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Seznam použitých zkratek:
IZ/insolvenční zákon
Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon)
OZ/občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
TZ/trestní zákoník
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

KatZ

Zákon č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

ZKV

Zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání

ObčZ 1964

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

ZOK

Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech

ObčZ SR

Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník

ZKR

Zákon č. 7/2005 Z.z., zákon o konkurze a reštrukturalizácii

5

6

Úvod
Úprava neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů je v našem právním řádu
zakotvena již řadu let. Odráží se jak na poli občanského práva hmotného, tak i na poli
procesněprávní úpravy, a to sice ve speciálním zákoně, kterým je zákon č. 182/2006
Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), upravující
insolvenční řízení. Instituty neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů slouží zejména
k navrácení majetku do majetkové podstaty dlužníka, pokud byl dříve z této majetkové
podstaty vyveden. Platná právní úprava stanovuje pravidla, za jakých podmínek lze
tento majetek do majetkové podstaty navrátit.
Cílem práce je zejména zmapovat právní úpravu neplatných a neúčinných
právních úkonů v insolvenčním řízení. Vodítkem pro tuto práci bude také úprava
neplatných a neúčinných právních úkonů v rámci občanského práva hmotného,
respektive v občanském zákoníku. Popis bude veden zejména metodou komparativní
s cílem vyzdvihnout rozdíly v úpravě občanského zákoníku a insolvenčního zákona.
Nadto nám občanský zákoník určuje, co je právním úkonem (respektive od 1. 1. 2014
co je právním jednáním) a za jakých podmínek je právní jednání neplatné či neúčinné.
Komparativní metoda bude použita také v 6. kapitole, která má za cíl stručně
nastínit úpravu neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů v právní úpravě Slovenské
republiky, a to opět s rozdělením do dvou režimů, tj. režimu občanského práva a režimu
insolvenčního práva. Dále bude v rámci této kapitoly pojednáno o implementaci
evropského práva do právní úpravy insolvenčního řízení v České republice vlivem
vstupu do Evropské unie, jelikož vstupem do tohoto společenství došlo i k zásahu
evropského práva do právní úpravy v České republice.
Při studiu tohoto tématu nelze opomíjet ani historii, která bude popsána ve 2.
kapitole. V úvodu bude popis historie zaměřen spíše na obecnou úpravu insolvenčního
řízení než na podrobnou úpravu neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů. Obecná
úprava je však východiskem pro další rozvoj insolvenčního řízení či právě neplatnosti a
neúčinnosti, potažmo odporovatelnosti právních úkonů.
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Nejvýznamnější část diplomové práce patří kapitolám 4. a 5., jelikož tyto budou
věnované výlučně právní úpravě neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů
v insolvenčním řízení. Základem je normativní vymezení těchto institutů a důvody
neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů. Dále jsou zde vymezeny jednotlivé skutkové
podstaty upravené v ust. § 240 – 242 IZ. Kapitola 5. se věnuje odpůrčí žalobě jako
procesnímu prostředku v případě neúčinného právního úkonu včetně věcné legitimace
odpůrčí žaloby a dále rozvíjí kolizi zahájených občanskoprávních řízení a insolvenčních
řízení.
V neposlední řadě je cílem práce popsat jednotlivé instituty i s využitím
soudních rozhodnutí, která odráží praktické případy neplatnosti či neúčinnosti a
nepopisují je pouze v rovině stroze normativní. Ačkoliv se této problematice nevěnuje
mnoho autorů a odborná literatura v této oblasti je poměrně omezená, práce čerpá i z
odborných článků a odborné literatury.
Jelikož mám za to, že je potřeba předmětnou problematiku vylíčit i z praktické
stránky a pouhá analýza soudních rozhodnutí k tomu není dostačující, rozhodla jsem se
do přílohy diplomové práce zakomponovat modelový příklad odpůrčího sporu a na
základě v něm vylíčených skutečností vypracovat odpůrčí žalobu.
Práce je uzavřena dle právního stavu ke dni 16. 11. 2018.
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Základní charakteristika insolvenčního řízení a odporovatelnosti
právních úkonů
Insolvenční řízení – základní vymezení
Insolvenční řízení je specifickým řízením v oblasti civilního práva procesního,
v rámci kterého dochází k rovnoměrnému a spravedlivému uspokojení pohledávek
věřitelů. Insolvenční řízení je na místě v situaci „kdy má dlužník více věřitelů, které není
schopen po delší dobu plně uspokojit – a který nastává často právě během
vykonávacího řízení – způsobuje, že vykonávací řízení přestává sloužit svému účelu a je
namístě uvažovat o jiném uspořádání poměrů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.“ 1 Zatímco
exekuční řízení se zaměřuje na uspokojení jednotlivého věřitele, a tyto vedle sebe
mohou existovat v libovolném počtu, insolvenční řízení je na majetek dlužníka možno
vést toliko jedno a umožňuje poměrné uspokojení více věřitelů zároveň. Stěžejním
subjektem insolvenčního řízení je dlužník (fyzická osoba, případně dvě fyzické osoby manželé, či právnická osoba), který je v úpadku. Stav úpadku stanovuje insolvenční
zákon jako hlavní předpoklad pro vedení insolvenčního řízení. Ve stručnosti můžeme
konstatovat, že úpadek je dán tehdy, pokud má dlužník více věřitelů, peněžité závazky
po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (tyto znaky
musí být splněny kumulativně). Platební neschopnost se projevuje splněním některé z
domněnek vymezených v ust. § 3 odst. 2 IZ (postačí splnění jedné z nich). Vedle
úpadku ve formě platební neschopnosti zákon zná též úpadek ve formě předlužení, který
však lze aplikovat pouze na fyzickou osobu – podnikatele či právnickou osobu, která má
více věřitelů a výše jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku. Existenci těchto
znaků musí insolvenční navrhovatel prokázat, jelikož i toto řízení je ovládáno zásadou
dispoziční, a je tedy možné ho zahájit pouze na návrh. K tomu je nutno podotknout, že
insolvenčním navrhovatelem může být jak dlužník, tak i samotný věřitel (případně i
více věřitelů). Insolvenční navrhovatel spolu s prokazováním a tvrzením úpadku také
navrhuje způsob řešení úpadku. Způsoby řešení úpadku, které dnešní právní úprava
připouští, jsou oddlužení, konkurs a reorganizace. Platnou právní úpravou je zákon č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon. Základními subjekty insolvenčního řízení jsou
dlužník, insolvenční správce a věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení, na základě
uplatněných přihlášek pohledávek a též insolvenční soud, který insolvenční řízení vede.
1 WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-807502-299-8, s. 195.
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Pro insolvenční řízení platí věcná příslušnost krajských soudů jako soudů prvního
stupně a jejich místní příslušnost dle obecného soudu dlužníka. Insolvenční zákon
můžeme dělit na tři části, a to na část obecnou, na část upravující způsoby řešení úpadku
a společná ustanovení. Tato práce se bude věnovat zejména části obecné, a to Hlavě
VII. nazvané Neplatnost a neúčinnost právních úkonů. Insolvenční zákon je zákonem
speciálním vůči OZ a OSŘ.
Principy a zásady insolvenčního řízení
„Insolvenční právo prolamuje základní principy soukromého práva – včetně snad
nejzákladnějšího principu pacta sunt servanda, na němž spočívá celá tržní ekonomika a
její úvěrový element – a nahrazuje je principy jinými, směřujícími k uspokojení věřitelů
insolventního dlužníka.“2 Hlavními principy insolvenčního řízení jsou zejména rovné
postavení účastníků (věřitelů) tak, aby žádný z nich nebyl nespravedlivě poškozen
anebo neoprávněně zvýhodněn. Těmto účastníkům se také musí dostat rychlého,
hospodárného a co možná nejvyššího možného uspokojení. Další zásada souvisí
s nespravedlivým poškozením, jelikož věřitelé v tomto řízení mají stejné nebo obdobné
postavení a rovné možnosti, což je vyjádřením zásady par conditio creditorum – zásada
rovného zacházení s věřiteli. S ohledem na skutečnost, že pohledávky se mohou dělit do
různých kategorií (zajištěné – nezajištěné, za majetkovou podstatou, postavené na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou, atp.), lze říci, že jsou si věřitele rovni v rámci
jednotlivých kategorií pohledávek. Nelze opomenout ani práva nabytá v dobré víře před
zahájením insolvenčního řízení, jelikož tyto nelze omezit rozhodnutím insolvenčního
soudu, ani postupem insolvenčního správce, pokud to insolvenční zákon nestanoví.
V zásadě rovného postavení věřitelů se také odráží povinnost věřitelů zdržet se jednání
směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení - z praktického
pohledu k porušování této zásady dochází v situaci, kdy dlužníky kontaktují nejčastěji
věřitelské inkasní agentury a snaží se pod nejrůznějšími pohrůžkami získat výhodu
sjednáním splátkového kalendáře mimo insolvenční řízení, ignorujíc přitom sdělení
informace o tom, že dlužník je v úpadku a jsouc v něm nesmí zvýhodňovat věřitele, což
má ostatně - vyjma příslušných ustanovení insolvenčního zákona - zapovězeno rovněž i
předpisy trestněprávními3.

2 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění. Právní rozhledy.
2006(21), s.765
3
srov. např. ust. § 223 zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník
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Za jeden z hlavních principů insolvenčního řízení považuji rovnoměrné uspokojení
pohledávek věřitelů. Pokud by totiž nebylo insolvenčního řízení, docházelo by
k rozdílnému uspokojování věřitelů dlužníka, kdy nejvíce by se uspokojil věřitel, který
by byl ve své snaze vymáhání pohledávky nejúspěšnější, a to ať již cestou právního či
jiného svého zvoleného postupu. Insolvenční řízení umožňuje rovnoměrné rozdělení
majetku dlužníka mezi věřitele, a to podle podílu výše jejich pohledávek na celkovém
objemu zjištěných přihlášených pohledávek dlužníka, případně dle pořadí zajištění. Byť
i v insolvenčním řízení lze konstatovat, že věřitelé, kteří se drží zásady vigilantibus iura
scripta sunt zpravidla dosahují vyššího uspokojení než věřitelé pasivnější.
Samozřejmě nesmíme opomíjet ani základní procesní zásady vyplývající ze
subsidiárního předpisu pro insolvenční zákon, kterým je OSŘ. Mezi takové zásady patří
zásada dispoziční, jelikož řízení lze zahájit pouze na návrh. Dále zásada veřejnosti,
která se projevuje prostřednictvím veřejného insolvenčního rejstříku či zásada ústnosti,
jelikož v obligatorních případech insolvenční soud nařizuje ústní jednání.
Odporovatelnost právních úkonů v insolvenčním řízení – základní vymezení
Proces insolvenčního řízení je vedený podle určitých pravidel, která je potřeba
důsledně sledovat, aby nebyl žádný z věřitelů nespravedlivě zkrácen na svém
uspokojení. Tak by se mohlo stát právě v případě, že by dlužník byl účasten neplatných
a neúčinných právních úkonů. V insolvenčním řízení vymezujeme neúčinný právní
úkon ze zákona a neúčinný právní úkon na základě konstitutivního rozhodnutí
insolvenčního soudu. Mezi neúčinné úkony ex lege patří nakládání s majetkovou
podstatou v rozporu s ust. § 111 IZ či v rozporu s ust. § 246 IZ. Nejčastěji se tedy může
jednat o situace, kdy dlužník po zahájení insolvenčního řízení nakládá s majetkem tak,
že zásadním způsobem zmenšuje majetkovou podstatu. Druhým je samotná neúčinnost,
tudíž situace kdy: „ztráta účinků právního úkonu věřitelům nastupuje až poté, co o tom
konstitutivně rozhodne soud“4. U neúčinnosti si subjekty musí projít celým procesem
soudního rozhodování, a to na základě podané žaloby v jednoroční prekluzivní lhůtě. O
tomto dvojím pojetí judikoval i Vrchní soud v Praze, ve svém rozhodnutí ze dne 15. 9.
2011, sp. zn. 38 ICm 1348/2010, 102 VSPH 90/2011 (KSPH 38 INS 3926/2009).

4

ŘEHÁČEK, Oldřich. K některým otázkám spojeným s neúčinností právních úkonů dle
insolvenčního
zákona. Právní rozhledy. 2013 (9). s. 305
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S ohledem na konstitutivní rozhodnutí soudu poskytuje druhá forma neúčinnosti větší
právní jistotu, zatímco první forma je v zásadě efektivnější a rychlejší.
Instituty neplatnosti a neúčinnosti slouží k omezení zkracování dlužníkova majetku
před insolvenčním řízením či v průběhu insolvenčního řízení. Dlužníci či jejich
statutární zástupci totiž často nabývají vypočítavého dojmu, že je lepší v zájmu
zachování majetku (či občas i z nevědomosti) převést majetek na jiné osoby, a to
nejčastěji na osoby blízké. Důsledkem je zkrácení majetkové podstaty dlužníka a tím i
nižší míra uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. A právě instituty neplatnosti a
neúčinnosti umožňují navrácení tohoto majetku do majetkové podstaty dlužníka a tím
zvyšují míru uspokojení věřitelů v insolvenčním řízení. Osoby, jež vstoupily do
právního vztahu s dlužníkem a staly se tak novými vlastníky majetku, jenž by měl být
vydán do majetkové podstaty, však
asto zůstávají v právní nejistotě až do pravomocného skončení incidenčních sporů o
majetek, to jest i několik let.
Trestněprávní přesah
Insolveční právo je spíše odvětvím práva soukromého, má však přesah i do trestního
práva. Toto je vyjádřeno ve zvláštní části trestního zákoníku, do které zákonodárce
zařadil úpadkové delikty vymezené v ust. § 222 až § 227 TZ (poškození věřitele,
zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení,
pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o
majetku) do majetkových trestných činů. Objektem – právem chráněným zájmem těchto
trestných činů je řádný průběh řešení úpadku a řádné splnění závazků věřitele
dlužníkem.
V rámci problematiky neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů je nejbližší trestní
čin zvýhodňování věřitele. „Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen
částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím
majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo
zákazem činnosti.“5 Tato základní skutková podstata tohoto trestného činu vymezuje
jeho objektivní stránku, podle níž se pachatel trestného činu – dlužník, který je v úpadku
– dopustí zvýhodnění věřitele, pokud upřednostní věřitele na úkor jiného věřitele a
5

ust. § 223 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
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poruší tím zásadu rovnoměrného uspokojení věřitelů vyplývající ze základních principů
insolvenčního řízení. Takové uspokojení může být i částečné, nevyžaduje se tudíž
celkové uspokojení věřitele. Další podmínkou, která musí být součastně splněna je
podmínka vzniku škody, která pak v rámci kvalifikovaných skutkových podstat
v závislosti na její výši zpřísní sankci za takové porušení. Pro úplnost je potřeba dodat,
že o trestný čin nepůjde pokud: „dlužník jen oddálí nebo ztíží uspokojení věřitele, pokud
ten má možnost uspokojit svou pohledávku z jiného dlužníkova majetku“6 a také pokud
dlužník uhradil pohledávku věřitele za účelem získání dalších prostředků k uspokojení
ostatních svých dluhů. Z hlediska teorie subjektivní stránky, se k naplnění znaků
skutkové podstaty tohoto trestného činu vyžaduje úmyslné zavinění pachatele, nepostačí
tudíž pouze fakt, že dlužník je v úpadku.

6

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Velké komentáře.
ISBN
978-80-7400-428-5. s. 2230.
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Historie insolvenčního řízení a problematiky neplatných a neúčinných
právních úkonů
Vývoj insolvenčního řízení a institutu neplatnosti a neúčinnosti úpadkového práva
V této kapitole si shrneme vývoj insolvenční právní úpravy od dob římských až po
novodobý insolvenční zákon. Ač se může zdát, že insolvenční řízení je pojmem
současným, tak nejde o institut novodobý, ale jeho historie sahá již do římských dob.
Rozvoj insolvenčního práva jak jej známe nyní, nastal zejména v 19. století.
Významným aktem byl americký federální zákon o úpadku – Bankrupcy Act z roku
1976. Byl základem mnoha dalších právních předpisů i v jiných zemích a zavedl způsob
řešení úpadku i jiným způsobem než byl konkurs.
(1) Přehled vývoje insolvenčního práva: od římského práva až po vznik ČSR

I když římské právo upravovalo spíše oblast práva exekučního, najdeme zde i
aspekty práva insolvenčního. V rámci exekučního řízení římské právo pracovalo
s mnohostí věřitelů, kdy se získané prostředky rozdělovaly dle výše věřitelských
nároků. Tento postup poměrného uspokojení je však charakteristický pro pozdní
císařské období. Obdobně se postupovalo při zpeněžování majetku, kdy přednost mělo
zpeněžení movitého majetku a zpeněžení nemovitého majetku následovalo až po
postupném zpeněžování majetku movitého.
Během středověku nastává útlum úpravy úpadkového práva a zásady práva
konkursního se objevují rozvojem obchodu v 14. až 16. století. Základem pro úpravu
bylo úpadkové právo z římských dob a nejvýznamnější a nejpodobnější dnešnímu
úpadkovému právu byla úprava rozdílnosti věřitelů. Oddělovali se zejména zajištění
věřitelé od zbylého druhu věřitelů, které dnes označujeme jako nezajištěné.
Výše uvedená úprava se rozvíjela zejména mimo české země. V českých zemích
došlo k vývoji úpadkového práva zejména v 17. století. Nejvýznamnější vývoj je
zaznamenán v rámci Obnoveného zřízení zemského z roku 1627, zejména v článcích
LXII. až LXXVI. nadepsaných jako „O placení dluhův, kteří větší jsou, nežli dlužník
svého statku neb jmění má“. Nejdůležitějším aspektem je organizace postupu v situaci,
kde je dána mnohost věřitelů a dlužníkův majetek nepostačuje k pokrytí všech
pohledávek věřitelů. Rozlišuje se úmyslné a neúmyslné předlužení, přičemž v případě
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úmyslného předlužení mohl být dlužník za takovéto jednání odsouzen i k trestu smrti.
Dalším obdobným aspektem k dnešnímu úpadkovému právu je uplatňování pohledávek
věřitelů. Věřitelé museli své pohledávky přihlásit v předem určené prekluzivní lhůtě.
Určeno bylo také postavení nižších zemských úředníků, kteří konkursní řízení
spravovali. Důležitou součástí byly také Zemské desky. Nakonec byl konkursní řád
ustanoven v roce 1644 a byl platný pro všechny země Koruny české.
Tento konkursní řád samozřejmě upravoval úpadek fyzických osob, jelikož
právnická osoba v dnešním slova smyslu neexistovala a nebyla dle tehdejší společenské
situace možná. Konkursní řád nebylo možné aplikovat na veškeré obyvatelstvo, ale jeho
použití bylo omezené zejména na členy aristokratické vrstvy obyvatelstva a neodráželo
situaci měst a obyvatel nešlechtického původu. Jednou z nejzajímavějších úprav je
úprava rozdělení věřitelů, která byla podobná dnešnímu rozdělení věřitelů v úpadkovém
právu. Konkursní řád rozděloval pohledávky věřitelů do pěti skupin. První skupinou
byly pohledávky, které dnes řadíme do pohledávek za majetkovou podstatou, tj.
například náklady řízení. Druhá skupina byla podobná dnešní skupině pohledávkám
postavených na roveň pohledávek za majetkovou podstatou. V kontextu tehdejší doby to
byly zejména pohřební náklady, závazky vůči Koruně, tudíž daňové povinnosti, a také
sem patřily alimenty. Třetí skupinou byly pohledávky zapsané v Zemských deskách,
což je příbuzná skupina dnešních zajištěných pohledávek. Čtvrtá skupina byla skupina,
kterou dnes nerozlišujeme, jelikož šlo o obdobnou skupinu zajištěných pohledávek:
patřily sem směnky a jiné privilegované nároky. Poslední, tudíž pátou skupinu, tvořily
běžné pohledávky, tj. v dnešním pojetí pohledávky nezajištěné.
Novou právní úpravu si vyžádal rozvoj obchodních aktivit, upadající význam
šlechty, rozvoj bankovnictví, pojišťovnictví a vznik nové vrstvy společnosti, a to
vlastníků výrobních podniků. Dalším faktem byla i centralizace císařství. V roce 1781
byl vydán Josefínský konkursní řád, který byl komplexní, platil pro všechny situace, pro
všechny společenské vrstvy a zejména pro všechny části císařství. Byl však natolik
obsáhlý, že svojí zdlouhavostí vytvářel ve společnosti spíše potíže, než by smysluplně
fungoval jako jeho předchůdci. Jeho nedostatky se i přes novelizace nepodařilo
odstranit. Tento stav trval do roku 1869, kdy byl vydán Rakouský konkursní řád.
Rakouský konkursní řád však pečlivě neupravoval problematiku velkých věřitelů, která
byla rozvojem bankovnictví žádoucí, a tak svojí povahou následoval svého předchůdce
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– Josefínský konkursní řád. Nežádoucí stav se zákonodárci snažili napravit vydáním
řadou speciálních zákonů v roce 1884 a také posílením prostřednictvím občanského
soudního řádu v roce 1895. Nepatrný konkurs byl nakonec definován v roce 1914
císařským nařízením č. 337/1914 říšského zákoníku.
(2) Právní úprava úpadkového práva v Československu od roku 1914

Nově vzniklá Československá republika převzala v rámci zachování kontinuity
práva i právní úpravu práva úpadkového. Tato právní úprava přetrvala do roku 1931,
kdy byl přijat zákon č. 64/1931 Sbírky zákonů a nařízení, konkursní, vyrovnávací a
odpůrčí řád. Důvodem pro změnu byla i dualita právní úpravy, kdy na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi platily zákony z Uherska a naopak v českých zemích byla úprava
rakouská.
Předpis z roku 1931 jednak rozlišoval konkurs a nepatrný konkurs, dále
rozlišoval pohledávky na tři skupiny, značná pozornost byla taktéž věnována vyrovnání
a byl vytvořen prostor pro souhlas věřitele, což bylo považováno za prospěšné.
Charakteristickým rysem úpadkové úpravy z roku 1931 bylo posílení
konkursního komisaře, který přebral některé pravomoci konkursních soudů. Reforma
také měla snahu ochránit zájmy věřitelů, a to zvýšením jejich uspokojení. Zakotvena
byla také součinnost dlužníka při přezkoumávání přihlášek pohledávek ve
vyrovnávacím řízení a přísaha dlužníka v tomto řízení. Velice významný prostor dostal i
řád odpůrčí.
Důsledkem nástupu komunistické strany k moci a zrušením soukromého
podnikání se vytratila i úprava konkursního a úpadkového práva. Taková úprava neměla
v tomto společenském a politickém prostředí prostor a smysl. Zbytková úprava byla
ponechána v občanském soudním řádu v rámci reciprocity se zahraniční úpravou.
Konkursní a vyrovnávací řízení bylo opět zavedeno po sametové revoluci (po roce
1989) a spolu s příchodem tržní ekonomiky po více než čtyřiceti letech zákonem č.
328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání ze dne 11. července 1991.

(3) Zákon o konkursu a vyrovnání
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Nový tržní systém si po pádu komunismu vyžádal reformu, či spíše obnovení
úpadkového práva. Dne 1. října 1991 se tak stal účinný zákon č. 328/1991 Sb., o
konkursu a vyrovnání. Byl částečně inspirován svým předchůdcem z roku 1931,
nicméně s ohledem na vývoj ekonomického prostředí byl dost zastaralý a v mnoha
ohledech nevyhovující. Svojí úpravou byl také nevyhovující pro tehdejší ekonomické
prostředí, kdy v devadesátých letech minulého století probíhala rozsáhlá privatizace
státních podniků. Tyto podniky často trpěly platební neschopností, jelikož jejich
funkcionáři nebyli schopni podniky řídit. Častým důvodem platební neschopnosti byla i
druhotná platební neschopnost, kdy odběratelé těchto společností nebyli schopni své
závazky platit včas anebo neplatili vůbec. ZKV opomíjel úpravu oddlužení jako dalšího
sanačního způsobu řešení úpadku. Největší prostor byl věnován zejména konkursnímu
řízení. Zákon se také týkal nuceného vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem, jak je již
z názvu zákona zřetelné.
Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů byla shrnuta do dvou ustanovení,
a to do ust. § 15 a § 16 ZKV. Samotné ust. § 15 ZKV obsahovalo taxativní výčet šesti
právních úkonů dlužníka, které by byly vůči jeho majetkové podstatě neúčinné, pokud
by se jich dlužník dopustil v době šesti měsíců před zahájením insolvenčního řízení,
anebo v době po podání návrhu na prohlášení konkursu. Procesně správný postup, který
měl insolvenční správce (dle ZKV: správce konkursní podstaty) při takovém zjištění
učinit byl ten, že předmětné plnění zapsal do majetkové podstaty dlužníka a vyzval
osobu, v jejíž dispozici toto plnění bylo, k jeho vydání do majetkové podstaty dlužníka.
Pokud tak tento subjekt neučinil, využil insolvenční správce procesních nástrojů, a to
podání žaloby o zaplacení či žaloby o vyklizení. Naopak ust. § 16 ZKV se spíše
přibližovalo dnešní právní úpravě a také právní úpravě odporovatelnosti v občanském
zákoníku. Na rozdíl od dnešní právní úpravy nebyly přesně definovány tři skutkové
podstaty neúčinných právních úkonů, kterým lze odporovat tzv. odpůrčí žalobou nýbrž
předmětné ustanovení ZKV se zcela odvolávalo na ust. § 42a ObčZ 1964, které
vymezovalo úmyslnou skutkovou podstatu neúčinného právního úkonu. Přesněji
popsáno - insolvenční správce anebo konkursní věřitel mohl odporovat právnímu úkonu
učiněnému v posledních třech letech ode dne, kdy se insolvenční správce anebo
konkursní věřitel dozvěděl o odporovatelném právním úkonu dlužníka. Podstatou
tohoto neúčinného právního úkonu byl úmysl dlužníka zkrátit uspokojení věřitelů a
druhé straně musel být tento úmysl znám, přičemž byla vytvořena domněnka, že pokud
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je druhou stranou osoba blízká, má se za to, že jí tento úmysl byl znám. Toto právo
mohl insolvenční správce anebo konkursní věřitel uplatňovat nejenom proti osobě, která
měla prospěch z neúčinného právního úkonu, ale i proti jeho dědicům či právním
nástupcům. Zatímco dnes má dle úpravy v IZ aktivní legitimaci k podání odpůrčí žaloby
pouze insolvenční správce, ZKV přisvědčil toto právo i konkursnímu věřiteli.
Úprava výše uvedených dvou ustanovení se tedy od sebe lišila a lišila se také od
dnešní úpravy neúčinných právních úkonů popsaných v insolvenčním zákoně. Je nutno
podotknout, že neplatnost právních úkonů ZKV přímo neřešil, nepřímo se jí však
dotýkal právě u neúčinnosti, když stanovil, že neúčinný právní úkon nemusí být také
neplatným, tj. neúčinnost právního úkonu nemá na jeho platnost vliv.
(4) Insolvenční zákon

Od počátku nabytí účinnosti ZKV bylo zřejmé, že tento zákon nepostačí na
vyvíjející se ekonomickou, politickou i společenskou situaci. Bylo nutné tento předpis
novelizovat, anebo ho zcela reformovat. Právě při zpracování největší novelizace ZKV
se zákonodárci rozhodli, že lepším krokem bude celou tuto oblast reformovat do nového
zákona. Celý proces novelizace se tedy přeměnil na proces vytváření nového
insolvenčního zákona. Žádala si to i mezinárodní situace, jelikož 1. května 2004 Česká
republika vstoupila do Evropské unie a byla tak vázána řadou nařízení souvisejících i
s insolvenčním řízením. V první polovině roku 2006 byl proto přijat zákon č. 182/2006
Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jehož účinnost
nastala dne 1. ledna 2008. Nový insolvenční zákon byl velice obsáhlý, jelikož se jednalo
o zákon speciální. Vytvořil množství nových procesních postupů, nové instituty a
mechanismy. Spolu s tímto předpisem bylo třeba formulovat i řadu podzákonných
prováděcích předpisů7.

Vývoj institutu neplatnosti a neúčinnosti v občanském právu
7
např: Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí
některá ustanovení insolvenčního zákona; Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o
náhradách jejich nutných výdajů
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Důvodová zpráva účinného občanského zákoníku odkazuje na právní úpravu z roku
1931, kdy byl zaveden zákon č. 64/1931 Sb., konkursní, vyrovnávací a odpůrčí řád. Ten
má svůj základ ve výše uvedeném III. Císařském nařízení č. 337/1914, který zavádí řád
konkursní, řád vyrovnávací, řád odpůrčí. Ve vývoji neúčinnosti, anebo chceme-li,
odporovatelnosti, vidíme prolínání s úpadkovým právem. Právní úprava se od 1. 1. 2014
odchýlila od ObčZ 1964. Do tohoto zákona byla právní úprava neúčinnosti vtělena
teprve v roce 1991, a to novelou zák. č. 509/1991 Sb., konkrétně pak začleněním ust. §
42a. Tato právní úprava tak byla obsažena pouze v jediném ustanovení, které
samozřejmě problematice odporovatelnosti nestačilo, a tato musela být dotvářena
judikaturou. Taktéž tento zákon hovořil o odporovatelnosti a nikoliv o neúčinnosti, jako
je tomu dnes. Po nabytí účinnosti IZ došlo k dvojímu pojmenování. Zatímco ObčZ 1964
mluvil o odporovatelnosti, v IZ se objevovala neúčinnost. Ke sjednocení došlo až
v rámci rekodifikace občanského práva v roce 2014, kterým se toto názvosloví
sjednotilo. Nadále však byla ponechána speciální úprava neúčinnosti v režimu
insolvenčního řízení.
Další kapitola popisuje instituty neplatnosti a neúčinnosti v občanském právu a
detailněji odlišuje starou a novou úpravu u jednotlivých rozhodnutí.
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Porovnání neplatnosti
s insolvenčním zákonem

a

neúčinnosti

v občanském

zákoníku

Na úvod celé kapitoly považuji za důležité upřesnit terminologii, kterou zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon používají
v souvislosti s neplatností a neúčinností. Rekodifikace občanského práva s sebou
přinesla i nové termíny, a proto již od 1. 1. 2014 nemluvíme o právním úkonu, ale o
právním jednání. Změna terminologie však nebyla provedena ve všech speciálních
zákonech, kterým je i insolvenční zákon, a proto se pro účely insolvenčního řízení
nadále používá termín právní úkon. Tato nesourodá úprava může působit velké zmatky
a může se zdát, že jde o dva úplně rozdílné pojmy.
Právní jednání je jednáním, které může spočívat v konání i opomenutí, a vyvolává
právní následky. Právní následky jsou vyjádřené v konkrétním právním jednání, ale také
plynou ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí či ze zavedené praxe stran. Právní jednání
musí odpovídat dobrým mravům i zákonu, a pokud jim neodpovídá, následkem je
neplatnost takového právního jednání, případně neúčinnost.
Rozdílná terminologie však není jediným rozdílem mezi právem občanským a
insolvenčním v této oblasti. Rozdíl je zejména v povaze neplatnosti a neúčinnosti
právního jednání v občanském zákoníku a v insolvenčním zákoně. Insolvenční zákon
jako zákon speciální, by měl upravovat oblasti, které jsou obecným zákonem upraveny
nedostatečně. Bohužel u insolvenčního zákona to neplatí, a tak spíše než by obecné
právo dotvářel, prolamuje jeho úpravu. Úprava neplatnosti a neúčinnosti je jednou
z oblastí, kde insolvenční zákon prolamuje úpravu obecného občanského práva. „S
určitou nadsázkou lze tedy tvrdit, že obecné právo se na hranicích mezi insolvenčním a
mimoinsolvenčním světem láme, a že tu tak lze pozorovat jev, popisovaný populární
fyzikální poučkou jako hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená.“8
Neplatnost v občanském zákoníku
Občanský zákoník na začátku oddílu upravující neplatnost právního jednání zcela
zastává zásadu In favorem negotti (in favorem contractus), tj. říká že: „Na právní
jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.“ 9. Tuto zásadu
8 TROUP, Tomáš. RAKOVSKÝ, Adam. Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence
aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená. Obchodněprávní revue. 2014 (10), s. 273
9
ust. § 574 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sbírka zákonů, 2012.
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zdůrazňuje i důvodová zpráva a upřednostňuje platnost právního jednání před jeho
neplatností. „Neplatnost je tedy zcela výjimečnou, a to negativní vlastností právního
jednání.“10 Je třeba brát ohled na vůli účastníků smluvního vztahu. Pokud mají vůli
platně právně jednat, je potřeba brát takové právní jednání za platné, dle výkladu ust. §
574 OZ. Občanský zákoník ve svých dalších ustanoveních projevuje tuto zásadu také
možností konverze právního jednání (§ 575) z neplatného na platné, pokud má toto jiné
právní jednání náležitosti platného právního jednání. Dále pokud je právní jednání
platné jenom částečně a lze tuto část oddělit od zbytku neplatného právního jednání,
zachová se alespoň toto platné právní jednání (§ 576). Pokud je však důvodem
neplatnosti nespravedlivý poměr uspořádání práv a povinností stran, které spočívá
v nezákonném určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu, provede
nápravu takového právního jednání soud a rozhodne o změně právního jednání tak, aby
takové uspořádání bylo spravedlivé (§ 577). Nakonec chyby v psaní a počtech nejsou
právnímu jednání na újmu, je-li jejich význam nepochybný. Soudní praxe také
několikrát projevila vůli upřednostnit platné právní jednání před neplatným.
K takovému závěru dospěl i Ústavní soud např. v rozhodnutí II. ÚS 571/06, I. ÚS
625/03 anebo II. ÚS 3381/10.
(1) Absolutní a relativní neplatnost právního jednání

Neplatnost rozlišujeme na absolutní a relativní, přičemž k absolutní neplatnosti
přihlíží soud i bez návrhu zatímco k relativní neplatnosti přihlíží pouze na návrh.
Absolutně neplatné právní jednání nemůže vyvolat právní účinky a nemusí se ho nikdo
dovolávat. V případě absolutní neplatnosti působí účinky ex tunc, tudíž od počátku. Na
takové právní jednání se hledí jakoby nebylo a právní následky nevyvolalo. Důvodem
neplatnosti může být také formální stránka právního jednání, a to když nebylo učiněno
ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. Rozhodnutí soudu o takové
neplatnosti bude mít vždy deklaratorní povahu, jelikož takové jednání je neplatné od
počátku.
Pokud bylo právní jednání učiněno osobou omezenou na svéprávnosti, a která
jednala v duševní poruše, je takové právní jednání neplatné. V této situaci však mluvíme
o relativní neplatnosti. Relativně neplatného právního jednání se musí jedna ze stran
10 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 188.
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dovolat. Takové neplatnosti se dle dikce zákona může dovolat ten: „kdo byl k právnímu
jednání přinucen hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající vzhledem k
významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem toho, jemuž
bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu […]“11. Naopak právo namítnout neplatnost
nemá osoba, která tuto neplatnost způsobila anebo tím získala pro sebe výhodu. Zároveň
zákon ukládá povinnost nahradit vzniklou škodu straně, která o neplatnosti nevěděla.
Tato povinnost se vztahuje jak na neplatnost relativní, tak i na absolutní. Dovolatelnosti
relativní neplatnosti poctivou smluvní stranou můžeme najít již v minulosti. Příkladem
rozhodnutí v této věci je například rozhodnutí Nejvyššího soudu z r. 1938, které
konstatuje: „Právo domáhati se nicotnosti smlouvy nelze smluvně vyloučit. Smluvního
ujednání, jímž bylo vyloučeno právo napadati právní jednání z důvodu relativní
neplatnosti, může se dovolati jen poctivý smluvce.“12. Dnešní úprava neplatnosti se
zásadně liší od úpravy před 1. 1. 2014. Důvodem je také nový koncept občanského
zákoníku, který dává přednost autonomii vůle smluvních stran, aby si ujednaly práva a
povinnosti podle sebe. Od toho se odvíjí i pojetí neplatnosti. Pokud se právní jednání
příčí dobrým mravům či porušuje zákon, dovoláváme se na základě dnešní úpravy
neplatnosti relativní. Absolutně neplatné právní jednání je takové, „které se zjevně příčí
dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek“ 13.
Rozdílem je tedy zjevné porušení a veřejný pořádek. Úprava v ObčZ 1964 byla
obecnější a jednalo se v zásadě o neplatnost absolutní.
Za porušení zákona se považuje porušení kogentní právní normy, od které se
adresáti nemohou odchýlit. Prolamuje se tak výše zmíněná autonomie vůle, která je
vůdčím principem dnešního soukromého práva. Za porušení však v určitých případech
můžeme považovat i takové právní jednání, které je v rozporu s dispozitivní právní
normou, a to z toho důvodu, že dispozitivní právní norma je určitou představou
zákonodárce (a tudíž doporučující) a zjevné odchýlení se od této normy může být
v rozporu s dobrými mravy. Následky porušení zákona jsou v občanském zákoníku
zmíněny napříč částí upravující jak absolutní majetková práva, tak relativní majetková

11

ust. § 587 odst. 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sbírka zákonů, 2012.
12 ČESKÁ REPUBLIKA. Sbírka rozhodnutí nejvyšších stolic soudních býv. republiky Československé:
Sbírka rozhodnutí nejvyššího soudu ve věcech občanských. In: Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické
vydavatelství v Praze XII., 1939, ročník 1938, číslo 115. s. 1087
13 ust. § 588 odst. 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Sbírka zákonů, 2012.
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práva. Pokud u konkrétní právní úpravy nenalezneme následek takového porušení,
nastupuje generální klauzule tak, jak je obsažena v ust. § 580 odst. 1 OZ.
Dobré mravy jsou obecným pojmem, který poskytuje široký prostor pro jeho výklad
a pochopení. Neexistuje jednotná definice, co jsou dobré mravy, nicméně můžeme
jejich pojem přebrat ze soudního či doktrinálního výkladu, ač se tyto výklady mnohdy
liší. Například Ústavní soud České republiky chápe dobré mravy jako: „souhrn
etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy
zajišťováno i právními normami, tak aby každé jednání bylo v souladu s obecnými
morálními zásadami demokratické společnosti“14. Otázkou dobrých mravů se zabýval i
Nejvyšší soud České republiky, který chápe dobré mravy jako: „mravní zásady, popř.
kulturní a společenské normy, které jsou obecně přijímány v určité společnosti a vytváří
tak obecné mínění o tom, co je touto společností akceptovatelné a pokládané za poctivé
a slušné jednání“15. Dále bychom se mohli zabývat výčtem doktrinálního chápání
dobrých mravů podle Sedláčka, Knappa, Salače či Hurdíka, to však není cílem této
práce. Důležité je, že neexistuje přesné vymezení dobrých mravů. Důvodem je zejména
vyvíjející se společnost, která v určitých svých fázích může považovat určité právní
jednání za souladné s dobrými mravy, zatímco následně se stejné právní jednání bude
těmto dobrým mravům příčit. Z toho plyne i závěr, že při posuzování platnosti právního
jednání, které se příčí dobrým mravům, je potřeba zřetelně zkoumat individuální a
konkrétní znaky či okolnosti každého případu. Až poté lze vyhodnotit platnost či
neplatnost právního jednání. Z důvodové zprávy plyne, že pokud se právní jednání
zjevně příčí dobrým mravům, může mít za následek pouze absolutní neplatnost.
Porušení dobrých mravů může mít za následek i neplatnost relativní, a to v případě, že
se nebude jednat o porušení zjevné.
Nakonec se považuje za absolutně neplatné právní jednání i takové, které zavazuje k
nemožnému plnění od počátku. Taková nemožnost musí být objektivní, tudíž není
nemožná jenom pro dlužníka, ale pro každého. Nelze ji ani zaměňovat s nemožností
plnění po platně uzavřeném právním jednání ve smyslu ust. § 2006 odst. 1 OZ. Fakticky
nemožné plnění od počátku je takové, které nelze nikdy splnit. Nemůže se tedy ani
vztahovat na plnění, které vznikne v budoucnu, protože takové plnění možné je,
14
15

Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 4. 2001, sp. zn. 29 Cdo 1583/2000
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neexistuje však v čase právního jednání. „Počáteční právní nemožnost plnění je dána
tam, kde neexistuje podle norem platného práva žádná možnost, že dojde ke splnění
závazku.“16
Neúčinnost v občanském zákoníku
Ačkoliv je neúčinnost také vlastností právního jednání, stejně jako jeho platnost či
neplatnost, souvisí s vyvoláním následků právního jednání, zatímco neplatnost vypovídá
o splnění či nesplnění náležitostí právního jednání. O neúčinnosti mluví občanský
zákoník jako o relativní. „Relativní neúčinnost znamená, že i když právní jednání
dlužníka obecně účinné bude, tj. obecně mít právní následky bude, nebude je mít vůči
věřiteli – pokud se svých práv vznesením odporu úspěšně dovolá.“17 Hlavním znakem
pro neúčinnost je zkrácení uspokojení vykonatelné pohledávky věřitele dlužníkovým
jednáním a právě institut relativní neúčinnosti má chránit věřitele před takovým
jednáním dlužníka. O neúčinnosti rozhoduje soud, a to na návrh, který se nazývá
odpůrčí žaloba. Na rozdíl od staré úpravy neúčinnosti v ObčZ 1964, nová úprava mluví
o výrazně odlišném přívlastku věřitelovy pohledávky, která je neúčinným právním
jednáním zkrácena. Podle nové úpravy musí totiž jít o vykonatelnou pohledávku. Stará
úprava mluvila o vymahatelné pohledávce, jejíž význam byl několikrát soudy
projednáván a judikován. Věřitel tudíž musí mít exekuční titul k vymáhané pohledávce.
Pokud soud neúčinnost dlužníkova právního jednání vysloví, působí toto rozhodnutí
jenom vůči konkrétnímu věřiteli, který odpůrčí žalobu podal. Nepůsobí tudíž erga
omnes, jak bylo výše uvedeno u neplatnosti. Účinky neúčinnosti působí ex tunc, ač se
prohlášení o neúčinnosti váže na konstitutivní rozhodnutí soudu. Relativně neúčinné
právní jednání se automaticky nespojuje s neplatným právním jednáním, naopak takové
jednání je nadále platné.
Občanský zákoník také rozlišuje několik skutkových podstat neúčinnosti právního
jednání. Tyto můžeme dělit na několik druhů. Týkají se jednak úplatného či
bezúplatného právního jednání, dále na obecné právní jednání a konkrétně
vyjmenované. Jednotlivé skutkové podstaty doprovází zejména rozdílné lhůty, ve
kterých se věřitel může dlužníkova neúčinného právního jednání dovolat.
16 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 97880-7400-529-9., s. 2076
17 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters
Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 198.
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V první skutkové podstatě, která se zakládá na úmyslu dlužníka zkrátit své věřitele a
zároveň na vědomosti druhé strany o tomto úmyslu dlužníka, se věřitel může
neúčinnosti takového právního jednání dovolat v posledních pěti letech, přičemž lhůta
počíná běžet v okamžiku konání či opomenutí takového právního jednání. Podmínky
této skutkové podstaty musí být splněny kumulativně a důkazní břemeno je na věřiteli,
tj. musí prokázat úmysl dlužníka zkrátit věřitele a také musí prokázat skutečnost, že
druhá strana o tomto úmyslu dlužníka věděla. Tato skutková podstata je velice podobná
úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu specifikovanému v ust. § 242 IZ.
Dalším dvěma skutkovým podstatám lze odporovat ve dvouleté lhůtě a opět zde
musí být prokázán úmysl dlužníka zkrátit své věřitele, přičemž z povahy právního
jednání musel být druhé straně znám úmysl dlužníka zkrátit věřitele, případně musí jít o
osobu blízkou dlužníku a dlužník takto musí učinit ve prospěch této osoby. Od 1. 1.
2014 se rozšířil okruh osob blízkých. Za osoby blízké se dle nové úpravy považuje:
„příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona
upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném
se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i
osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

18

. Občanský zákoník tudíž

shodně s ObčZ 1964 a IZ vytváří vyvratitelnou právní domněnku, že osoba blízka o
úmyslu dlužníka zkrátit věřitele věděla. Je tedy na této osobě zda prokáže, že dlužníkův
úmysl nemohla ani při náležité pečlivosti poznat. Tato koncepce tedy přenáší důkazní
břemeno na žalovaného. O obraně osoby blízké proti odpůrčí žalobě judikoval i
Nejvyšší soud České republiky, který blíže vyložil podmínky, za kterých by osoba
blízká v případě obrany proti odpůrčí žalobě vyvrátila domněnku, že o úmyslu dlužníka
věděla: „Osoba dlužníkovi blízká se může ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák.
ubránit odpůrčí žalobě, jen jestliže prokáže, že o dlužníkově úmyslu zkrátit
odporovaným právním úkonem věřitele nevěděla a ani nemohla vědět, přestože vyvinula
„pečlivost“ k poznání tohoto dlužníkova úmyslu a šlo o „náležitou pečlivost“.
Vynaložení náležité pečlivosti předpokládá, že osoba dlužníkovi blízká vykonala
s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka
takovou činnost (aktivitu), aby dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, který tu byl v době
18

ust. § 22 odst. 1, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů, 2012.
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odporovatelného právního úkonu, u jejich výsledků poznala (tj. aby se o tomto úmyslu
dozvěděla).“19 Toto ustanovení je do právního řádu vloženo zcela z praktických důvodů.
Dlužníci totiž raději převádí svůj majetek na osoby blízké zejména z praktických
důvodů, jelikož takový postup jim skýtá šance ponechat svůj majetek alespoň pocitově
ve své dispozici a zároveň jej přes blízké osoby ovládat (například jej spravovat či
přímo užívat). Zatímco v případě, kdy se o osobu blízkou nejedná, je na věřiteli aby
prokázal, že jí tento úmysl dlužníka zkrátit věřitele musel být znám. Druhá strana proto
musí vždy vynaložit takovou péči, aby zjistila dlužníkův úmysl zkrátit své věřitele a pro
takový případ s touto osobou právně nejednat. Je tedy na posouzení soudu, jak
konkrétní případ vyhodnotí.
Občanský

zákoník

mluví

o

konkrétním

právním

jednání

v souvislosti

s konsenzuálním právním jednáním, kterým je kupní či směnná smlouva. U tohoto
konkrétního právního jednání stanovuje lhůtu jednoho roku na odporování neúčinných
právních úkonů dlužníka, pokud druhá strana poznala v dlužníkově jednání mrhání
majetkem. Takto krátká lhůta je stanovena z důvodu větší právní jistoty, jelikož je
běžné, že druhá strana kontrahuje z důvodů výhodnosti smlouvy. Tato výhoda však
nesmí být výhodná až příliš, tzn., aby dlužník záměrně nemrhal majetkem za účelem
zkrácení svých věřitelů. Věřitel je povinen prokázat, že dlužník mrhal svým majetkem,
a to tím, že kupní cena byla příliš nízká „a že druhá strana musela toto objektivně
rozpoznat“20. Nutno dodat, že lhůty mají hmotněprávní charakter, tudíž nepostačí
předání poštovnímu přepravci v poslední den lhůty, nýbrž je nutné, aby byla žaloba
dodána soudu v poslední den lhůty. Za okamžik počátku jejího běhu se míní situace,
kdy dlužník napadané jednání učinil. Rozdílná praxe stanovení počátku plynutí lhůty je
u nemovitostí, kde se za okamžik počátku označuje den, kdy nastaly účinky vkladu
práva do katastru nemovitostí. „Pro závěr, zda dlužníkův úkon zkracuje uspokojení
pohledávky věřitele (§42a obč. zák.), je rozhodný stav, jaký tu byl v době, kdy dlužník
právní úkon učinil; je-li předmětem dlužníkova právního úkonu nemovitost evidovaná
v katastru nemovitostí, je jím den, k němuž nastaly účinky vkladu práva do katastru
nemovitostí.“21

19

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1912/2000
20 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 97880-7400-529-9., s. 2142
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1209/2011
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Nakonec u bezúplatných právních jednání, kterými dlužník zkracuje uspokojení
věřitele, je stanovena dvouletá odpůrčí lhůta. Zákon nemluví konkrétně o darování,
nicméně mluví obecně o bezúplatném právním jednání, což je širší pojem než samotné
darování. Do bezúplatného právního jednání můžeme zahrnout například poskytnutí
zápůjčky třetí osobě, přičemž předmětem zápůjčky by byl majetek dlužníka, který by
mohl sloužit k uspokojení věřitelovy vykonatelné pohledávky a dlužník by si za tuto
zápůjčku nenárokoval ani úrok. Dlužník se tímto jednáním zbaví svého majetku,
neuspokojí svého věřitele a nezíská ani žádnou další výhodu. Takové jednání by tedy
mohlo být neúčinné. Zákon však dále stanoví, kdy nejde o neúčinné bezúplatné právní
jednání. Takovým jednáním je povinnost stanovená zákonem, což může být například
plnění na výživné. Dále jde o příležitostné dary a věnování učiněná v přiměřené výši na
veřejně prospěšný účel, anebo pokud se jedná o plnění, kterým dlužník projevuje
morální závazek ze slušnosti (např. spropitné servírce v restauraci). I v tomto případě
bude zřejmě na příslušném soudu, jak vyhodnotí dlužníkovo jednání a zda bylo
v souladu s výše uvedenými podmínkami, anebo zda nebylo záměrně namířené na
krácení věřitelova uspokojení.
Odpůrčí žalobou je možno také napadnout odmítnutí dědictví či dohodu o
vypořádání dědictví. Tuto možnost má věřitel i v případě předluženého dědictví.
„Odpůrčí žaloba je právním prostředkem sloužícím k uspokojení vymahatelné
pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (exekučním řízení), a to postižením věcí,
práv nebo jiných majetkových hodnot, které odporovaným právním úkonem ušly z
dlužníkova majetku, popřípadě vymožením peněžité náhrady ve výši odpovídající
prospěchu získanému z odporovatelného právního úkonu. Žaloba o zaplacení peněžité
náhrady je opodstatněná tehdy, není-li dobře možné uspokojení věřitele z toho, co
odporovatelným právním úkonem ušlo z dlužníkova majetku (např. proto, že osobě, v
jejíž prospěch dlužník odporovaný právní úkon učinil, již takto nabyté věci, práva nebo
jiné majetkové hodnoty nepatří); pasivně věcně legitimovanou je osoba, které vznikl z
odporovatelného právního úkonu dlužníka prospěch.“ 22 Z výše uvedeného jednoznačně
vyplývá, že aktivně legitimován k odpůrčí žalobě je vždy věřitel, který byl zkrácen. Na
druhé straně odpůrčí žaloby stojí pasivní legitimace, přičemž pasivně legitimováno je
několik skupin osob. Zákon ustanovení o osobách, vůči kterým se lze neúčinnosti
22
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dovolat, rozděluje na dva odstavce, ve kterých jsou určité rozdíly. U osob v prvním
odstavci se lze neúčinnosti dovolat bez omezení. Mezi tyto osoby patří ten, kdo
s dlužníkem právně jednal a přímo z tohoto právního jednání nabyl prospěch. Konkrétní
příklad takové osoby je například dlužník, který splní dluh, a to: „tomu, kdo mu
předloží věřitelovo potvrzení, že je oprávněn plnění přijmout, nebo vydá-li mu kvitanci,
kterou věřitel vystavil, ledaže dlužník věděl, že ten, kdo potvrzení předložil, není
oprávněn plnění přijmout“23. Dále vůči dědici anebo vůči právnímu nástupci při
přeměně právnické osoby. Do druhé skupiny osob patří výše zmíněné osoby, které měly
prospěch z bezúplatného právního jednání, osoby blízké a osoby, jímž musely být
známy okolnosti, pro něž by se věřitel mohl dovolat neúčinnosti právního jednání. Jak
již bylo zmíněno výše, důkazní břemeno u skupiny osob blízkých přechází na
žalovaného, přičemž u ostatních osob, kterým musely být známy okolnosti zkrácení
věřitele, zůstává na žalobci, tudíž na věřiteli.
Pokud soud prohlásí dlužníkovo právní jednání za neúčinné, má věřitel právo
domáhat se uspokojení pohledávky i z toho, co neúčinným jednáním z dlužníkova
majetku ušlo. Pokud to již není možné, náleží věřiteli přiměřená náhrada.
Ohledně pojmu „co z dlužníkova majetku ušlo“ se již i v minulosti vedly spory.
Soudní praxe brala tento pojem velice formálně a ve světle judikatury šlo pouze o
zcizení majetku. Zřízení zástavního práva či jiného věcného břemene nebylo pod tento
pojem zahrnováno, ač snižovalo hodnotu dlužníkova majetku. Projevil to i Nejvyšší
soud v citovaném rozhodnutí: „vyslovení právní neúčinnosti zástavní smlouvy uzavřené
dne 24. 1. 2007 mezi dlužníkem žalobkyně a žalovanými, kterou dlužník žalobkyně
(zástavce) zatížil nemovitosti ve svém vlastnictví zástavním právem ve prospěch
žalovaných (zástavních věřitelů), nemůže představovat podklad pro výkon rozhodnutí
(exekuci), který by umožnil věřiteli (žalobkyni), jež má vůči dlužníkovi vymahatelnou
pohledávku, domoci se v exekuci proti žalovaným uspokojení své pohledávky z majetku,
který by ušel dlužníkovi v důsledku jeho odporovaného úkonu (zástavní smlouvy). Je
tomu tak proto, že na základě uvedené zástavní smlouvy žalovaní nezískali od dlužníka
žádný majetek, který by mohl být postižen výkonem rozhodnutí (exekucí). V uvedeném
smyslu nemohlo ani dojít k zákonnému předpokladu objektivního zkrácení uspokojení
věřitelovy pohledávky, jestliže dlužníkův právní úkon v daném případě nevedl ke
23
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zmenšení jeho majetku“24. Je otázkou, jak se k tomuto postaví soudy po rekodifikaci
občanského práva. Podle mého názoru je správné považovat i takovéto jednání za
zkracující, jelikož hodnota majetku se prokazatelně snižuje. Odpůrci této teorie by
mohli argumentovat tím, že by se tak zvýšila nejistota úvěrujících společností
v poskytování například hypotečních úvěrů s podmínkou zřízení zástavního práva na
úvěrované nemovitosti. Nicméně ve chvíli, kdy občanský zákoník operuje se zkrácením
věřitelovy vykonatelné pohledávky, je na pečlivosti takového úvěrujícího věřitele, aby
možnost neúčinného zkracujícího právního jednání dlužníka rozpoznal. K vykonatelné
pohledávce totiž náleží exekuční titul, na základě kterého dost možná věřitel podá návrh
na zahájení exekučního řízení. Taková řízení se zapisují do Centrální evidence exekucí,
což je veřejný seznam vedený Exekutorskou komorou ČR, kam mají možnost nahlížet i
třetí osoby.
V případě náhrady, která náleží věřiteli v případě, že není možné vydat plnění, které
z dlužníkova majetku ušlo, by se mělo jednat o peněžitou náhradu. Judikaturní ani
doktrinální výklad nedovodil, že by mohlo jít o naturální plnění, jak je tomu
v insolvenčním řízení podle komentáře Maršíkové k IZ25.
Držitel tohoto plnění je ve své podstatě nepoctivým držitelem, a tak by měl
v souladu s ust. § 1000 OZ vydat i veškerý užitek, kterého nepoctivou držbou nabyl. U
dědice a právního nástupce totéž platí jen v případě, že jim musely být známé okolnosti,
pro které se věřitel mohl domáhat neúčinnosti právního jednání. Na poctivého držitele
toto pravidlo o vydání neplatí. Ten vydá pouze přijaté plnění.
„Nabyla-li třetí osoba k věci, z níž by se věřitel mohl jinak domoci uspokojení,
takové právo, že se proti této osobě neúčinnosti dovolat nelze, má ten, proti němuž se
věřitel neúčinnosti právního jednání mohl dříve dovolat a za jehož držby právo třetí
osobě vzniklo, vůči věřiteli povinnost k náhradě škody.“26 Smyslem tohoto ustanovení
má být poskytnutí náhrady škody věřiteli v případě, že právo třetí osoby „je silnější než
24
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právo věřitele a tento věřitel se již nemůže vůči této osobě dovolat neúčinnosti“ 27, jedná
se tak zřejmě o dobrověrného nabyvatele. Nejasnou zůstává výše náhrady škody a
z důvodu nedostatečného vymezení v zákonném ustanovení se bude nejspíše dále vést
spor (v případě poskytování náhrady škody) o její výši. Důvodová zpráva ani
komentářová literatura k občanskému zákoníku blíže tuto úpravu nespecifikuje,
případně nedostatečně přibližuje výši případné náhrady škody. Bude tedy nejspíše
záležet na soudní praxi, jak se k tomuto stavu vyjádří. Co se týče povahy odpovědnosti
k náhradě škody, tak mám za to, že jde zřejmě o objektivní odpovědnost k povinnosti
náhrady škody, tudíž pro vznik nároku není nutný úmysl.
Pokud se osoba, která by na základě konstitutivního rozhodnutí měla povinnost
vydat plnění, chce vyhnout odpůrčí žalobě, může se jí zprostit uspokojením věřitelovy
pohledávky. Nutností je splnění celé pohledávky a nejen její části. Věřitel může
požadovat pouze navrácení plnění ve výši pohledávky, nikoliv vyšší. Pokud se tato
osoba dostala k tomuto plnění na základě vzájemného plnění s dlužníkem, je povinností
dlužníka vrácení tohoto vzájemného plnění.
Na závěr oddílu relativní neúčinnosti v OZ, se nabízí možnost ochrany jak vlastníka
věci, tak i nového nabyvatele věci zapsané ve veřejném rejstříku před dalším
nakládáním. Věřitel má právo vyznačit poznámku o tom, že se domáhá neúčinného
právního jednání, a to přímo do veřejného seznamu. Nejznámější aplikace tohoto
ustanovení je vyznačení poznámky u nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, jejíž
právní základ je dán ust. § 23 odst. 1 písm. q) KatZ. Tímto způsobem je věc chráněna
před dalšími převody, jelikož případný další nabyvatel, který věc nebude přes takto
zapsanou poznámku nebude moci s úspěchem tvrdit, že byl v dobré víře.

Neplatné a neúčinné právní úkony dle insolvenčního zákona
Insolvenční zákon obsahuje speciální a vlastní úpravu neplatnosti a neúčinnosti
právních úkonů. Na začátek je vhodné poznamenat, že neúčinnost právního úkonu může
nastat pouze u platného právního úkonu.
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Tato tématika úzce souvisí s tématem majetkové podstaty dlužníka, jelikož do
majetkové podstaty dlužníka patří i majetek jiných osob než dlužníka, pokud jde o
plnění z neplatných či neúčinných právních jednání.
Neplatné právní úkony a důvody neplatnosti
O neplatnosti právního úkonu bylo psáno v předchozí kapitole a lze říci, že
hmotněprávní povahu neplatnosti právního úkonu můžeme přebrat z občanského
zákoníku. Po rekodifikaci soukromého práva došlo „k zásadnímu posunu od doktríny
absolutní neplatnosti k neplatnosti relativní“28 a nezbývá, než posuzovat kdo je
oprávněn neplatnost namítnou anebo zda nevyplývá již ze zákona. Neplatnost ze
zákona29 tak může mít povahu absolutní neplatnosti, jelikož se jí osoba může dovolat
bez návrhu a naopak relativní neplatnosti je potřeba se dovolat na návrh (ačkoliv
relativní neplatnost také může vyplývat ze zákona, jako je tomu v ust. § 296 odst. IZ). I
tak ale není hranice mezi absolutní a relativní neplatnosti v insolvenčním zákoně přímo
stanovena. Insolvenční zákon proto spíš vymezuje procesněprávní povahu neplatnosti a
upravuje právě procesní postupy v případech neplatných právních úkonů.
Pokud je po zahájení insolvenčního řízení potřeba určit platnost právních úkonů,
které se dotýkají majetkové podstaty, příslušným je vždy insolvenční soud, který dané
insolvenční řízení vede. Řízení o neplatnosti právního úkonu v probíhajícím
insolvenčním řízení bude vždy incidenčním sporem a aktivně legitimovaným v této věci
je výlučně insolvenční správce. Neplatnost však může být také insolvenčním soudem
posuzována jako předběžná otázka, např. v rámci vylučovací žaloby.
Pokud by v průběhu insolvenčního řízení o předmětné otázce neplatnosti probíhalo
řízení před civilním soudem a tento civilní soud by určil neplatnost právního úkonu
v průběhu insolvenčního řízení, pak není insolvenční soud takovým rozhodnutím o
neplatnosti vázán. Důležitým je tedy okamžik nabytí právní moci a nepostačí tak pouhé
zahájení řízení o neplatnosti či vydání rozhodnutí. Právní moc musí také nastat před
zahájením insolvenčního řízení, tudíž pokud by právní moc nastala v den zahájení
insolvenčního řízení, není toto rozhodnutí pro insolvenční soud závazné. Toto
28
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ustanovení nám blíže neurčuje, jak má být neplatnost prohlášena, zda je nutné, aby byla
součástí výroku rozhodnutí, či nikoliv. Lze tedy předpokládat, že postačí prohlášení o
neplatnosti vyjádřená i třeba v odůvodnění rozhodnutí, která se v daném řízení
posuzovala například jako předběžná otázka. Soudní praxe také rozšířila toto ustanovení
o zamítavý druh rozhodnutí když: „dovodila, že insolvenční soud by měl být vázán
pravomocným rozhodnutím obecného soudu i v případě, že žaloba na určení neplatnosti
právního úkonu týkajícího se majetku dlužníka byla obecným soudem pravomocně
zamítnuta před zahájením insolvenčního řízení“.30 Totéž vyplývá i z rozsudku
Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 124/2008. Pokud by tedy nebylo
pravomocně o neplanosti právního úkonu rozhodnuto před zahájením insolvenčního
řízení, je po zahájení insolvenčního řízení v této věci příslušný pouze insolvenční soud.
O neplatnosti právního úkonu v průběhu insolvenčního řízení rozhodne tudíž
insolvenční soud, a to tak, že tuto otázku vyhodnotí jako předběžnou, anebo o ní
rozhodne v incidenčním sporu. U absolutní neplatnosti platí obdobný princip jako
v civilním soudnictví či v hmotném právu, tj. absolutně neplatný právní úkon může
insolvenční soud posoudit i bez návrhu. Jednou ze stran tohoto sporu je vždy
insolvenční správce.
(1) Důsledky prohlášení neplatnosti

Po prohlášení neplatnosti právního úkonu dlužníka následuje vydání
majetkového prospěchu získaného plněním z neplatného právního úkonu. Insolvenční
správce je povinen takové plnění vydat, pokud se tímto plněním obohatila majetková
podstata dlužníka. V opačném případě může insolvenční správce vydání odmítnout.
Také je může odmítnout, pokud je požadováno více, než činí toto obohacení. Osoba,
která o vydání žádá, může po tomto odmítnutí žádat navrácení po samotném dlužníkovi,
nikoliv však po insolvenčním správci na úkor majetkové podstaty dlužníka. V tomto
případě jde vlastně o modifikaci ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném
obohacení a vydání všeho, co bezdůvodným obohacením účastník nabyl. Zatímco
občanský zákoník předpokládá synallagmatické plnění obou účastníků, v insolvenčním
řízení má insolvenční správce privilegium, aby plnil jako druhý.
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Dále insolvenční zákon stanoví postup po odmítnutí vrácení insolvenčním
správcem. Pokud totiž insolvenční správce odmítne plnění vydat, může se osoba, jež
žádá o vydání, domáhat tohoto vydání vylučovací žalobou. Lhůta na podání žaloby činí
30 dnů a plyne ode dne, „kdy insolvenční správce osobě, která o vydání majetkového
prospěchu žádá, doručil písemné vyrozumění o odmítnutí její žádosti“ 31. Maršíková32
ve svém komentáři uvádí, že tato lhůta je lhůtou hmotněprávní, tudíž pro dodržení lhůty
musí být žaloba doručena soudu nejpozději poslední den lhůty. Příslušný je opět
insolvenční soud, před kterým se insolvenční řízení vede. Tento spor je na základě ust. §
159 odst. písm. b) IZ incidenčním sporem.
Může také nastat situace, že insolvenční správce zpeněží plnění, jehož se
neplatný právní úkon týká. Insolvenční správce tak činí v rozporu s ust. § 225 odst. 4 a
ust. § 5 IZ. Osoba, které má být z neplatného právního úkonu vydáno plnění, se může
s žalobou obrátit na soud, k jejímu projednání je příslušný insolvenční soud. Příslušnost
soudu je dána skutečností, že jde opět o incidenční spor, nicméně v tomto případě se
opírá o ust. § 159 odst. 1 písm. h) IZ.
Neúčinné právní úkony a důvody neúčinnosti
Vedle neplatných právních úkonů insolvenční zákon rozlišuje také neúčinné právní
úkony dlužníka, kterými tento zkracuje možnost uspokojení věřitelů anebo zvýhodňuje
některé věřitele na úkor jiných. Vedle toho se má za to, že za právní úkon se považuje
také dlužníkovo opomenutí.
Jak již bylo naznačeno, je potřeba rozlišovat neplatný a neúčinný právní úkon,
jelikož neúčinný právní úkon musí být platný. Na osobu, která se dovolává neúčinnosti
právního úkonu, má tento právní úkon modifikované či suspendované právní účinky.
Neplatnému právnímu úkonu, na rozdíl od neúčinného, nelze odporovat.
Plnění z neúčinných právních úkonů náleží v insolvenčním řízení do majetkové
podstaty dlužníka, což je další odlišnost od úpravy občanského zákoníku. Insolvenční
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zákon dbá na možnost, že by již toto plnění mohlo být v držení třetí osoby, která ho
nabyla v dobré víře, a proto je možné kromě původního plnění navrátit do majetkové
podstaty i jinou rovnocennou náhradu, která bude odpovídat hodnotě původního plnění
či navrátit jej v naturální formě. Pokud by s vydaným plněním do majetkové podstaty
nebylo naloženo tak, že by bylo použito k uspokojení věřitelů anebo s ním bylo
nakládáno jiným nepřiměřeným způsobem, může se osoba, která vydala toto plnění,
domáhat jeho vrácení, ale až po skončení insolvenčního řízení.
Insolvenční zákon rozlišuje tři skutkové podstaty neúčinných právních úkonů, které
budou blíže rozebrány v následujících podkapitolách, a těmi jsou neúčinné právní úkony
bez přiměřeného protiplnění, neúčinné zvýhodňující právní úkony a neúčinné úmyslně
zkracující úkony.
(1) Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění

Pokud se dlužník zaváže poskytnout plnění bezúplatně, plnění bez prospěchu
anebo pokud se dlužník zavázal poskytnout protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně
nižší než obvyklá cena plnění, k němuž se dlužník zavázal, považuje se tento úkon za
neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění. Podmínkou je existující úpadek
dlužníka v době, kdy došlo k neúčinnému právnímu úkonu, anebo k takovému jednání
dlužníka vedlo, přičemž zákon upravuje vyvratitelnou domněnku existence úpadku,
pokud bylo nepřiměřené plnění učiněno ve prospěch osoby dlužníku blízké anebo ve
prospěch osoby, která tvoří s dlužníkem koncern.
Tomuto neúčinnému právnímu úkonu lze odporovat, pokud byl učiněn ve lhůtě
tří let před zahájením insolvenčního řízení anebo ve lhůtě jednoho roku před zahájením
insolvenčního řízení. Lhůta tří let je dána v případě, když bylo plněno ve prospěch osob
blízkých a osob tvořících s dlužníkem koncern a lhůta jednoho roku pokud bylo plněno
ve prospěch jiné osoby.
Insolvenční zákon také taxativně stanoví, co není úkonem bez přiměřeného
protiplnění. Do výčtu patří plnění uložené právním předpisem, což může mít povahu
veřejnoprávní, např. zaplacení cla, daně, pojistného anebo povahu soukromoprávní,
např. úhrada výživného. Dalším úkonem je příležitostný dar v přiměřené výši, který je
spolu s třetím úkonem, kterým je poskytnutí plnění s ohledem na slušnost, potřeba
33
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posuzovat individuálně dle konkrétních okolností. Posledním úkonem je právní úkon, o
kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude
mít přiměřený prospěch. Předpokladem je, že nejde o úkon učiněný ve prospěch osoby
blízké či osoby tvořící s dlužníkem koncern.
(2) Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů

Insolvenční zákon dále definuje neúčinný právní úkon, kterým je právní úkon
zvýhodňující. Takto takový právní úkon definujeme, pokud by se některému věřiteli
dostalo vyšší míry uspokojení než věřitelům ostatním. Obdobně jako v předešlé
skutkové podstatě i v této se nevyžaduje úmyslné jednání. Postačí tudíž jednání
neúmyslné. V rámci této skutkové podstaty se nejedná o to, že by věřitel vůči
dlužníkovi žádnou pohledávku neměl, anebo že by tato pohledávka byla nižší než
plnění, jehož se tomuto věřiteli dostane, nicméně věřitel obdrží více, než by obdržel
v případě, kdy by byl dlužníkův úpadek řešen konkursem.
Zvýhodňujícími právními úkony jsou dle insolvenčního zákona zejména úkony,
jimiž dlužník splnil dluh dříve, než se stal splatným, případně dohodnul změnu nebo
nahrazení závazku ve svůj neprospěch, prominul svému dlužníkovi splnění dluhu či
jinak umožnil zánik či nesplnění svého dluhu a také tehdy, pokud poskytl svůj majetek
k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn
vnitřního obsahu zastavené věci hromadné – nejde tudíž o zajištění nemovitého
majetku, popsané v dalším odstavci, ale o zajištění související s obchodním závodem
dlužníka. Je nutné podotknout, že tento výčet obsažen v ust. § 241 odst. 3 IZ je výčtem
demonstrativním.
V případě předčasného splacení závazku dlužníkem, který je ve prospěch
zástavního věřitele zajištěn zástavním právem, nejde o zvýhodňující, ani zkracující
právní úkon, což dovodila judikatura. O zvýhodňující ani zkracující úkon nejde: „neboť
po předčasném splacení došlo k výmazu zástavního práva a v případě konkurzu by se
žalovaný uspokojoval z prodeje těchto nemovitostí a nikoli poměrně s ostatními
nezajištěnými věřiteli.“.33 Maršíková ve svém komentáři uvádí i druhou stránku
předčasného splacení závazku zajištěného zástavním právem: „Vzhledem k tomu, že
neúčinností právního úkonu není dotčena jeho platnost, je třeba dovodit, že pokud bude
33
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splněna pohledávka zajištěná zástavním právem, toto zástavní právo zanikne ze zákona
a na rozdíl od případné neplatnosti právního úkonu, díky níž se na právní úkon nahlíží
tak, jako by nebyl (tj. nedošlo nikdy ke splnění zajištěné pohledávky a zástavní právo
tedy ani nikdy nezaniklo), nemůže dojít k jeho obnovení.“34. Judikatura dále dovodila, že
zvýhodňujícím právním úkonem může být i ručitelské prohlášení dlužníka, že uspokojí
pohledávku věřitele v případě, že ji neuspokojí věřitelův dlužník.35 Za zkracující
neúčinný právní úkon lze považovat i kupní smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a
věřitelem, pokud po uzavření kupní smlouvy byla taktéž uzavřena i dohoda o započtení
kupní ceny proti pohledávce kupujícího (věřitele), jelikož se v době účinnosti kupní
smlouvy nedostalo dlužníku za prodaný majetek žádného skutečného protiplnění a
nemohly tak být uspokojeny pohledávky ostatních věřitelů. 36 Kromě skutečností, které
mohou být zkracujícími či zvýhodňujícími právními úkony, judikatura specifikovala i
právní jednání, která z určitých důvodů nemusí být zkracující. Může to být kupř. případ
uznání promlčeného závazku dlužníkem. Důvodem skutečnosti, že takové právní
jednání není zkracující je skutečnost, že dlužník uznává již existující závazek. Nic na
posouzení nemění ani fakt, že pohledávka je promlčená, jelikož promlčení pohledávky
nezpůsobuje její zánik.37 „Promlčený závazek je i nadále závazkem existujícím a
uznáním znovu nevzniká.“38 Dále soudní praxe dovodila, že ani dohoda o narovnání (a
v ní obsažena dohoda o zápočtu) nemusí být zvýhodňujícím právním úkonem, a to
rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 12/2015.
Stejně jako v předchozí skutkové podstatě neúčinného právního úkonu,
insolvenční zákon usnadňuje postup vymáhání aktiv vůči osobám blízkým dlužníku a
osobám tvořících koncern s dlužníkem. Vůči těmto osobám lze zkracujícímu
neúčinnému právnímu úkonu odporovat, pokud byl učiněn v posledních 3 letech před
zahájením insolvenčního řízení. U plnění učiněného ve prospěch jiných osob je tato
lhůta zkrácena na jeden rok, přičemž počátek lhůty se opět počítá od zahájení
insolvenčního řízení. Odpůrčí žalobu však insolvenční správce může podat pouze do
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jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku v souladu s ust. § 235
odst. 3 IZ, a to v obou případech. Dalším společným znakem s předchozí skutkovou
podstatou je výčet úkonů, které zvýhodňujícími právními úkony nejsou. Osoby vyjma
osob blízkých tak mohou v rámci své obrany proti odpůrčí žalobě insolvenčního
správce namítat, že: „dlužníkův úkon byl učiněn za podmínek obvyklých v obchodním
styku a že dlužník za něj obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový
prospěch“39.
(3) Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů

Poslední skutkovou podstatou neúčinných právních úkonů, kterou insolvenční
zákon upravuje, je neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů. Podstatou této
skutkové podstaty je úmysl dlužníka zkrátit své věřitele, přičemž na rozdíl od
předcházejících skutkových podstat vedou dlužníka ke zkrácení subjektivní důvody
zakládající úmysl. Dalším a obligatorním předpokladem naplnění skutkové podstaty je
skutečnost, že tento úmysl dlužníka musel být druhé straně - s ohledem ke všem
okolnostem - znám. Takovému právnímu úkonu lze odporovat, pokud byl učiněn
v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení, přičemž zde: „není
požadavek, aby šlo o právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo
aby šlo o právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku“40. V rámci úvah de lege ferenda
by bylo vhodné postavit najisto, zda-li postačí úmysl nepřímý (eventuální), jako je tomu
v trestním právu, anebo zda-li zde musí být úmysl přímý.
Opět se zde máme existenci vyvratitelné právní domněnky u osoby blízké, a to
v souvislosti s druhou podmínkou této skutkové podstaty. Má se tedy za to, že pokud
byl úmyslně zkracující právní úkon učiněn ve prospěch osoby blízké anebo ve prospěch
osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.
Koncepce tohoto ustanovení je obdobná koncepci uvedené v ust. § 589 a násl. OZ. Tato
osoba tudíž musí prokazovat, že dlužníkův úmysl zkrátit věřitele nemohla ani při
náležité pečlivosti poznat. O tom, že důkazní břemeno je v tomto případě přeneseno na
osobu, ve prospěch které byl úmyslně zkracující právní úkon učiněn, svědčí i rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2005, sp. zn. 30 Cdo 955/2005: „V řízení o určení,
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že právní úkony dlužníka jsou vůči věřiteli neúčinné, nese věřitel břemeno tvrzení a
důkazní břemeno ohledně úmyslu dlužníka zkrátit své věřitele a ohledně toho, že tento
úmysl musel být druhé straně znám; jestliže druhou stranou jsou osoby dlužníkovi
blízké, je naopak na těchto osobách, aby prokázaly, že úmysl dlužníka zkrátit věřitele
nemohly i při náležité pečlivosti poznat.“ 41. O přenesení důkazního břemene rozhodoval
Nejvyšší soud již v roce 2001, k tomu viz. rozsudek ze dne 23. května 2001, sp. zn. 21
Cdo 1912/2000.
Insolvenční zákon v tomto případě neurčuje, co může být úmyslně zkracujícím
právním úkonem, nicméně tyto úkony postupně stanovuje judikatura. Takovým právním
úkonem dle judikatury může být zřízení věcného břemene, kterým došlo ke snížení
hodnoty dlužníkova majetku.42 Dalším příkladem takového úkonu může být i dohoda o
vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, jestliže jejím uzavřením nemůže
věřitel dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku, který připadl manželu
dlužníka.43

41 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 955/2005
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 06. 2012, sp. zn. 21 Cdo 76/2011 a Rozsudek Krajského
soudu v Hradci Králové ze dne 09. 09. 2013, sp. zn. 45 ICm 1843/2012
43 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2000, sp. zn. 21 Cdo 2544/2000
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Odpůrčí žaloba jako procesní aspekt neplatnosti a neúčinnosti
právních úkonů
Charakteristika odpůrčí žaloby
Řízená zahájeno na základě odpůrčí žaloby je z pohledu insolvenčního zákona
incidenčním sporem ve smyslu ust. § 159 odst. 1 písm. d) IZ, byť byla tato skutečnost
dříve v insolvenčním zákoně uvedena přímo v oddílu věnujícímu se odpůrčím žalobám
a novelou zákona č. 294/2013 Sb., byla vypuštěna, Nejvyšší soud ČR přesto několikrát
judikoval, že jde o incidenční spor. Této tezi svědčí i výše uvedené zákonné ustanovení.
Dále ji lze z pohledu právní nauky charakterizovat jako žalobu určovací. Odpůrčí
žalobou se odporuje neúčinným právním úkonům dlužníka. Pokud soud odpůrčí žalobě
vyhoví, je osoba povinna vydat toto plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové
podstaty dlužníka. Povinné osoby jsou pak osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný
právní úkon učiněn, anebo které měly z neúčinného právního úkonu prospěch. Zákon
myslí i na právní nástupnictví, a proto dále určuje, že tuto povinnost mají i dědici a
právní nástupci výše uvedených osob.
Nejasnou zůstává povaha lhůty pro podání odpůrčí žaloby, která je dle zákona
určena na 1 rok od účinků úpadku dlužníka, tudíž od zveřejnění v insolvenčním
rejstříku. Názory na povahu lhůty se liší. Například Kozák 44 ve svém komentáři
považuje tuto lhůtu za procesní, jelikož se jedná o lhůtu propadnou a přirovnává ji
ke lhůtě pro podání přihlášky pohledávky, u které soudy opakovaně judikovaly, že je to
lhůta procesní. Na základě této analogie odvozuje i povahu lhůty pro podání odpůrčí
žaloby. Naopak v komentáři od Hásové a Moravce45 se dočteme, že tato lhůta je lhůtou
hmotněprávní. Ze zkušeností v insolvenční praxi se přikláním právě k hmotněprávní
povaze této lhůty, nicméně z logického hlediska si myslím, že by tato lhůta měla být
lhůtou procesní. Otázkou však také zůstává, zda je tento spor tak zásadní v době, kdy se
rozvíjí elektronizace justice i státní správy a v době internetu a datových schránek se
doručí žaloba k soudu v den jejího odeslání (jistě na minutu přesně). Soudy se zabývaly
také počátkem lhůty pro uplatnění odpůrčího práva. Ačkoliv se lhůty v občanském a
44
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insolvenčním zákoně liší, může nastat otázka, kdy počíná běžet lhůta pro uplatnění
odpůrčího práva v případě převodu nemovitých věcí zapsaných do veřejného seznamu.
„Z uvedených důvodů dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že u právních
úkonů, podle nichž práva vznikají vkladem do katastru nemovitostí ČR, lze považovat za
dlužníkem učiněný právní úkon, popř. za právní úkon, k němuž došlo mezi dlužníkem a
osobami jemu blízkými, jen takový právní úkon, podle něhož bylo na základě
pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o jeho povolení vloženo právo do
katastru nemovitostí ČR. Tříleté lhůty pro uplatnění práva odporovat právním úkonům
dlužníka proto v těchto případech počínají běžet dnem, následujícím po dni, ke kterému
vznikly účinky vkladu práva do katastru nemovitostí ČR; určujícím tedy z tohoto
hlediska je den, kdy návrh na vklad práva byl doručen katastrálnímu úřadu (§ 2 odst. 3
zákona č. 265/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).“46
Pokud jde o určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu a vydání plnění, které
tímto právním úkonem získala třetí osoba, postup lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi
se pravomocným rozhodnutím soudu na základě odpůrčí žaloby určí, že dlužníkův
právní úkon je vůči majetkové podstatě neúčinný. Po tomto pravomocném rozhodnutí
soudu, zapíše insolvenční správce tuto věc anebo toto plnění do soupisu majetkové
podstaty dlužníka a vyzve povinnou osobu k vydání této věci anebo tohoto plnění.
Uplatní tak vlastně pohledávku vůči tomu, kdo se bezdůvodně obohatil47. Pokud tak
povinná osoba neučiní, podá insolvenční správce proti ní žalobu na plnění (zaplacení).
Tento spor již není sporem incidenčním, jako tomu je v případě odpůrčí žaloby, nýbrž
jde o spor spadající pod ust. § 294 IZ. Otázkou pak zůstává, jaký soud je věcně
příslušným, zda je to soud obecný anebo soud insolvenční. Pokud by příslušným nebyl
soud insolvenční, pak je na místě aplikovat ust. § 9 OSŘ o věcné příslušnosti soudu.
Jelikož ust. § 9 odst. 2 OSŘ na takto specifický typ sporu nepamatuje, použije se odst. 1
tohoto ustanovení a příslušným soudem tak bude obecný soud dle bydliště žalovaného.
Této konstrukci se podrobně věnoval Vrchní soud v Praze, a to ve svém Usnesení sp.
zn. Ncp 2311/2010 ze dne 18. 11. 2010.
Nadto je nutno připomenout i ust. § 239 odst. 4 IZ, které výše uvedenou konstrukci
prolamuje a umožňuje, aby petit v odpůrčí žalobě vedle určení neúčinnosti právního
46
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40
úkonu dlužníka obsahoval i uložení povinnosti úhrady peněžitého plnění. Odpůrčí
žaloba tak v sobě může obsahovat dva požadavky, které se dle výše uvedené koncepce
měly řešit odděleně. Insolvenční zákon však tuto alternativu uvádí pouze u peněžitého
plnění, v případě vydání věci tedy nelze dané ustanovení použít. Pokud se vše řeší
v jedné žalobě, dochází tak k úspoře nákladů řízení, k urychlení celého procesu a tudíž i
k urychlení celého insolvenčního řízení.
(1) Aktivní legitimace

Ve třetí kapitole již bylo naznačeno, kdo je dle IZ (konkrétně ust. § 239 odst. 1
IZ) aktivně legitimován k podání odpůrčí žaloby proti dlužníkovu neúčinnému
právnímu úkonu. Podle dikce zákona je touto osobou výlučně insolvenční správce. Tato
úprava se po nabytí účinnosti ZKV a v praxi zdála být protiústavní, a tak byla tato
problematika několikrát judikována. K tomu lze uvést například Usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 29 Cdo 3/2013, ve kterém soud výslovně uvedl
stanovisko, že nelze pochybovat o tom, že jedinou aktivně legitimovanou osobou je
insolvenční správce. Protiústavností tohoto ustanovení se zabýval taktéž Ústavní soud
České republiky ve svém plenárním nálezu Pl. ÚS 33/15 ze dne 7. 11. 2017, v němž
nepřiznal aktivní legitimaci jednotlivému věřiteli k podání odpůrčí žaloby. Pokud by se
věřitelům i tak zdálo toto ustanovení nespravedlivé, mohou využít svého práva
vyplývajícího z druhého odstavce ust. § 239 IZ. Z pozice věřitelského výboru či
z pozice zástupce věřitelů lze o podání odpůrčí žaloby rozhodovat, a to tak, že
insolvenčnímu správci lze závazně uložit, nechť odpůrčí žalobu podá. Insolvenční
správce se v takovém případě však může ohradit nedostatkem finančních prostředků
v majetkové podstatě, které by náklady odpůrčí žaloby kryly. Pak je na místě, aby
věřitelský výbor poskytl insolvenčnímu správci přiměřenou zálohu na pokrytí nákladů
spojených s podáním odpůrčí žaloby. Pokud by následně byl insolvenční správce
v incidenčním sporu úspěšný, je tato záloha pohledávkou za majetkovou podstatou.
(2) Pasivní legitimace

V oblasti pasivní legitimace odpůrčí žaloby v insolvenčním řízení nedošlo ke
změně oproti úpravě v ZKV.

Odpůrčí žaloba je namířena proti osobě, která má

povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, který se dle odpůrčí
žaloby posuzuje. „Zjednodušeně řečeno, odpůrčí nároky jsou koncipovány tak, že
pasivní věcná legitimace postihuje osoby, jímž se dostalo prospěchu (poskytnutím
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plnění podle neúčinného právního úkonu dlužníkem) z neúčinného právního úkonu
dlužníka.“48 Vydání směřuje do majetkové podstaty dlužníka. Tento okruh osob je blíže
specifikován v ust. § 237 IZ.
Do prvního okruhu osob spadají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní
úkon učiněn anebo které z něho měly prospěch. Jde tedy o osoby, vůči kterým plnění
směřovalo, přičemž formou jednání může být jak konání, tak i opomenutí. Jednání
dlužníka může být jednostranné i vícestranné. Takovým úkonem může být například i
splnění dluhu insolvenčním dlužníkem za dlužníka třetí osoby, která z takového úkonu
měla prospěch. Pokud bylo plnění vzájemné, insolvenční správce navrátí tento majetek
osobě povinné neprodleně po vydání plnění do majetkové podstaty. V případě, že by
nebylo možné vydat majetek, považuje se tento nárok za přihlášenou pohledávku, která
se v souladu s ust. § 188 IZ přezkoumá, případně se popře a teprve po zjištění této
pohledávky se uspokojí v rámci insolvenčního řízení. Pokud vydané plnění nebylo
v insolvenčním řízení použito k uspokojení věřitelů, mohou se osoby, které toto plnění
vydaly, domáhat jeho vrácení po skončení insolvenčního řízení.
Druhá skupina navazuje na první, a to ve smyslu právního nástupnictví.
Povinnost vydat dlužníkovi plnění z neúčinného právního úkonu mají také dědici nebo
právní nástupci výše uvedených osob, na které toto plnění přešlo. Insolvenční zákon
však předpokládá dvě podmínky, které nemusí být splněny kumulativně.
První podmínkou je vědomost výše uvedených osob o okolnostech, které
odůvodňují právo dovolávat se vůči těmto osobám neúčinného právního úkonu.
Liberace těchto osob je možná, pokud prokáží, že o úmyslu dlužníka zkrátit věřitele
nevěděly a ani nemohly, přičemž prokáží, že vyvinuly náležitou pečlivost, aby tento
úmysl poznaly. Nejvyšší soud k této liberaci vyjádřil svůj názor rozsudkem ze dne 23.
5. 2001 sp. zn. 21 Cdo 1912/2000 a charakterizoval, co se rozumí náležitou pečlivostí:
„Vynaložení náležité pečlivosti přepokládá, že osoba dlužníkovi blízká vykonala
s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka
takovou činnost (aktivitu), aby dlužníkův úmysl zkrátit věřitele, který tu byl v době
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odporovaného právního úkonu, z jejich výsledků poznala (tj. aby se o tomto úmyslu
dozvěděla).“49.
Druhým předpokladem pro povinnost vydání plnění do majetkové podstaty
dědicem anebo právním nástupcem je blízkost osob, pokud se tedy jedná o osoby blízké
ve vztahu k dlužníku anebo s ním tvořící koncern. Tyto osoby mají taktéž povinnost
toto plnění vydat. Osobu blízkou specifikuje ust. § 22 OZ a osobu tvořící koncern
s dlužníkem specifikuje ust. § 79 a § 80 ZOK. Kdo může být osobou blízkou osobě
právnické, bylo nespočetněkrát judikováno soudy. Za osobu blízkou osobě právnické se
tedy dle judikatury považuje fyzická osoba, která jménem právnické osoby činí právní
úkony, tudíž její statutární zástupce (k tomu např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
28. 1. 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008; Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2002,
sp. zn. 21 Cdo 5398/2007 následovaný rozhodnutími sp. zn. 29 Cdo 4536/2009 a 29
Cdo 2761/2010).
Judikatura v minulosti vymezila pasivní legitimaci i na ručitele dlužníka, a to
sice v režimu ObčZ 1964, nicméně lze předpokládat, že je takové vymezení
aplikovatelné i na režim insolvenčního řízení. „V posuzovaném případě dospěl odvolací
soud - i když nikoliv ze zcela přiléhavých důvodů - ke správnému právnímu názoru, že
dohodě o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví ze dne 4. 8. 1994 lze ve smyslu
ustanovení § 42a obč. zák. odporovat, i když ji neuzavřel daňový dlužník, ale osoba,
která ručila za daňový nedoplatek společnosti F. a F., v. o. s., v likvidaci.“50
(3) Příslušnost soudu

Odpůrčí žaloba je sporem incidenčním, řídícím se podle insolvenčního zákona a
příslušným soudem je tudíž insolvenční soud. Odpůrčí žaloba se tak projednává u
stejného soudu, u kterého je vedeno insolvenční řízení, tudíž místně příslušný krajský
soud a ve většině případů o ní rozhoduje tentýž soudce, který rozhoduje v konkrétním
insolvenčním řízení. Odpůrčí žaloba je součástí insolvenčního řízení a její průběh je
zaznamenáván v insolvenčním rejstříku. Rozhoduje se tudíž o všem souvisejícím
s majetkovou podstatou dlužníka v jednom řízení. Výhodou je flexibilita a rychlost,
která by z takto koncipovaného řízení měla plynout, jelikož o všem rozhoduje jeden
soudce (nutno říci, že ne vždy je toto pravidlem, když například Krajský soud v Českých
49
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Budějovicích rozděluje incidenční spory mezi ostatní soudce a incidenční věci tak
nerozhoduje stejný soudce, který rozhodoval o úpadku dlužníka) a není tak nutné
dožádávat si výsledky jednotlivých řízení z různě příslušných senátů.
Incidenční spor je tak součástí insolvenčního řízení a po skončení insolvenčního
řízení v něm nelze pokračovat. Výjimkou je pouze situace, kdy insolvenční řízení
skončí zrušením konkursu, resp. když insolvenční soud rozhodne o zrušení konkursu po
obdržení zprávy insolvenčního správce a splněním rozvrhového usnesení. Dalšími
výjimkami jsou splnění reorganizačního plánu anebo splnění oddlužení, které
insolvenční soud vezme na vědomí. I v takových případech se v incidenčním sporu
nepokračuje automaticky. Impulz musí být od věřitele, který má zájem na pokračování
incidenčního sporu a nastoupí do řízení jako účastník namísto insolvenčního správce.
Pokud takovou aktivitu od věřitelů insolvenční soud nezaregistruje, incidenční spor
zastaví.
Důsledky insolvenčního řízení na již probíhající řízení na základě odpůrčí žaloby
Inspirací pro tuto kapitolu byla analýza Mgr. Tomáše Troupa, LL.M. a JUDr.
Adama Rakovského, uveřejněná v odborném časopisu Obchodněprávní revue částka 10,
ročník 2014. Tito dva autoři propojili svět odpůrčího občanského práva a odpůrčího
insolvenčního práva a na konkrétních otázkách pozorovali rozdíly ve třech různých
právních úpravách, a to v režimu zákona č. 64/1931 Sb., konkursní řád, v režimu zákona
č. 328/1991 Sb., zákon o konkurzu a vyrovnání a v režimu zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon.
Insolvenční zákon řeší tento důsledek v rámci úpravy samotné odpůrčí žaloby:
„Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě
odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení
pokračovat.“51. Ustanovení § 239 IZ se také dotýká otázky litispendence v případě již
probíhajících odpůrčích žalob. Podle prvního odstavce, pokud probíhá v téže věci řízení
na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v tomto řízení do skončení insolvenčního
řízení pokračovat. Toto probíhající řízení se proto přeruší, a to do doby než insolvenční
řízení skončí. Je nutné dodat, že obecný soud řízení přeruší v každém případě, tj. ať již
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insolvenční správce odpůrčí žalobu v téže věci podá či nikoliv. Důvodem přerušení však
není ona překážka litispendence ve smyslu ust. 83 odst. 1 OSŘ, nýbrž samotné
probíhající insolvenční řízení, a to s ohledem na rozličné subjekty, které by v žalobě
vystupovaly na straně žalobce. Dalším důvodem je i povaha rozhodování, jelikož
v odpůrčí žalobě podané v insolvenčním řízení se posuzuje neúčinnost právního úkonu
pro účely insolvenčního řízení a po dobu jeho trvání. Není tedy zabráněno tomu, aby se
po skončení insolvenčního řízení v tomto řízení před obecným soudem pokračovalo.
Velice důležitý je okamžik vydání rozhodnutí a nabytí jeho právní moci. Pokud právní
moc rozhodnutí o neúčinnosti právního úkonu dlužníka nastala před rozhodnutím o
úpadku, je výše zmíněná konstrukce nerelevantní. Věřitel by se tudíž mohl domáhat
plnění a dlužník by jej nemusel vydat do majetkové podstaty.
Právě Troup a Rakovský ve svém odborném článku podrobně rozebírají související
právní terminologii. Na první pohled by se mohlo zdát, že veškerá řízení o odpůrčí
žalobě zahájená před insolvenčním řízením se bez dalšího přerušují. Tímto bychom
mohli tuto úpravu přirovnat k úpravě z roku 1931, respektive k úpravě konkursního
řádu. Dle Troupa a Rakovského, to však nelze stanovit takto bez dalšího, protože dle
jejich pozorování a podrobného výkladu dochází k přerušení řízení o odpůrčí žalobě
zahájené před insolvenčním řízením jen tehdy, pokud insolvenční správce podá odpůrčí
žalobu ohledně téhož skutku, tj. o stejném skutku, který byl vylíčen v odpůrčí žalobě
podané podle obecného občanského práva. Pro úplnost je nutné dodat, že pokud
porovnáme ještě úpravu ZKV, tak v této nemělo zahájení insolvenčního řízení absolutně
žádný vliv na již probíhající odpůrčí spor.
Maršíková52 ve svém komentáři k výše uvedenému názoru nedošla, pouze obecně
shrnuje, že v důsledku zahájení insolvenčního řízení dojde k přerušení řízení obecného
odpůrčího sporu a toto přerušení by mělo trvat do ukončení insolvenčního řízení. Dále
nastiňuje situaci, která v insolvenčním řízení může nastat, a to pokud insolvenční
správce nepodá odpůrčí žalobu v jednoroční objektivní lhůtě, případně vezme odpůrčí
žalobu zpět anebo dojde k jejímu pravomocnému zamítnutí. V takovém případě je toto
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přerušení nadbytečné a klidně by se v přerušeném řízení mohlo pokračovat, přičemž by
výsledek tohoto sporu neměl vliv na insolvenční řízení.
Touto problematikou se zabýval i Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn. 21
Cdo 539/2015. Obecně se výklad soudu přiklání ke komentáři Maršíkové a polemika
Troupa a Rakovského není rozvíjena. Dále se soud zabývá procesními lhůtami a
procesněprávními úkony, když konstatuje že: „Dnem zahájení insolvenčního řízení tedy
nastává v řízení o odpůrčí žalobě podané podle ustanovení § 42a obč. zák. ze zákona
obdobný stav, jako při přerušení řízení, který na jedné straně sice brání tomu, aby bylo
v řízení pokračováno (a soudem v řízení prováděny další úkony), avšak na druhé straně
má za následek, že nadále běží procesní lhůty, že účastníci smí v řízení činit
procesněprávní úkony a že proto také mohou nabýt právní moci rozhodnutí, která byla
v řízení o odpůrčí žalobě podané podle ust. § 42a obč. zák. vydaná před zahájením
insolvenčního řízení.“53. V zásadě se ale nauka a judikatura shodne na pravidle, že
v zahájeném řízení o odpůrčí žalobě podle občanského práva nelze pokračovat a takové
řízení se přerušuje.
Osobně se k teorii Troupy a Rakovského obecně přikláním. Pokud by insolvenční
správce totiž nepodal odpůrčí žalobu v téže věci, v jaké probíhá obecný odpůrčí spor,
nevidím důvod pro jeho přerušení. Navíc je nutno dodat, že jednoroční propadná
objektivní lhůta pro podání odpůrčí žaloby v insolvenčním řízení je mnohdy velice
krátká a přímo šikanózní. Ve většině případů je insolvenční správce nucen vyhledávat
podklady v rámci svého šetření i za pomoci orgánů činných v trestním řízení, jelikož
součinnost dlužníka nebývá vždy poskytována v dostatečném rozsahu, pokud vůbec
poskytována je. S tímto jevem se setkáváme zejména u právnických osob, kdy
účetnictví

dlužníka

bývá

nedosažitelné.

Jestliže

tedy

právní

jednání

není

zadokumentováno ve veřejném seznamu, nelze plnohodnotně prověřit neúčinné právní
úkony dlužníka. Nejčastějším svízelem v činnosti insolvenčního správce pak bývají
zjištění poskytnutá registry vozidel, kdy zápis v registru vozidel je deklaratorní povahy,
což znamená, že údaje zapsané v registru vozidel nemusí souhlasit se skutečným stavem
vlastnictví motorového vozidla podle občanského zákoníku. Insolvenčnímu správci se
tak mohou dostat záznamy o tom, že dlužník má na svoji osobu registrována motorová
vozidla, kterými je „vlastník“ a provozovatel, leč tato informace při absenci účetnictví a
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součinnosti dlužníka, je zcela lichá. Registry vozidel navíc nejsou povinny vést sbírku
listin související s motorovými vozidly a nemohou tak poskytnout plnohodnotnou
součinnost pro tak důležitou činnost jako je prověřování neúčinnosti. V této věci je na
škodu, že registr vozidel nemá obdobně jako je tomu v případě katastr nemovitostí
povahu veřejného seznamu. Občasně se také vyskytující obstrukční právní názory
jistých registrů vozidel ve smyslu, že požadovanou součinnost insolvenčnímu správci
neposkytnou, neboť mohou sdělit údaje pouze v rozsahu, které může požadovat dlužník
a náhled na užitečnost činnosti těchto úřadů z pohledu insolvenčního správce značně
snižují.
Výše uvedené přerušení je rigidní i v případě, že insolvenční správce nepodá žalobu
v propadné jednoroční lhůtě. Jelikož se nemůže v jednání pokračovat do skončení
insolvenčního řízení, které mnohdy trvá i několik let, může majetek, kterým se osoba
obohatila na základě neúčinného právního úkonu, ztratit svoji hodnotu. Taková situace
by tak i popírala účel a princip insolvenčního řízení, kde se mají věřitelé uspokojit
spravedlivě a v co možná nejvyšší míře. Otázkou pak také zůstává, zda nedošlo
k pochybení insolvenčního správce, který vystupuje z pozice veřejného činitele, a
nebylo by tak na místě uplatnit nárok žalobou na náhradu škody proti insolvenčnímu
správci po skončení insolvenčního řízení.
Insolvenční správce by však odpůrčí žalobu podat měl, a to s ohledem na striktní
výklad ust. § 235 odst. 2 IZ, to jest, že neúčinnost dlužníkova úkonu je založena pouze
pravomocným rozhodnutím soudu. Může se zdát, že v případě dobrovolného plnění
osoby povinné k vydání odporovatelného plnění nedává insolvenčnímu správci
povinnost a účelnost podat odpůrčí žalobu. Právě ale rigidní výklad výše uvedeného
ustanovení určuje insolvenčnímu správci povinnost odpůrčí žalobu podat. Pokud by
totiž insolvenční správce žalobu nepodal, nedostal by se vrácený majetek do majetkové
podstaty na základě pravomocného rozhodnutí soudu a mohlo by se tak stát, že pokud
by tato osoba chtěla tento majetek posléze navrátit, mohla by být ve svém nároku
úspěšná. Pravomocné rozhodnutí o neúčinném dlužníkově úkonu tak dává právní titul
pro zahrnutí navráceného majetku do majetkové podstaty dlužníka. V opačném případě
by právně mohlo jít o plnění bez právního důvodu a insolvenční dlužník by se tak mohl
bezdůvodně obohatit, ač skutkově by tomu tak být nemuselo.
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Odporovatelné právní úkony v zahraničním úpadkovém právu
Úprava neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů na Slovensku
Právní úprava neplatnosti a neúčinnosti se ve slovenské legislativě rozděluje stejně
jako v té české na dva režimy. Prvním je režim v oblasti obecného občanského práva a
druhým režimem je oblast úpadkového práva. Proto jsem tuto kapitolu rozdělila na další
dvě části, přičemž v obou částech se zaměřím zejména na neúčinnost (dále jako
odporovatelnost).
(1) Odporovatelnost v režimu obecného občanského práva

Na rozdíl od České republiky, Slovenská republika prozatím neprošla komplexní
rekodifikací civilního práva hmotného a na jejím území nadále platí právní základ daný
zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, který byl v době Československa
společným zákonem. Po rozpadu československého státu si každý z rozdělených států
provedl vlastní novelizace tohoto zákona, a tak se zpočátku stejná právní norma stala
rozdílnou. Tato situace se projevila i v úpravě odpůrčího práva. Dnes již sice je na
českém území platná jiná právní norma, i tak bych na začátek ráda porovnala
slovenskou úpravu s dříve platným ObčZ 1964.
Základní vymezení odporovatelnosti je v obou právních úpravách totožné,
přičemž v obou případech jde o relativní neúčinnost, stejně tak jak je dnes vymezena
v systematice OZ. Na Slovensku tudíž platí, že lze odporovat, pokud bylo zkráceno
uspokojení vymahatelné pohledávky a nikoliv vykonatelné pohledávky, jako je tomu
dnes upraveno v OZ. Záleží také na okamžiku vymahatelnosti pohledávky. K tomuto lze
aplikovat rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ačkoliv je toto rozhodnutí
v režimu ObčZ 1964, které bylo velice podobné ObčZ SR v době rozhodování. „I když
ke dni uzavření dohody o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví pohledávka
žalobkyně ještě nebyla vymahatelnou (v té době probíhalo řízení o této pohledávce,
zahájené u soudu dne 15. 7. 1993), bylo pro rozhodnutí v této věci podstatné, že v době
vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně byla pohledávka žalobkyně vymahatelnou.
Nedostatek vymahatelnosti pohledávky žalobkyně tedy nemohl být důvodem pro
zamítnutí žaloby.“54 Slovenský občanský zákoník dále upravuje jednotlivé skutkové
podstaty odporovatelnosti, které jsou s dřívější českou úpravou totožné v rámci tříleté
lhůty, ve které lze právním úkonům odporovat. Jak již bylo popsáno v předchozích
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kapitolách, v dnešní české právní úpravě o obecné neúčinnosti není tato lhůta jednotná,
ale liší se v různých skutkových podstatách. V každém případě je totožným znakem i
vyvratitelná domněnka v případě osoby blízké.
V rámci jednotlivých skutkových podstat neúčinných právních úkonů slovenské
úpravy můžeme shrnout, že tyto jsou rozpracovány podrobněji než v české právní
úpravě. Z obecného hlediska jde o tři skutkové podstaty, a to o skutkovou podstatu
zkracující, o neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění a o úmyslně zkracující
právní úkon, přičemž zkracující skutková podstata je ve čtvrtém odstavci specifikována
pro případ dlužníka, který je právnickou osobou. Dále můžeme konstatovat, že
slovenská právní úprava se podrobněji věnuje osobám, vůči kterým byl právní úkon
učiněn, a kromě osoby blízké dále specifikuje osoby, které mají majetkový podíl na
právnických osobách, tedy zejména statutární orgán, likvidátor právnické osoby či
prokurista. Zatímco se v českém právním prostředí několik let judikovalo, kdo je
osobou blízkou dlužníku a bylo pomocí soudních rozhodnutí dovozováno, že osobami
blízkými mohou být právě výše jmenované osoby, slovenská právní úprava je zakotvila
přímo do právní normy, čímž nevznikl prostor pro široké vymezení osoby blízké
prostřednictvím rozhodovací praxe soudů. V případě úmyslně zkracujícího právního
úkonu, musí být tento úmysl druhý straně znám, přičemž se má za to, že byl tento úmysl
druhé straně znám, pokud byl neúčinný právní úkon učiněn ve prospěch osoby blízké.
Ustanovení § 42b ObčZ SR v porovnání s ObčZ 1964 upravuje stejné podmínky
jako ust. § 42a odst. 3 a 4 ObčZ 1964. Zakotvuje institut odpůrčích žalob v případě
neúčinných právních úkonů, vymezuje pasivní legitimaci v případě uplatnění odpůrčí
žaloby a přechod odpovědnosti na dědice a právní nástupce té osoby, která měla
z neúčinného právního úkonu prospěch a nakonec stanoví, co je možno požadovat
v případě úspěchu na základě odpůrčí žaloby. Slovenská právní úprava je v těchto
bodech stejná, jako úprava v ObčZ 1964, tj. v dříve platném občanském zákoníku
v České republice.
(2) Odporovatelnost v režimu úpadkového práva

Úpadkové právo je na Slovensku upraveno v zákoně č. 7/2005 Z.z., o konkurze a
reštrukturalizácii. Již z názvu plyne, že úpadkové právo na Slovensku je koncipováno
jiným způsobem než v České republice. Na začátku zmíněného zákona je v ust. § 1
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ZKR vymezeno, co tento zákon upravuje: „Tento zákon upravuje riešenie úpadku
dlžníka speňažením majetku dlžníka a kolektívným uspokojením jeho veriteľov alebo
postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom
pláne; zákon upravuje aj riešenie hroziaceho úpadku dlžníka a oddlženie fyzickej
osoby.“55. Z uvedeného tedy plyne, že apel je kladen na kolektivní uspokojení věřitelů,
kdy formou řešení úpadku je konkurs, případně takzvaná restrukturalizace
(reorganizace) a v jistých případech (v případech fyzických osob) je možnou formou
řešení úpadku oddlužení. Samotná odporovatelnost je upravena v druhé části zákona
nazvané Konkurz, a to konkrétně v páté hlavě s názvem Účinky vyhlásenia konkurzu a
odporovateľné úkony. Další úpravu odporovatelnosti je možné najít ve čtvrté části
zákona, která upravuje oddlužení. Na začátek lze podotknout, že úprava neúčinných
právních úkonů, je ve slovenské právní úpravě úpadkového práva dvojí. V obou
případech však platí, že: „Odporovateľnosť právných úkonov ako určitá sankcia nie je
postihom za konkrétné vady právného úkonu, ale za jeho právné dôsledky vo vzťahu
k veriteľom dlužníka. Negatívne právne dôsledky sa prejavujú v tom, že konkrétný
právný úkon dlžníka spôsobí ukrátenie uspokojenia pohľadávok veriteľa. K tomu dôjde
v zásade vtedy, keď sa právnym úkonom dlžníka zmenší jeho majetok.“ 56. Ač se tedy
budeme v této kapitole věnovat spíše neúčinnosti, neboli odporovatelnosti, neznamená
to, že neplatnost není ve slovenském právním řádu upravena. Je upravena obecným
občanským hmotným právem, které se následně aplikuje i v úpadkovém právu, jelikož
ZKR specificky neupravuje neplatnost pro účely úpadkového řízení.
V první fázi se budu věnovat úpravě neúčinných právních úkonů v konkursním
řízení a budu je porovnávat s českou právní úpravou neúčinnosti právních úkonů
v úpadkovém právu obecně, jelikož v něm dvojí rozdělení nemáme.
Jako první bych vyzdvihla rozdílnost v aktivní legitimaci odpůrčí žaloby. Zatímco
v české právní úpravě je aktivně legitimován pouze insolvenční správce, ve slovenské
právní úpravě je k tomuto oprávněn jak insolvenční správce (dle slovenského
pojmosloví: správca konkurznej podstaty) tak i věřitel, přičemž věřitel tak může učinit
jenom pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní insolvenční správce. Lhůta k podání
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odpůrčí žaloby je stejná, tudíž jeden rok, rozdíl je však v počátku lhůty k uplatnění
práva. Český insolvenční zákon stanovuje počátek plynutí lhůty ode dne, kdy nastaly
účinky rozhodnutí o úpadku. Slovenská právní úprava určuje počátek této lhůty na den
prohlášení konkursu. Rozdílnost mezi oběma úpravami lze spatřovat v tom, že na
dlužníka je prohlášen úpadek, nicméně není stanoven způsob řešení úpadku. Lze tak
říci, že pokud by byl ve slovenském právním prostředí prohlášen na majetek dlužníka
úpadek, ale nebylo prozatím rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, nezačne plynout
lhůta k odporování neúčinných právních úkonů dlužníka.
Dle slovenské právní úpravy poté platí, že: „Právo odporovať právnemu úkonu
zanikne, ak sa neuplatní u povinnej osoby alebo na súde do jedného roka od vyhlásenia
konkurzu; právo odporovať právnemu úkonu sa považuje za uplatnené u povinnej
osoby, len ak povinná osoba toto právo písomne uznala.“57, zatímco česká právní
úprava připouští pouze uplatnění práva v případě neúčinného právního úkonu u soudu,
přičemž rozhodnutí o neúčinném právním úkonu má konstitutivní povahu. Důležitým
znakem je moment, kdy se má za to, že právo bylo u povinné osoby uplatněné. Zákon
neupravuje formu, obsah ani náležitosti, které má mít uplatnění tohoto práva u povinné
osoby. Jediným zákonným předpokladem je písemná forma uznání povinné osoby o
uplatnění odpůrčího práva. Pokud nebude mít věřitel anebo insolvenční správce
písemné uznání osoby povinné, nemůže tento majetek sepsat do soupisu majetku
dlužníka. Pokud nebude toto písemné uznání učiněno v prekluzivní jednoroční lhůtě a
insolvenční správce či věřitel nepodají odpůrčí žalobu, odpůrčí právo zaniká. Nic však
nebrání podání odpůrčí žaloby, a to i tehdy pokud byla povinná osoba vyzvána k uznání
odpůrčího práva. Není zde tudíž překážka litispendence, jelikož tato se vztahuje pouze
na probíhající soudní spory a uplatnění odpůrčího práva u povinné osoby soudním
sporem není. Zákonodárce také opomenul zakotvit úpravu účinků uznání uplatnění
odpůrčího práva u povinné osoby, jelikož zakotvil pouze účinky rozhodnutí soudu o
odpůrčí žalobě. Rozhodnutí soudu o odpůrčí žalobě je účinné vůči všem účastníkům
insolven
ního řízení zatímco v případě uznání uplatnění odpůrčího práva povinnou osobou
tyto účinky dle zákona známé nejsou.
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V rámci jednotlivých skutkových podstat se slovenská a česká právní úprava liší
pouze nepatrně. Také je zachováno rozdělení na tři skutkové podstaty: neúčinné právní
úkony bez přiměřeného protiplnění, zvýhodňující právní úkony a úmyslně zkracující
právní úkony. Délka lhůt je nastavena zcela stejně u všech tří skutkových podstat.
Rozdíl je v negativním vymezení, jelikož česká právní úprava vymezuje, co není
právním úkonem bez přiměřeného protiplnění a co není právním úkonem
zvýhodňujícím. Slovenská právní úprava toto negativní vymezení opomíjí a je tak na
rozhodovací praxi soudů, jaké situace nebude považovat za jednotlivé typy neúčinných
právních úkonů.
Slovenská právní úprava předvídá i situaci, kdy by dlužník učinil neúčinný právní
úkon po skončení konkursu. Takovému právnímu úkonu dlužníka je možné odporovat,
ale jenom pokud by byl do šesti měsíců od zrušení konkursu opět prohlášen na jeho
majetek konkurs. V takovém případě je nutno odlišovat, co bylo běžným jednáním
dlužníka a co již nikoliv.
O pasivní legitimaci odpůrčího práva bylo již obecněji pojednáno na začátku této
podkapitoly. Výše byla vymezena povinná osoba, neboli osoba, u které je možno
uplatňovat odpůrčí právo. Ust. § 62 odst. 2 ZKR dále rozvíjí proti komu je možné
odpůrčí právo uplatnit. Toto ustanovení lze charakterizovat jako ustanovení o
zpřísněném režimu okruhu osob, u kterých se je možné dovolávat neúčinného právního
úkonu. Jsou to osoby, kterým byly (anebo musely být) v době nabývání práva známy
okolnosti o neúčinném právním úkonu. Dále to je také osoba, která nabyla právo
bezúplatně a nakonec osoba spřízněná s dlužníkem, která může tuto domněnku vyvrátit
prokázáním veškerého úsilí, které vynaložila k tomu, aby poznala okolnosti
odůvodňující odporovatelnost právního úkonu. Samozřejmě stejně jako v české právní
úpravě ani v té slovenské nechybí možnost domáhat se odpůrčího práva po dědicích
zůstavitele a po právním nástupci. Dále je toto právo rozšířeno i na bývalé společníky
právnických osob, a to v rozsahu jejich odpovědnosti podle zvláštního právního
předpisu. V případě slovenské právní úpravy je tímto zvláštním předpisem zákon č.
513/1991 Zb., obchodný zákonník.
V případě následků z neúčinných právních úkonů nespatřuji zásadní rozdíly.
V zásadě lze tedy vydat věc, peněžitou náhradu za tuto věc, případně jinou majetkovou
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hodnotu. Rozdíl je v posloupnosti těchto nároků. Zatímco česká právní úprava
upřednostňuje navrácení majetku a jenom v případě nemožnosti navrácení peněžité
protihodnoty anebo jiné majetkové hodnoty, je slovenská úprava založená spíše na
benevolenci a možnosti výběru. Systematicky je však jako první uváděna peněžitá
náhrada, lze tudíž předpokládat, že taková náhrada je v pojetí slovenské právní úpravy
primární.
V ZKR najdeme ještě další úpravu odporovatelnosti právních úkonů, a to v oddíle
pro oddlužení, kde je upravena v jediném ustanovení. „Oddlžením zostáva nedotknuté
právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho
zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z
dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná
alebo nevykonateľná.“58 Zásadní rozdíl je již v samotné systematice zákona, kdy pro
konkursní řešení úpadku je stanoven jiný režim odpůrčího práva než pro řešení úpadku
oddlužením. V případě oddlužení je možné se odchýlit od úpravy ZKR a odporovat
neúčinné právní úkony dle občanského práva. V tomto případě mluví zákon pouze o
věřiteli a vynechává právo insolvenčního správce.
Dopad Evropské unie na odporovatelné úkony v českém insolvenčním právu
Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 s sebou přinesl i mnohé
změny v legislativní sféře. Z jisté části měl tento vstup dopady i na oblast insolvenčního
práva. Zcela jistě musíme začít hierarchicky, a to změnou nejvyššího a nejsilnějšího
zákona, kterým je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Do ní bylo právě tzv.
„euronovelou“ z 18. října 2001 (zákon č. 395/2001 Sb.) implementována změna čl. 10, a
zároveň byly touto novelou doplněny čl. 10a a čl. 10b. Před euronovelou platilo, že:
„Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních
svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají
přednost před zákonem.“59, přičemž euronovela uvedla toto ustanovení do souladu
s evropským právem a nyní úzké vymezení vázanosti mezinárodních smluv o lidských
právech rozšířila na všechny mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament
ČR souhlas a jimiž je Česká republika vázána; „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k
jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí
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právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se
mezinárodní smlouva.“60. Touto novelou byla taktéž zajištěna priorita evropského
práva.
Na začátek je vhodné uvést, že Evropská unie, respektive její právo, příliš
nezasahuje do insolvenční oblasti. Tuto oblast nechává spíše v kompetenci vlád a
parlamentů členských států. Insolvenční zákon přímo upravuje insolvenční řízení
s evropským mezinárodním prvkem, a to v ust. § 426 a násl. IZ. Tyto ustanovení jsou
ovlivněny zejména Nařízením Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o
úpadkovém řízení. Tato právní úprava byla vytvořena také v důsledku volného pohybu
služeb, kapitálu, osob, zboží, Evropského jednotného trhu a volného obchodu, které
dávají podnikatelům volnější režim přeshraničního podnikání.
Pokud mluvíme o úpadku mezinárodní korporace, která vyvíjí svoji činnost
v několika členských zemích Evropské unie, tak v souladu s výše uvedeným
ustanovením, se insolvenční řízení s mezinárodním prvkem řídí ustanoveními právního
řádu toho členského státu, kde převládají hlavní zájmy dlužníka a kumulativně je dána
podmínka, že: „alespoň jeden z věřitelů nebo část majetkové podstaty se nachází
v některém z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska“61. Evropské
právo neřeší tedy konkrétní úpravu insolvenčního řízení, nicméně upravuje kolizi více
právních řádů pro případ insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem. Tato úprava je
také ochranou pro to, aby si dlužník nevybíral právní režim insolvenčního řízení dle své
libosti, respektive dle ukazatele, v jakém státě je insolvenční právo pro něj
benevolentnější. Ochrana v rámci insolvenčního řízení je obsažena i směrnicí Rady
80/987/EHS o sbližování předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců
v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Dále je v rámci evropského práva
upravena sféra reorganizačního a likvidačního řízení pojišťoven (směrnice Rady č.
2001/17/ES) a úvěrových institucí (směrnice EP č. 2001/24/ES). „Úprava je tedy
celkově založena především na principu univerzality (tj. uznání zahraničních účinků
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ust. čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava Česé republiky, aktuální znění
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční zákon: s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES
1346/2000
a prováděcími předpisy. Vyd. 3., V nakl. Leges vyd. 2. Praha: Leges, 2014. Glosátor. ISBN 978-8087576-80-9. s. 749
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insolvenčních řízení modifikovaných ostatními zásadami, zejména teritoriality), ale i na
principu jednoty a plurality.“62

62 SMRČKA, Luboš, Jan PLAČEK, Jaroslav SCHÖNFELD a Lee LOUDA. Insolvenční řízení:
(očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Professional Publishing, 2016. ISBN
978-80-7431-151-2. 60 s.
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Závěr
Název práce má za cíl zmapovat právní úpravu neplatných a neúčinných
právních úkonů v insolvenčním řízení, přičemž byly popsané i instituty neplatnosti a
neúčinnosti v úpravě obecného občanského práva. Zvolenou cestou jsem zjistila, že
úprava neplatnosti má v občanském právu větší prostor než úprava neplatnosti
v insolvenčním právu, zatímco využití neúčinnosti (resp. odporovatelnosti) je
významnější v právu insolvenčním. Jelikož již z názvu práce plyne, že cílem je zaměřit
se zejména na insolvenční právo, je významnější část práce věnována právě neúčinným
právním úkonům.
Na začátku práce jsem se snažila klást důležitost i na historickou stránku tohoto
tématu, ačkoliv mohla být pouze doprovodným tématem. Nicméně pro lepší orientaci v
tomto institutu jsem považovala za důležité zmínit uvedená historická fakta a přiblížit
dřívější úpravu nejenom neplatných a neúčinných právních úkonů, ale i samotného
insolvenčního řízení. Tyto historické právní předpisy nelze opomíjet, jelikož byly
základem i pro současné právní předpisy v oblasti neplatných a neúčinných právních
úkonů.
V rámci bádání a porovnávání platné právní úpravy občanského práva a
insolvenčního práva v oblasti institutů neplatných a neúčinných právních úkonů musím
konstatovat, že ani po čtyřech letech účinnosti nově rekodifikovaného občanského
zákoníku není sjednocené pojmosloví. Za daleko zásadnější však považuji odlišné pojetí
neplatnosti v občanském zákoníku a v insolvenčním zákoně, respektive pojetí absolutní
a relativní neplatnosti. Podle mého názoru je v občanském zákoníku lépe vymezeno,
které právní jednání je absolutně neplatné (byť se zákon odvolává na neurčitý pojem
dobrých mravů, který je dotvářen soudní judikaturou) či relativně neplatné. Naopak
insolvenční zákon se k rozdělení této neplatnosti spíše nevěnuje a absolutní či relativní
neplatnost si musíme dovozovat z jednotlivých ustanovení zákona anebo je následně na
posouzení soudu, zda o neplatné právní jednání (anebo spíše právní úkon v pojetí
insolvenčního zákona) jde. V oblasti neúčinnosti vnímám kladně podrobnější úpravu
skutkových podstat neúčinných právních úkonů v občanském zákoníku, na druhou
stranu však negativně vnímám lhůty poskytnuté právní normou k těmto skutkovým
podstatám. Úprava lhůt v oblasti neúčinných právních úkonů byla v režimu ObčZ 1964
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příznivější. Lhůty upravené u jednotlivých skutkových podstat v insolvenčním zákoně
jsou sice delší, pořád však otázkou zůstává, zda jsou dostačující. Mnohdy
insolvenčnímu správci nezbude jiná než první pětiletá úmyslná skutková podstata, která
je však svojí povahou velice přísná na dokazování tam stanovených kritérií. V rámci
lhůt považuji za nevhodnou i jednoroční lhůtu k podání odpůrčí žaloby v insolvenčním
řízení. S ohledem na množství administrativní práce a úkonů, které jsou s řízením
spojeny, je velice náročné pro insolvenčního správce zkoumat i neplatné a neúčinné
úkony. Mnohdy se tak stane, že k takovému zjištění dojde až poté, co prekluzivní lhůta
uplyne. Věřitelé tak následně nemají jakékoli zákonné prostředky, kterými by se mohli
uspokojit na majetku dlužníka. V rámci de lege ferenda návrhů by tato oblast byla určitě
jednou, kterou bych navrhovala k diskusi mezi širší odbornou veřejností.
Ačkoliv je slovenská právní úprava těchto institutů velice blízká české právní
úpravě, rozhodla jsem se jí zpracovat do diplomové práce, a to z důvodu vyzdvižení
drobných rozdílů v těchto právních úpravách. Obdobnou právní úpravu je možno
přisuzovat zejména důvodu, že se Slovenskem tvořila Česká republika více než 70 let
společný stát a tak tyto právní úpravy logicky vychází ze stejných historických
pramenů.
Odborné poznatky jsem se dále snažila převtělit do odpůrčí žaloby zpracované
v příloze této diplomové práce, jelikož spojení odborných a teoretických poznatků
s praxí považuji za zcela nezbytné. V rámci zkoumání této problematiky jsem mnohdy
narazila na nedostatek literatury. Soudní judikatura se v jisté míře touto problematikou
zabývá, ale charakterizovala bych to tak, že spíše vysvětluje základní pojmy, než že by
řešila složitější skutkové průběhy neplatných či neúčinných právních úkonů. Důvodem
bude zřejmě i skutečnost, že tento institut není v našem právním prostředí natolik
využíván. Z pohledu insolvenčních správců to může být již zmíněná krátká prekluzivní
jednoroční lhůta a v režimu občanského zákoníku to může být způsobeno jeho
rekodifikací. Právě v oblasti občanského práva ještě pořád převládá judikatura, která
řeší znění ObčZ 1964. Až čas ukáže, jak se úprava OZ v praxi osvědčí. U IZ je právní
úprava neúčinnosti součástí právního řádu sice delší dobu, avšak dle mých zkušeností se
doposud insolvenční správci s tímto institutem ve větší míře nenaučili pracovat (není
běžně využíván), jelikož zpravidla neprovádějí důkladné šetření o majetku, a to
především zpětně. Až poté, co tento institut začnou insolvenční správci ve větší míře
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využívat, se ukáže, zdali je současná právní úprava vyhovující a zda právní úprava
obsahuje dostatečné nástroje, kterými lze postihnout právní jednání, kterým dlužník
zkracuje uspokojení svých věřitelů a zdali je schopna držet krok se stále se zrychlujícím
společenským vývojem v oblasti konkrétních právních jednání.
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Abstrakt

Neplatnost a neúčinnost právních úkonů v insolvenčním řízení
Práce se zabývá vylíčením institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů, a
to zejména se zaměřením na insolvenční řízení. Takové právní úkony zkracují
majetkovou podstatu dlužníka a právě instituty neplatnosti a neúčinnosti umožňují
navrácení takto ušlého majetku do majetkové podstaty.
Práce je rozdělena do šesti kapitol, které jsou dále děleny na podkapitoly,
přičemž stěžejními kapitolami jsou kapitoly 4 a 5.
První kapitola se věnuje základnímu vymezení insolvenčního řízení, dále jsou
vylíčeny základní principy a zásady insolvenčního řízení, které jsou důležité i pro
pochopení institutů neplatnosti a neúčinnosti právních úkonů. Obecně je přiblížená
problematika odporovatelnosti právních úkonů v insolvenčním řízení a na závěr celé
kapitoly jsem vyzdvihla i trestněprávní přesah této problematiky, se zaměřením na
trestný čin zvýhodňování věřitele.
Ve druhé kapitole je uveden historický exkurz, a to nejenom v rámci neplatných
a neúčinných právních úkonů, ale také v rámci vývoje insolvenčního řízení jako celku a
jeho přibližování se současné právní úpravě.
Třetí kapitola líčí neplatnost a neúčinnost v rámci občanského práva, respektive
v rámci zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dělí se na dvě podkapitoly, přičemž
první se věnuje neplatnosti právního jednání a druhá se věnuje neúčinnosti právního
jednání. Jsou v nich rozebrány zejména rozdílné rysy úpravy občanského práva a
insolvenčního práva.
Ve čtvrté kapitole se dostáváme k úpravě institutů neplatnosti a neúčinnosti
právních úkonů v insolvenčním zákoně. Nadto se druhá podkapitola dělí na tři části,
které

rozebírají

jednotlivé

skutkové

podstaty

neúčinných

právních

úkonů

v insolvenčním zákoně. Jedna z nich je pak aplikována na modelový příklad odpůrčího
sporu a je tak vtělena do vypracované odpůrčí žaloby, která je uvedena v příloze
diplomové práce.
Pátá kapitola je teoretickým nastíněním odpůrčí žaloby a jsou v ní vylíčené
procesní aspekty tohoto procesního úkonu. Najdeme zde tedy aktivní a pasivní
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legitimaci, příslušnost soudu a procesní důsledky zahájení insolvenčního řízení na již
probíhající spor o neúčinném právním úkonu. V obecné rovině lze shrnout, že jde o
návod, jak se domoci neplatnosti a neúčinnosti u soudu v rámci insolvenčního řízení.
Poslední kapitola je obecný popis úpravy těchto institutů v zahraničí, a to se
zaměřením na Slovenskou republiku. Kapitola je podána spíše komparativním
způsobem a má tak za cíl spíše porovnání právní úpravy Slovenské a České republiky.
Inspirací pro tuto kapitolu byla zejména společná historie a tím i poznatek, že základní
prameny pro dnes již rozdílné právní úpravy byly velice podobné, ne-li stejné.

Klíčová slova:neplatnost, neúčinnost, odpůrčí žaloba
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Abstract
Nullity and inefficacy of legal acts in bankruptcy proceedings

This thesis deals with description of nullity and inefficacy institutes of legal acts,
especially with focus on bankruptcy proceedings. Such legal acts shorten the debtor's
assets and the institutes of nullity and inefficacy allow to return the lost property back to
the debtor's assets.
This thesis is divided into six chapters which are subdivided into subchapters
whilst the most important part is formed by chapters 4. and 5.
The first chapter deals with the basic definition of bankruptcy proceedings, it
also describes the basic principles and principles of bankruptcy proceedings which are
also important for understanding the institutes of nullity and inefficacy of legal acts.
There is approached the issue of the actionability of legal acts in bankruptcy
proceedings in general view and in the whole chapter's conclusion I have highlighted
the criminal law overlap of this topic with focus on the offense of favoring the creditor.
The second chapter provides a historical excursion, not only in the context of
nullity and inefficacy legal acts but also in the context of bankruptcy proceedings
development as a whole and its approximation to the current legal regulation.
The third chapter deals with nullity and inefficacy under civil law, or within the
framework of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code. It is divided into two subchapters, the first deals with the nullity of legal proceedings and the second dealing with
the inefficacy of legal proceedings. In particular there are distinguished different
features of civil and bankruptcy law.
In the fourth chapter we are getting to the modification of institutes of nullity
and inefficacy of legal acts in bankruptcy law. Furthermore the second subchapter is
divided into three parts, which analyze the individual facts of inefficacy legal acts
within the bankruptcy law. One of them is applied then to a model example of the
contesting dispute and thus it is inculcated in the elaborated indictment presented in the
appendix of this diploma thesis.

67

68
The fifth chapter is a theoretical outline of contesting action and describes the
procedural aspects of this procedural act. It is possible to find there an active and a
passive right to sue, the jurisdiction of the court and the procedural consequences of
bankruptcy proceedings initiation on the ongoing dispute of ineffective legal action
which is already in the progress. Generally it can be summed up that this represents a
guideline on how to claim nullity and inefficacy at court within bankruptcy proceedings.
The last chapter is a general description of the treatment of these institutes
abroad with the focus on the Slovak Republic. The chapter is presented in a sort of
comparative way and so it is aimed at comparison of legal regulations of the Slovak and
the Czech Republic. In particular the inspiration for this chapter was a common history
and therefore the knowledge that the underlying sources for today's different legal
regulations were very similar if not the same.

Keywords: nullity, inefficacy, contesting action
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Příloha č. 1
Modelový příklad odpůrčího sporu:

Dne 13. února 2017 Městský soud v Praze prohlásil úpadek na majetek manželů Jana Nováka a Lenky Novákové a součastně byla ustanovena insolvenční správkyně
Rebeka Židuliaková (příslušné usnesení – MSPH 31 INS 17037/2017-A-12).
Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 10. ledna 2017. Po svém ustanovení insolvenční
správkyně provedla šetření o majetku manželů Novákových. V rámci zjišťování
majetkové podstaty obeslala bankovní a pojišťovací instituce, správu sociálního
zabezpečení, příslušný finanční úřad, příslušný registr vozidel a provedla lustraci
katastru nemovitostí. Ze součinnosti z registru vozidel bylo zjištěno, že manželé
Novákovi vlastnili v minulosti několik osobních automobilů. Mezi nimi i osobní
automobil Škoda Octavia, který byl dne 14. února 2016 přeregistrován na nového
vlastníka, a to na bratra pana Nováka - Vladimíra. Po tomto zjištění insolvenční
správkyně vyzvala pana Vladimíra Nováka ke sdělení, kdy a na základě jakého titulu se
stal vlastníkem osobního automobilu a také vyzvala dlužníky ke sdělení, zda byly
v minulosti vlastníky vozidla. Z dotazů bylo zjištěno, že osobní automobil byl ve
vlastnictví dlužníků, a že dne 14. února 2016 byl bezúplatně převeden na pana
Vladimíra Nováka. Rodina Novákových považuje tento úkon za „zcela v pořádku“,
jelikož automobil byl značně zdevastován. Dle sdělení zúčastněných stran byl osobní
automobil nabourán, když se srazil s tramvají. Pan Vladimír Novák tvrdil, že byl na něj
převeden zdevastovaný osobní automobil, který neměl žádnou hodnotu, z důvodu
srážky s tramvají. Pan Vladimír Novák dále tvrdí, že musel do opravy automobilu
investovat další finanční prostředky a z tohoto důvodu se s bratrem domluvili na
bezúplatném převodu osobního automobilu. Insolvenční správkyně vyzvala pana
Vladimíra Nováka k prokázání oprav na automobilu a k prokázání výše investované
finanční částky do opravy osobního automobilu. Tyto doklady byly bratrem dlužníka
přislíbeny, avšak nebyly panem Vladimírem Novákem předloženy. Insolvenční
správkyně shledala, že tento úkon byl vůči majetkové podstatě dlužníků neúčinný, a že
bezúplatným převodem osobního automobilu byli zkráceni věřitelé dlužníků. Z tohoto
důvodu se insolvenční správkyně rozhodla podat odpůrčí žalobu. V souvislosti
s podáním odpůrčí žaloby též požádala soudního znalce k vypracování znaleckého
posudku na určení obvyklé ceny osobního automobilu Škoda Octavia ke dni
bezúplatného převodu, tj. ke dni 14. února 2016. Soudní znalec stanovil obvyklou cenu
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osobního automobilu ke dni 14.unora 2016 na 59.000,- Kč a ke vypracování znaleckého
posudku (21. dubna 2017) na 74.000,- Kč.
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Příloha č. 2
Vzor odpůrčí žaloby aplikovaný na modelový příklad:

Městskému soudu v Praze
Slezská 2
120 00 Praha 2
V Praze, dne 20. prosince 2017

Žalobce:
Rebeka ŽIDULIAKOVÁ – insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních
správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti
se sídlem Mrkvičkova 1360, Praha 6, PSČ: 163 00
insolvenční správce dlužníků Jan Novák, dat. nar. 26. ledna 1965, Lenka Nováková, dat.
nar. 6. května 1963, oba bytem: Vinohradská 160/7, 120 00 Praha 2

Žalovaný:
Vladimír NOVÁK , dat. nar. 23. června 1967
trvale bytem Pod Kaštany 2285/11, 150 00 Praha 5

Žaloba o určení neúčinnosti právního úkonu
v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 31 INS 17037/2017
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I.
Usnesením č. j. MSPH 31 INS 17037/2017-A-12 ze dne 13. 2. 2017 Městský soud v
Praze rozhodl o zjištění úpadku dlužníků Jan Novák a Lenka Nováková oba trvale
bytem Vinohradská 160/7, 120 00 Praha 2 (dále jen „dlužníci“) a současně byla
insolvenčním správcem ustanovena Rebeka Židuliaková, se sídlem Mrkvičkova 1360,
163 00 Praha 6 (dále jen „žalobce“ anebo také jako „insolvenční správce“).
Důkazem:
-

Usnesení č.j. MSPH 31 INS 17037/2017-A-12 (součástí insolvenčního spisu)

Na podkladě zákonného zmocnění daném v ust. § 239 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního zákona v platném znění (dále jen „IZ“) je žalobce aktivně legitimován k
podání této žaloby insolvenčnímu soudu. Včasné uplatnění nároku pak žalobce
dovozuje z ust. § 239, odst. 3 IZ, kdy odpůrčí nárok zaniká uplynutím lhůty 1 roku ode
dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Odpůrčí nárok tedy trvá až do dne 13.
února 2018.
Insolvenční řízení bylo zahájeno dnem 10. ledna 2017. Odporováno je právnímu jednání
bez přiměřeného protiplnění. Žalovaný je osobou blízkou dlužníkům, přičemž žalovaný
je sourozenec pana Jana Nováka a ve vztahu k dlužníkovi Lenky Novákové jde o osobu
sešvagřenou. Ve smyslu ust. § 240, odst. 3 insolvenčního zákona lze takovým úkonům
odporovat do 3 let před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby blízké, tedy
úkonům, které jsou učiněny v období od 10. ledna 2014 do 10. ledna 2017.
II.
Insolvenční správce z lustrace vozidel u Magistrátu hl. města Prahy ze dne 20. února
2017 zjistil, že dlužníci byli registrovanými majiteli automobilu zn. Škoda Octavia 2.0
TDI, VIN: TMBE6129720, RZ: 5A06588 (dále jen „automobil“). Dále bylo součinností
sděleno, že současným vlastníkem je žalovaný.
Důkazem:
-

Lustrace vozidel ze dne 20. února 2017

-

Spisová karta vozidla 5B06588

Po zjištění výše uvedeného skutkového stavu žalobce dotázal dlužníky i žalovaného
k uvedení, zda dlužníci vlastníkem vozidla byli, na základě jakého právního důvodu se
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žalovaný stal vlastníkem vozidla (zda byla uzavřená kupní či darovací smlouva) a pro
případ, že důvodem byla kupní smlouva, tak co bylo jejím předmětem.
Na dotazy žalobce dlužníci a zejména žalovaný uvedli, že předmětný automobil dlužníci
žalovanému darovali bez jakékoliv písemné smlouvy. Dále žalovaný uvedl, že
automobil spolu s dlužníkem Janem Novákem přepsali u Magistrátu hl. města Praha dne
14. února 2016.
Důkazem:
-

E-mailová korespondence žalovaného a insolvenčního správce

Insolvenční správce dále pověřil znalce z oboru ekonomiky – ceny a odhady (dále jen
„znalec“), k ocenění předmětného automobilu, aby zjistil cenu obvyklou vozidla a dále
aby bylo na základě znaleckého posudku patrno, o jaké plnění byla zkrácena majetková
podstata dlužníků neúčinným právním úkonem.
Na základě znaleckého posudku byla stanovena cena obvyklá ke dni 21. dubna 2017 ve
výši 74.000,- Kč. Znalec taktéž stanovil cenu obvyklou ke dni převodu automobilu, tj.
ke dni 14. února 2016, přičemž tato činila 59.000,- Kč.
Důkazem:
-

Znalecký posudek č. 033/005/2018 ze dne 21. dubna 2017

Bezúplatné plnění od dlužníků bylo žalovanému poskytnuto v době, kdy byli dlužníci
v úpadku a navíc se má dle ust. § 240 odst. 2 IZ za to, že tento bezúplatný právní úkon
byl učiněn v době, kdy byli dlužníci v úpadku s ohledem na blízkost osob.
III.
Dle ustanovení § 235, odst. 1 IZ jsou neúčinnými právními úkony ty, kterými dlužníci
zkracují možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňují některé věřitele na úkor jiných.
Žalobce má tedy znaky dle ust. § 235 IZ za absolutně splněné, neboť popis skutkové
situace uvedený v čl. II. této žaloby jednoznačně ukazuje na zkracující jednání, když
žalovaný bezúplatným převodem zkrátil uspokojení věřitelů.
Dle ust. § 237 IZ platí, že: "Povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z
neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon
učiněn nebo které z něho měly prospěch."

73

74
Žalobce má za to, že jednání popsané v čl. II. této žaloby naplňuje skutkovou podstatu
dle ust. § 240, odst. 1 IZ, když v důsledku bezúplatného plnění byla zkrácena majetková
podstata dlužníka.
Z přihlášek pohledávek věřitelů je prokazatelné, že právní jednání dlužníků bylo
učiněno v době, kdy byli v úpadku. Dlužníci měli rovněž k datu 14. února 2017 více
věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto nebyli
schopni plnit (nebylo příkladmo možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných
peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí).
Důkazem:
-

Pohledávka P2 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)

-

Pohledávka P3 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)

-

Pohledávka P4 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)

-

Pohledávka P7 a její přílohy (součástí insolvenčního spisu)
IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje žalobce, aby zdejší soud vydal tento:
ROZSUDEK
I.

Určuje se, že právní úkon dlužníků spočívající v bezúplatném převodu
vlastnického práva k automobilu zn. Škoda Octavia 2.0 TDI, VIN:
TMBE6129720 ze dne 14. února 2017 učiněný ve prospěch žalovaného je vůči
majetkové podstatě dlužníků neúčinný.

II.

Žalovanému se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku
zaplatil soudní poplatek zdejšímu soudu.
S úctou
Rebeka ŽIDULIAKOVÁ, žalobce
insolvenční správce dlužníků Jan Novák a Lenka Nováková
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