají účastníky řízení. Vedle výše uvedeného postupu jsou
však účastníci řízení oprávněni podat návrh na vklad ve formě formuláře, jehož přílohou bude
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Srov. § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
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Srov. § 14 odst. 2 KZ
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právě příslušný výše uvedený dokument od soudu či soudního exekutora, jelikož se pak bude
jednat o návrhové řízení, tak je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
Katastrální úřad může v souvislosti s ustanovením § 17 odst. 1 písm. d) KZ požadovat
doložení souhlasů potřebných ke zpeněžení dané nemovité věci (tj. např. souhlas zajištěného
věřitele či věřitelského výboru).
Katastrální úřad rozhodne o návrhu na vklad v klasické 30 denní (max. 60 denní)
lhůtě.219 Vklad však může povolit až po uplynutí 20 denní lhůty od odeslání informace o
dotčení právních poměrů oprávněným osobám.220 Proti tomuto rozhodnutí není přípustný
žádný opravný prostředek s výjimkou žaloby dle § 246 OSŘ, a to jen v případě negativního
rozhodnutí.
V katastru nemovitostí se však neevidují pouze vlastnická práva, ale i jiné KZ
stanovené informace. V souvislosti s insolvenčním řízem tak katastrální úřad zapíše k osobě
dlužníka do katastru nemovitostí poznámku o usnesení o předběžném opatření, podle kterého
nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo jen se souhlasem předběžného
insolvenčního správce, vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku,
rozhodnutí o prohlášení konkursu a jiném rozhodnutí, podle kterého dlužník nesmí nakládat
se svou majetkovou podstatu.221 K nemovité věci ve vlastnictví osoby odlišné od dlužníka
zapíše poznámka o zápisu věci do soupisu majetkové podstaty dlužníka.222 Poznámka je do
katastru nemovitostí zapisována na základě rozhodnutí nebo oznámení, v tomto případě
insolvenčního správce či soudu.223 Toto opatření by mělo sloužit zejména k zabránění
eventuálního nakládání s nemovitými věcmi přímo dlužníkem, jelikož katastrální úřad má
povinnost při vkladu práva do katastru nemovitostí vždy zkoumat, zda navrhovaný vklad
navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí.224
Poznámkou dle předchozího odstavce se do katastru nemovitostí zapisují také účinky
nařízení výkonu rozhodnutí, exekuční příkazy apod.225 Zpeněžením majetkové podstaty
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automaticky ze zákona zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí, účinky exekuce a ostatní
závady váznoucí na zpeněžovaném majetku.226
K zápisu či výmazu poznámky není potřeba vkladového řízení. Pokud důvody
poznámky pominuly, tak katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení insolvenčního
správce či soudu nebo na základě návrhu osoby, v jejímž zájmu má být poznámka vymazána,
jehož přílohou bude listina prokazující zánik, poznámku vymaže.227 V tomto případě
nenastává problém s výmazem jako v případě zástavního práva (srov. čl. 9.2).
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9

Vymezení specifických a eventuálně problematických situací
při nabývání nemovité věci v rámci insolvenčního řízení
S ohledem na zásady insolvenčního řízení a jeho účelu mohou být některé situace

související s nabýváním nemovitých věcí v rámci zpeněžování majetkové podstaty dlužníka
odlišné od postupu v rámci „běžného“ mimo insolvenčního prodeje nemovitých věcí. Některé
„problematické“ situace vznikají následkem nedostatečné koordinace aplikovatelných
právních předpisů mezi sebou, což je způsobeno zejména pomalou a nedůslednou reakcí na
novelizaci soukromého práva související s přijetím OZ.

9.1 Problematika vyklizení nemovité věci
Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny nebo byt
ve vlastnictví dlužníka, tak je dle § 285 odst. 2 InsZ dlužník povinen tuto nemovitost vyklidit.
„Zpeněžením ztratí dlužník právní titul, který by jej opravňoval dále byt užívat, a proto je
povinen jej vyklidit. Pokud tak neučiní dobrovolně, bude nutné podat žalobu na vyklizení. K
podání takové žaloby bude oprávněn nový nabyvatel bytu nebo věci nemovité, a to u
okresního soudu podle místa, kde se tento byt nachází [§ 88 písm. b) OSŘ], neboť podle
komentovaného ustanovení se v tomto případě nejedná o incidenční spor. Lze konstatovat, že
v důsledku zpeněžení nemovité věci, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny (rozumí se
tedy, že v ní může, ale nemusí bydlet i dlužník sám), nebo zpeněžením bytu ve vlastnictví
dlužníka zaniká podle odstavce 2 komentovaného ustanovení dlužníkovi a členům jeho rodiny
právo tuto nemovitou věc či byt užívat přímo ze zákona. Dlužníkovi není třeba dávat z bytu
výpověď, neboť se v těchto případech o nájem bytu nejedná.“228
Ustanovení § 285 odst. 3 InsZ stanovuje, že má dlužník právo na stejnou bytovou
náhradu jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností
vyplývajících z nájmu bytu, avšak dle OZ již není nájemce bytu oprávněn k žádné bytové
náhradě. Tudíž toto ustanovení lze ve spojení s § 3019 OZ považovat za neúčinné.229
V případě, že je nemovitá věc zpeněžovaná prostřednictvím prodeje nemovitých věcí
dle ustanovení OSŘ o výkonu rozhodnutí, tak je nabyvatel oprávněn domáhat se vyklizení či
228
229
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odebrání nemovité věci již na základě pravomocného rozhodnutí o příklepu.230 Není tedy
nutné podávat žalobu na vyklizení.

9.2 Výmaz a zápis zástavního práva v katastru nemovitostí
Zástavní právo jakožto věcné právo je z katastru nemovitostí vymazáváno a
zapisováno prostřednictvím vkladového řízení, z čehož vyplývá, že návrh na výmaz, resp.
zápis zástavního práva z katastru nemovitostí může podat pouze ten, jehož právo vzniká, mění
se nebo zaniká.
Zpeněžením majetkové podstaty automaticky ze zákona zástavní právo zaniká.231
K zániku tedy není potřeba žádného dalšího úkonu, avšak k výmazu tohoto práva z katastru
nemovitostí nedojde automaticky, nýbrž až na základě vkladového řízení. V případě výmazu
je k podání návrhu oprávněn nabyvatel nemovité věci nebo případně zástavní věřitel, kterému
právo zaniklo. Insolvenční správce je povinen vydat nabyvateli nemovité věci potvrzení o
zániku zajištění, tzv. kvitaci, avšak už není oprávněn zahájit vkladové řízení na výmaz tohoto
zajištění z katastru nemovitostí. Insolvenčnímu správci totiž okamžikem zpeněžení majetkové
podstaty zaniká dispoziční oprávnění k této nemovité věci. Účastník vkladového řízení tedy
podá návrh na vklad výmazu zástavního práva, jehož přílohou bude právě kvitace vystavená
insolvenčním správcem a zaplatí správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
Před účinností KZ byl výmaz zástavního práva prováděn formou zápisu, k iniciování
výmazu byl tedy oprávněný přímo i insolvenční správce, a to prostřednictvím zaslání listiny
prokazující zánik zástavního práva, obdobně jako byl za předchozí právní úpravy prováděn
zápis vlastnického práva nabytého veřejnou dražbou (srov. čl. 8 výše).
V případě, že budoucí nabyvatel nemovité věci má zájem financovat její koupi např.
prostřednictvím hypotečního úvěru, tak obvyklým požadavkem banky je výmaz původního
zástavního práva váznoucího na nemovité věci a zápis nového zástavního práva v její
prospěch, a to ještě před zaplacením kupní ceny, resp. před převodem vlastnického práva na
nabyvatele. Tento požadavek je však v případě koupě nemovité věci formou prodeje mimo
dražbu v rámci zpeněžování majetkové podstaty dlužníka nereálný. Jak bylo popsáno výše,
230
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zástavní právo k zajištěné pohledávce zaniká až okamžikem zpeněžení majetkové podstaty,
tudíž dříve není možné zástavní právo z katastru nemovitostí vymazat. A insolvenční správce
jako osoba s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě dlužníka není oprávněn
k platnému zřízení zástavního práva ve prospěch banky, a to z následujících důvodů.
Insolvenční správce není oprávněn (až na výjimku úvěrového financování za účelem
udržení nebo obnovení podniku podle § 41 InsZ) zřizovat v průběhu insolvenčního řízení
práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty a které věřitelé získali
poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Zřízení zástavního práva
by tedy bylo neúčinné232. Další překážkou ke zřízení zástavního práva ve prospěch financující
banky do budoucna je skutečnost, že následkem zpeněžení majetkové podstaty je zánik všech
zajištění váznoucích na dané věci, tedy v tomto případě by automaticky zaniklo i zástavní
právo financující banky.
Potenciálním institutem vhodným pro zajištění pohledávky financující banky by
mohla být uvolněná zástava ve smyslu § 1380 OZ. Tento institut je pro danou situaci vhodný
zejména s ohledem na skutečnost, že zástavní právo váznoucí na nemovité věci, která je
součástí majetkové podstaty, zaniká jejím zpeněžením, ale k výmazu z katastru nemovitostí
dochází až na základě vkladového řízení, a tak nastává situace uvolněné zástavy, kterou je
vlastník (nabyvatel) nemovité věci oprávněn spojit s jiným dluhem, pokud nepřevyšuje výši
původního dluhu. „[Tento] institut představuje výjimku z principu akcesority zajištění ve fázi
zániku zajištěného dluhu, lze také hovořit o tom, že nevymazané zástavní právo ‚„formálně
trvá“, ač „materiálně zaniklo“.“233 Financující banka si tak může s nabyvatelem smluvně
zakotvit spojení jejich dluhu s uvolněnou zástavou, popř. zákaz jejího spojení s jiným
dluhem.234

9.3 Nabytí vlastnického práva od nevlastníka
V rámci zpeněžování majetkové podstaty dlužníka může dojít k nabytí vlastnického
práva od nevlastníka, což je jednou z mála výjimek ze zásady „nemo plus iuris ad alium
232
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transferre potest quam ipse habet“, tj. nikdo nemůže převést na jiného více práv, než kolik
sám má. Zejména s ohledem na zásadu materiální publicity katastru nemovitostí nabytí
vlastnického práva od nevlastníka v případě nemovité věci je velmi ojedinělé.
Ustanovení § 225 odst. 6 InsZ stanoví, že vlastník věci, který se domáhá vynětí věci
z majetkové podstaty dlužníka, nemá právo na vydání předmětné věci, která byla již v rámci
insolvenčního řízení zpeněžena, nýbrž pouze na vydání výtěžku zpeněžení. Tímto
ustanovením zákonodárce chrání vlastnická práva třetích osob nabytá v dobré víře ve vztahu
k soupisu majetkové podstaty dlužníka, resp. k oprávnění insolvenčního správce tuto věc
zpeněžit.
Výše uvedené bylo potvrzeno i Nejvyšším soudem, který v jednom ze svých
rozhodnutí judikoval, že „Jde o jeden z případů, kdy zákon konstrukcí výše popsané
nevyvratitelné domněnky prolamuje zásadu, podle které nikdo nemůže převést na jiného více
práv, než má sám (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet).“235
K takové situaci může dojít nejen v případě, kdy vlastník nevěděl, že je věc zahrnuta
do majetkové podstaty dlužníka a následně byla zpeněžena, ale i pokud vlastník byl zákonem
stanoveným způsobem vyrozuměn o soupisu věci do majetkové podstaty, ale ve stanovené
lhůtě nepodal vylučovací žalobu nebo v případě, že věc byla zpeněžena před uplynutím
ochranné lhůty,236 za účelem odvracení bezprostředně hrozící újmy či se souhlasem žalobce,
případně na základě pokynu insolvenčního soudu.237
Toto pravidlo příznivě ovlivňuje zájem investorů k nabývání nemovitých věcí v rámci
insolvenčního řízení, jelikož jim zajišťuje právní jistotu v nabytí vlastnického práva, a to bez
nutnosti zkoumání řady předchozích nabývacích titulů minimálně 10 let zpět, jak bývá
obvyklým zvykem obezřetného investora.238
Na závěr bych podotkla, že tato úprava akcentuje ve vztahu k věřitelům, resp.
vlastníkům věcí zahrnutých do majetkové podstaty zásadu “vigilantibus iura scripta sun“
neboli „právo přeje bdělým“.
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Srov. Dostupné na: http://magazin.e15.cz/bydleni/legislativa/nektera-uskali-nabyvani-nemovitosti-v-ramciinsolvencniho-rizeni-979639
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9.4 Zpeněžování družstevního podílu v bytovém družstvu
Nad rámec tématu této diplomové práce bych se krátce vyjádřila k problematice
zpeněžování družstevního podílu v bytovém družstvu. I když se v tomto případě nejedná o
zpeněžení nemovité věci, jelikož vlastníkem nemovité věci je bytové družstvo nikoli dlužník,
tak považuji tuto problematiku za související, a to zejména s ohledem na skutečnost, že určitá
část laické veřejnosti toto zcela nerozlišuje.
V případě „družstevních bytů“ se tedy nejedná o vlastnické právo k dané bytové
jednotce, nýbrž dlužník vlastní pouze družstevní podíl v bytovém družstvu, na jehož základě
je oprávněn k nájmu bytu (resp. k uzavření nájemní smlouvy k danému bytu). Družstevní
podíl je považován za věc movitou.

Družstevní podíl, však dle § 610 písm. h) ZOK

okamžikem zveřejnění rozhodnutí o konkursu automaticky zaniká, tedy na základě právní
skutečnosti, a do majetkové podstaty dlužníka náleží pouze vypořádací podíl dlužníka jako
bývalého člena.239

239

Srov. CILEČEK, F. [§ 610]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr,
ŠUK, Petr: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 954 s.
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10 Závěr

V úvodu své práce jsem si vytyčila za cíl zabývat se problematikou nabývání
nemovitých věcí zejména z pohledu zájemce, resp. nabyvatele nemovité věci a upozornit na
obligatorní procesní kroky a možné komplikace s tím související.
Prvním faktorem, kterým by se zájemce měl zabývat, je skutečnost, zda je daná
nemovitá věc sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka, kterým insolvenční správce
prokazuje své oprávnění disponovat s vlastnictvím této věci. Dále by se měl zájemce ujistit,
zda není veden incidenční spor ohledně zařazení konkrétní nemovité věci do majetkové
podstaty. Jelikož u nemovitých věcí zapsaných do katastru nemovitostí platí zásada materiální
publicity, tak zájemce jednoduše zjistí, kdo je veden jako vlastník nemovité věci a zda lze
předpokládat vedení incidenčního sporu k vyloučení věci z majetkové podstaty dlužníka.
Většina dokumentů insolvenčního řízení je zveřejňována v insolvenčním rejstříku. Pokud by
tedy zájemce za rozumných okolností (po kontrole veřejných rejstříků) presumoval
oprávněnost sepsání věci do majetkové podstaty a možnost přistoupení k jeho zpeněžení,
neměl by být díky své dobré víře dotčen možnou případnou komplikací v převodu
vlastnického práva.
Dále by měl zájemce zkontrolovat, zda byly uděleny všechny potřebné souhlasy
vyžadované ke konkrétnímu způsobu zpeněžení. Bez těchto souhlasů totiž transakční titul
nenabyde účinnosti. Avšak nutno podotknout, že otázku, jsou-li splněny všechny podmínky
pro zpeněžení věci v insolvenčním řízení, by si měl v prvé řadě hlídat sám insolvenční
správce, jelikož on je povinen vykonávat svou funkci řádně a za případné pochybení ve
stanovených postupech odpovídá.
Dále by měl zájemce zvážit výhody a nevýhody související s jednotlivými způsoby
zpeněžování majetkové podstaty a posoudit je vzhledem k jeho možnostem. Tak např.
v případě, že by měl použít k úhradě kupní ceny úvěrové financování, kdy banky ve většině
případů požadují zřízení zástavního práva v jejich prospěch, tak pro tento případ je vhodné
nabývat nemovitou věc prostřednictvím soudní dražby dle OSŘ nebo případně využít institutu
uvolněné zástavy. Oproti tomu v případě prodeje mimo dražbu je možné koupit nemovitou
věc za výhodnější cenu. S jednotlivými způsoby zpeněžování majetkové podstaty jsou
spojeny různé opravné prostředky, kterými lze napadnout danou transakci.
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Nabyvatel by měl také zvážit možné komplikace s vyklizením nemovité věci, zejména
v případě, že je tato nemovitost užívána dlužníkem a jeho rodiny k bydlení. Nabyvatel má sice
k dispozici právní instituty, kterými lze dosáhnout vyklizení nemovité věci, avšak s tím
souvisí další náklady a prodleva v možnosti nemovitou věc užívat.
Jelikož jsou nemovité věci (až na výjimky) evidovány v katastru nemovitostí, tak i
převod, resp. přechod vlastnického práva, vznik a zánik jiných věcných práv a další
zapisované informace je potřeba do katastru nemovitostí zaevidovat. Katastrální úřady
provádějí vklady a zápisy na základě návrhu a jiných podnětů přesně stanovenými postupy.
Kolize předpisů upravující řízení před katastrálním úřadem a vedení katastru nemovitostí
s ostatními předpisy (např. InsZ, ZVD, apod.) mohou způsobovat problematické situace.
Insolvenční zákon však poskytuje nabyvateli nemovité věci celkem jistý způsob nabytí
vlastnického práva, což je podpořeno také zánikem zajišťovacích práv a jiných závad
váznoucích na dané nemovité věci přímo ze zákona okamžikem zpeněžení.
Závěrem bych tedy dodala, že hodnotím tuto příležitost k nabývání nemovitých věcí
velmi pozitivně a domnívám se, že postupem času bude dále vzrůstat zájem o koupi
nemovitostí zahrnutých do majetkové podstaty dlužníka.
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11 Seznam zkratek



InsZ - zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
v aktuálním znění




OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění
EŘ – zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád) a o změně dalších zákonů, v aktuálním znění




OŠŘ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
KZ – zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v aktuálním
znění




ZVD - zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v aktuálním znění
ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních
korporacích), v aktuálním znění
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13 Summary
As the topic of my master’s thesis, I chose to focus on acquisition of immovable property in
insolvency proceedings, especially from the point of view of the acquirer. This thesis aims to
summarize the process of acquiring immovable property included in a debtor’s assets and to
call attention to specific procedural approaches and potentially complicated situations.
I begin with an overview of the legislation applicable to the issue and then briefly
define the related key terms which I use in the text. I believe it is important to consider which
immovable property shall be included in a debtor’s insolvency assets as well as the follow-up
procedure if someone claims that certain immovable property should be excluded from the
debtor’s assets. I also discuss the general principles of insolvency proceedings, especially as
regards liquidation of assets related to the acquisition of immovable property. Then I deal
with particular methods of liquidation of assets. I briefly summarize the process of each
method, outline possible positives and negatives, and specify the applicable appeals. Various
obligatory approval processes are related with a particular method of liquidation of assets.
The approval process with liquidation of an item serving to secure a secured creditor’s claim
is dealt with separately.
As most immovable property is registered in the Land Register, proceedings before the
Land Register Office cannot be omitted. With regard to the principle of the material publicity
of the Land Register, it is in the interest of each acquirer to ensure that the status recorded in
the Land Register corresponds to reality, especially as the transfer of ownership to immovable
property becomes effective after registration in the Land Register, except transfer of
ownership acquired via auction and purchase of the business enterprise. Taking into account
the relatively formalistic character of proceedings before the Land Register Office and the
inconsistency of the Cadastral Act with the other relevant regulations, the entry record of a
particular fact into the Land Register may constitute a problematic part of this transaction. In
connection with the above, I tried to summarize the respective processes and point out
possible complications.
Finally, I focused on specific situations that accompany the process of the acquisition
of immovable property in insolvency proceedings and which differ from regular transfer of
ownership of immovable property.
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14 Resumé
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila nabývání nemovitých věcí v rámci
insolvenčního řízení. Toto téma jsem zpracovala zejména z pohledu nabyvatele nemovité
věci. Cílem této práce je komplexně shrnout proces nabývání nemovitých věcí zahrnutých do
majetkové podstaty dlužníka a upozornit na specifické procesní postupy a možné
komplikované situace.
V práci jsem nejprve shrnula, jaké právní předpisy se na danou problematiku aplikují,
následně jsem stručně definovala stěžejní související pojmy, se kterými jsem v textu dále
pracovala. Za důležitou otázku považuji, jaké nemovité věci mají být do majetkové podstaty
dlužníka zahrnuty a jaký je následný postup v případě, že se někdo domáhá vyloučení dané
nemovité věci z majetkové podstaty. Dále jsem uvedla obecné principy insolvenčního řízení,
resp. zpeněžování majetkové podstaty, které souvisejí s nabýváním nemovitých věcí.
Následně jsem se zabývala konkrétními způsoby zpeněžování majetkové podstaty. Krátce
jsem shrnula proces každého způsobu, nastínila možné klady a zápory a specifikovala opravné
prostředky, které lze v daném případě aplikovat. S jednotlivými způsoby zpeněžování
majetkové podstaty souvisí i různé obligatorní schvalovací procesy a odlišným způsobem je
řešen postup při zpeněžování věci, která slouží k zajištění pohledávky zajištěného věřitele.
Jelikož je většina nemovitých věcí evidována v katastru nemovitostí, tak nelze
opomenout řízení před katastrálním úřadem. S ohledem na zásadu materiální publicity
katastru nemovitostí je v zájmu každého nabyvatele, aby stav zapsaný v katastru nemovitostí
odpovídal skutečnosti, a to zejména s ohledem na skutečnost, že s výjimkou přechodu
vlastnického práva nabytého prostřednictvím dražebního příklepu a koupi závodu, k převodu
vlastnického práva k nemovité věci dochází až vkladem do katastru nemovitostí. Vezmeme-li
v potaz celkem formalistickou povahu řízení před katastrálním úřadem a nedůslednou
koordinaci katastrálního zákona s ostatními relevantními předpisy, může vklad či zápis dané
skutečnosti do katastru nemovitostí představovat problematickou část této transakce.
V souvislosti s tím jsem se pokusila shrnout dané procesy a upozornit na možné komplikace.
Závěrem jsem se zaměřila na specifické situace, které provázejí proces nabývání
nemovitých věcí v rámci insolvenčního řízení a které se odlišují od běžného převodu
vlastnického práva k nemovité věci.
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