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Úvod
V právním životě se všechny osoby nutně setkávají se směnou statků, kterou předvídají
hmotněprávní normy soukromého práva s tím, že povaha (obsah) těchto závazků může být velmi
pestrá. Tyto normy regulují jednání subjektů zejména popisem jejich práv a povinností
v „ideálním stavu“ (nebo alespoň popisem práv a povinností směřujících k navrácení k ideálnímu
stavu – např. sekundární odpovědnost spočívající v nahrazení újmy), kdy každý subjekt (např.
strana kupní smlouvy) plní své povinnosti předvídané objektivním právem anebo je normy
objektivního práva odkazují, aby si na smluvní bázi (avšak při respektování ústavních zásad a
zásad soukromého práva) sjednali svůj vlastní ad-hoc souhrn práv a povinností (nepojmenované
smlouvy dle OZ 1746 odst. 2) a zejména se jím řídili.
Dokud se subjekty řídí objektivním právem nebo smlouvou1, není potřeba se obracet na
soud či jiného arbitra pro vyřešení sporu, případně za účelem vymožení své pohledávky. V praxi
jsou však časté situace, kdy dochází k rozporu mezi „ideální“ situací předpokládanou právním
řádem nebo sjednanou smlouvou a realitou života, kdy jeden ze subjektů (dlužník) neplní
dobrovolně své povinnosti, ať už z důvodu, že neví, že má plnit, nebo že není ochoten plnit, nebo
že není schopen plnit (typicky není zaplacena kupní cena kupujícím). Pak se věřitel dostává do
situace, kdy mu nezbývá než se obrátit na soud (případně jiného arbitra v rámci rozhodčího
řízení) se svou žalobou (příp. jiným návrhem, např. platebním rozkazem) za účelem
autoritativního potvrzení existence své pohledávky v rámci nalézacího řízení a následného
soudního vymožení pohledávky výkonem rozhodnutí či exekucí.
Mohou nastat (a běžně nastávají) situace, kdy jeden dlužník dluží vícero věřitelům po
splatnosti, nebo že dokonce existuje vícero vykonatelných titulů pro výkon rozhodnutí, resp.
exekuci, a dochází ke sbíhání nároků individuálních věřitelů. 2 Pak by vykonávací řízení, resp.
exekuce, bylo spravedlivým řešením jen, pokud by měl dlužník dost majetku na to, aby byli
uspokojeni všichni věřitelé.3 Toto však nebývá pravidlem a (nezřídka) dochází ke konkurenci
nároků, jejichž součet (často násobně) převyšuje hodnotu dlužníkova majetku a běžné
vykonávací řízení (resp. exekuce) neplní svůj účel a míra uspokojení jednotlivých věřitelů by při
individuálním uplatňování pohledávek mohla záviset na náhodných faktorech jako je rychlost
nalézacích řízení či výkonů (exekucí) jednotlivých titulů. Individuální řešení jednotlivých
nároků, resp. nároků jednotlivých věřitelů pak nelze považovat za spravedlivé ani ekonomicky
1 Latinská právní zásada Pacta sunt servanda se svým odrazem v zásadě „daný slib zavazuje a smlouvy mají být
splněny“ v OZ § 3 odst 2 písm d)
2 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kolektiv, Civilní právo procesní, Část druhá: řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 1. vydání. Praha Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-298-1. s. 187
3 Tamtéž
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efektivní. K řešení tohoto krizového, a obecným výkonem rozhodnutí (nebo exekucí)
neřešitelného stavu se postupně vyvinulo insolvenční řízení, které je v současné době v ČR
upraveno zákonem č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“ či
„InsZ“).
Tento zásadní zákon byl mnohokrát novelizován jednak proto, že jeho původní znění
nezohlednilo některé právní situace (např. možnost přihlašovat budoucí nebo podmíněné
pohledávky zajištěných věřitelů, nebo nesplatné pohledávky), anebo proto, že vývoj
společenských poměrů si vyžádal dodatečně modifikace (např. rozšiřování okruhu dlužníků, pro
které je přípustné oddlužení). Nezanedbatelnou roli pro tuto normu měla i judikatura
insolvenčních soudů (Vrchních a Nejvyššího), která poskytuje jednak užitečné impulzy pro
novelizace a také interpretační hlediska dílčích otázek, které zákon dříve neupravoval či stále
neupravuje. O tom bude také pojednáno v dalších částech práce. K datu vypracování této
diplomové práce byl InsZ 32 krát novelizován, což svědčí také o tom, že jde o společensky (i
politicky) živou materii, o kterou zákonodárce jeví zájem, což se projevuje v poslední době
zejména v souvislosti s uvolněním podmínek pro povolení oddlužení v rámci diskuse o „dluhové
pasti“.
Za cíl práce si kladu podat výklad k členění pohledávek z hledisek se vztahem k
insolvenčnímu procesu a technice uplatňování pohledávek v largo sensu. Použil jsem
deskriptivní a analytickou metodu, zohlednil jsem judikaturu, příp. poukázal na její vývoj nebo
nejednotnost. Okrajově jsem se zabýval několika odklony insolvenčního zákona od občanského
zákoníku. V některých kapitolách používám metodu komparativní.
V první části se (z důvodu stručnosti) omezuji na povahu insolvenčního řízení, nutné
pojednání o jeho subjektech, a za třetí, na zásady, které toto řízení ovládají, protože na ně
odkazuji jako na interpretační vodítko v dalších částech diplomové práce.
V druhé části se zabývám členěním pohledávek tak, jak je člení sám insolvenční zákon.
Ve třetí části pojednám o jiných členěních pohledávek, které mají význam pro insolvenční řízení.
Ve čtvrté části se zabývám technikou uplatňování pohledávek, v páté části jejich
procesním přezkumem, a nakonec v šesté části jejich uspokojováním při jednotlivých způsobech
řešení úpadku, čímž pokrývám všechny fáze uplatňování a uspokojování pohledávek.
Téma uplatňování pohledávek je velmi široké, komplexní a vzájemně provázané, a není
možné v rámci stanoveného rozsahu detailně popsat, případně a vést úvahy o všech institutech či
aspektech uplatňování pohledávek. Diplomová práce se proto, pokud jde o analýzu či polemiku,
omezuje jen na vybrané oblasti, u kterých se případně zamýšlím nad možností jejich legislativní
změny.
2

1 Insolvenční řízení
1.1 Povaha insolvenčního řízení
Jako první se nabízí srovnání insolvenčního řízení s obecným civilním řízením
individuální povahy, tedy dle zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu („OSŘ“), zákona
č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních („ZŘS“) a zákona č. 120/2001 Sb. Exekučního
řádu („EŘ“).
Insolvenční řízení nelze přiřadit z hlediska obecných kritérií členění obecného, čili
individuálního civilního řízení na jednotlivé druhy řízení, tedy na nalézací (sporné či nesporné) a
nařízení vykonávací, jako celek ani k jednomu ze zmíněných druhů řízení, neboť obsahuje prvky
nalézacího sporného řízení (např. dispozice s insolvenčním návrhem), nalézacího nesporného
řízení (např. insolvenční soud může vydat předběžné opatření i bez návrhu, bez návrhu může
rozhodnout o nepatrném konkurzu) a nakonec i vykonávacího řízení, např. zpeněžení majetkové
podstaty, rozdělení výtěžku mezi věřitele.4
Již v úvodu bylo naznačeno, že insolvenční řízení má kolektivní povahu; rozhoduje se
v něm společně (tedy „kolektivně“) o pohledávkách věřitelů, a v rámci nich existují další
podskupiny („kolektivy“) pohledávek stejných kvalit, resp. věřitelů s pohledávkami stejné právní
povahy (viz část věnovaná třídění pohledávek nebo část věnovaná uplatňování pohledávek nebo
skupiny věřitelů v reorganizaci). Přesto lze v insolvenčním řízení výjimečně uspokojovat
pohledávky (či jejich uspokojení vynucovat) i individuálně (vymáhání pohledávky za
majetkovou podstatou). I to bude dále zmíněno v rámci kapitol o pohledávkách a jejich
uspokojování.
Pokud jde o vztah nalézacího a vykonávacího řízení, pak v insolvenčním právo zahrnuje
prvky obojího5, ale nepracuje nezbytně s institutem exekučního titulu, protože insolvenční řízení
není rozděleno na dvě oddělitelné autonomní části jako v případě obecného civilního řízení, kdy
předpokládaným výsledkem nalézacího (převážně sporného) řízení je pravomocné rozhodnutí
(žaloba, rozsudek na plnění, či některý z rozkazů) opatřené doložkou vykonatelnosti, po kterém
může (ale nemusí) následovat řízení vykonávací. Je to tím, že dokonce neexistuje jeden okamžik
oddělující alespoň teoreticky nalézací a vykonávací fázi insolvenčního řízení. Např. po
rozhodnutí o úpadku lze kdykoliv uspokojovat pohledávky za majetkovou podstatou, tzn.

4 ČERNÁ, S.; ŠTENGLOVÁ, I.; PELIKÁNOVÁ, I.; DĚDIČ, J. a kolektiv. Obchodní právo – podnikatel,
podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1 vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016 s. 359
5 HÁSOVÁ J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400-6913, s. 3.
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skutečně je hradit a to i v době, kdy ještě nejsou ani zjištěny obecné přihlašované pohledávky
(viz části 2, 4, 5 a 6).
Insolvenční právo pracuje s jinými kategoriemi. Za prvé jde o legální definice jako je
zahájení insolvenčního řízení, a účinky spojené s jeho zahájením, rozhodnutí o úpadku a účinky
spojené s tímto rozhodnutím, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, přihlašování pohledávek a
jejich seznam, majetková podstata, rozvrhové usnesení a další.
Za druhé se setkáváme s kategoriemi, které definuje teorie nebo praxe, např. uplatňování
pohledávek stricto sensu a largo sensu, likvidační a sanační způsoby řešení (tyto pojmy InsZ
nezná), a to včetně praxe obchodní, či dokonce anglosaské obchodní terminologie, která je
v případě velkých korporací do jisté míry ovlivněna obchodním pohledem, resp. pohledem
financování zakládání a provozování podniků a tedy na jedné straně pohledem dlužníka a na
druhé straně pohledem zajištění pohledávek jeho věřiteli při takovém financování.6
Domnívám se, že zjednodušený hmotněprávní pohled na (hrozící) úpadek (soustředěný
na závazky, resp. věci, práva, pohledávky neb jiné majetkové hodnoty („věci“ či „aktiva“) a na
dispozice s nimi, nikoli na procesní instituty a postupy) a způsob řešení úpadku má své výhody, protože jednak využívá terminologii čtenářům běžně známou z finanční rozvahy (aktiva a
závazky), čímž se ještě více osvětluje hmotněprávní aspekt insolvenčního řízení, dále naznačuje,
v čem spočívá hmotněprávní řešení (cíl) insolvenčního řízení (viz dále tzv. alokační a
distributivní rozhodnutí) a v neposlední řadě zavádí určité užitečné pojmové zkratky, které
shrnují řadu nejen hmotněprávních i procesních aspektů. Konkrétně jsem se setkal se pěti
zajímavými kategoriemi.
Přenesení pohledávek věřitelů před insolvenční fórum7 (hmotněprávní aspekt: např. druhy
pohledávek a jejich vlastnosti; procesní aspekt: např. technika uplatňování pohledávek).
Přenesení dlužníkova majetku před insolvenční fórum (hmotněprávní aspekt: např. majetková
podstata, majetek třetích osob ve vztahu k majetkové podstatě; procesní aspekt: např. soupis
majetkové podstaty, její ochrana a spory o její rozsah). Nesplněné smlouvy, tedy majetek
(obecněji i práva) a dluhy v jednom, tedy ještě oboustranně zcela nesplněné smlouvy, případně
smlouvy, které mají povahu průběžného či trvajícího plnění (např. nájem, či podnájem, leasing,
pacht). Alokační rozhodnutí, tj. rozhodnutí jak naložit s dlužníkovými aktivy. Distributivní
6 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
41- 66, resp. kapitola 2.3.
7 Kurzívou proložené výrazy v tomto odstavci jsem si vypůjčil z: RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha.
Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, Konkrétně: Přenesení pohledávek věřitelů před
insolvenční fórum (kapitola 5, s. 279-332), Přenesení dlužníkova majetku před insolvenční fórum (kapitola 6, s.
333-358), Nesplněné smlouvy, tedy majetek a dluhy v jednom (kapitola 7, s. 359-386), Alokační rozhodnutí (s.
360), Distributivní rozhodnutí (s. 97)
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rozhodnutí o tom, který věřitel dostane jakou část (hodnoty) dlužníkova majetku (aktiv).
Výhradně hmotněprávní pohled na insolvenční právo je samozřejmě nedostatečný, neboť InsZ,
který především upravuje insolvenční řízení, tedy procesní cestu od krize (úpadku či předlužení)
k řešení a nutně obsahuje normy hmotněprávní i procesní.8
Insolvenční řízení právně reguluje především Insolvenční zákon jakožto lex specialis
(např. speciální úprava doručování či návrhu na zahájení řízení, zvláštní věcné a částečně i místní
příslušnosti soudu) a subsidiárně se použijí také OSŘ (např. obecné instituty jako je podjatost
soudce, podstatná část ustanovení o zastoupení, dovolání a další) a ZŘS (tyto dva zákony jako
lex generalis). To se projevuje tak, že procesní ustanovení InsZ jsou konstruován jako odlišnost
ve vztahu k OSŘ, příp. k ZŘS. Ustanovení OSŘ týkajícího se sporného řízení, a není-li to
možné, pak ustanovení ZŘS (OSŘ se zde staví jako lex specialis vůči ZŘS jako lex generalis), se
použijí pro insolvenční řízení přiměřeně (nikoli obdobně), není-li to v rozporu se zásadami
insolvenčního řízení (o jeho zásadách - viz kapitola 1.2). K použití ustanovení o výkonu
rozhodnutí (resp. exekuce) je však už potřeba výslovný odkaz obsažený v InsZ a v takovém
případě se OSŘ (případně zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(„EŘ“ či „exekuční řád“) použije pouze přiměřeně.
Insolvenční zákon má charakter jak procesní normy, tak normy hmotněprávní. Z toho
vyplývá, že se použije jako lex specialis i vůči soukromému právu hmotnému. Uvádím jen
několik významnějších příkladů: Např. InsZ přímo odkazuje na OZ a stanoví zachování
zákonných předkupních práv k věci v majetkové podstatě, zatímco pro smluvní předkupní práva
stanoví úpravu od OZ modifikovanou – insolvenční správce nepřihlíží k smluvním předkupním
právům (§ 284).

1.2 Zásady insolvenčního řízení ve vztahu k uplatňování
pohledávek
Insolvenční řízení se řídí obecnými právními zásadami a procesními principy obsaženými
v ústavním pořádku ČR, tedy v části čtvrté Ústavy ČR či v Listině základních práv svobod,
čl. 36 – 38.
Dále se uplatní odvětvové zásady a principy obsažené v OSŘ, zásadami ZŘS a EŘ,
kterými se řídí sporné či nesporné a vykonávací civilní řízení (např. zásady dispoziční,
projednací, vyšetřovací, jednotnosti řízení a zesílená zásada koncentrace řízení (např. § 200),
princip zákonného soudu a zákonného soudce, nezávislosti soudů a nestrannosti soudců, rovnosti
8 HAVEL, B., Deset poznámek k novému insolvenčnímu zákonu (1. část), Zpravodaj Jednoty českých právníků č.
3/2006, s. 111 – 116, zejména v kapitole „Změna paradigmat?“
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a kontradiktornosti). Těmito civilně-procesními zásadami a principy se insolvenční řízení řídí,
není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.
Kromě obecných zásad civilního řízení (jsou-li použitelné) se v insolvenčním řízení
uplatňují zvláštní „odvětvové“ zásady. Přehled zásad insolvenčního řízení je v § 5 InsZ a je
pouze příkladmý (zákonodárce použil ve větě uvozující seznam zásad slovo „zejména“). Některé
obecné právní zásady mají v InsZ svůj specifický projev, např. římskoprávní zásada Vigilantibus
iura skripta sunt se od „revizní novely“ zákonem č. 294/2013 Sb. promítá v možnosti zajištěného
věřitele dávat pokyny insolvenčnímu správci ve věci správy a zpeněžení majetku sloužícího
k zajištění jeho pohledávky (§ 230, § 293).9

1.2.1 Zásada poměrného uspokojování (zásada Par conditio creditorum)
Zásada stanovící, že všechny pohledávky musí být zásadně (tedy v rámci skupiny
pohledávek) uspokojeny poměrně (§ 1, § 5 písm. b), § 244). Tato zásada se někdy nazývá Par
conditio creditorum nebo také zásada Pari Passu.
Předně výraz „zásadně poměrné“ je třeba vyložit tak, že toto v zásadě poměrné
uspokojení neznamená automaticky pouze částečné uspokojení věřitelů. – Pokud to stav
majetkové podstaty umožňuje, uhradí se pohledávky v plném rozsahu, ač to bude (a měl by být)
spíše méně častý případ. Za druhé je potřeba zmínit, že jde o toliko zásadní, tedy nikoli
bezvýjimečnou poměrnost, tedy že jde o poměrnost (a rovné postavení) v rámci skupiny věřitelů
s pohledávkami stejných nebo obdobných vlastností, které InsZ sám stanoví – jde skupiny
věřitelů, kteří mají preferované postavení při uspokojování svých pohledávek (např. zajištění
věřitelé, věřitelé pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených
(§ 168, § 169) nebo postavení věřitele – prodávajícího, který si sjednal výhradu vlastnictví dle
§ 260 odst. 2). Zásada Pari Passu může být modifikována buď ve prospěch věřitelů (při
reorganizaci mám na mysli pohledávku nedotčenou reorganizačním plánem, pokud jde o výši a
splatnost) anebo v neprospěch věřitele např. při oddlužení může dojít k výslovné dohodě mezi
dlužníkem a určitým věřitelem o tom, že tento věřitel souhlasí s oddlužením, při kterém obdrží
méně než 30% hodnoty své pohledávky. V obou případech je porušení této zásady podmíněno
souhlasem dotyčného věřitele, resp. skupiny věřitelů.

9 FABIAN, P.; DVOŘÁK, J. Pokyny věřitelů v rámci správy a zpeněžení majetku. Konkurzní noviny. č. 9/2015,
ISSN 1213-4023, s. 24-25
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1.2.2 Zásada stejného či obdobného postavení věřitelů
Věřitelé stejného nebo obdobného postavení (s pohledávkami shodné či obdobné povahy
a pořadí – viz další části práce) mají v zásadě rovné možnosti v řízení. V tomto směru tato
zásada navazuje a procesně rozvíjí zásadu poměrného uspokojení.

1.2.3 Zákaz nespravedlivého poškození anebo nedovoleného zvýhodnění
účastníka
Insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků, tedy ani dlužník, nebyl
nespravedlivě poškozen či nedovoleně zvýhodněn a to nejen na svých procesních právech a
povinnostech, ale též na svých právech a povinnostech podle hmotného práva10. I zde se musí
zohlednit, zda jde o pohledávky stejné nebo obdobné povahy. Jde např. o možnost věřitele
popírat pohledávky jiného věřitele, nebo možnost přihlášeného věřitele podat určovací žaloby
dle § 200.

1.2.4 Zásada rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů
Insolvenční řízení musí být vedeno tak (§ 1), aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a
nejvyššího uspokojení věřitelů. Tato zásada rozvíjí obecný procesní princip hospodárnosti řízení
(§ 100 OSŘ, § 6 OSŘ). Například řadu procesních úkonů lze činit jen v procesně vymezených
úsecích, např. přihlašování pohledávek věřiteli, jejich popírání nebo časově omezená (vymezená)
možnost dlužníka podat návrh na oddlužení. Řada lhůt má navíc hmotněprávní povahu.
Co nejvyšší uspokojení je potřeba posuzovat společným zájmem věřitelů (viz dále),
nikoli zájmem určitého konkrétního věřitele.

1.2.5 Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře před zahájením
insolvenčního řízení
Zásadu dobré víry známe jako obecnou právní zásadu, např. OZ § 7, stejně tak ochrana
práv nabytých v dobré víře je obecná právní zásada a je možné se s ní setkat i v jiných právních
odvětvích. InsZ za rozhodný časový okamžik nabytí práva (v dobré víře) stanovuje okamžik
zahájení insolvenčního řízení (§ 97 a násl.). Práva nabytá před tímto okamžikem mohou být
zpochybněna jako jednání zkracující nebo jednání bez přiměřeného protiplnění dle § 235 a násl.
(při absenci dobré víry).

10 MARŠÍKOVÁ, J. a kolektiv: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a
Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges 2018, ISBN: 978-80-7502-257-8, s. 13
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1.2.6 Zákaz jednání směřujících k uspokojení mimo insolvenční řízení
Ač je tato zásada v § 5 uvedena jako poslední, je minimálně stejně důležitá jako ostatní,
neboť její porušení vede jednak k popření smyslu insolvenčního řízení jako řízení kolektivního a
speciálního a také k popření zásad uvedených výše v bodech 1.2.2 a 1.2.3, a lze odhadovat, že by
v mnoha případech absentovala i zásada jednání dlužníka v dobré víře. S určitou licencí lze tuto
zásada nazvat i jako „zásadu ochrany majetkové podstaty“.

1.2.7 Společný zájem věřitelů
Společný zájem věřitelů (§ 2 písm. j) je institut insolvenčního práva, který je v InsZ
definován jako zájem nadřazený zájmům jednotlivých věřitelů, a současně zájem, jehož cílem je,
aby způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby řešení
úpadku. Tím není dotčeno zákonem zaručené postavení některých věřitelů, tj. těch, kteří
uplatňují pohledávky zajištěné, za majetkovou podstatou anebo jim na roveň postavené.
Společný zájem věřitelů, resp. jeho ochrana, se prolíná celým InsZ a představuje korektiv při
individuálním nebo kolektivním rozhodování či jednání subjektů či věřitelských orgánů v řízení
(zejména při správě majetku dlužníka). Jde např. o obecnou povinnost insolvenčního správce dát
přednost společnému zájmu věřitelů před zájmem svým (i správci vznikají v řízení pohledávky,
např. na uhrazení odměny a výdajů a tím pádem vzniká i jeho zájem na jejich maximálním a co
nejrychlejším uhrazení), nebo např. vyloučení insolvenčního správce z některých úkonů pro jeho
podjatost ohrožující společný zájem věřitelů.
Společný zájem věřitelů je povinen chránit i soud, např. při povolení či zákazu započtení
pohledávek mezi dlužníkem a věřitelem, nebo např. v otázce informační povinnosti soudu dle
§ 85 při jednostranném přijetí nebo poskytnutí informace insolvenčním soudem.

1.2.8 Vis attractiva concursus
Vis attractiva concursus vyjadřuje zásadu, že všechny právní otázky (incidenční spory),
které se dotýkají insolvenčního řízení, mají být projednány a rozhodnuty insolvenčním soudem,
jehož příslušnost a pravomoc je pro tyto účely založena právě „přitažlivou sílou konkurzu“.
Jedná se tedy o pravomoc a příslušnost danou věcnou souvislostí. 11 InsZ v § 160 zakládá právě
výlučnou pravomoc insolvenčního soudu k rozhodování incidenčních sporů.12 Insolvenční soud
vede incidenčním sporům samostatný rejstřík označený řadou ICm.

11 RICHTER T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
220-221
12 Tamtéž, s. 409
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1.3 Procesní subjekty, účastníci řízení
InsZ v § 9 taxativně vyjmenovává jako procesní subjekty insolvenčního řízení (a)
insolvenční soud, (b) dlužníka, (c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, (d)
insolvenčního správce, případně další správce, (e) státní zastupitelství, které vstoupilo do
insolvenčního řízení či incidenčního sporu, (f) likvidátora dlužníka. Za účastníky insolvenčního
řízení InsZ v § 14 označuje dlužníka a věřitele, kteří uplatňují své právo vůči dlužníku. Po dobu
trvání moratoria lze za účastníky považovat dlužníka, přihlášené věřitele a osoby uvedené
v seznamu závazků (§ 121 odst. 2).

1.3.1 Insolvenční soud a jeho příslušnost
Insolvenční soud („soud“) v insolvenčním řízení vydává rozhodnutí, vykonává dohled
průběhu řízení a činí opatření k zajištění účelu řízení; ukládá povinnosti ostatním subjektům
řízení. Pro insolvenční řízení je dána zvláštní věcná příslušnost – v prvním stupni rozhodují
krajské soudy. Také místní příslušnost je modifikovaná u dlužníků, kteří jsou zapsáni do
obchodního rejstříku – příslušný je soud, v jehož obvodu měl dlužník obecný soud ke dni, který
předchází o šest měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení nebo v případě insolvenčního
řízení jiného dlužníka, který spolu s dlužníkem tvoří koncern, je dána dle § 7b odst. 2 místní
příslušnost i insolvenčního soudu tohoto jiného dlužníka. Jde-li o zahraniční osobu, lze
insolvenční řízení zahájit u soudu, v jehož obvodu má taková osoba závod (před rekodifikací
podnik) nebo odštěpný závod (dříve organizační složku), nebrání-li tomu přímo použitelné
nařízení EP a Rady č. 2015/848. V prvním stupni insolvenčního řízení rozhoduje samosoudce.
Odvolacím soudem je vrchní soud.

1.3.2 Dlužník, jeho likvidátor. Věřitelé, další účastníci
Dlužníkem v úpadku může být jak podnikatel, tak nepodnikatel, fyzická i právnická
osoba. Negativní vymezení dlužníka stanovuje § 6. Aby byl dlužník v úpadku, musí být v
platební neschopnosti dle § 3 odst. 1 – 3, či musí být dlužník–právnická osoba nebo podnikající
fyzická osoba předlužen dle § 3 odst. 4, nebo musí dlužník být v hrozícím úpadku dle § 3 odst. 5.
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva a vznikem svěřenských fondů jakožto institutu
správy cizího majetku je vhodné zmínit, že majetek fondu není ve vlastnictví zakladatele,
správce, ani obmyšleného a tudíž je-li insolvenčním dlužníkem zakladatel fondu, správce či
obmyšlený, nespadá majetek fondu do majetkové podstaty.
Role likvidátora dlužníka–právnické osoby v likvidaci spočívá v povinnosti podat
insolvenční návrh bezodkladně po té, co se dozvěděl (či měl dozvědět při náležité pečlivosti) o
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úpadku. Likvidátor v insolvenčním řízení vykonává „zbytkovou“ působnost, která nepřešla na
insolvenčního správce a to buď okamžikem podání dlužnického insolvenčního návrhu nebo –
v případě věřitelského insolvenčního návrhu – od rozhodnutí o úpadku. Likvidátor poskytuje
součinnost insolvenčnímu správci (InsZ § 70, § 210), poskytne insolvenčnímu správci informace
o majetku, pohledávkách dlužníka a jejich dobytnosti. Důležitá je součinnost dlužníka při
přezkumu pohledávek.
Věřitel je účastníkem insolvenčního řízení od okamžiku, kdy je uplatněna jeho
pohledávka přihláškou nebo jiným způsobem (viz část IV – Uplatňování pohledávek) do
ukončení jeho účasti ukončením řízení nebo jinak (např. zpětvzetím nebo odmítnutím přihlášky).
Věřitel, který žádným způsobem neuplatňuje svou pohledávku, není účastníkem insolvenčního
řízení. InsZ nepřipouští vedlejší účastenství, vstup ani záměnu účastníka, ale počítá s možností
převodu nebo přechodu pohledávky z věřitele na nabyvatele (§ 18). Toto bude rozebráno v další
části práce.
Okruh účastníků může být rozšířen i o jiné osoby, než jsou věřitelé, pokud tyto osoby
uplatňují své právo v insolvenčním řízení. Jiné osoby budou účastníky insolvenčního řízení po
dobu, po kterou insolvenční soud o tomto právu jedná a rozhoduje (§ 15 InsZ).

1.3.3 Insolvenční správce, další správci
Insolvenční správce je fyzická nebo právnická osoba zapsaná do seznamu insolvenčních
správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti, tj. osoba která je na základě pravomocného
povolení oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce dle zákona č. 312/2007 Sb., o
insolvenčních správcích („InsSprZ“).
Insolvenční správce hraje nezastupitelnou a velmi významnou roli v insolvenčním řízení;
dle Ústavního soudu (Usnesení ÚS sp. zn.: IV. ÚS 3089/11) je orgánem veřejné moci sui
generis, proto InsZ a InsSprZ kladou na správce řadu požadavků, ať už kvalifikační, odborné či
jiné povahy. Musí být pojištěn, nesmí být pochybnosti o jeho nepodjatosti, bez důležitých
důvodů nemůže své ustanovení odmítnout. Tyto požadavky sledují odborný a řádný výkon jeho
činnosti a bezproblémový průběh insolvenčního řízení, neboť jeho činnost významným
způsobem zasahuje do majetkové sféry účastníků insolvenčního řízení a případné pochybení by
mohlo mít velké a nesnadno odstranitelné následky, přičemž má naplnit hlavní cíl a to co možná
nejvyšší a nejhospodárnější uspokojení pohledávek. – Dle InsZ § 36 je insolvenční správce
povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré
úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře.
Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i
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před zájmy jiných osob (viz kapitola 1.2.7). Poskytuje součinnost insolvenčnímu soudu a
věřitelským orgánům, a předkládá jim nejméně jednou za 3 měsíce zprávu o stavu insolvenčního
řízení.
Pokud na insolvenčního správce přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jedná
svým jménem na účet dlužníka, přitom musí být patrno, že (a) jedná jako insolvenční správce a
(b) rovněž musí být uvedeno nezaměnitelné označení dlužníka, o jehož majetkovou podstatu jde.
To se vztahuje jak na hmotněprávní jednání např. zpeněžování majetkové podstaty, pronájem,
tak na procesní úkony, např. v incidenčních sporech či jiných sporech, v kterých vymáhá nebo
uplatňuje dlužníkovy pohledávky za třetími osobami ve prospěch majetkové podstaty; v těchto
sporech se účastní místo dlužníka.
Z pohledu uplatňování pohledávek je na místě uvést, že insolvenční správce má právo na
odměnu a úhradu hotových výdajů dle InsZ § 38 a vyhlášky MSp. 313/2007 13 Sb. („InsONHV“).
Jde o pohledávku za majetkovou podstatou, z níž se přednostně hradí, případně se hradí ze
zálohy složené na náklady insolvenčního řízení (§ 108) či zálohy poskytnuté věřiteli k úhradě
jeho výdajů (§39), případně je hrazena státem a to do zákonných limitů (§ 38 odst. 2).
Insolvenčního správce ustanovuje insolvenční soud ze seznamu správců pro obvod
krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka a to nejpozději při rozhodnutí o
úpadku. Je-li rozhodnutí o úpadku spojeno s rozhodnutím o povolení reorganizace a je-li
v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, soud ustanoví tuto
osobu. Před rozhodnutím o úpadku a za podmínek dle InsZ může insolvenční soud ustanovit
předběžného správce, který vykonává činnosti stanovené InsZ či uložené soudem.

13 Vyhláška č. 313/2007 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho
hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
„InsONHV“
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2 Členění pohledávek dle insolvenčního zákona
InsZ definici pohledávky nepodává. Domnívám se, že pro to ani není důvod, resp. bylo
by to duplicitní a tudíž matoucí a nadbytečné, protože legální definici pohledávky nalezneme
v OZ v § 1721. Podstatnou vlastností pohledávky je její majetková povaha (OZ § 1722) –
insolvenční zákon předpokládá existenci dlužníkova majetku k alespoň částečnému, v zásadě
poměrnému uspokojení pohledávek věřitelů. Ve stejném duchu hovoří i judikát VS v Praze,
který říká, že není-li tu takového majetku, nemá insolvenční řízení smyslu.14 A contrario nemá být
použito (či zneužito) v situaci, kdy žádný majetek nezbývá.15
InsZ člení pohledávky na (a) zajištěného a (b) nezajištěného věřitele, (c) pohledávky za
majetkovou podstatou, (d) pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou, (e) pohledávky podřízené, včetně pohledávek společníků a členů dlužníka vyplývající
z jejich účasti ve společnosti či družstvu a (f) pohledávky, které se v insolvenčním řízení
neuspokojují. Toto je hlavní členění. Literatura pamatuje také na jiné možnosti členění dle
hledisek obsažených v InsZ:
(i)

na věřitele, kteří pohledávky uplatňují přihláškou či jiným způsobem

(ii)

na pohledávky, které se smí uplatnit kdykoli v řízení nebo jen v určité lhůtě,

(iii)

na pohledávky, které mohou být uspokojeny kdykoli či pouze v určité fázi
insolvenčního řízení.16

V této části práce budou rozebrány pohledávky dle prvně uvedeného členění, neboť (i) způsob
uplatnění, (ii) doba uplatnění nebo (iii) doba uspokojení budou v tomto prvé členění zahrnuty
také.

2.1 Pohledávky zajištěných věřitelů
Jako nejvýznamnější se mi jeví právě členění pohledávek na zajištěné a nezajištěné,
neboť pohledávka zajištěného věřitele se váže k části majetkové podstaty, která je do jisté míry
oddělená od zbytku podstaty, a je z této části uspokojována přednostně před nezajištěnými
pohledávkami (příp. před zajištěnými věřiteli s horším pořadím), což předurčuje míru

14 Usnesení Vrchního soudu v Praze 1 VSPH 387/2009-A-16 ve věci KSPL 54 INS 2034/2009
15 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 3. Autorka uvádí k § 1 InsZ: „…Zákonodárce totiž nepočítá s tím, že by insolvenční zákon řešil jiné vztahy
než ryze majetkové. To znamená, že insolvenční zákon není určen k řešení např. vztahů osobních….“
16 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kolektiv, Civilní právo procesní, Část druhá: řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 2. vydání. Praha Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-299-8. s. 271
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uspokojení.17 Navíc má být ze zajištění (částečně či plně) uspokojen dříve než nezajištění věřitelé
– již před rozvrhovým usnesením (§ 298 odst. 2) – viz část šestá.
Další rozdíl spatřuji v otázce správy či zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné
majetkové hodnoty, která zajišťuje pohledávku zajištěného věřitele. Tento věřitel může dávat
pokyny osobě s dispozičními právy (pokud tyto pokyny směřují k řádné správě (§ 230, § 293).
Na druhou stranu nese ze svého náklady spojené s provedením těchto pokynů. Základní vodítka
této zprávy jsou v § 230 odst. 1; svou povahou připomínají plnou zprávu dle OZ § 1409, tedy
správu, jejímž cílem je kromě zachování majetkové podstaty i její rozmnožení.
Hmotné soukromé právo zná řadu zajišťovacích institutů. Je však třeba říct, že okruh
právních institutů pro zajištění závazků, resp. pohledávek, je pro insolvenční řízení zúžen pouze
na ty, které jsou uvedeny v taxativním seznamu v § 2 písm. g).
Z tohoto výčtu je za prvé patrné, že InsZ nepracuje se zajištěnými dluhy, resp.
pohledávkami, ale se zajištěnými věřiteli. To se mi nejeví příliš praktické, neboť věřitel může
uplatňovat vícero pohledávek různých kvalit a mít tudíž různá postavení, např. jednou bude
zajištěným, jindy např. nezajištěným a přitom pořád půjde o tutéž osobu. Za druhé, a to je zřejmě
podstatnější, zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který
náleží do majetkové podstaty, a je zajištěn jen (a) zástavním právem, (b) zadržovacím právem,
(c) omezením převodu nemovitosti, (d) zajišťovacím převodem práva, (e) postoupením
pohledávky k zajištění anebo (f) obdobným právem podle zahraniční úpravy. Je na místě
podotknout, že omezení převodu nemovitosti (ad c) jako právní institut se vyskytoval v
československém právním řádu v poměrně dávné době a to v („starém“) občanském zákoníku
(zákon č. 40/1964 Sb.) ve znění účinném pouze do 31. 12. 1991. Zmíněný výčet je od 1. 1. 2014
taxativní, neboť bylo vloženo slovo „jen“. Taxativnost tohoto výčtu v § 2 písm. g) může do jisté
míry oslabit položka výše zmíněná jako (f), která odkazuje zajištění „obdobným právem“ dle
zahraniční právní úpravy, včetně common law, s tím, že jediným omezujícím hlediskem je
obdobnost. Dále je z výčtu patrné, že zajištěným není věřitel, kterému k zajištění pohledávky
svědčí podzástavní právo. Dále zajištěním pohledávky ve smyslu InsZ není dohoda o srážkách ze
mzdy.18 Obecně „není přitom důležité, zda zajištění slouží k zajištění pohledávky věřitele za
dlužníkem samým, popř. zda toto zajištění slouží k zajištění pohledávky věřitele za jinou
osobou“.19 Tito věřitelé se uspokojují ze zpeněžení aktiva dlužníka, kterým byla jejich
pohledávka zajištěna (§ 167 odst. 1).
17Avšak průměrná míra uspokojení zajištěných věřitelů byla dle Smrčky pouze 13% v: SMRČKA, L.; PLAČEK, J.;
SCHÖNFELD, J.; LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). První
vydání. Praha. Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-151-2, s. 97, s. 100.
18 KOZÁK, J.; BROŽ J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, ISBN 978-80-7552-932-9, s. 8
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Rozhodný je okamžik vzniku zajištění, nikoliv okamžik vzniku pohledávky. Vznik práva
na uspokojení ze zajištění, např. zástavní právo musí vzniknout před zahájením řízení, zatímco
vznik samotné pohledávky (vztah věřitel – obligační/osobní dlužník) InsZ umožňuje později po
vzniku zajištění nebo dokonce až po zahájení insolvenčního řízení. Dle § 166 lze uplatnit i
budoucí či podmíněné pohledávky zajištěných věřitelů (vedle těch právně již existujících
pohledávek či pohledávek nepodmíněných), pokud právo zajištění vzniklo před zahájením
insolvenčního řízení. Tuto změnu poměrně překvapivě přinesla až novela provedená zákonem č.
64/2017 Sb. Dochází-li ke konkurenci zajištění je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo
doba vzniku jiného zajištění (Usnesení 29 NSČR 7/2014), nedohodnou-li se zajištění věřitelé
jinak. Toto ustanovení je speciální k úpravě pořadí zajištění dle OZ.
Zákonodárce poskytl v InsZ § 167 odst. 2 zvláštní beneficium osobám poškozeným TČ
jakožto věřitelům vykonatelných pohledávek způsobených spácháním trestného činu, došlo-li
k zajištění věci v trestním řízení a toto zajištění trvá. Materiálně jde o vykonatelné pohledávky
(a) na náhradu nemajetkové újmy nebo náhradu škody způsobené trestným činem nebo (b) na
vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem. I takový věřitel musí podat
přihlášku. Věřitelé těchto zvláštních zajištěných pohledávek nemohou udělovat insolvenčnímu
správci pokyny k správě a zpeněžení majetku, který je předmětem zajištění, když tato oprávnění
má orgán činný v trestním řízení.20 Na druhou stranu pro tyto věřitele neplatí propadná lhůta
k přihlašování pohledávek § 136, ale speciální úprava dle § 173 odst. 1 (věta třetí), dle které
přihlašují tyto pohledávky kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o
tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky
byla podána v době, kdy zajištění dle trestního řádu trvá. Prakticky budou tito věřitelé své
zajištěné pohledávky přihlašovat do vydání rozvrhového usnesení. Pokud dojde k souběhu
pohledávek zajištěných stejným aktivem je i zde rozhodující okamžik vzniku zajištění.
Na zajištěné věřitele dopadá povinnost, která na nezajištěné věřitele nedopadá – jsou
povinni dle § 157 do majetkové podstaty společně a nerozdílně uhradit polovinu odměny a
hotových výdajů uhrazených znalci, s tím že mezi sebou se vyrovnají podle poměru hodnot
jejich zajištění zjištěných znaleckým posudkem. Nezaplacení je pod sankcí pozastavení úročení
pohledávek dle § 170, případně pod sankcí započtení této pohledávky proti výtěžku zpeněžení
zajištění dle § 298 odst. 5 (odkazuji na další text v této části a v části šesté – uspokojování
pohledávek).

19 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-, s. 14-15.
20 Tamtéž, s. 676
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Další důležitá povinnost, která dopadá pouze na zajištěného věřitele, se týká výzvy
insolvenčního soudu zajištěným věřitelům, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká
zajišťovací práva uplatní a na kterých aktivech dlužníka. Nejde tedy o samotné uplatnění
pohledávky ale o informační povinnost stíhající zajištěné věřitele a směřující k tomu, aby do
majetkové podstaty byl sepsán všechen majetek dlužníka sloužící k zajištění. Kombinace
neprodlené lhůty a povinnosti sdělování zajišťovacích práv insolvenčnímu správci může přinášet
pro věřitele určité pochybnosti. Věřitel mohl už před rozhodnutím o úpadku uplatnit zajištěnou
pohledávku formou přihlášky u soudu, ve které dostatečně specifikoval zajišťovací právo jako
náležitost přihlášky, a přitom soud předal stejnopis přihlášky insolvenčnímu správci – pak se jeví
jako nadbytečné požadovat po věřiteli, aby opětovně informoval správce o skutečnosti, která je
správci známá z přihlášky pohledávky či z její přílohy. Za druhé se mi jeví (ještě více) jako
nadbytečné zatěžovat zajištěného věřitele odpovědností za škodu či jinou újmu způsobenou
nesplněním povinnosti informovat správce o zajišťovacích právech, pokud se o nich správce
dozvěděl (či mohl a musel dozvědět) z přihlášky zajištěné pohledávky. Toto informování se zdá
nadbytečné i z pohledu správce, pro kterého to může být nadbytečná agenda.

2.2 Pohledávky nezajištěných věřitelů
2.2.1 O pohledávkách nezajištěných věřitelů obecně
Věřitelé těchto pohledávek se v literatuře nazývají obecní věřitelé, nebo nepreferovaní ale
nejčastěji nezajištění věřitelé. Vzhledem k tomu, že jejich pohledávky vznikly nejčastěji před
zahájením insolvenčního řízení, jsou někdy tito věřitelé (a také jejich pohledávky) nazýváni jako
předinsolvenční, ač je toto označení nesprávné. Je totiž třeba upozornit, že nezajištěné
pohledávky vznikají i postinsolvenčně (problematika oboustranně jen částečně splněných smluv,
(pod)nájemních a leasingových smluv dle § 253 a násl., viz další kapitoly této části).
Postavení nezajištěných věřitelů v insolvenčním řízení z hlediska pořadí je až za
zajištěnými věřiteli, za věřiteli pohledávek za majetkovou podstatou a za věřiteli pohledávek
postavených na roveň majetkové podstatě. Tomu odpovídá míra jejich uspokojení – pouhé
3,3%.21 Na druhou stranu je jejich pořadí lepší než pořadí věřitelů podřízených pohledávek (např.
pohledávek z dluhopisů), zejména pak lepší než pořadí pohledávek věřitelů, které jim vyplývají
z jejich účasti v dlužníkovi – právnické osobě (samozřejmě i lepší než u pohledávek dle § 170).
Je třeba poznamenat, že InsZ považuje za nezajištěné věřitele, resp. pohledávky, které by
bylo možné dle OZ považovat za zajištěné. Jde zejména o podzástavní právo (OZ§ 1390 a násl.),
21 SMRČKA, L.; PLAČEK, J.; SCHÖNFELD, J.; LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost
insolvenčního zákona). První vydání. Praha. Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-151-2, s. 97 (tab.
3.10) údaje za ukončená insolvenční řízení (tedy vedená dle InsZ) v období let 2008-2014.

15

ručení (OZ § 2018 a násl.), finanční záruku, resp. bankovní záruku (OZ § 2029). Věřitelé
zajištění těmito instituty musí svou pohledávku přihlásit, pokud ji chtějí uplatnit, a zároveň (§
183 odst. 1) není dotčeno případné právo věřitele domáhat se uspokojení u třetích osob. To platí i
pro situace, kdy kromě dlužníka je třetí osoba (osoby) povinná plnit spolu s dlužníkem společně
a nerozdílně (§ 183 odst. 2). Všechny tyto třetí osoby mohou svou (regresní) pohledávku
vzniklou plněním věřiteli, např. z titulu ručení, uplatnit jako podmíněnou (§ 183 odst. 3) a pro
jejich postavení a postup se použije § 18. Na věřitele, kterého místo dlužníka uspokojila třetí
osoba ze zajištění (nebo dle § 183 odst. 2), se klade povinnost vzít zpět svou přihlášku (v rozsahu
uspokojení třetí stranou) a za druhé také informační povinnost dle § 184 odst. 2, kdy při
zpětvzetí pohledávky musí uvést jako důvod svého (částečného) zpětvzetí (částečné) uspokojení
třetí osobou (a označit ji), a to pod sankcí náhrady újmy či škody třetí osobě.
Procesně věřitelé nezajištěných pohledávek uplatňují své pohledávky přihláškou (viz
další část čtvrtá) a to ve lhůtě uvedené v InsZ § 136 není-li stanovena lhůta odlišně (viz níže
další bod).

2.2.2 Vybrané zvláštní pohledávky nezajištěných věřitelů
Mezi nezajištěné pohledávky patří také pohledávky ze vzájemně ne ještě úplně splněných
smluv, které (postinsolvenčně – až po prohlášení konkurzu) vzniknou konverzí na pohledávky ze
smlouvy na pohledávku na náhradu škody či újmy (§ 253 odst. 4) poté, co v konkurzu
insolvenční správce odmítne plnění (§ 253 odst. 1) nebo se má za to, že odmítnul (fikce dle
§ 253 odst. 2). Pohledávka na náhradu škody (vzniklé odmítnutím plnit učiněné správcem) se
uplatňuje přihláškou, a to ve zvláštní lhůtě 30 dní od odmítnutí plnění. – Zde tedy neplatí obecná
lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku (§ 136). Jistý dvojí metr ustanovení § 253 se projevuje
v tom, že pokud se insolvenční správce rozhodne smlouvu splnit (resp. neodmítne její splnění),
pak pohledávky druhého účastníka z pokračování smlouvy jsou preferovanou pohledávkou za
majetkovou podstatou (případ neodmítnutí plnění insolvenčním správcem detailněji rozeberu
v kapitole 2.3 Pohledávky za majetkovou podstatou). Doplňuji důležitou možnost stran si
předinsolvenčně sjednat možnost odstoupení či výpovědi pro případ insolvence jedné ze stran
smlouvy. Na tuto možnost zde upozorňuji, neboť níže rozebírám odlišnosti smlouvy
(pod)nájemní, kde možnost sjednání této smluvní klauzule absentuje.
Mezi nesplněné smlouvy se zvláštním režimem patří pohledávky z fixních smluv (OZ §
1980), u kterých má plnění tržní či burzovní cenu, a pokud má být plněno po rozhodnutí o řešení
úpadku v určité pevné lhůtě či době (§ 254, § 330a, § 397a), nelze požadovat splnění závazku,
nýbrž jen náhradu škody, kterou InsZ definuje jako rozdíl mezi dohodnutou cenou a tržní, resp.
16

burzovní cenou k okamžiku rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. I tato pohledávka se uplatňuje
přihláškou a to ve zvláštní lhůtě 30 dní od odmítnutí plnění, zde tedy neplatí obecná lhůta
stanovená v rozhodnutí o úpadku.
Je pro mě otázkou, proč u fixních smluv zákonodárce a priori nedal správci možnost
volby plnění neodmítnout analogicky dle § 253, když fixní charakter smlouvy je pouze
modifikace jakkoli jiné nesplněné smlouvy, na kterou dopadá § 253. Lze si totiž představit
situace, kdy je pro stav majetkové podstaty (a vyhlídky vyššího uspokojení věřitelů) výhodnější
fixní smlouvu splnit. Jako protiargument nelze uvažovat o tom, že by došlo k zvýhodněnému
uspokojení věřitele pohledávky z fixní smlouvy, neboť ke stejnému zvýhodnění dochází
v případě jakékoli jiné (nefixní) nesplněné smlouvy dle § 253, kterou správce požaduje plnit
(vyjma (pod)nájemních a leasingových smluv – viz níže).
Navrhoval bych de lege ferenda úpravu ustanovení § 254 odst. 1 následovně: „ (…) nebo
uplynula-li tato lhůta teprve po prohlášení konkurzu, použije se § 253 odst. 1 až 3 obdobně.
Odmítne-li insolvenční správce plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu
způsobené škody přihláškou.“ Druhý odst. § 254 bych ponechal beze změny vyjma poslední věty
upravující lhůtu, kterou bych modifikoval (obdobně jako v § 254 odst. 4), tedy: „….Druhý
účastník smlouvy může uplatňovat náhradu škody přihláškou, a to nejpozději do 30 dní od
odmítnutí plnění.“
Zvláštní režim (ve srovnání s obecnou úpravou vzájemně nesplněných smluv dle § 253)
mají pohledávky z nájemních a podnájemních smluv. Nutno dodat, že systematika se zde ztrácí
ještě více. Jako užitečné považuji rozlišit časová období s ohledem na povahu pohledávky, a
možnost smlouvu vypovědět či od ní odstoupit („ukončit“), případně možnost si předinsolvenčně
sjednat možnost smlouvu ukončit z důvodu zahájení insolvenčního řízení.
Pohledávky z doby před zahájením insolvenčního řízení a pohledávky vzniklé od
zahájení řízení do rozhodnutí o úpadku bude věřitel pronajímatel uplatňovat v režimu
předinsolvenčních nezajištěných pohledávek (případně zajištěných, bylo-li zajištění sjednáno)
s tím, že právo věřitele odstoupit nebo (pod)nájemní smlouvu vypovědět ještě není omezeno.
Obdobně to platí pro věřitele, který byl v opačné pozici jako (pod)nájemce a uhradil
nájemné nebo provedl jinou úhradu na určitou dobu dopředu, aniž plnění jako (pod)nájemce
spotřeboval – přihláška je vázaná na odkládací podmínku spočívající v tom, že insolvenční
správce vypoví (pod)nájemní smlouvu po prohlášení konkurzu na majetek dlužníka (§ 256 odst.
1).22 Platí obecná lhůta pro přihlašování pohledávek. Pokud věřitel jako (pod)nájemce

22

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 29 NSCR 49/2013
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předplacenou částku zkonzumuje, pak samozřejmě pohledávka nevzniká, resp. zaniká
pohledávka vázaná na rozvazovací podmínku spočívající ve zkonzumování předplacené částky.
Po rozhodnutí o úpadku však věřitel jako pronajímatel nemůže jednostranně vypovědět
(pod)nájemní smlouvu (či od ní odstoupit), kterou dlužník uzavřel jako (pod)nájemce (a) buď
z důvodu pro zhoršení majetkové situace dlužníka, nebo (b) pro prodlení dlužníka, ke kterému
došlo před rozhodnutím o úpadku (§ 257). Tímto „uzamčením“ 23 věřitele ve smluvním vztahu
s dlužníkem se sleduje ochrana (pod)nájmu, je-li to podmínka pro zachování hodnoty dlužníkova
majetku nebo zachování provozu jeho závodu.24 Sice se tím diskriminují věřitelé v postavení
pronajímatele ve srovnání s jinými (obecnými) věřiteli, na které se bude aplikovat ustanovení
§ 168 odst. 2 písm. g) a písm. h) (srov. kapitolu Pohledávky za majetkovou podstatou), ale zájem
na zachování (pod)nájmu lze uznat za legitimní. Další forma diskriminace věřitele jako
pronajímatele je, že InsZ předběžně vylučuje možnost účastníků sjednat předinsolvenčně v
(pod)nájemní smlouvě klauzuli o možnosti pronajímatele vypovědět smlouvu v případě zjištění
úpadku (253 odst. 2 na konci) a znemožňuje mu tak vyhnout se onomu „uzamčení“. 25 I toto lze
uznat jako legitimní cíl, i když to zasahuje do obecné právní zásady smluvní svobody a to už
předinsolvenčně.
Není ani naplněn zájem na zachování existence (pod)nájmu, je-li to lepší či nutné pro
zachování dlužníkova majetku nebo zachování provozu jeho podniku/závodu, protože nic
nebrání věřiteli jako pronajímateli smlouvu ukončit po zahájení řízení (je-li to v souladu se
zákonem nebo smlouvou).
Konečně pokud jde o pohledávky věřitele (jako pronajímatele) v období po prohlášení
konkurzu na majetek dlužníka InsZ nespecifikuje jejich režim či kvalitu. Nabízí se analogie dle
§ 253 (nezajištěná pohledávka) nebo pohledávka za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2
písm. h). Lze dovodit,26 že půjde o pohledávky za majetkovou podstatou, neboť opačný závěr (že
jde o nezajištěné pohledávky) by nebyl konformní se zásadami uvedenými v § 5 písm. a) (zákaz
nespravedlivého poškození), a písm. b) (věřitelé v obdobném postavení mají v insolvenčním
řízení rovné možnosti), a ústavněprávními principy ochrany vlastnického práva (LZPS čl. 11)
věřitele-pronajímatele z (pod)nájemní smlouvy. S ohledem na právní jistotu by bylo vhodné
postavit na jisto přímo v ustanovení zákona, např. krátkým doplněním ustanovení § 256 odst. 3
(za druhou/poslední větu), že „Na pohledávky pronajímatele se po prohlášení konkurzu použije §
23 Výraz jsem si vypůjčil od RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
ISBN 978-80-7552-444-7, s. 378
24 Tamtéž, s. 376. Zároveň T. Richter dovozuje (tamtéž), že pro jiné důvody lze výpověď dlužníku dát.
25 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn./č. j.: 29 Cdo 60/2012 ze dne 30. 1. 2014, bod I.
26 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
380
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253 odst. 4 věta druhá. To by mohlo vyrovnat znevýhodnění plynoucí (a) z nedovolenosti
sjednat možnost výpovědi pronajímatelem pro případ insolventního nájemce a (b) z
nedovolenosti ukončení smlouvy věřitelem v době od rozhodnutí o úpadku.
Pro úplnost k možnosti vypovědět smlouvu – nic nebrání věřiteli jako pronajímateli
ukončit smlouvu po rozhodnutí o úpadku z jiných důvodů, např. pro poškozování věci, nesplnění
jiných zákonných či smluvních povinností nájemce.
Přiměřeně se ustanovení InsZ o (pod)nájmu použijí i pro leasingové smlouvy a smlouvy o
koupi najaté věci. InsZ zde neupravuje režim pachtu. Vzhledem k jeho hospodářskému účelu a
režimu pachtovního roku u zemědělského pachtu (OZ § 2339 odst. 2), bych se přikláněl
k obdobnému použití ustanovení o nájmu (§256 - § 258). Pojmovým průnikem mezi nájmem
(pachtem) a leasingem je skutečnost, že předmět nájmu ani leasingu není majetkem dlužníka a
ani z jiného důvodu nejsou součástí majetkové podstaty, a že dlužník má právní titul pro držení a
užívací (případně i požívací) právo k předmětu. 27 V případě finančního leasingu (tzn. nájem věci
s právem koupě najaté věci) může osoba s dispozičními oprávněními uhradit zbývající
leasingové splátky, přičemž se předmět leasingu stane součástí majetkové podstaty. To dává
ekonomický smysl tam, kde na splátkách chybí doplatit částku relativně malou ve srovnání
s předpokládaným zpeněžením předmětu finančního leasingu.
InsZ sice v souvislosti s oboustranně nesplněnými smlouvami hovoří o období před
prohlášením a po prohlášení konkurzu na majetek dlužníka, nicméně s ohledem na § 330a a §
397a se tato ustanovení (včetně fixní, (pod)nájemní, leasingové smlouvy) přiměřeně použijí i
jiné způsoby řešení úpadku dlužníka – na reorganizaci a oddlužení.
Za zvláštní nezajištěnou pohledávku lze považovat pohledávku manžela dlužníka
vzniklou (po prohlášení konkurzu) vypořádáním společného jmění manželů (§ 275). Tato
pohledávka se považuje za přihlášenou automaticky ze zákona a není potřeba ji přihlašovat – viz
také kapitola 4.6 Jiné způsoby přihlašování pohledávek.

2.3 Pohledávky za majetkovou podstatou
Jde o zvláštní skupinu pohledávek, které časově vznikají až po zahájení insolvenčního
řízení, proto mohou být jejich věřitelé nepřesně nazýváni jako postinsolvenční (postpetition
creditors nebo postcommencement creditors28). Tyto pohledávky vznikly buď po zahájení řízení
či po vyhlášení moratoria (§ 168 odst. 1) či až po prohlášení úpadku (§ 168 odst. 2).

27 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
382
28 Tamtéž, s. 193
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Výčet pohledávek za majetkovou podstatou uvádí § 168, jsou rozvedeny i jinde v InsZ
(např. § 41, § 60 odst. 3, § 108 odst. 5, § 163, § 202 odst. 1, § 239 odst. 2, § 523 odst. 4).
Obsahově jde o různorodou směs pohledávek, jejich určitá typizace je užitečná. V následujícím
výkladu se budu věnovat jen některým z nich.

2.3.1 Pohledávky vzniklé v souvislosti s průběhem insolvenčního řízení
V prvé skupině to jsou pohledávky týkající se samotné administrace insolvenčního řízení
včetně nákladů řízení některých účastníků (anglicky jsou označovány jako administrative claims
nebo administrative expenses29), například hotové výdaje a odměna insolvenčního správce (vč.
předběžného či jiného správce), případně likvidátora dlužníka–právnické osoby jmenovaného
soudem v rozsahu, ve kterém svou činností doplňuje činnosti (předběžného) insolvenčního
správce (viz také kap. Procesní subjekty v první části) nebo náhrada nutných výdajů a odměna
správce podniku dlužníka, znalce, člena věřitelského výboru, či jiného účastníka insolvenčního
řízení (např. § 108 odst. 5 – pohledávka z úhrady zálohy na náklady insolvenčního řízení
zaplacená jinou osobou než dlužníkem). Dále náklady řízení dle § 239 odst. 2, § 202, § 163 a
dokonce i náklady osob, které nejsou subjekty insolvenčního řízení (§ 252 odst. 2 – náklady osob
dříve pověřených či zmocněných dlužníkem (včetně prokury) k obstarávání záležitostí dlužníka
při riziku prodlení). Tyto administrativní náklady rostou s délkou trvání insolvenčního řízení; i to
má odraz v zásadě rychlosti insolvenčního řízení uvedené v InsZ § 5 písm. a). Určení těchto
„administrativních“ pohledávek je dostatečně popisné, případně se řídí podzákonným
prováděcím předpisem,30 proto níže jen pár poznámek.
J. Hásová31 upozorňuje v souvislosti s odměnou insolvenčního správce při souběhu
exekučního a insolvenčního řízení na ustanovení EŘ § 46 odst. 7, dle kterého je exekutor
povinen vydat insolvenčnímu správci vymožené plnění bezodkladně po právní moci usnesení,
kterým rozhodl o odpočtu nákladů exekuce. Tím dle autorky dochází k srovnávání postavení
některých pohledávek exekutora a pohledávek insolvenčního správce. Dodávám, že poněkud jiné
má postavení pohledávka exekutora za zpracování znaleckého posudku, pokud ke zpeněžení
dojde až v rámci insolvenčního řízení.
Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dle § 168 odst. 2 písm. b)
jsou upraveny v 230 odst. 1 (jejich pojmové znaky, zejména účel), tedy náklady vztahující se
29 Tamtéž, s. 193
30 Vyhláška InsONHV, nebo Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické
osoby jmenovaného soudem
31 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 686
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k majetkové podstatě, případně k provozování dlužníkova obchodního závodu, např. ostraha,
telekomunikační služby, nájemné, pojištění, cestovné atp. K tomu – viz výklad v části šesté,
zajištěného věřitele ve věci správy a zpeněžení předmětu zajištění.

2.3.2 Veřejnoprávní nekonsensuální pohledávky
Druhou skupinou jsou veřejnoprávní pohledávky nekonsensuální povahy vůči státu (tedy
z porušení právní povinnosti) dle § 168 odst. 2 písm. e) – daně, cla, správní poplatky, pojistné na
sociální a veřejné zdravotní pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pohledávky
vzniklé opravou daně. Má-li jít o pohledávky za majetkovou podstatou, musí vznik daňové
povinnosti nastat v období od účinků rozhodnutí o úpadku do skončení insolvenčního řízení,
jinak jde o obecnou přihlašovanou pohledávku. Daňová povinnost vzniká dle DŘ § 3 buď
okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které dle zákona jsou samy o sobě předmětem daně (např.
nabytí nemovitosti u daně z nabytí nemovitosti) nebo okamžikem, kdy nastaly skutečnosti
daňovou povinnost zakládající (např. existence vlastnictví nemovitosti u daně z nemovitosti
k určitému datu). Pokud by např. správce daně uplatňoval pohledávky z období před
rozhodnutím o úpadku jako pohledávky za majetkovou podstatou, byla by to chyba a porušení
principu Pari Passu.
Při úvaze nad zařazením veřejnoprávních pohledávek (vzniklých navíc až po rozhodnutí
po úpadku32 kdy je zřejmé, že uspokojení přihlašovaných pohledávek bude jen částečné, resp.
zanedbatelné) mezi zvýhodněné pohledávky za majetkovou podstatou mám určité pochybnosti o
správnosti tohoto konceptu. Mám za to, že katalogy pohledávek uvedených v § 168 jsou
katalogy výjimek ze zásady Pari Passu a tudíž by jich mělo být pokud možno co nejméně (pokud
nepracujeme se zásadou Pari Passu jen formálně) a při zohlednění (a) dlouhého seznamu různých
daní, poplatků a jiných povinných plateb státu; (b) objemu vybraných prostředků z daní,
poplatků, plateb (c) možností státu tyto daně, poplatky a jiné povinné platby evidovat, zjišťovat,
registrovat, vybírat a vymáhat mimo insolvenční řízení; a (d) v neposlední řadě k iracionálního
až marnivého hospodaření státu s těmito vybranými prostředky, by tyto veřejnoprávní
pohledávky státu mohly a měly být zařazeny mezi obecné přihlašované pohledávky (zkráceně to
nazývám „minimální varianta“), nebo dokonce až mezi pohledávky podřízené ze zákona
podobně jako dluhopisy avšak s lepším pořadím než dluhopisy (zkráceně „maximální varianta“)
a neoslabovat tak postavení jiných soukromých, nezřídka malých a třeba i nediverzifikovaných
věřitelů, kteří takové možnosti vymáhání z podstaty věci nemají, a jejichž potřeby jsou mnohem
intenzivnější než potřeby státu, a které může nízká míra uspokojení existenčně ohrozit.
32 Ale následující úvahu lze rozšířit i na veřejnoprávní pohledávky, na které se vztahuje vyjímka z vyloučení
uspokojování v § 170 písm. d)
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Jako příklad pohledávek, které si dle mého názoru zaslouží lepší postavení než
pohledávky státu dle § 168 odst. 2 písm. e), uvádím pohledávky účastníků penzijního připojištění
se státním příspěvkem (169 odst. 1 písm. d) – stát různými opatřeními motivuje obyvatele
k penzijnímu připojištění, ale v okamžiku, kdy dojde na krizovou situaci (úpadek), se staví se
svými pohledávkami do stejné skupiny (§ 305 odst. 2) jako věřitelé – důchodci či budoucí
důchodci.
Na závěr dodávám, že nevidím pro soudy dostatečný prostor doktrínu preferování zájmu
státu před zájmem soukromým v rámci uspokojování pohledávek měnit svou judikaturou, jak
tomu bylo v případě judikatury, která vedla k věcně správným novelizacím (týkající se např.
(ne)splatných nebo podmíněných pohledávek, nebo postupného rozšiřování možnosti oddlužení
pro další dlužníky). Toto téma tak musí čekat na legislativní řešení vzešlé od nového
zákonodárce, který bude chápat vztah stát – jednotlivec, poněkud odlišně od dneška. Určitý
posun lze sledovat u pořadí uspokojování zapodstatových pohledávek (pohledávky dle § 168169) v oddlužení, kde insolvenční soudy i správci vytvářejí distribuční klíč odlišný od § 305
odst. 2. O tom více v šesté části práce.

2.3.3 Soukromoprávní pohledávky za majetkovou podstatou
Třetí skupinu tvoří některé pohledávky ze soukromoprávních závazků (především ze
smluv), vzniklých až po zahájení insolvenčního řízení, např. pohledávky za dodávku surovin,
energií, zboží, služeb atp. dle § 122 odst. 2, pohledávky z úvěrového financování dle § 41,
pohledávky věřitele z pokračování smlouvy po prohlášení konkurzu (§ 253 odst. 4), o nich také
výklad v předchozí kapitole.
T. Richter zdůvodňuje přednostní uspokojení těchto postinsolvenčních soukromoprávních
pohledávek (u právnických osob) tím, že „…okamžikem úpadku dochází k fundamentální změně
vlastnictví korporace a reziduálními vlastníky se namísto společníků stávají předinsolvenční
věřitelé. (viz také kapitola 2.5) Pohledávky [některých] nových, tedy postinsolvenčních věřitelů
tedy logicky mají mít „v řadě“ na dlužníkova aktiva lepší postavení než pohledávky
předinsolvenčních věřitelů, stejně jako v solventní korporaci mají mít pohledávky věřitelů lepší
pořadí než reziduální nároky společníků….“33 Jde do jisté míry o faktické popření existence
podřízených pohledávek věřitelů–členů dlužníka plynoucí z jejich účasti v obchodní korporaci či
družstvu na základě logické úvahy, že nezbývá-li dostatečný na majetek na pohledávky
obecných předinsolvenčních, resp. nezajištěných věřitelů, pak nemůže být řeč o reálných
33 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
194
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vyhlídkách uspokojení podřízených pohledávek, tím spíše ne pohledávek členů dlužníka
vyplývajících z účasti dle § 172 odst. 3 věta druhá.
V této třetí množině pohledávek je několik podskupin zvýhodněných postinsolvenčních
pohledávek, které zevrubněji proberu níže. U pohledávek věřitelů dle § 168 odst. 1 písm. e)
vzniklých za trvání moratoria ze smluv dle § 122 odst. 2 jde o smlouvy na dodávky energií a
surovin, jakož i o další smlouvy o dodávkách zboží, služeb a dalších komodit, např. vody, které
ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, a které nemůže druhý účastník
smlouvy po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich odstoupit pro prodlení dlužníka s
placením úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo před vyhlášením moratoria, nebo pro
zhoršení majetkové situace dlužníka, hradí-li dlužník na základě těchto smluv řádně a včas
alespoň závazky vzniklé v posledních 30 dnech od vyhlášení moratoria (nebo vzniklé po jeho
vyhlášení). Zde je tedy stejná úprava nemožnosti výpovědi jako u nájemních smluv dle § 257 –
viz bod 2.2.2 Vybrané zvláštní pohledávky nezajištěných věřitelů. Legislativní záměr je zřejmě
motivovat tyto věřitele k tomu, aby dlužníkovi ohroženému úpadkem poskytovali plnění nutná
k zachování provozu podniku.
Dále jde o pohledávky dle § 168 odst. 1 písm. f) z úvěrového financování. Insolvenční
správce může uzavřít smlouvu o úvěru nebo obdobnou smlouvu InsZ § 41-42. Za obdobnou
smlouvu se (nejspíše s ohledem na účel) považuje smlouva o zápůjčce dle OZ § 2390 a násl.
Účelem úvěrového financování je získat zdroje pro financování obnovy a/nebo udržení chodu
dlužníkova závodu nebo zachování či ochranu majetkové podstaty v situaci, kdy se k tomu účelu
nedostávají dostatečné finanční prostředky, což se může týkat zejména reorganizace. Takový
nový věřitel musí logicky být motivován k (resp. nemá být odrazován od) poskytnutí úvěru nebo
zápůjčky subjektu v (hrozícím) úpadku lepším postavením své pohledávky z takového
financování. Obdobné, tedy zvýhodněné postavení mají věřitelé, kteří poskytnou nepeněžní
plnění – dodají energie, suroviny, zboží či služby.34 Systematicky jsou tyto dodávky zařazeny ve
stejném odstavci jako úvěrové financování. 35 Otázku výkladu surovin a energií řešil Vrchní soud
v Olomouci, když upřesnil rozsah toho, co jsou suroviny ve vztahu k většinové podnikatelské
aktivitě dlužníka následovně: „§ 41 odst. 1 insolvenčního zákona nemá na mysli pouze tzv.
prvotní suroviny, ale i suroviny druhotné, tedy například kovový odpad, jsou-li dodávky tohoto
odpadu primární surovinou nutnou pro zajištění většinové podnikatelské činnosti dlužníka.“
(VSOL 5 Cmo 445/2012-127). Musí jít o vstupy, jejichž nedostatek znamená přerušení či
34 Rozsudek Vrchního soud v Olomouci ze dne 14. 3. 2013 sp. zn./č. j.: 5 Cmo 445/2012-127 ve věci odvolání proti
rozsudku Krajského soudu Brno č. j. 25 Cm 172/2009-90 ze dne 26.9.2012.
35 V kapitole 6.2 bude rozebráno rozdílné postavení věřitelů pohledávek z úvěrového financování dle toho, zda jde
o zajištěné věřitele nebo třetí osoby.
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znemožnění hlavní činnosti dlužníka. Legislativní důvod pro zvýhodnění těchto pohledávek je
stejný jako v předchozím odstavci. Je otázka, zda by se pod toto ustanovení daly subsumovat i
dodávky služeb. S ohledem na judikát výše si lze představit situaci, kdy pro udržení či obnovu
provozu závodu (resp. hlavní podnikatelské činnosti) je potřeba obstarat nějakou službu, např.
opravu nebo úpravu výrobního zařízení, které je pro hlavní činnost, resp. provoz podniku
neodmyslitelné. Tato plnění (peněžitá i nepeněžitá) mohou nabídnout i třetí osoby, čímž může
dojít k ovlivnění výhledu uspokojení pohledávek předinsolvenčních (nezajištěných) věřitelů,
neboť se zvětšuje objem pohledávek, které se uspokojují před obecnými přihlašovanými
pohledávkami.
IsnZ poskytuje jisté beneficium zajištěným věřitelům, kteří nabídnou minimálně stejně
dobré podmínky jako nejlepší nabídka třetí osoby, v podobě přednostního práva na takové
uzavření smlouvy (§ 41 odst. 2, tzn. úvěr, suroviny a případně i služby). Insolvenční zákon
neřeší situaci, kdy by takovou lepší nabídku udělalo vícero zajištěných věřitelů. Lze
předpokládat, že insolvenční správce by musel s ohledem na kritérium hospodárnosti (§ 5 písm.
a) vybrat tu výhodnější, a v případě stejně výhodných nabídek (což nelze vyloučit) by honoroval
nabídku dřívější, což by zřejmě motivovalo k předkládání co nejlepších nabídek co nejdříve.
Přispívalo by to k hospodárnosti insolvenčního řízení, případně k ochraně majetkové podstaty.
Přesto se nabízí otázka, do kdy mohou zajištění případně třetí osoby předkládat lepší a stále lepší
nabídky a zda je možné takovou lhůtu stanovit libovolně.
Další podskupinou jsou postinsolvenční pohledávky ze smluv uzavřených osobou
s dispozičními oprávněními (§ 2 písm. f), kterou je insolvenční správce, případně dlužník (§ 229
odst. 3), s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení a s výjimkou situace,
kdy je ustaven předběžný správce (§ 123).
Pokud jde o smlouvy o vzájemném plnění, včetně smlouvy o smlouvě budoucí, které
v době prohlášení konkurzu (§ 253) nebyly ani jednou ze stran zcela splněny, pak jde o poměrně
širokou a stále ještě řešenou problematiku. InsZ obsahuje speciální hmotněprávní úpravu (ve
srovnání s úpravou synallagmatických plnění v OZ § 1911-1913), kterou se pokusím přiblížit
v následujících odstavcích. Tyto pohledávky se v závislosti na rozhodnutí insolvenčního správce
mohou stát jak obecnými (nepreferovanými) přihlašovanými pohledávkami (rozebráno v bodě
2.2.2 Vybrané zvláštní pohledávky nezajištěných věřitelů) tak preferovanými pohledávkami za
majetkovou podstatou.
Insolvenční správce může smlouvu splnit namísto dlužníka (a žádat splnění po druhé
straně) anebo může smlouvu odmítnout, což do jisté míry odpovídá občanskoprávnímu
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odstoupení od smlouvy s tím, že zde závazek nezaniká36, resp. nezaniká smlouva ani pohledávky
z plnění poskytnutých na jejím základě před okamžikem odmítnutí (či kdy nastaly účinky
odmítnutí marným uplynutím lhůty třiceti dní37 – viz dále). Insolvenční správce má v konkurzu
dle § 253 odst. 2 k této opci (vybrat si splnění či je odmítnout) třicetidenní lhůtu. Jejím marným
uplynutím nastává fikce odmítnutí plnění správcem. V této třicetidenní lhůtě nemůže druhá
strana od smlouvy odstoupit (§ 253 odst. 2 za středníkem), pokud si tuto možnost strany předem
nesjednaly, (vkládání této doložky do smluv tedy lze jen doporučit a dle mé zkušenosti bývá
součástí smluvní dokumentace, např. i pro zadávání veřejných zakázek).
V reorganizaci je dle § 330a úprava situace (a) obdobná situaci v konkurzu v tom smyslu,
že § 253 se použije obdobně. (b) Modifikace situace v reorganizaci spočívá v tom, že oprávnění
odmítnout či žádat plnění může na místo insolvenčního správce dlužník s dispozičními
oprávněními (a musí navíc mít souhlas věřitelského výboru). A (c) právě opačná situace
v reorganizaci (opět proti konkurzu) je v tom, že s marným uplynutím třicetidenní lhůty InsZ
spojuje fikci, že tento dlužník žádá o splnění (nikoli odmítá).
V případě konkurzu i reorganizace zde tedy dochází k „dilematu“ věřitele, zda
pokračovat v plněních či nikoli (věřitel přitom může mít hospodářský zájem na pokračování
plnění), přičemž nelze z ničeho předjímat pravděpodobnost odmítnutí nebo žádost insolvenčního
správce o splnění v konkurzu (příp. žádost o splnění ze strany dlužníka s dispozičními
oprávněními v reorganizaci).
Pokud insolvenční správce (v konkurzu) či dlužník s dispozičními oprávněními (a
souhlasem věřitelského výboru, v reorganizaci) žádá splnění (resp. marné uplynutí lhůty 30 dní
má účinky žádosti o splnění), pak dle § 168 odst. 2 písm. g) jsou plnění poskytnutá věřitelem
dlužníkovi od zahájení insolvenčního řízení bez dalšího pohledávkami za majetkovou podstatou,
tedy pohledávkami se zvýhodněným postavením.
Pokud však insolvenční správce odmítne plnění, může druhá strana smlouvy uplatnit
pohledávku na náhradu škody ve lhůtě do 30 dnů od odmítnutí plnění. Tato pohledávka se
uplatňuje dle § 253 přihláškou, a má tedy charakter obecné předinsolvenční nezajištěné
(nezvýhodněné) pohledávky, ačkoli vznikla až po zahájení insolvenčního řízení, tzn., že míra
uspokojení takové pohledávky bude pravděpodobně velmi malá (viz kapitola 2.2 Pohledávky
nezajištěných věřitelů).

36 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 995.
37 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
365.
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Problém věřitele spočívá v tom, že plnění ze strany správce, resp. správcovu žádost o
splnění (InsZ § 253 odst. 4 věta druhá) nemůže věřitel považovat automaticky za danou (jistou),
právě naopak. Navíc, vzhledem k tomu, (a) že od zahájení insolvenčního řízení, tedy od
okamžiku, kdy by měl věřitel být náležitě ostražitý při svých právních jednáních s dlužníkem, do
doby, kdy je rozhodnuto o řešení úpadku konkurzem či reorganizací, uplyne lhůta, která může
dosáhnout 3 měsíce (§ 149 odst. 1), a vzhledem k tomu, (b) že insolvenční správce (v konkurzu),
resp. dlužník s dispozičními oprávněními (v reorganizaci) mají dalších (až) 30 dnů k rozhodnutí
o (ne)odmítnutí plnění, může se věřitel dostat do poměrně dlouhodobé nejistoty (až 4 měsíce)
ohledně toho, zda insolvenční správce (v konkurzu), resp. dlužník s dispozičními oprávněními (v
reorganizaci) odmítne plnění nebo bude plnit (resp. plnění požadovat), resp. zda má (či nemá)
plnit a (ne)brát na sebe riziko, že insolvenční správce po prohlášení konkurzu (dlužník
s dispozičními právy v reorganizaci) odmítne splnění a jeho pohledávky (vzniklé plněním
v období od zahájení insolvenčního řízení do odmítnutí či do okamžiku účinků vzniku fikce
odmítnutí) budou mít nefavorizované postavení obecných (tj. nezajištěných) předinsolvenčních
pohledávek (viz výše). T. Richter tuto nesystémovost InsZ rozebírá a pragmaticky dochází
k závěru38, že smyslem ustanovení § 168 odst. 2 písm. h) je ochránit postinsolvenční věřitele
právě před touto nejistotou (rizikem) a zároveň umožnit právní obchod po výše zmíněnou dobu
(od zahájení insolvenčního řízení do (ne)odmítnutí), a tudíž, že ustanovení § 168 odst. 2 písm. h)
je ve vztahu speciality k ustanovení § 253 odst. 4 věta první. To je poněkud v rozporu se
systematikou InsZ, ze které plyne právě opačný závěr a to, že § 253 je speciální vůči § 168 odst.
2 písm. h), neboť § 253 se týká jen podmnožiny smluv a to těch, které jsou v době prohlášení
konkurzu vzájemně splněny jen částečně. Legislativní ošetření tohoto rozporu De lege ferenda
by postavilo tuto otázku najisto a přispělo k právní jistotě postinsolvenčních věřitelů v
insolvenčním řízení.
Pohledávkami za majetkovou podstatou jsou i úroky přirostlé k zajištěné pohledávce dle
InsZ § 171 odst. 4. Jde tedy úroky (nikoli však úroky z prodlení) časově sjednané před zahájením
insolvenčního řízení a před prodlením dlužníka u zajištěné pohledávky, a navíc pokrývají jen
období od dne následujícího po rozhodnutí o řešení úpadku reorganizací (§ 328) a nakonec jsou
pohledávkou za majetkovou podstatou jen pro řešení úpadku reorganizací nebo konkurzem za
podmínky zpeněžení dlužníkova majetku jedinou smlouvou. Zde tedy zákonodárce dává jisté
beneficium zajištěným věřitelům, když přihlíží k reálné délce insolvenčního řízení (průměr trvání

38 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
365.
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insolvenčního řízení je 740 dní a medián je 622 dní)39, k časové hodnotě aktiv (1 Kč dnes má
větší hodnotu než 1 Kč za měsíc) a k oprávněné hypotéze, že v případě individuálního (mimoinsolvenčního) řešení by zajištěný věřitel mohl v rozsahu výtěžku zpeněžení zajištění (např.
zástavy) být uspokojen velmi rychle exekucí, zatímco v kolektivním insolvenčním řízení bude
jeho uspokojení (i ze zajištění) blokováno pořadu měsíců či let.40
Procesně se tyto pohledávky úroků v reorganizaci neuplatňují přihláškou, ale dle § 168
odst. 2 písm. i) postupem dle § 203, tedy vyrozuměním správce, neboť celková částka úroku se
průběžně mění v čase, a k okamžiku uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek (§ 136), není
jasné, po jak dlouhé období se jistina bude úročit, takže z povahy není možné úroky správně
vyčíslit. Výplata úroku a povaha pohledávky z úroku se liší v závislosti na způsobu řešení
úpadku. Při reorganizaci (§ 171 odst. 4) jsou úroky pohledávkou za majetkovou podstatou a jsou
splatné měsíčně (avšak až po schválení znaleckého ocenění schůzí věřitelů, § 153, § 155), s tím,
že za období od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku do schválení znaleckého ocenění budou
splatné jednorázově zpětně na požádání věřitele, 41 od ocenění se budou vyplácet pravidelně na
měsíční bázi. Úroky jsou, vedle odměny insolvenčního správce (§ 168 odst. 2 písm. a), jediný
typ pohledávek za majetkovou podstatou, které mají stanovený pravidelný termín pro úhradu. 42
Při řešení konkurzem pak úroky navyšují zajištěnou pohledávku (tedy nejsou pohledávkou za
majetkovou podstatou), která se standardně uspokojuje v režimu pohledávek zajištěných věřitelů.
Na druhou stranu dle § 157 odst. 2 se zajištěné pohledávky neúročí po dobu, kdy je zajištěný
věřitel v prodlení s úhradou poloviny odměny a hotových výdajů znalce, který ocenil
majetkovou podstatu dle § 153 a násl.
InsZ upřednostňuje všechny pohledávky za majetkovou podstatou před pohledávkami
obecných, resp. nezajištěných (předinsolvenčních i postinsolvenčních) věřitelů, neboť se
uspokojují kdykoli po rozhodnutí o úpadku (§ 168 odst. 3). Nakonec to jinak ani nelze, protože
pro vypracování rozvrhového usnesení je potřeba vědět, kolik zůstalo prostředků po uspokojení
preferovaných pohledávek za majetkovou podstatou (a pohledávek jim postavených na roveň dle
§ 169). Dle výzkumu insolvencí43 je míra uspokojení těchto věřitelů 86,1%. Nutnou podmínkou
39 SMRČKA, L.; PLAČEK, J.; SCHÖNFELD, J.; LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost
insolvenčního zákona). První vydání. Praha. Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-151-2, s. 91, Tab
3.7. Je třeba zmínit, že uvedené čísla nerozlišují, zda šlo o řešní konkurzem či reorganizací.
40 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
299.
41 Tamtéž, s. 300.
42 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 995.
43 SMRČKA, L.; PLAČEK, J.; SCHÖNFELD, J.; LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost
insolvenčního zákona). První vydání. Praha. Professional Publishing, 2016. ISBN 978-80-7431-151-2, s. 97 (tab.
3.10) údaje za ukončená insolvenční řízení (tedy vedená dle InsZ) v období let 2008-2014.
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pro schválení reorganizačního plánu soudem je dokonce uhrazení těchto pohledávek (spolu
s pohledávkami postavenými jim na roveň) nebo alespoň zahrnutí předpokladu jejich plného
uhrazení (§ 348 odst. 1 písm. e) bezprostředně po schválení reorganizačního plánu, pokud ovšem
nebylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak (více v kap. 6.2 Uspokojování
pohledávek při reorganizaci).
Procesně se pohledávky za majetkovou podstatou neuplatňují přihláškou (neupravuje-li
InsZ jinak), ale uplatňují se písemně u osoby s dispozičními právy, tedy u insolvenčního správce,
příp. dlužníka (§ 2 písm. f, § 203 odst. 1, § 229 odst. 3). Tyto pohledávky nejsou spojené
s hlasovacím právem a nejsou předmětem přezkumu v seznamu přihlášených pohledávek.
S jejich uplatněním nejsou spojeny účinky pozastavení běhu prekluzivních nebo promlčecích
lhůt dle § 173 odst. 4. Více o uplatňování a uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou je
přiblíženo v části páté a šesté.

2.4 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou
Také pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou jsou
uspokojované přednostně a to již před rozvrhem a nejsou spojené s hlasovacím právem a nejsou
v seznamu přihlášených pohledávek pro přezkumné jednání (§ 189). S jejich uplatněním nejsou
spojeny účinky pozastavení běhu prekluzivních nebo promlčecích lhůt dle § 173 odst. 4. Na
rozdíl od pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168), které vždy vznikají po zahájení
insolvenčního řízení či vyhlášení moratoria nebo dokonce až po rozhodnutí o úpadku, není pro
pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou rozhodný okamžik jejich
vzniku (vyjma § 169 odst. 1 písm. g).44

45

I pohledávky postavené na roveň pohledávkám za

majetkovou podstatou se procesně uplatňují nikoli přihláškou u insolvenčního soudu, ale
vyrozuměním u osoby s dispozičními oprávněními.
Pokud jde o procesní uspokojování těchto pohledávek, zmiňuji J. Kozáka 46, dle kterého
pravidlo stanovící, že pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou se
platí v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (§ 169 odst. 2), neznamená, že by tyto
pohledávky měly či musely být uhrazeny v situaci, kdy stav majetkové podstaty neumožňuje
uhradit ani pohledávky za majetkovou podstatou. Mezní nejpozdější moment pro uspokojení
44 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9. s. 699.
45 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a
Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3 vydání. Praha. Leges 2018, ISBN: 978-80-7502-257-8, s. 343.
46 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9, s. 700.
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neuspokojených pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou je okamžik před
podáním návrhu na rozvrhové usnesení (u konkurzu). Na rozdíl od pohledávek za majetkovou
podstatou se insolvenční správce nevystavuje možné odpovědnosti za neuhrazení těchto nároků
dle § 37 odst. 3.
Ustanovení § 169 jsou dostatečně popisná; uvádím zde tedy jen některé procesní anebo
hmotněprávní zvláštnosti. Pracovněprávní pohledávka [§ 169 odst. 1 písm. a) ] se považuje za
uplatněnou - aniž by bylo třeba ji přihlašovat - ve výši plynoucí z účetnictví dlužníka nebo z
[daňové] evidence, kterou dlužník vedl podle zvláštního právního předpisu, jinak [v jiné výši] ji
věřitel může uplatnit - bez ohledu na lhůtu pro přihlášení pohledávek (§ 173 odst. 1 IZ) - přímo
vůči insolvenčnímu správci postupem podle § 203 IZ, a nikoliv vůči insolvenčnímu soudu
přihláškou podle § 173 IZ.47 Tzn., že v případě pracovněprávních pohledávek existují dva režimy
uplatňování pohledávek, pokud jde o jejich výši, a to: (1) fikce dle § 203 odst. 2 „pokládá se za
uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví“ a (2) uplatněním (bez ohledu na lhůtu dle § 173
odst. 1) přímo u insolvenčního správce v jiné výši než jaká vyplývá z účetnictví. K době
uspokojení (uhrazení) stejný judikát uvádí: K uspokojení pracovněprávní pohledávky může dojít
kdykoliv po rozhodnutí o úpadku dlužníka - umožňuje-li to stav majetkové podstaty - bez toho, že
by jí bylo třeba přezkoumat na přezkumném jednání. Z tohoto usnesení dále vyplývá pravidlo
k dalšímu postupu při nesprávném způsobu uplatnění – pokud by pracovněprávní pohledávku
věřitel-zaměstnanec uplatnil přihláškou, tak by se nezměnil její charakter na nezajištěnou a ani
by se neuplatnil procesní striktní postup na dodržení propadné lhůty dle § 136, a takto uplatněná
(konkrétně přihlášená) pohledávka by nemohla být dle § 185 odmítnuta pro zmeškání propadné
lhůty.
Pro pohledávku na náhradu škody způsobené na zdraví nestanoví InsZ žádné upřesňující
rozšiřující či zužující pravidlo, takže se uplatní občanskoprávní úprava OZ § 2958 – 2968
náhrady bolestného i dalších nemajetkových újem jako např. duševní útrapy, ztížené společenské
uplatnění, případně další náhrady dle OZ. InsZ stanoví pouze škody způsobené na zdraví, ale lze
předpokládat, že půjde i újmu třetích (blízkých) osob v důsledku úmrtí poškozeného. To
dovozuji i z níže uvedeného judikátu 2 VSOL 585/2011, který hovoří o „přímých obětech
dlužníkova deliktního jednání“ (viz dále).
Nemajetková újma je upravena dvojkolejně obecně dle OZ, a speciálně dle Zákoníku
práce („ZP“) – také pohledávky ze škod na zdraví z pracovního úrazu či nemoci z povolání dle §
269 a násl. ZP (a na něj navazujícího Nařízení vlády 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a
47

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 4. 2010 sp. zn. 1 VSPH 258/2010 ve věci KSPL 27 INS
5308/2008.
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ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání) budou
pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Pokud jde o povahu
(kvalitu pohledávky) regresního nároku zdravotní pojišťovny na úhradu nákladů spojených
s léčením poškozeného pojištěnce, byl tentýž soud striktní. Usnesení Vrchního soudu v
Olomouci dále upřesňuje existenci a povahu regresního nároku zdravotní pojišťovny doktrínou
„pohledávky přímé oběti“ jako pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou: „...příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě [zde insolvenčnímu dlužníku]
právo na náhradu těch nákladů na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, které
vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci48 [zde
věřiteli], ale nejde o pohledávku postavenou na roveň majetkové podstatě, neboť § 169 odst. 1
písm. b) představuje výjimku z obecného principu poměrného uspokojování věřitelů
předinsolvenčních pohledávek a proto je třeba ji vykládat restriktivně a preferovat uspokojování
přímých obětí dlužníkova deliktního jednání. Tou ovšem zdravotní pojišťovna není.49 Soud
uzavřel, že pohledávka zdravotní pojišťovny je přihlašovaná dle § 173. V této souvislosti se již
dříve vyslovil i Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení sp. zn. 2 Cdon 2079/97 ze dne 15. 9. 1999
podle, kterého regresní nárok pojišťovny není náhradou škody na zdraví dle občanského
zákoníku.
K pohledávkám dle písm. c) pohledávky státu - Úřadu práce České republiky za náhradu
mzdy vyplacené zaměstnancům a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů,
Jde o pohledávky, které ze zákona přešly na stát v důsledku vyplacení mzdových nároků
zaměstnanci Úřadem práce dle § 11 odst. 3 zákona č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatele („ZoOZ“). V rozsahu vyplacených mzdových nároků (§ 5,
§ 8-9 ZoOZ) nemohou zaměstnanci uplatňovat tyto pohledávky v insolvenčním řízení (zatímco
zbytek pohledávek uplatňovat mohou a to vyrozuměním správce dle § 203 odst. 1). Krajská
pobočka Úřadu práce bezodkladně oznámí insolvenčnímu správci případně insolvenčnímu
soudu, kterým zaměstnancům a v jakém rozsahu jejich mzdové nároky vyplatila (ZoOZ § 11
odst. 1), čímž se zamezí duplicitnímu uplatňování a uspokojování mzdových pohledávek
zaměstnanců (jde o podobné řešení jako u situace s pohledávkami zajištěnými třetí osobou dle §
183 a § 184, která plnila věřiteli za dlužníka).
Kromě pohledávek uvedených v § 169 zde patří také jiné pohledávky. Např. pohledávka
exekutora pověřeného provedením exekuce v řízení, kde povinným je dlužník, za poskytnutí
znaleckého posudku insolvenčnímu správci, který sám opatřil (InsZ 43 odst. 3). Dávám do
48 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 11. 2011 sp. zn. 2 VSOL 585/2011 ve věci KSOL 10 INS
12236/2011.
49 Tamtéž
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souvislosti, že náklady na zpracování znaleckého posudku zadaného správcem nejsou v InsZ
výslovně upraveny50, ale v praxi se nejčastěji objevuje názor, že odměna znalce za zpracování
znaleckého posudku, jehož vypracování zadal insolvenční správce, je nákladem spojeným s
udržováním a správou majetkové podstaty, tj. pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168
ods.t 2 písm. b) InsZ.51 Tedy náklady na vypracování znaleckého posudku mohou mít
v insolvenční řízení (nepochopitelně) různé postavení (pořadí) při jejich uspokojování.
Pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou je i odměna
sepisovatele za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení § 390a odst. 5; zde je povinnost
tuto pohledávku uplatnit dle § 203 (nikoli přihlásit) ve lhůtě pro přihlašování pohledávek
uvedené ve společném rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení pro dle § 136 odst. 3.

2.5 Podřízené pohledávky
InsZ v § 172 definuje podřízené pohledávky jako pohledávky, které lze uspokojit po
úplném uhrazení (nikoli pouze po zajištění uspokojení) všech pohledávek, kterých se insolvenční
řízení týká (vyjma pohledávek vyloučených z uspokojení dle § 170). Je to svým způsobem
opačná situace než situace zajištěného věřitele, jehož pohledávka může být (přednostně)
uspokojena do výše čistého výtěžku zpeněžení zajišťovacího aktiva, kterým je jeho pohledávka
zajištěna. U podřízených pohledávek je věřitel právě naopak na konci „fronty na aktiva“52 a to
buď obecně – tedy vůči všem pohledávkám, resp. věřitelům (general subordination), anebo
specificky - vůči konkrétní pohledávce (specific subordination53). J. Hásová54 zavádí členění dle
důvodu na pohledávky podřízené na základě smluvního ujednání a podřízené ze zákona (zákon č.
190/2004 Sb. o dluhopisech).
Obecně se podřízené pohledávky uspokojují se dle zákonem určeného nebo ve smlouvě
sjednaného pořadí ve vztahu k dané specifické pohledávce (specific subordination), resp. ve
vztahu ke všem ostatním pohledávkám v případě (general subordination) a v rámci stejného
pořadí podřízenosti (např. věřitelé pohledávek z dluhopisů) se pak uspokojují poměrně.

50 S tím, že zvláštní postavení mají náklady na znalecký posudek u věci, která slouží k zajištění pohledávky věřitele
a uspokojují se dle § 157 a § 298.
51 VESELÝ, P., HAŠOVÁ, K. Přednostní pohledávky v oddlužení a jejich uspokojování – co soudce, to názor. In:
www.epravo.cz [online] 24. 11. 2017 dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/prednostni-pohledavky-voddluzeni-a-jejich-uspokojovani-co-soudce-to-nazor-106681.html
52 Tuto zkratku jsem si vypůjčil z: KISLINGEROVÁ, E., RICHTER, T., SMRČKA, L. a kol. Insolvenční praxe
v České republice. V období 2008-2013. 1. vydání. Praha C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-497-1, s. 101
53 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
59.
54 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400715-6, s. 127.
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T. Richter poukazuje na zajímavý fakt, že InsZ (zřejmě jak lex specialis) svou
kategorizací a pořadím uspokojování pohledávek nereflektuje konstrukci zákonné podřízenosti
uvedenou v OZ § 1938 odst. 1 věta druhá, dle které má věřitel, kterému plnila za dlužníka třetí
osoba dlužníkův dluh jen částečně, právo na to, aby byl uspokojen přednostně v rozsahu
neuhrazeného zbytku své pohledávky za dlužníkem před touto třetí osobou. Na první pohled by
se mohlo jevit lákavé a také logické tuto odlišnost insolvenčního zákona odstranit, nicméně
domnívám se, že zatímco v situaci individuálního duálního vztahu dlužník-věřitel (dle OZ)
nepředstavuje tato zákonná podřízenost komplikaci a je intuitivně akceptovaná jako spravedlivá,
tak v případě insolvenčního pře-uspořádání vztahů se jeví jako komplikující a zpomalující prvek
a ztrácí se rovněž „raison d’être“. A to tím spíše, že klíč pro rozvrh (§ 296 - 298, § 302 - 307), by
se touto zákonnou podřízeností zkomplikoval. Stejný rozvrhový klíč se navíc používá i pro
oddlužení, kde dle mého názoru zákonodárce sledoval (mj.) zjednodušení a zrychlení řízení, tedy
právě opačný cíl.
Procesně se i podřízené pohledávky (obecně) uplatňují přihláškou (vyjma pohledávek
společníků a členů dlužníka plynoucí z jejich účasti ve společnosti či družstvu – viz níže). Je
potřeba, aby věřitel v přihlášce pohledávky (pokud se pohledávka přihlašuje) uvedl, že jde
podřízenou pohledávku, a případně specifikoval pořadí; je to náležitost dle § 8 odst. 1 písm. g)
bod 3 vyhlášky č. 191/2017 Sb. Ministerstva spravedlnosti o náležitostech podání a formulářů
elektronických podání v insolvenčním řízení („VNPFEP“).
InsZ § 172 odst. 3 a 4 uvádí jako zvláštní skupinu obecné podřízenosti podřízené
pohledávky společníků nebo členů dlužníka vyplývající z jejich účasti na společnosti nebo
v družstvu. Tyto pohledávky se uspokojují vždy (tedy obecně) až poslední (tzn. i vůči jiným
podřízeným pohledávkám) a i proto je literatura označuje zkratkou „poslední“55 nebo
„zůstatkové“56 pohledávky.
Charakter podřízené pohledávky společníka nebo člena dlužníka plynoucí z jeho účasti si
zachovává i pohledávka na vyplacení vypořádacího podílu (ZOK § 36), případně likvidačního
zůstatku ZOK § 37 – viz rozsudek Vrchního soudu v Praze 101 VSPH 180/2017-67 ve věci 122
ICm 3350/2011 (KSPL 27 INS 6496/2010). Je tedy ve vlastním zájmu bývalého společníka
(člena družstva), aby s vymáháním své pohledávky na vyplacení vypořádacího podílu (podílu na
likvidačním zůstatku) neotálel, protože po rozhodnutí o úpadku se jeho vyhlídky na uspokojení
své „účastnické“ pohledávky rozplývají.
55 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu a
Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3 vydání. Praha. Leges 2018, ISBN: 978-80-7502-257-8, s. 349.
56 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 710.
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Tyto „poslední“ pohledávky neuplatňují se, pouze se oznamují insolvenčnímu správci,
který o nich vede evidenci (§ 172 odst. 4).
Před uspokojováním podřízených pohledávek musí být uhrazeny pohledávky za
majetkovou podstatou (§ 168), pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou § 169 a pohledávky včas a řádně přihlášené, po té co byly zjištěny (nepostačuje, budeli zajištěno uspokojení těchto pohledávek, musí být reálně uhrazeny. Z této zásady nemůže být
učiněna výjimka ani rozhodnutím soudu57).
Vezme-li se v úvahu, že míra uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů je v průměru
13,0%, pohledávek za majetkovou podstatou 86,1%, pohledávek postavených na roveň
majetkové podstatě 47,8%, a pohledávek nezajištěných věřitelů už jen 3,3%, pak uspokojení
podřízených pohledávek a tím spíše pak pohledávek členů dlužníka vyplývajících z jejich účasti
v dlužníkovi jsou spíše jen teoretické kategorie a na uspokojení podřízených pohledávek
(obecně) nezůstane obvykle žádný majetek.58 59

2.6 Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují
InsZ uspokojení některých pohledávek výslovně zakazuje v § 170. Jsou to jednak úroky
(s výše popsanými výjimkami), dále úroky z prodlení jakožto sankce za plnění nikoliv včasné či
řádné, dále pohledávky věřitelů z darovacích smluv, mimosmluvní sankce (s výjimkou některých
sankcí veřejnoprávní povahy), smluvní pokuty a nakonec náklady účastníků vzniklé jím účastí
v insolvenčním řízení.
Všechny tyto obsahové typy pohledávek jsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním
řízení bez ohledu na to, zda se jedná o věřitele zajištěné, nezajištěné, věřitele pohledávek za
majetkovou podstatou nebo pohledávek postavených na roveň majetkové podstatě.
Zároveň jde o pravidlo obecné (nikoliv bezvýjimečné), ze kterého existují výjimky. Např.
pro úroky platí výjimka v § 171 nebo náhrada nákladů incidenčního sporu dle § 163.
Úroky, úroky z prodlení přihlášených věřitelů se neuspokojují, pokud přirostly či se staly
splatné až po rozhodnutí o úpadku. Poplatek z prodlení po rekodifikaci ze soukromého práva
vypadl úplně s výjimkou zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s
poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty; v tomto
zákoně byl „poplatek z prodlení“ novelou přejmenován na „Pokutu za prodlení s nepeněžitým
57 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9, s. 711.
58 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
183.
59 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2005 sp. zn./č. j.:29 Odo 955/2005 ve věci sp. zn./č. j.: VSPH 4 Cmo
95/2004-68 (KSHK 45 Cm 77/2002).
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plněním“, jeho právní povaha zůstala stejná. Výjimka z vyloučení uspokojení úroků je možná
jednak smluvní ujednáním,60

61

anebo ze zákona. Smluvní ujednání je aprobováno judikaturou.

Např. Rozsudek Nejvyššího soudu z 22. 12. 2016 sp. zn./č. j.: 29 ICdo 88/2014: Tam, kde se
před rozhodnutím o úpadku dlužníka stala [podle dohody účastníků smlouvy o půjčce (nebo
smlouvy o úvěru)] pro prodlení dlužníka s hrazením dohodnutých splátek půjčky (splátek úvěru)
splatnou celá dosud neuhrazená část půjčky (úvěru) i s dohodnutými úroky z půjčky (z úvěru) za
celou dobu, po kterou měla být půjčka (úvěr) splácena, a takto kapitalizovaný úrok se stal
součástí nesplacené jistiny, není namístě aplikace § 170 písm. a) insolvenčního zákona. Pokud
jde o zákonnou výjimku, InsZ § 171 obsahuje výjimky pro úroky (nikoli úroky z prodlení), byla
probrána v kapitole 2.3.3.
Závěrem poznámka k úrokům, resp. k v povaze dopadu ustanovení § 170 na zde citované
pohledávky, které by se jinak (mimo insolvenční řízení) s plynoucím časem zvyšovaly (zejm.
úroky). InsZ není dostatečně přesný v tom, zda tyto pohledávky po rozhodnutí o úpadku
nenarůstají (nevznikají) vůbec, anebo narůstají (vznikají) způsobem předvídatelným dle smlouvy
či zákona, ale pouze jejich kvalita je zhoršená v důsledku nemožnosti jejich uplatnění a
uspokojení v insolvenčním řízení. Uvozující věta § 170 totiž pouze stanoví, že úroky se
neuspokojují, avšak mlčí o jejich neexistenci, či nenarůstání mimo insolvenční řízení.
Další v insolvenčním řízení neuspokojované pohledávky jsou pohledávky věřitelů
z darovacích smluv; ty se v insolvenčním řízení obecně (bezvýjimečně) neuspokojují. To se týká
jak situace, kdy dlužník je dárcem, který nestihl darovací smlouvu věřiteli splnit, tak situace kdy
dlužník je obdarovaným a dárce (věřitel) uplatňuje právo na vrácení daru pro nouzi či nevděk.
Nemožnost vrácení daru věřiteli insolvenčního dlužníka pro nouzi je poněkud tvrdé ustanovení,
neboť pojmově musí jít o věřitele, který je dle OZ § 2068 v nouzi takové intenzity, že nemá „…
nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona
povinen…“ Pro odklon InsZ od občanského zákoníku nevidím materiální důvod. Přitom případy
nouze dárce by zřejmě nebyly příliš časté a možnost případného zneužití by se dala omezit např.
přenesením důkazního břemen na dárce.
Náprava by se dala De lege ferenda řešit tak, že by pohledávka na vrácení daru pro nouzi
byla připuštěna alespoň mezi pohledávky přihlašované, anebo ještě lépe mezi pohledávky

60 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016 sp. zn./č. j.: 29 ICdo 88/2014 ve věci KS v Ostravě č. j. 22 ICm
3064/2012-53.
61 T. Richter poukazuje na rozšířenou smluvní praxi a uvádí, že „… přinejmenším v případě pohledávek z úvěrů a
jiného finančího zadlužení dojde pravidelně nejpozději zahájením insolvenčního řízení k akceleraci pohledávek
v důsledku smluvího ujednání…“ v RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, a.s.,
2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s. 282, s. 294.
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postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, neboť se dle mého soudu podobají
pohledávce na výživné ze zákona.
Pro úplnost k darování zmiňuji, že dlužník nemůže po prohlášení konkurzu darovat
z majetkové podstaty (§ 246). Pokud dlužník daruje z majetkové podstaty před rozhodnutím o
úpadku, může být toto shledáno jako jednání bez přiměřeného protiplnění (§ 240).
Mimosmluvní sankce (písm. d) jsou pokuty a správní sankce ukládané správními orgány
a také peněžité tresty ukládané soudy podle § 67 a násl. trestního zákona 62, včetně daňových
sankcí pokud přirostly ještě před rozhodnutím o úpadku. Nemělo by tak docházet k navyšování
úhrad, které se staly splatnými ještě před vydáním rozhodnutí o úpadku dlužníka.63 Koncepce
obsažená v tomto ustanovení InsZ vychází z toho, že stát zde svým způsobem rezignuje na své
sankční pohledávky, aby nedocházelo k rozmnožování řady věřitelů dlužníka, který už tak sám o
sobě není schopen uhradit v plné míře nároky ze soukromoprávních vztahů.64 Takové ustanovení
a v tomto směru ustálenou judikaturu (další obsahově obdobná rozhodnutí v poznámkách níže 65
66

) nelze než ocenit. Na druhou stranu InsZ ve stejném ustanovení jmenuje poměrně významný

výčet výjimek, tedy veřejnoprávních nároků, resp. příslušenství nároků, na které se zákaz
uspokojení v insolvenčním řízení nevztahuje (pro pořadí některých veřejnoprávních pohledávek
odkazuji na úvahu v kapitole 2.3.2 Veřejnoprávní nekonsensuální pohledávky).
Smluvní pokuty nelze uspokojit v insolvenčním řízení, pokud právo na její uspokojení
vzniklo až po rozhodnutí o úpadku a to ani, když byly sjednány v nepeněžní formě (což nově po
rekodifikaci umožňuje OZ v § 2048). Navíc plněním smluvní pokuty v nepeněžní formě by byl
porušen i princip Par conditio creditorum.
Náklady účastníků řízení (§ 170 písm. f) se neuspokojují (s výjimkou nákladů v
incidenčních sporech dle § 163), podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu
nákladů proti insolvenčnímu správci v incidenčních sporech o pravost, výši či pořadí
pohledávky.
62 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 702.
63 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9. S. 705.
64 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 703.
65 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 9. 2012 sp. zn./č. j.: 1 VSPH 1159/2012-P1-9, KSPL 56 INS
9126/2012: Právní věta: V insolvenčním řízení se zásadně neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku
mimosmluvní sankce, včetně nezaplacené blokové pokuty (§ 170 písm. d/ insolvenčního zákona), ani jejich
příslušenství, včetně nákladů za nařízení daňové exekuce (§ 182 a § 183 daňového řádu). Přihlášku takové
pohledávky insolvenční soud odmítne podle § 185 insolvenčního zákona.
66 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 9. 2011 sp. zn.: 1 VSPH 1058/2011-P4-7 ve věci sp. zn. KSUL 70
INS 7469/2011: Právní věta: Blokovou pokutu jakožto správní sankci nelze zahrnout do vyjímek předvídaných v §
170 písm d) InsZ, neboť nejde o penále za nezaplacení daně ani jinou vyjímku uvedeno v tomto ustanovení.
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V reorganizaci § 359 InsZ výslovně poskytuje možnost uspokojení i těch pohledávek,
které jsou dle § 170 jinak vyloučené z uspokojování, čímž se zřejmě sleduje zvýšení
pravděpodobnosti nalezení shody věřitelských skupin na reorganizačním plánu, např. u věřitelů,
kteří by na jeho schválení neměli zájem bez možnosti uspokojení některé ze svých pohledávek
podřazených pod § 170. O flexibilitě reorganizace jako způsobu řešení úpadku bude pojednáno
v části šesté.
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3 Jiná třídění pohledávek
Existují i jiná hlediska kategorizace pohledávek. Teorie zná členění pohledávek podle
různých vlastností, které mají význam pro insolvenční řízení. Těmito vlastnostmi jsou především
povaha plnění, dospělost (splatnost) pohledávky, (ne)vykonatelnost pohledávky, povaha vzniku
pohledávky, závislost existence pohledávky na splnění podmínky nebo na běhu času, podřízenost
pohledávky (juniorita resp. podřízenost), kvalita pohledávky spočívající v jejím (ne)oslabení
promlčením. Členění v této části uvedené není bez pochyby kompletní, ale má souvislost
s insolvenčním řízením, resp. uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení.

3.1 Pohledávky peněžité a nepeněžité, pohledávky neurčité výše
Členění na peněžité a nepeněžité pohledávky je základní členění, a to nikoli jen z pohledu
insolvenčního práva, ale práva soukromého obecně, zejm. s ohledem na různé možnosti
vymáhání. Pohledávky musí být dle § 175 vyčísleny v penězích. Je to základní náležitost
přihlášky pohledávky. InsZ v §175 (věta druhá) požaduje vyčíslení pohledávky v české měně.
Vyčíslení pohledávky v penězích, resp. v české měně má dva hlavní důvody. Nepeněžité
pohledávky musí být vyjádřeny v penězích, aby bylo možné určit kvantitativní stránku
pohledávky pro výkon hlasovacích práv na schůzi věřitelů, neboť dle InsZ § 49 připadá na
každou 1 Kč pohledávky jeden hlas. Dalším důvodem pro převod nepeněžité pohledávky na
peněžitou je fakt, že uspokojování pohledávek věřitelů obecně může v insolvenčním řízení být (a
také bývá) kráceno67 a případné uspokojení nepeněžité pohledávky nepeněžním plněním v plném
(nebo i částečném) rozsahu by znamenalo (mohlo znamenat) porušení zásady poměrného
uspokojení (viz bod 1.2.1). Stejné důvody platí i pro nutnost vyčíslení pohledávky neurčité výše.
Vyčíslení peněžité pohledávky nepředstavuje komplikaci, jelikož její hodnota je
implicitní součástí jejího vyjádření, ač se může v čase měnit, např. z důvodu úroků, nebo úroků
(dříve i poplatků) z prodlení, nebo směnných kurzů v případě pohledávek vyjádřených v cizích
měnách. Je však pro každý okamžik přesně určitelná, zatímco u nepeněžité pohledávky je
potřeba dospět k jejímu vyčíslení. To dokresluje i Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 2
VSOL 458/2010-P59-9 ve věci KSOS 25 INS 7367/2009 k otázce „dvojího“ přepočtu měny, kdy
věřitel měl svou původní pohledávku denominovanou ve Slovenských Korunách (SKK), došlo k
částečnému uspokojení této pohledávky v SKK, nicméně zbytek pohledávky musel být
přepočten na eura, následně z eur na Kč, neboť v mezidobí Slovensko přijalo eura jako svou
67 SMRČKA, L.; PLAČEK, J.; SCHÖNFELD, J.; LOUDA, L. Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost
insolvenčního zákona). První vydání. Praha. Professional Publishing, 2016. ISBN 978-807431-151-2, tab. 3.11 na
str. 98-100 uvádí uspokojení pohledávek zajištěných pouze 13,0 %, nezajištěných dokonce pouze 3,3 % pohledávek
za majetkovou podstatou 86,1 % a pohledávek postavených na roveň majetkové podstatě 47,8 %.
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novou měnu. Tento případ (mimo jiné) návodně ukazuje, jak postupovat v případě pohledávek
uvedených v měnách, u kterých ČNB nevyhlašuje devizový kurz, na který jinak odkazuje § 175.
Pokud jde o nepeněžitou pohledávku, situace se komplikuje. V § 175 in fine se stanoví,
že nepeněžitou pohledávku je potřeba vyjádřit v penězích na základě odhadu její hodnoty.
Takový odhad vychází buď ze znaleckého posudku obvyklé hodnoty68, nebo při odhadování
pohledávky musí dle J. Hásové a T. Moravce přihláška obsahovat popis hodnověrného postupu
použitého při odhadu obvyklé hodnoty, který byl použit pro jejich vyčíslení. 69 Kozák a kol.
uvádí: „… pohledávka nepeněžitá nebo neurčité výše musí být též uvedena v Kč na základě
odhadu její hodnoty. V případě, že si věřitel není jist výší vyčíslení její hodnoty, měl by si nechat
zpracovat ocenění pohledávky znalcem. Vyhne se tak problémům při přezkumném ocenění…“. 70
Je zřejmé, že za určitých okolností se věřitel může dostat do časového a ekonomického dilematu,
zda vynaložit (nezanedbatelné) finanční a časové náklady na znalecký posudek a přihlásit
nepeněžitou pohledávku nevelké výše (případně pohledávku neurčité, leč stále nevelké výše),
případně bez nákladů na znalce sám výši pohledávky odhadnout a nést případná rizika spojená s
§ 178 a násl. (viz dále) anebo tuto přihlášku vůbec v insolvenčním řízení neuplatňovat.
Nadhodnocení výše nepeněžité pohledávky na více než dvojnásobek zjištěné hodnoty
může být sankcionováno za podmínek InsZ § 178 a násl. (obdobně jako stejné nadhodnocení
peněžité pohledávky) hned dvojími následky, tedy že (a) k pohledávce se nebude dále v řízení
vůbec přihlížet a že (b) věřiteli, který takto nadsadí svou pohledávku, může soud na návrh
správce uložit povinnost uhradit ve prospěch majetkové podstaty rozdíl mezi přihlášenou a
následně zjištěnou částkou.
K otázce definice nepeněžité pohledávky, resp. jejího peněžního vyjádření, vydal Vrchní
soud Praha Rozsudek sp. zn. 102 VSPH 267/2012-42 v věci (dnes už zřejmě proslavené věci)
požadavku věřitele na vydání daňového dokladu a technické dokumentace k lodi, kdy stanovil,
že „nepeněžitou pohledávku je třeba vykládat tak, že sice lze přihlásit nepeněžitou pohledávku,
avšak jen penězi ocenitelnou, která může být uspokojena poskytnutím odpovídající peněžité
náhrady…“, dodal, že v insolvenčním řízení „… by bylo možno uplatnit například nárok na
náhradu škody vzniklé věřiteli tím, že si musel na vlastní náklady pořídit kopie nevydaných
dokladů…“ a dále dodal, že nárok na vydání těchto dokladů k lodi „je specifickým nárokem,
který není podřazen režimu ustanovení § 109 odst. 1 IZ písm. a)…. Jinými slovy právním
prostředkem pro vymožení [těchto dokladů] … není přihláška … [ale ani] ... žaloba na vyloučení
68 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
69 HÁSOVÁ, J., MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400715-6, s. 123.
70 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9. s. 733.
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věci z majetkové podstaty dle InsZ § 225, ale žaloba proti dlužníku na vydání požadovaných
dokladů podaná u obecného soudu [dle OSŘ].“71
Pokud jde o bezvadnost přihlášky pohledávky, není InsZ tak přísný jako v případě
insolvenčního návrhu, neboť ukládá insolvenčnímu správci poučovací povinnost (188 odst. 2):
Nelze-li pohledávku přezkoumat pro její vady nebo neúplnost (tj. nepeněžitá pohledávka není
vyjádřena v penězích nebo pohledávka v cizí měně není přepočítána do české měny), vyzve
insolvenční správce (tedy nikoli insolvenční soud) věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li
lhůtu delší (tato lhůta je propadná). Současně jej poučí, jak opravu nebo doplnění provést. Zde
by tedy insolvenční správce měl navrhnout věřiteli, jak má postupovat, aby určení výše
pohledávky bylo konformní s InsZ, případně s judikaturou.
InsZ mlčí o tom, k jakému okamžiku k tomuto odhadu (vyčíslení) nepeněžité pohledávky
má dojít. Také sborníky judikatury a komentáře nepodávají vodítko. Domnívám se, že je možné
použít analogický výklad jako u peněžitých pohledávek v cizí měně, tzn. u pohledávek splatných
před zahájením řízení provést odhad k okamžiku splatnosti, např. k datu, ke kterému měl
zhotovitel povinnost provést a předat dílo (OZ § 2590), nebo k okamžiku, kdy měl prodávající
povinnost dodat zboží dle kupní smlouvy dle OZ § 2079 a násl. nebo v mezinárodním režimu 72,
pokud tyto okamžiky nastaly před zahájením insolvenčního řízení. V případě nepeněžitých
pohledávek splatných až po zahájení řízení se pak budou nepeněžité pohledávky vyčíslovat ke
dni zahájení řízení.
I nepeněžité pohledávky i pohledávky neurčité výše mohou být zajištěny způsobem
předvídaným v § 2 písm. g) a uplatňovány jako pohledávky zajištěného věřitele.

3.2 Podmíněné pohledávky
Dle § 173 odst. 3 věřitelé přihlašují i pohledávky vázané na podmínku. U pohledávky
vázané na odkládací i rozvazovací podmínku se tato okolnost uvede ve formuláři přihlášky. Jdeli o podmínku rozvazovací, hledí se na takové pohledávky jako na nepodmíněné, dokud není
rozvazovací podmínka splněna. Zahájení insolvenčního řízení nemá na odkládací podmínku vliv
a jen se posoudí, zda byla k odkládací podmínka k rozhodnému okamžiku splněna. InsZ u
jednotlivých způsobů řešení úpadku stanovuje rozhodný okamžik pro posouzení splnění
podmínky. U konkurzu je jako den rozhodný pro posouzení splnění podmínky určen den vydání
rozvrhového usnesení (§ 306 odst. 5). V reorganizačním plánu musí být uvedeno, jak je zajištěno
71 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 12. 2012 sp. zn. 102 VSPH 267/2012-42 ve věci sp. zn. 89 ICm
1767/2011 MSPH 89 INS5515/2011.
72 Např. článek 33, Sdělení č. 160/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží CISG – Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží.
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uspokojení pohledávek vázaných na odkládací podmínku, jaká je výše částky určená k
uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je
celková výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek podle reorganizačního plánu (§ 340
odst. 2).

3.3 Splatné a nesplatné pohledávky
Pohledávka je splatná, pokud uběhla doba k plnění, ať už byla sjednána, nebo vyplývá
z právního předpisu (např. OZ § 1963 odst. 1), nebo jiné právní skutečnosti (např. rozhodnutí
soudu nebo rozhodce). Na nesplatnou pohledávku se lze dívat jako na zvláštní podmíněnou
pohledávku vázanou na odkládací podmínku, která bezpodmínečně (jistě) nastane jen pouhým
uplynutím smlouvou nebo zákonem předvídané doby.

Dle § 173 odst. 3 se musí do

insolvenčního řízení přihlašovat i nesplatné pohledávky (vedle dalších tam zmíněných). Zahájení
insolvenčního řízení ani rozhodnutí o úpadku nemá na splatnost (dospělost) pohledávky, resp.
zesplatnění nesplatných pohledávek vliv. Tento účinek nastává až prohlášením konkurzu.
Zesplatnění neznamená změny data splatnosti, představuje pouze fikci splatnosti dosud
nesplatných pohledávek s následkem omezeným pouze na insolvenčního dlužníka, nikoliv na
spoludlužníky.73

3.4 Pohledávky dle důvodu vzniku, konsensuální a nekonsensuální
pohledávky
Závazky a jim odpovídající pohledávky vznikají ze smlouvy (např. nejčastěji kupní,
úvěrové, nájemní, či případně nepojmenované, atd.), z protiprávního činu nebo z jiné právní
skutečnosti (OZ § 1723 odst. 1), která je tomu dle zákona způsobilá, např. bezdůvodné
obohacení, nepřikázané jednatelství (OZ § 3006), jednání k užitku jiné osoby (OZ § 3009), nebo
upotřebení cizí věci k prospěchu jiného (OZ § 3012), či příklep v dražbě.74 Konsensuální a
nekonsensuální pohledávky literatura rozlišuje podle toho, zda dluh (pohledávka věřitele) vznikl
na základě projeveného souhlasu věřitele (konsensuální pohledávka), nebo naopak na základě

73 ŘEHÁČEK, O. Komentář k paragrafu § 250 insolvenčního zákona. Konkurzní noviny. č. 7/2016, ISSN 12134023, s. 23-24.
74 K právní povaze příklepu v dražbě: HULMÁK, M. Sborník přednášek ze semináře k novému občanskému
zákoníku pro zástupce krajů. 2012. dostupné z databáze modulu Literatura právního systému Codexis. Cit.: „..V
celém občanském zákoníku se nám na několika místech objevuje pojem veřejná dražba. My víme, že máme dneska
zvláštní zákon o veřejných dražbách, který ovšem dražbu nechápe jako způsob uzavírání smlouvy, ale jako jinou
právní skutečnost…“
Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách: § 30 odst. 1: Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve
stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
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jednání či opomenutí dlužníka, se kterým věřitel nesouhlasil. 75 Právě fakt, že určitý druh
pohledávek je nekonsensuální spolu s důvodem jejich vzniku, hraje roli v tom, zda zákonodárce
poskytne věřiteli takové pohledávky zvýhodněné postavení, buď v zařazení mezi zajištěné
pohledávky, nebo pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, jak
bylo ukázáno v kapitole 2.4.
Zvláštním druhem nekonsensuální pohledávky je pohledávka na náhradu újmy nebo
škody způsobené trestným činem nebo pohledávka na vydání bezdůvodného obohacení
získaného trestným činem. Jde o pohledávku nekonsensuální 76 a za určitých okolností i
zajištěnou (za podmínek stanovených InsZ zejména § 167 odst. 2 a § 173 odst. 1 věta třetí).
Politicko-legislativní zdůvodnění zvýhodnění těchto pohledávek podává T. Richter a rozšiřuje
svůj komentář i na pohledávku na náhradu škody na zdraví dle § 169 odst. 1 písm. b): „… Snáze
odůvodnitelné [ve srovnání se zvýhodněním pracovněprávních nároků dle InsZ § 169 odst. 1
písm. a)] je zvýhodnění pořadí nároků nekonsensuálních věřitelů, především obětí deliktního
jednání dlužníka. Tito věřitelé nebyli schopni ovlivnit ani to, zda se věřiteli stanou, natož
podmínky, za nichž ‚úvěr‘ poskytnou. Deliktním věřitelům s pohledávkou na náhradu škody na
zdraví [InsZ zatím nepřijal novou terminologii nemajetkové újmy dle nového OZ.] uděluje InsZ
v § 169 odst. 1 písm. b) přednost před pohledávkami obecných [nezajištěných] věřitelů…“ a
tamtéž se T. Richter kriticky vyjadřuje k tomu, že se zákonodárce při konstrukci, resp. novelizaci
InsZ neodvážil k upřednostnění pohledávek z újmy na zdraví i před pohledávkami zajištěných
věřitelů.77 S tím nelze než souhlasit, neboť zájem na ochraně zdraví (a příp. na úhradě léčebných
výloh vynaložených poškozeným) shledávám přednější než zájem na ochraně majetku a v tomto
smyslu poukazuji na potřebu vnitřní soudržnosti českého právního systému jako celku, a
zejména na trestní právo, které podává pořadí důležitosti společenských hodnot či společenských
zájmů ve druhé – zvláštní části trestního zákoníku („TZ“), když řadí zájem na ochraně života a
zdraví hned v první hlavě, zatímco zájem na ochraně vlastnického práva až v hlavě páté.
O nekonsensuálních pohledávkách veřejnoprávní povahy bylo pojednáno v části druhé;
jen shrnuji, že jejich podřazení pod pohledávky za majetkovou podstatou záleží na čase vzniku a
případně na tom, zda se obsahově jedná pohledávky dle § 170 písm. d) nebo o pohledávky dle
§168 odst. 2 písm. e).

75 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
61.
76 Novela InsZ provedená zákonem č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o
obětech trestných činů).
77 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
191.
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Pojednává-li tato kapitola o povaze důvodu pohledávky, je vhodné alespoň zmínit, že
důvod vzniku pohledávky musí být v přihlášce vždy uveden, neboť jde o povinnou obsahovou
náležitost přihlášky pohledávky; tomu se bude věnovat část čtvrtá.

3.5 Pohledávky dle času vzniku – předinsolvenční a postinsolvenční
Toto členění rozděluje pohledávky na předinsolvenční a postinsolvenční dle okamžiku
jejich vzniku, kde hranicí je okamžik účinků zahájení insolvenčního řízení. Předinsolvenční
pohledávky budou právě ty nejobvyklejší pohledávky – existence vícero pohledávek a mnohost
věřitelů

jsou pojmovými

znaky

úpadku

(vedle

předlužení).

Mezi

předinsolvenčními

pohledávkami mohou být pohledávky splatné i nesplatné, zajištěné i nezajištěné a podřízené,
podmíněné, vykonatelné i nevykonatelné, nakonec i promlčené, na peněžní i nepeněžní plnění,
pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou.
Mezi pohledávky postinsolvenční patří zejména zvláštní skupina pohledávek za
majetkovou podstatou (InsZ § 168), např. úvěrové financování dle § 41 nebo pohledávky dle
§ 122 a také některé pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
(§ 169). Dále mezi postinsolvenční pohledávky patří ty, které vzniknou konverzí pohledávek ze
smluv o vzájemném plnění na pohledávky na náhradu škody (§ 253 odst. 4), pohledávky
z fixních smluv na pohledávky na náhradu škody (InsZ § 254) a také určité pohledávky
z (pod)nájemních (§ 258) a leasingových smluv (§ 259), což bylo přiblíženo v kapitolách druhé
části.

3.6 Výhrada vlastnictví – kvazi-zajištěné pohledávky
Již bylo zmíněno, že InsZ nepovažuje některé obecné zajišťovací instituty Občanského
zákoníku za zajištění ve smyslu insolvenčního práva (§ 2 písm. g) – jde o podzástavní právo či
dohodu o srážkách ze mzdy.
Na druhou stranu ovšem InsZ zná výhradu vlastnictví, která chrání prodávajícího jako
věřitele z kupní smlouvy uzavřené před prohlášením konkurzu (InsZ § 260 odst. 2). Jestliže
dlužník před prohlášením konkurzu věc koupil a převzal s výhradou vlastnictví (OZ § 2132),
aniž by vlastnictví nabyl, nemůže prodávající uplatňovat vrácení věci, jestliže insolvenční
správce splní povinnosti podle smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl
prodávajícím vyzván (to znamená plné zaplacení kupní ceny správcem). Toto ustanovení chrání
kupujícího jakožto obezřetného věřitele dbajícího zásady Vigilantibus iura. A contrario: pokud
bez zbytečného odkladu po výzvě insolvenční správce věc nezaplatí, může ji věřitel požadovat
zpět. Dle InsZ § 330a a § 397a se tato úprava použije obdobně i pro reorganizaci a oddlužení.
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3.7 Promlčené pohledávky
Formálně lze promlčené pohledávky do insolvenčního řízení přihlásit, neboť nejsou
uvedeny ve výčtu (§ 170) pohledávek vyloučených z uspokojování v insolvenčním řízení, který
je uveden v § 170. Avšak takový postup se jeví jako zbytečný nepřinášející věřiteli zcela
promlčené pohledávky žádný užitek, protože InsZ § 193 uvádí, že o popření pohledávky co do
její pravosti jde tehdy, pokud pohledávka (nevznikla, zanikla anebo) se zcela promlčela. 78
Vychází to z analogie, kdy hodnota zcela promlčené pohledávky je mimo insolvenční řízení
nulová.79 Naopak dle T. Richtera tak věřitel činí na vlastní riziko v tom smyslu, že pokud
insolvenční správce promlčení zjistí a pohledávku popře, bude vystaven sankcím za přihlášení
pohledávky v nadsazené výši, tj. dle § 178.80

3.8 Vykonatelné a nevykonatelné pohledávky
Vykonatelnost rozhodnutí spočívá v možnosti jeho přímé vynutitelnosti prostřednictvím
státní moci nebo pod její kontrolou.81 Do insolvenčního řízení se přihlašuje věřitel i pohledávky,
které už byly uplatněny u soudu a je o ně vedeno soudní řízení, jakož i pohledávky vykonatelné,
včetně těch, které jsou již vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. 82 Přihlašování
vykonatelných pohledávek v insolvenčním řízení je jediný možný způsob jejich vymáhání
vzhledem k zákazu individuálního vymáhání pohledávek mimo insolvenční řízení dle § 5
písm. d) a § 109 odst. 1 písm. c). InsZ zmiňuje vykonatelnost (resp. nevykonatelnost) v řadě
ustanovení. Nejdříve se zmíním o tom, jaké povinnosti dopadají na věřitele vykonatelné
pohledávky, pokud jde o prokazování vykonatelnosti, pak se budu věnovat otázce rozhodčího
nálezu a nakonec krátce procesnímu postavení vykonatelné a nevykonatelné pohledávky, pokud
jde o důkazní břemeno popírajícího subjektu.
Vykonatelná pohledávka je taková, která plyne z vykonatelného rozhodnutí, ať už
soudního nebo správního, u kterého došlo k nabytí vykonatelnosti nejpozději ke dni rozhodnutí o
úpadku (§ 191 odst. 2 spolu s § 136). Dle InsZ § 174 odst. 4 se musí v přihlášce vykonatelné
pohledávky uvést i skutečnosti, o které se vykonatelnost opírá. Dle § 177 odst. 1 je nutné
k přihlášce připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, přičemž může jít i o vykonatelný smír
78 K promlčení pohledávky z úvěru Rozsudek VS Olomouc 12 Cmo 7/2010-63 ze dne 27. 10. 2010 ve věci KSOS
16 INS514-2009.
79 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwers ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7. s.
302.
80 Tamtéž, s. 302.
81 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní, Část první: řízení nalézací. 1. vydání.
Praha Leges, 2018, ISBN 978-80-7502-298-1, s. 293.
82 HÁSOVÁ J.; MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400715-6, s. 126.
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nebo platební rozkaz. Vykonatelná pohledávka se prokazuje veřejnou listinou. Neunese-li věřitel
břemeno prokázat vykonatelnost pohledávky, hledí se na ni jako na nevykonatelnou. Na druhou
stranu připojení veřejné listiny prokazující vykonatelnost přihlašované pohledávky nezbavuje
věřitele povinnosti označit ji v přihlášce jako vykonatelnou a také uvést důvod vzniku
pohledávky, byť by to z listiny plynulo na první pohled.
Je otázka, zda může být pro účely insolvenčního řízení považován za vykonatelný taktéž
rozhodčí nález83 dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
(dále jen „RozhZ“), protože rozhodčí nález nelze považovat za veřejnou listinu dle definice
z OSŘ § 134. Zde tedy vyvstává otázka, zda se pojem vykonatelnosti rozhodčího nálezu (např.
dle literatury84, resp. dle RozhZ § 28) lze podřadit pod pojem vykonatelnost dle InsZ, neboť se
jeví, že InsZ v § 177 odst. 1 pohledávky přísně rozřazuje a zužuje ze všech vykonatelných
rozhodnutí jen na ty, které lze prokázat veřejnou listinou ve smyslu OSŘ § 134 a naopak RozhZ
v § 28 rozhodčím nálezům [dnem doručení] přičítá účinky pravomocného rozhodnutí a
vykonatelnosti s tím, že o vlastnosti rozhodčího nálezu jakožto veřejné listiny zde není
pochopitelně zmínka. Porovnáním definice z RozhZ a podmínky InsZ § 177 odst. 1 dochází
T. Jirmásek k závěru, že rozhodčí nálezy (pravomocné a „vykonatelné“ pouze dle ustanovení §
28 RozhZ) nelze vůbec považovat za vykonatelné pro účely insolvenčního řízení. Tento poměrně
překvapivý, avšak formálně správný závěr může mít závažný dopad přihlašování pohledávek
vzniklých ze závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, kde si strany např. z důvodu
zrychlení řešení sporu a neveřejnosti rozhodčího řízení sjednaly rozhodčí doložku nebo uzavřely
smlouvu o rozhodci, a v podstatě popírá smysl existence rozhodčího řízení a ve svých důsledcích
zpochybňuje kvalitu vůle stran řešit případný spor před rozhodcem a být rozhodčím nálezem
vázán stejně jako rozhodnutím soudu. Ovšem (a naštěstí) literatura dochází k opačnému závěru
než T. Jirmásek, tedy že vykonatelný rozhodčí nález lze považovat za vykonatelný i pro účely
rozhodčího řízení.85

86

V pochybnostech insolvenční soud rozhodne usnesením o tom, zda jde o

(ne)vykonatelnou pohledávku, do skončení přezkumného jednání.

83 K tomuto tématu článek: JIRMÁSEK, T., Vykonatelnost pohledávky v insolvenčním řízení – Rozhodčí nález, in
epravo.cz 7. 4. 2014. [dostupné online]:
https://www.epravo.cz/top/clanky/vykonatelnost-pohledavky-v-insolvencnim-rizeni-rozhodci-nalez-93833.html
84 Např. WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kolektiv, Civilní právo procesní, Část první: řízení nalézací. 1.
vydání. Praha Leges, 2018, ISBN 978-80-7502-298-1, s. 601.
85 WINTEROVÁ, A.; MACKOVÁ, A. a kolektiv. Civilní právo procesní, Část druhá: řízení vykonávací, řízení
insolvenční. 1. vydání. Praha Leges, 2015. ISBN 978-80-7502-077-2. s. 274.
86 HÁSOVÁ J., MORAVEC T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400715-6, s. 126.
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Veřejnou listinou (exekučním titulem) pro účely insolvenčního řízení je také vykonatelný
výkaz nedoplatků daňového řádu (dále jen „DŘ“) § 176 odst. 1 písm. a) 87 nebo vykonatelné
rozhodnutí veřejné správy (na peněžní plnění) nebo zajišťovací příkaz dle DŘ § 176 odst. 1
písm. c).88
Nyní krátce k výhodě věřitele vykonatelné pohledávky. Vykonatelná pohledávka (tedy
vykonatelné rozhodnutí na plnění, které lze vymoci soudním výkonem rozhodnutí nebo exekucí),
dává věřiteli v insolvenčním řízení lepší procesní postavení než v případě nevykonatelné
pohledávky. Pokud dojde při přezkumu vykonatelné pohledávky k jejímu popření insolvenčním
správcem (či jiným věřitelem), tento procesní subjekt musí podat žalobu ve lhůtě 30 dní od
přezkumného jednání (jiný věřitel má jiné – přísnější lhůty dle § 200), kterou své popření uplatní
proti věřiteli, který prokázal vykonatelnost. U vykonatelné pohledávky tedy nese břemeno
tvrzení (a také břemeno důkazní) popírající subjekt. U nevykonatelné pohledávky je to naopak –
tato břemena nese věřitel pohledávky, která byla popřena, a ten také musí dodržet zákonné lhůty
dle IsnZ § odst. 1. Vykonatelnost pohledávky tedy má pouze zprostředkovaný – nepřímý vliv na
míru uspokojení. Více k tomuto tématu v části věnované přezkumu pohledávek.

87 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-80-7400691-3, s. 728.
88 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400715-6, s. 126.
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4 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Uplatňováním pohledávek se rozumí procesní úkony věřitelů, kterými uplatňují své
pohledávky v insolvenčním řízení. InsZ hned ve svém úvodu v ustanovení § 2 písm. h) výslovně
hovoří o uplatnění pohledávky přihláškou. Jde tedy o obecný či „hlavní“ a snad byl zamýšlen i
jako nejčastější způsob uplatňování pohledávek. Po rozšíření katalogu pohledávek za
majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených o tom mohou být v některých
případech oddlužení pochyby.
Zároveň InsZ v § 165 odst. 2 a odst. 3 připouští i jiné způsoby uplatnění pohledávky než
podáním přihlášky. Těmito zvláštními způsoby jsou dle § 203 odst. 1 „písemné vyrozumění“
u osoby s dispozičními oprávněními (§ 229), tedy nikoli insolvenčního soudu, jak je tomu
u přihlašování pohledávek. Tento zvláštní způsob uplatnění se týká pohledávek za majetkovou
podstatou a pohledávek jim postavených na roveň. Další právní skutečnost zakládající uplatnění
pohledávky je samotné ustanovení zákona. Těmto způsobům uplatnění se věnuje kapitola 4.6.

4.1 Uplatňování pohledávek přihláškou
Podáním přihlášky pohledávky vzniká účastenství věřitele v insolvenčním řízení (§ 14
odst. 1), čímž věřitel nabývá procesní práva a povinnosti. Postavení věřitelů, kteří pohledávku
v insolvenčním řízení uplatňují jinak než přihláškou, je odlišné – zejména nehlasují na schůzi
věřitelů.
Přihlášení pohledávky, případně jiný způsob uplatnění je věřitelovo právo, nikoli
povinnost (k tomu se vrátím v kapitole 6.3 u uspokojování zajištěných pohledávek v oddlužení).
Nepřihlášením pohledávky se však věřitel vystavuje riziku, že po skončení insolvenčního řízení
už nebude mít k dispozici žádnou možnost vymáhání pohledávky realizovat (ani individuálně
v exekuci ani kolektivně v jiném insolvenčním řízení). Např. proto, že dlužník jako právnická
osoba v konkurzu zanikne (§ 312 odst. 3). Obdobně nepřihlášené pohledávky zanikají účinností
reorganizačního plánu dle § 356. Nakonec je-li úpadek dlužníka řešen oddlužením, dlužník splní
řádně a včas všechny povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení, může insolvenční soud
usnesením dlužníka na jeho návrh osvobodit placení zbývajících dluhů, a to i ve vztahu
k pohledávkám, které nebyly uplatněny, resp. přihlášeny (§ 414 odst. 2).
Zároveň platí, že po zahájení insolvenčního řízení je přihlášení (ale jiný způsob
uplatnění) pohledávky jediný způsob vymožení pohledávky (odkazuji na zákazy individuálního
vymáhání pohledávky v různých procesních stádiích uvedené § 109); to se týká i zajištěných
věřitelů i věřitelů, kteří již zahájili (individuální) řízení i věřitelů, kteří již mají pravomocný a
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vykonatelný rozsudek nebo příkaz nebo pro jejichž titul už probíhá výkon rozhodnutí nebo
exekuce. T. Richter toto didakticky nazývá „přenesení pohledávek věřitelů před insolvenční
fórum“.89
Přihlášení pohledávky má pro běh promlčecí či prekluzivní lhůty stejné účinky jako
žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu ode dne, kdy přihláška došla k příslušnému
insolvenčnímu soudu (§ 173 odst. 4, lhůty neběží, případně nezačínají běžet). Pokud věřitel
pohledávku nepřihlásí řádně a včas, k jeho přihlášce se nebude přihlížet (§ 185), případně pokud
soud přihlášku odmítne, může v mezidobí, kdy insolvenční řízení trvá a kdy již není možné
pohledávku přihlásit, dojít k promlčení nároku, případně k prekluzi práva.
Český právní řád zná jedinou úpravu insolvenčního řízení, a InsZ tudíž reguluje jak
(hrozící) úpadek velkých dlužníků – korporací s řádově stovkami či tisíci věřiteli (např. úpadek
Sazka a.s.), tak i úpadek fyzických osob nepodnikatelů, kteří mohou mít eventuálně jen věřitele
dva. Přihlašování pohledávek je formalizováno a unifikováno pro všechny druhy věřitelů, jak
pokud jde o lhůty k podání přihlášek (které mají prekluzivní povahu), tak pokud jde o obsahové
náležitosti a formu (pro přihlášku je povinná forma formuláře dle § 8 VNPFEP).

4.2 Lhůta pro podání přihlášky
Pokud jde o insolvenční návrh věřitele, k tomuto návrhu už musí být připojena přihláška
pohledávky (pohledávek) dle § 105 odst. 1 se všemi náležitostmi a přílohami (listinami), kterých
se přihláška dovolává, a z nichž lze učinit závěr o existenci splatné pohledávky. Za doloženou
lze mít takovou splatnou pohledávku, o které není z věřitelem předložených listin pochyb.90
Povinnost připojit k insolvenčnímu návrhu přihlášku pohledávky však dopadá i na
insolvenčního navrhovatele, který je nositelem nároku, který se jinak neuplatňuje přihláškou,
např. insolvenční návrh podaný věřitelem pohledávky na náhradu škody (újmy) na zdraví, nebo
pro neuspokojené mzdové nároky dle 169 odst. 1 písm. b), jde o pohledávku postavenou na
roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, která se po zahájení insolvenčního řízení
nepřihlašuje dle § 173, ale uplatňuje se dle § 203.
Ostatní věřitelé v tomto okamžiku již sice mohou vědět o úmyslech insolvenčního
navrhovatele podat insolvenční návrh, nicméně do zahájení řízení nemohou své pohledávky
přihlašovat, už z toho formálního důvodu, že není vygenerována ani spisová značka, která je
jednou povinných náležitostí přihlášky. O zahájení insolvenčního řízení a tím i o možnosti
89 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7, s.
279-332 (kapitola 5).
90 MARŠÍKOVÁ, J. a kolektiv: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Evropského parlamentu
a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. vydání. Praha: Leges 2018, ISBN: 978-80-7502-257-8, s. 199.
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přihlašovat pohledávky se věřitelé dozvědí vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku
(§ 101 ve spojení s § 71). Soud může učinit výzvu věřitelům k přihlašování i dodatečně
samostatnou vyhláškou. Věřitelé mohou přihlašovat své pohledávky od zahájení insolvenčního
řízení, a to i v případě, že soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek.
Nakonec se věřitelé mohou dozvědět o lhůtě k přihlašování pohledávek z rozhodnutí
soudu o úpadku dlužníka dle § 136, ve kterém vyzve věřitele, kteří ještě nepodali přihlášky
svých pohledávek, aby tak učinili ve lhůtě dvou měsíců, resp. jednoho měsíce, je-li součástí
rozhodnutí o úpadku i rozhodnutí o povolení oddlužení jako způsobu řešení úpadku (§ 136 odst.
3). Výzva obsahuje poučení, včetně poučení o následcích zmeškání, tedy o tom, že lhůta je
procesní91 a že je prekluzivní a že prominutí zmeškání lhůty není přípustné (§ 83). Jde tedy
o výzvu k formalizovanému uplatnění pohledávky. Smyslem formalizace je sjednocení postupu
věřitelů a tím, i zrychlení a zjednodušení činnosti insolvenčního správce, případně i
insolvenčního soudu, a tím i zlevnění insolvenčního řízení. K přihláškám pohledávek, které byly
podány opožděně, se nepřihlíží (§ 173 odst. 1).
InsZ v § 173 odst. 4 upravuje situaci, kdy je přihláška pohledávky podána u jiného než
insolvenčního soudu (tj. u nepříslušného soudu). Takový soud je povinen neprodleně postoupit
tuto přihlášku insolvenčnímu soudu s tím, že účinky podání přihlášky nastávají až okamžikem,
kdy přihláška dojde příslušnému soudu, avšak lhůta je zachována (přihláška je považovaná za
včasně podanou), pokud tento nepříslušný soud předá přihlášku k přepravě orgánu povinnému ji
doručit soudu insolvenčnímu nejpozději v poslední den lhůty.92
Výjimky z toho pravidla o lhůtě k přihlašování pohledávek jsou nepočetné, buď zákonné,
anebo judikatorní povahy. InsZ § 173 odst. 1 (spolu s § 167 odst. 2) umožňuje věřiteli
přihlašovat „kdykoli v průběhu insolvenčního řízení“ vykonatelné pohledávky na náhradu škody
nebo vydání bezdůvodného obohacení způsobené TČ, kteří se uspokojují ze zpeněžení věci,
pohledávky či jiné majetkové hodnoty zajištěné v trestním řízení o tomto TČ, pokud zajištění dle
TŘ trvá k okamžiku podání přihlášky. K výkladu slova „kdykoli v průběhu insolvenčního řízení“
lze rozumět tak, že mezním okamžikem pro přihlášení takto zajištěné pohledávky bude vydání
rozvrhového usnesení.

91 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010 sp. zn./č. j.: 29 NSČR 2/2010 ve věci sp. zn. KSPA 56 INS
2581/2008: Jakkoli účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu
soudu, z hlediska včasnosti přihlášky (rozuměj zachování lhůty k podání přihlášky) v souladu s ustanovením § 57
odst. 3 o. s. ř. postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit
insolvenčnímu soudu.
92 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2012 sp. zn./č. j.: 29 NSČR 3/2012 ve věci sp. zn. KSHK 42 INS
15820/2010.
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Dále InsZ v § 253 odst. 4 ukládá věřiteli u smlouvy, která vzájemně nebyla plně splněna,
modifikovanou lhůtu 30 dní k uplatnění pohledávky na náhradu škody způsobené po prohlášení
konkurzu odmítnutím insolvenčního správce tuto smlouvu plnit dle § 253 odst. 1 (lhůta se počítá
ode dne odmítnutí či vzniku fikce odmítnutí).
Další zákonná výjimka spočívá v jiném začátku běhu lhůty k přihlašování pohledávek
tzv. známých věřitelů dle § 430 (tj. věřitelů z jiného členského státu EU s výjimkou Dánska),
o jejichž pohledávkách se soud či správce dozvěděli např. z účetnictví dlužníka, kteří mají
stejnou lhůtu dle § 136, ale začíná jim běžet až doručením vyrozumění o zahájení insolvenčního
řízení či o úpadku, které se jim doručuje zvlášť (§ 74 odst. 2, § 75, § 430).
Judikatura připouští poměrně důležitou výjimku u pohledávek zajištěných majetkem (jiné
osoby než dlužníka), který se dostal do soupisu majetkové podstaty dlužníka až po uplynutí lhůty
k podávání přihlášek. Judikát zakládá povinnost soudu poskytnout formou zvláštní výzvy
dodatečnou lhůtu k přihlášce min. 30 dní zástavnímu věřiteli.93 Lze předpokládat, že se tato
výjimka časem projeví novelou InsZ.

4.3 Forma a náležitosti přihlášky
V této kapitole budou rozebrány požadavky na náležitosti obsahu a formy přihlášky
pohledávky. Následky porušení či nevyhovění těmto požadavkům většinou budou rozebrány
v části týkající se přezkumu pohledávek, neboť systematicky souvisí víc s přezkumem přihlášek.
Věřitel musí podat přihlášku své pohledávky na formuláři a odpovídá za správnost údajů
přihlášených v pohledávce. Přihlášky se podávají u insolvenčního soudu (nikoli u insolvenčního
správce, ač již mohl být ustanoven). Náležitosti formuláře přihlášky stanoví prováděcí předpis,
kterým je Vyhláška č. 191/2017 Sb. Ministerstva spravedlnosti o náležitostech podání a
formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb.,
o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního
zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zkráceně „VNPFEP“). Náležitosti přihlášky jsou
uvedeny v § 8 VNPFEP. Jde o zvláštní ustanovení vůči obecné úpravě úkonů účastníků dle OSŘ
§ 41 odst. 1, odst. 2. Smyslem formalizace přihlášek a jejich podávání (např. počtu stejnopisů
93 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011 sp. zn./č. j.: 1 VSPH 663/2011-P226-10, ve věci KSPH 41
INS 2804/2010. Právní věta: Také zajištěný věřitel, jemuž vznikla pohledávka vůči insolvenčnímu dlužníkovi z titulu
uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění (§ 166 IZ) v důsledku zápisu tohoto majetku do soupisu majetkové
podstaty až po uplynutí přihlašovací lhůty (§ 136 odst. 2 písm. d) IZ), ji musí uplatnit u insolvenčního soudu
podáním přihlášky (§ 173 IZ). Takovou přihlášku nelze odmítnout pro opožděnost, ledaže by byla podána po
uplynutí lhůty určené insolvenčním soudem v separátní výzvě tomuto věřiteli, aby tak učinil ve stanovené lhůtě, jež
nesmí být kratší 30 dnů, s poučením o následcích jejího zmeškání (§ 173 odst. 1 IZ). Takto přihlášená pohledávka se
přezkoumá na zvláštním přezkumném jednání (§ 190 a násl. IZ) a nakládá se s ní shodně jako s ostatními
zajištěnými pohledávkami (§ 167, § 204, § 293, § 298, § 299 IZ).

49

přihlášek, standardní povinné přílohy, viz dále) je usnadnění a zrychlení práce soudu zejména
v souvislosti s přezkumem, a tím i naplňování zásady rychlosti uvedené v § 5 písm. a).
Judikatura

dospěla

k

závěru,

že

přihláška,

která

je

podáním

jednoznačně

identifikovatelným co do svého obsahu, ale která není podána na formuláři, má ty právní
následky, které zákon spojuje s podáním formálně bezvadným, a že tedy nejde o procesně
bezúčinný úkon. Správce zde vytkne věřiteli takové přihlášky nedostatek formy, vyzve věřitele
k odstranění tohoto nedostatku dle § 188 odst. 2 a poučí ho o tom, jak postupovat a o lhůtě
k tomu určené, a také o následku nesplnění výzvy. Jsou-li ve lhůtě vady odstraněny, vede to k
tomu, že podání má zákonem předvídané účinky ke dni, kdy bylo vůči soudu učiněno. 94
Přihlášky a jejich přílohy se podávají dvojmo. Jeden stejnopis včetně příloh doručí
insolvenční soud insolvenčnímu správci. VNPFEP v § 8 podává techniku a náležitosti. Přihláška
musí být dle VNPFEP § 8 odst. 1 písm. a) označena jako „přihláška pohledávky“ (což na
formuláři skutečně uvedeno je), musí obsahovat obecné náležitosti dle OSŘ (zejm. § 42 odst. 4),
obecné náležitosti označení fyzických a právnických osob v insolvenčním řízení, tedy dlužníka a
věřitele; tyto náležitosti identifikace subjektů jsou v VNPFEP § 24. Tyto údaje jsou
z praktického důvodu umístěny na začátku společné části formuláře, aby je nebylo potřeba
neustále opakovat u každé pohledávky, a dále pak zvláštní náležitosti každého insolvenčního
řízení: označení insolvenčního soudu a spisovou značku daného insolvenčního řízení (pokud
nejde o přihlášku podanou spolu s insolvenčním návrhem, kdy spisová značka ještě neexistuje, §
103, § 105), označení dlužníka, označení věřitele.
Dále se vyplňují informace (náležitosti přihlášky) o samotných pohledávkách: Typ
pohledávky, čímž se myslí, zda je pohledávka nezajištěná či zajištěná, případně zda je zajištěná
majetkem osoby rozdílné od dlužníka. Informace o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je
důvodem pohledávky včetně vylíčení okolností rozhodných pro vznik pohledávky. Výše
pohledávky musí být v přihlášce vyčíslena (k vyčíslení, případně k přepočtu z cizí měny – viz
kapitola 3.1). Následuje výběr hodnot dichotomických vlastností samotných pohledávek:
(ne)vykonatelnost, případně označení vykonatelného rozhodnutí, (ne)podřízenost, (ne)peněžitý
charakter, (ne)podmíněnost, (ne)splatnost, a zda je vedená v Kč či cizí měně. Dále je uvedena
informace o příslušenství – úrok je ve formuláři přihlášky samostatné pole „Způsob výpočtu“,
kde věřitel uvede sjednaný úrok, způsob úročení a úročenou dobu; v případě nákladů řízení se
tyto zde také uvedou. Cílem je uvést částky příslušenství s rozlišením na jednotlivé druhy
s ohledem na postup uspokojování dle § 165 odst. 4.
94 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 10. 2008 sp. zn./č. j.: 1 VSPH 180/2008-P51-14, ve věci sú. Zn.
KSCB 27 INS 1466/2008.
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Vždy musí být uveden důvod vzniku pohledávky, jímž je často existence smlouvy, resp.
její nesplnění. Jako důvod vzniku pohledávky se uvádí faktické okolnosti (právní kvalifikace
není nezbytná), a to v takové míře popisnosti, aby mohla být pohledávka odlišena od jiných,
případně zde má být odkaz na listinu, ze které důvod vzniku pohledávky vyplývá. Takto
požadovaná minimální míra popisnosti se týká i vykonatelnosti pohledávky (rozhodnutí orgánu
veřejné moci s doložkou vykonatelnosti) anebo zajištění (např. zástavní smlouva).
V přihlášce pohledávky zajištěného věřitele je nutné uvést, zda se uplatňuje právo na
uspokojení ze zajištění (neuvede-li to, platí nevyvratitelná domněnka, že věřitel právo na
uspokojení ze zajištění neuplatnil), dále jednoznačně určit zajištění (vč. jeho předmětu) a uvést
datum vzniku zajištění (a tyto skutečnosti doložit listinami, § 166 požaduje „osvědčení“),
případně pořadí zajištění pohledávky a výši zajištění, pokud to přichází v úvahu. Důvod a
způsob, resp. předmět zajištění musí být přesně a nezaměnitelně specifikován, což u zástavního
práva na nemovitosti, které tvoří snad nejčastější (předmět) zajištění, nebude činit problém; u
jiných věcí lze doporučit co větší popisnost.
Literatura95 v tomto kontextu upozorňuje na duplicitnost povinnosti jednání zajištěného
věřitele, který jednak musí přihlašovat pohledávky přihláškou (§ 173 odst. 1), v níž se musí
dovolat svého zajištění (§ 166), a pak ještě musí dle § 136 odst. 2 písm. e) na totéž zajištění
upozorňovat insolvenčního správce (dle § 136 odst. 2 písm. e). Tato duplicitnost by mohla být
zákonodárcem zvážena a případně De lege ferenda odstraněna.
Formulář přihlášky je konstruován tak, že každou z těchto dichotomických vlastností je
potřeba při vyplňování zvolit (označit). Navíc jsou na webu Ministerstva spravedlnosti
publikovány „Pokyny k vyplnění formuláře přihlášky pohledávky“, které pro každé pole
formuláře (pole jsou číslována) poskytují vysvětlivku, nebo i návod pro vyplnění. 96 Na stejném
místě tohoto webu ministerstva je publikován příklad vyplněné přihlášky s několika
pohledávkami, což je pro věřitele velmi názorné.97
Další náležitosti jsou Prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky,
seznam příloh, datum a podpis, případně údaje o zástupci, který přihlášku podepsal.

4.4 Přílohy přihlášky – listiny připojené k přihlášce
Jako poslední pole formuláře je Seznam příloh. Přílohami přihlášky jsou listiny, kterých
se přihláška dovolává (§ 177 odst. 1). Toto ustanovení InsZ konkretizuje vyhláška VNPFEP § 8
95 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 483.
96 https://isir.justice.cz/isir/forms/Prihlaska_pohledavky_pokyny.pdf
97 https://isir.justice.cz/isir/forms/Prihlaska_pohledavky_vzor.pdf
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odst. 3 (a) listiny dokládající existenci věřitele – právnické osoby, tedy výpis z obchodního
rejstříku (příp. obdobného jiného či zahraničního rejstříku); (b) kopie smluv, rozhodnutí orgánů
soudní či výkonné moci, případně jiných listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce; (c)
plnou moc, je-li věřitel zastoupen a plná moc není založena ve spise, (d) čestné prohlášení
věřitele o nabytí pohledávky postoupením nebo obdobným způsobem (přechodem, přeměnou či
fúzí s jinou právnickou osobou) po zahájení řízení nebo v posledních šesti měsících před
zahájením řízení dle předpisu AML98. Jinou listinou (dle písm. c) bude také popis postupu
vyčíslení pohledávky v cizí měně nebo znalecký posudek k ocenění nepeněžitého plnění
u nepeněžité pohledávky (viz kap. 3.1). Sankcí za nepředložení čestného prohlášení není další
nepřihlížení k pohledávce, ale pouze pozastavení hlasovacích práv.

4.5 Dispozice s přihláškou
Věřitel, který podal přihlášku, nebo na kterého se hledí jako na přihlášeného, může vzít
přihlášku kdykoli v průběhu řízení zpět (§ 184 odst. 1). Zpětvzetí se podává u insolvenčního
soudu. Soud bere zpětvzetí na vědomí usnesením. InsZ ani VNPFEP neobsahuje ustanovení
upravující náležitosti zpětvzetí přihlášky, nicméně lze dovodit, že podání zpětvzetí bude mít
podobné náležitosti jako podání přihlášky s tím, že se nemusí uvádět důvod zpětvzetí s výjimkou
situace dle § 184 odst. 2, kdy věřitel bere svou přihlášku zpět, protože byl uspokojen třetí
osobou, která měla povinnost plnit za dlužníka např. z titulu ručitelství, nebo z důvodu
společného nerozlučného spoludlužnictví. Ze zpětvzetí musí být jednoznačně určitelné, kterou ze
svých pohledávek bere věřitel zpět (mohl jich předtím přihlásit několik).
Možnost zpětvzetí lze vyložit jednak jako projev dispoziční zásady a jednak také jako
flexibilitu vynucenou faktem, že nově lze přihlašovat pohledávky vázané na podmínku (§ 173
odst. 3), a to i na rozvazovací podmínku, případně pohledávky zajištěných věřitelů, které
zajišťuje třetí osoba nebo majetek třetí osoby (§ 183 odst. 3) – pokud pohledávka zanikne
splněním rozvazovací podmínky nebo pokud bude věřitel v průběhu insolvenčního řízení
uspokojen třetí osobou nebo z jejího majetku, je potřeba legislativně zjistit, resp. umožnit
zpětvzetí přihlášky věřitele uspokojeného jinak než z majetkové podstaty dlužníka. V rozsahu
takového uspokojení zaniká pohledávka přihlášeného věřitele a vzniká (v tomto rozsahu)
regresní pohledávka třetí osoby, tedy poskytovatele zajištění. Na to je uspokojený přihlášený
věřitel povinen upozornit insolvenční soud ve zpětvzetí přihlášky své pohledávky pod sankcí
vlastní odpovědnosti za škodu vzniklou této třetí osobě (§ 184 odst. 2). Pokud pohledávka
98 InsZ § 177 odst. 2 odkazuje zákon č. 253/2008 Sb o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu Anti-Money Laundering („AML“).

52

přihlášeného věřitele byla v průběhu řízení uspokojena anebo zanikla jiným způsobem
a přihlášený věřitel nevzal přihlášku bez zbytečného odkladu zpět, insolvenční soud jeho účast
v insolvenčním řízení ukončí rozhodnutím dle § 186 (odvolání je přípustné pro tohoto věřitele).
Stejně jako před zahájením tak i po zahájení insolvenčního řízení věřitele může dojít
k postoupení pohledávky dle OZ § 1879. Po zahájení řízení je přechod možný jen postupem dle
§ 18. Přechod či převod pohledávky (či její části) je třeba doložit veřejnou listinou (např.
rozhodnutím soudu v dědickém řízení) či soukromou listinou (např. smlouvou s ověřenými
podpisy osob) insolvenčnímu soudu. Návrh činí (původní) věřitel a musí být učiněn na formuláři
dle podzákonného předpisu VNPFEP § 2, který stanoví katalog náležitostí takového návrhu.
Nabyvatel přihlášené pohledávky musí písemně souhlasit. Následně insolvenční soud rozhodne,
že místo původního věřitele vstupuje do řízení nabyvatel. Nerozhodne-li insolvenční soud do tří
dnů od podání návrhu, platní fikce, že rozhodnutím návrhu vyhověl (projev zásady rychlosti
řízení).
Za věřitelovu dispozici s přihláškou pohledávky svého druhu lze považovat i změnu výše
pohledávky dle § 192 odst. 4 anebo úmyslné neodstranění vytčených vad přihlášky věřitelem na
výzvu insolvenčního správce dle § 188 odst. 2, což má předvídaný následek, že se k přihlášce
nepřihlíží, a lze to považovat omisivní procesní jednání věřitele.

4.6 Jiné způsoby uplatňování přihlášek
InsZ zná i jiné druhy uplatňování pohledávek než podávání přihlášky věřitelem. Procesně
se tedy tyto pohledávky neuplatňují přihláškou pohledávky, ale uplatňují se písemně (§ 203 odst.
1) u osoby s dispozičními právy (§ 2 písm. f) případně existuje zákonná fikce uplatnění, resp.
přihlášení (viz dále některé zvláštní případy).
Jde např. o pohledávky uvedené věřitelem v seznamu závazků (InsZ § 121 odst. 2)
uvedeném jako příloha k návrhu na moratorium. Tyto pohledávky se však považují za uplatněné
v insolvenčním řízení jen po dobu trvání moratoria. Po skončení moratoria je třeba je přihlásit.
Další velkou skupinou (dvěma skupinami) jsou pohledávky za majetkovou podstatou (viz
také kapitola 2.3) a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (viz
také kap. 2.4), které se uplatňují písemně (§ 203 odst. 1) vůči osobě s dispozičními oprávněními
(229 odst. 3), tzn. vůči insolvenčnímu správci nebo dlužníku s tím, že pokud je touto osobou
dlužník, musí věřitel vyrozumět i insolvenčního správce. Pokud jde o formu, odkazuje InsZ na
podzákonný předpis; toto vyrozumění je upraveno v VNPFEP § 11 a je také k dispozici pro
stažení na webu Ministerstva spravedlnosti99.
99 https://isir.justice.cz/isir/forms/Vyrozumeni_o_uplatneni_pmp.pdf
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InsZ nestanoví obecnou lhůtu pro uplatnění těchto pohledávek s tím, že tyto pohledávky
se uspokojují kdykoli v průběhu insolvenčního řízení (§ 168 odst. 3, § 169 odst. 2, a také
kapitoly 2.3 a 2.4). Avšak literatura 100 a judikatura101 uvádí, že věřitel musí takovou pohledávku
uplatnit nejpozději do vydání rozvrhového usnesení (u konkurzu), neboť rozvrhové usnesení je
závislé na velikosti zůstatku prostředků po uspokojení zajištěných pohledávek a pohledávek dle
§ 168 a § 169.
Pro pohledávky zaměstnanců dle InsZ § 169 odst. 1 písm. a) platí vyvratitelná domněnka,
že neuplatní-li zaměstnanec svou pohledávku v jiné výši, pokládá se za uplatněnou ve výši, jaká
plyne z účetnictví dlužníka nebo z evidence dle zákona o dani z příjmů. Věřitelé, jejichž
pohledávka by z účetnictví či daňové evidence vůbec nevyplývala, by zřejmě museli pohledávku
uplatnit postupem dle § 203.
Za přihlášené se považují také pohledávky věřitelů, které vyplývají z účetnictví dlužníka
– finanční instituce, okamžikem prohlášení konkursu (§ 373 odst. 1) tak, jak vyplývají
z účetnictví dlužníka. Věřitel, který nesouhlasí s výší své pohledávky vyplývající z účetnictví
dlužníka, která je mu oznámena postupem dle § 373 odst. 2, může dle odst. 3 podat písemnou
námitku vůči insolvenčnímu správci ve lhůtě 4 měsíce od prohlášení konkurzu. Podobně se
považují za přihlášené pohledávky věřitelů dlužníka tuzemské pojišťovny (či zajišťovny) dle
§ 385 odst. 1 (i zde věřiteli zůstává zachováno právo na písemné námitky k výši pohledávky vůči
insolvenčnímu správci ve lhůtě 4 měsíce od prohlášení konkurzu dle § 385 odst. 4).
Fikce či domněnka přihlášení je i u sjednaných úroků u zajištěné pohledávky (v rozsahu
zajištění) v případě reorganizace nebo konkurzu za současného prodeje dlužníkova majetku
jedinou smlouvou. Za přihlášenou se považuje i pohledávka na úhradu nákladů incidenčního
sporu dle § 202 odst. 1.
Za způsob uplatnění pohledávky svého druhu (nebo largo sensu) v insolvenčním řízení
lze považovat i přípustné započtení dle InsZ § 140 odst. 2. Zákonnými podmínkami se zde
považují ustanovení OZ102 (podmínky přípustnosti) a InsZ § 140 odst. 3 naopak obsahuje katalog
podmínek, kdy započtení po rozhodnutí o úpadku přípustné není.
Další modifikovaný způsob uplatnění pohledávek, který vyžaduje aktivní jednání věřitele,
jsou pohledávky společníků a členů dlužníka vyplývající z jejich účasti v obchodní společnosti
100 KOZÁK, J.; BROŽ J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9. s. 847.
101 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2009 sp. zn. 1 VSPH 42/2009-B-52 ve věci KSUL 45 INS
1285/2008.
102 KOZÁK, J.; BROŽ J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9. s. 544 uvádí:
výčet podmínek: (a) vzájemnost plnění dlužníka a věřitele, (b) plnění stejné povahy, (c) existence projevu vůle
k započtení ze strany započítavajícího věřitele, (d) způsobilost pohledávek k započtení.
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nebo družstvu – tyto pohledávky se nepřihlašují, ani se nevyrozumí insolvenční správce dle
§ 203, ale „oznámí se“ správci (§ 172 odst. 4). InsZ ani VNPFEP nestanoví žádné formální
požadavky či formulář.
Svébytným způsobem uplatnění pohledávek je uplatnění pohledávky ze zákona, kdy
ustanovení zákona konstruuje fikci, že některé pohledávky jsou automaticky uplatněny
v důsledku ustanovení zákona a další právní skutečnosti nezávislé na vůli věřitele. Jde
o pohledávku manžela dlužníka vzniklou po prohlášení konkurzu vypořádáním společného
jmění. Tato pohledávka se považuje za přihlášenou, ač se nepřihlašuje (§ 275).
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5 Přezkum pohledávek
Přezkum pohledávek v určitém smyslu začíná již při zahájení insolvenčního řízení, neboť
součástí (náležitostí) insolvenčního návrhu věřitele je jeho přihláška pohledávky, kterou
insolvenční soud přezkoumává z hledisek formálních a v určitém rozsahu i věcných (např.
předběžné posouzení věřitelského insolvenčního návrhu soudem dle § 100a pro pochyby
o důvodnosti návrhu nebo odmítnutí věřitelského insolvenčního návrhu pro zjevnou
bezdůvodnost dle § 128a). Nicméně za obvyklý význam přezkoumávání pohledávek se považuje
činnost insolvenčního správce a insolvenčního soudu dle § 185 a násl.
Pohledávky je potřeba přezkoumat jednak formálně (tedy formu, náležitosti a úplnost
přihlášky) a jednak materiálně samotnou pohledávku co do pravosti (tedy základu, trvání
existence), výše a pořadí (přezkoumáním pořadí se rozumí i přezkoumání zajištění, které
fakticky zakládá preferované pořadí při uspokojování). S určitým zjednodušením lze říci, že
přezkum je dvoufázový. V první fázi přezkum provádí insolvenční správce (s dlužníkem).
Výsledkem je seznam přihlášených pohledávek. Ve druhé fázi se nařizuje přezkumné jednání
před soudem dle § 190 a násl., jehož předmětem je tento seznam. Výsledkem druhé fáze je
upravený seznam pohledávek (§ 201).
Pro úplnost dodávám, že přezkum nelze vztáhnout na jiné než přihlášené pohledávky.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2008 sp. zn. Rc 13/2009 konkrétně zmiňuje zákaz
přezkumu pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, ale lze
analogicky usuzovat na stejný závěr i pro pohledávky za majetkovou podstatou dle § 168.

5.1 Přezkum pohledávek insolvenčním správcem
Přihlášky pohledávek se podávají u insolvenčního soudu dvojmo. Nepředložení přihlášek
dvojmo nezakládá vadu přihlášky. Soud toto pochybení řeší výzvou věřiteli k nápravě dodáním
druhého paré nebo na náklady věřitele vyhotoví stejnopisy předložených přihlášek či listin
(příloh). Stejnopis přihlášky včetně příloh doručuje insolvenční soud insolvenčnímu správci,
pokud je sám soud rovnou neodmítne dle § 185 z důvodu, že se k přihlášce nebo pohledávce
samotné nepřihlíží (odvolání proti odmítnutí je přípustné jen pro přihlášeného věřitele této
pohledávky). Důvodem odmítnutí soudem může být opožděnost, kdy věřitel nestihl předat
přihlášku orgánu, který má povinnost ji doručit, v poslední den přihlašovací lhůty určené soudní
výzvou k přihlašování, nebo že přihláška byla pozdě předána k přepravě nepříslušným soudem.
Insolvenční správce z přihlášek doručených mu insolvenčním soudem sestavuje seznam
přihlášených pohledávek na základě přezkoumání pohledávek dle § 188 z pohledu vad formy,
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vad obsahu či neúplnosti obsahu. Zjistí-li insolvenční správce vady či neúplnost, neurčitost či
nesrozumitelnost (jako obecné druhy vad podání), vyzývá věřitele k jejich odstranění a poučí ho,
jaké vady a jak doplnění či opravu provést, uloží lhůtu nejméně 15 dní k odstranění vady a poučí
o následcích neodstranění vad, tedy o tom, že k přihlášce by se dále nepřihlíželo (viz výklad
v předchozích kapitolách). Jako příklad takových vad literatura uvádí např. nečitelnost,
nevyplnění polí formuláře přihlášky, evidentní chyby v psaní a počtech.103 Také není-li přihláška
na předepsaném formuláři, vyzve insolvenční správce věřitele k opravě – dodržení povinné
formy (jak bylo rozebráno v kapitole 4.3 Forma a náležitosti přihlášky). Věřitel opravenou
přihlášku znovu podává (dvojmo) u insolvenčního soudu. Insolvenční správce může k odstranění
vady či doplnění určit i lhůtu delší než 15 dní. Připomíná to svou povahou soudcovskou lhůtu,
lze ji nazvat „správcovskou lhůtou“.
Nepředložení

listiny

nezakládá

důvod

pro odmítnutí

přihlášky

(§

185), či

k automatickému postupu dle 188 odst. 2, pokud je na tuto listinu odkazováno v přihlášce v
„seznamu příloh“, což je jedna z náležitostí přihlášky dle VNPFEP § 8 odst. 1 písm. k). Za
následek to však může mít neunesení důkazního břemene věřitele při přezkumném jednání a
popření takto nedbale přihlášené pohledávky. Lze předpokládat, že insolvenční správci budou
absenci listiny uvedené v seznamu příloh považovat za formální vadu, za neúplnost, resp.
obdobu zjevných chyb v psaní a počtech (formální vadu) a budou věřitele vyzývat k doplnění,
resp. předložení listin jimi uvedených v seznamu příloh v přihlášce. Snad by bylo vhodné De
lege ferenda toto výslovně uložit insolvenčnímu správci jako jeho procesní povinnost
v ustanovení § 188 odst. 2, aby nedocházelo k nejednotnému postupu správců a tím k používání
dvojího metru na věřitele. Lze uzavřít, že v případě formálně vadné přihlášky pohledávky není
InsZ k věřiteli tak přísný jako k insolvenčnímu navrhovateli, jehož vadný insolvenční návrh soud
odmítne bez další výzvy k opravě.
Z hlediska materiálního přezkumu je důležité ustanovení § 176 věta první – za správnost
údajů uvedených v přihlášce pohledávky odpovídá její věřitel. Toto pravidlo vytváří pomyslnou
hranici mezi formálními vadami, které jsou zjevné i insolvenčnímu správci (188 odst. 2), či
soudu (§ 185), a materiální vadou, která se projeví v neunesení břemene tvrdit či prokázat své
právo v přezkumném jednání. Je to věřitel, kdo má nejlepší informace o své pohledávce a jejích
vlastnostech, a jen věřitel je vybaven vůlí ji vymáhat dle svého informovaného posouzení.
Nicméně i insolvenční správce sám má přezkoumat přihlášené pohledávky po materiální
stránce, tedy zkoumá, zda mají reálný právní základ, tedy pravost, věřitelem uvedenou výši
103 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, T. Insolvenční řízení. Vydání druhé. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN 978-80-7400715-6, s. 135.
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a pořadí (případně zajištění). Správce vyzývá dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám
vyjádřil. To má dva důvody. Jednak se tím uplatní zásada dle § 5 písm. a), že řízení musí být
vedeno tak, aby nebyl poškozen žádný z účastníků, tedy ani dlužník. Za druhé, stanovisko
dlužníka může být pro správce velmi užitečným vodítkem pro posouzení pravosti, výše, pořadí či
zajištění pohledávky. Dlužník by měl v této fázi spolupracovat a být správci nápomocen,
a pokud přihlášku neuznává, uvést pro to důvody. Vyjádření dlužníka ke každé pohledávce je
součástí seznamu přihlášených pohledávek. Dále správce případně provádí nezbytná šetření,
čímž se myslí zejména porovnání pohledávek s účetnictvím nebo daňovou nebo jinou evidencí
vedenou dlužníkem. Má-li správce pochybnosti o pohledávce, které se jinak nepodařilo odstranit
(např. pokud dlužník nespolupracuje), může se obrátit i na orgány dle § 43–44, které jsou
povinny poskytnout součinnost.
Výsledkem této fáze, ve které je činný především insolvenční správce (a dle situace
i dlužník), je již zmíněný seznam přihlášených pohledávek. Do tohoto seznamu se nezařazují
pohledávky vzaté zpět, pohledávky nebo přihlášky pohledávek, k nimž se nepřihlíží, pohledávky
soudem pravomocně odmítnuté, pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují,
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň.
InsZ výslovně neřeší procesní obranu věřitele v situaci, kdy včas a řádně podal přihlášku
své pohledávky, která však nebyla správcem zařazena do seznamu dle § 189 odst. 1, a tudíž se
nedostala na pořad přezkumného jednání u soudu. Judikatura 104 však dovozuje, že věřitel musí
mít možnost obrany proti postupu správce, který chybně nezařadí pohledávku do seznamu
přihlášených pohledávek (a contrario by došlo k porušení zásady § 5 písm. a) a jako nejvhodnější
opravný prostředek vidí návrh věřitele, aby jeho pohledávka byla zařazena do seznamu
přihlášených pohledávek, a to postupem obdobným postupu dle § 185 – jako při procesní obraně
proti tvrzené vadnosti či opožděnosti přihlášky.
Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek jsou upraveny jednak stručně v § 189 odst.
1 – odst. 4 (závazná je i forma elektronického formátu) a dále velmi podrobně v § 9 VNPFEP,
formulář je na webu Ministerstva spravedlnosti. 105 U každé pohledávky insolvenční správce
uvede, zda ji on či dlužník uznává, nebo popírá, a v případě popření uvede povahu (pravost, výši,
pořadí) a důvod popření nároku. InsZ ukládá insolvenčnímu správci, aby sestavoval a doplňoval
seznam přihlášek průběžně tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po uplynutí lhůty k podávání
přihlášek a v dostatečném předstihu před termínem přezkumného jednání.

104 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 3. 2010 sp. zn. 2 VSOL 13/2010-B-21 ve věci sp. zn. KSOS
33 INS 5524/2009.
105 https://isir.justice.cz/isir/forms/Seznam_prihl_pohledavek.pdf
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Účastnicí řízení jsou oprávněni nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek i do
podkladů, na základě kterých byl seznam sestaven. Dle vyhlášky JŘIns § 12 106 insolvenční
správce poté, co sestaví seznam přihlášených pohledávek, oznámí insolvenčnímu soudu, kdy a
kde mohou účastníci nahlížet do tohoto seznamu a do dokladů, na základě kterých byl sestaven.
Tato informace (upozornění pro věřitele na možnost nahlížení) bývá součástí seznamu
pohledávek zveřejněných soudem v insolvenčním rejstříku. Nahlížení probíhá pod dozorem
insolvenčního správce (či jím pověřené osoby) a pořizuje se o něm zápis, který je součástí spisu
vedeného insolvenčním správcem. Seznam přihlášených pohledávek (avšak bez podkladů) je
zveřejněn v insolvenčním rejstříku, a to nejméně 15 dní před dnem, kdy se o nich má konat
přezkumné jednání, případně jen 10 dnů, pokud se má konat přezkumné jednání do 30 dní od
uplynutí lhůty k podávání přihlášek (§ 189 odst. 3), před jeho zveřejněním do něj mohou
účastníci nahlížet také u insolvenčního soudu.
Toto informační oprávnění věřitelů nahlížet do seznamu přihlášených pohledávek, resp.
podkladů, na základě kterých byl sestaven, je pro věřitele důležité, neboť jim umožňuje připravit
se na přezkumné jednání a udělat si představu jednak o celkovém objemu pohledávek,
s rozlišením na zajištěné a nezajištěné (podřízené), vykonatelné a nevykonatelné, a tím i o
vyhlídkách uspokojení své vlastní pohledávky. Vzhledem k tomu, že seznam kromě výše
pohledávek obsahuje i informace o tom, kdo jsou věřitelé, a důvody vzniku jejich pohledávek
(případně důvody, okamžik a způsob vzniku zajištění), lze zhodnotit i možnost případného
nadhodnocení, uplatnění fiktivních pohledávek, fiktivního zajištění, případně ovládnutí
věřitelského orgánů, a v neposlední řadě úroveň seznamu hovoří o svědomitosti správce.107
Seznam přihlášených pohledávek s vyjádřením insolvenčního správce je hlavním
podkladem pro přezkumné jednání, které probíhá před insolvenčním soudem.

5.2 Přezkum pohledávek insolvenčním soudem – přezkumné
jednání
Přezkumné jednání probíhá před insolvenčním soudem (§ 190), nejde-li oddlužení, a je
v insolvenčním řízení považováno za jednání ve věci samé, jehož cílem je zjištění nebo popření
včas a řádně přihlášených pohledávek zařazených na seznam. Je to tedy hlavní nalézací část
insolvenčního řízení. Podkladem pro přezkumné jednání je seznam přihlášených pohledávek
sestavený správcem dle § 189. Přezkumné jednání musí proběhnout do dvou měsíců od uplynutí
106 Vyhláška č. 311/2007 Sb. Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádějí
některá ustanovení insolvenčního zákona („JŘIns“).
107 HÁSOVÁ, J. a kolektiv. Insolvenční zákon Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, ISBN: 978-807400691-3, s. 661.
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lhůty pro podávání přihlášek stanovené v § 136. Soud může určit termín pozdější z důvodů
hodných zvláštního zřetele, kterými může být zejména časová a organizační náročnost
zpracování

seznamu

přihlášených

pohledávek

u velkých

dlužníků

s mnoha

věřiteli

a pohledávkami. Při řešení úpadku oddlužením nahrazuje přezkumné jednání písemná zpráva
o přezkumu, kterou vypracuje insolvenční správce (§ 410) do 30 dní od uplynutí lhůty dle § 136,
a insolvenční soud o ní rozhodne bez nařízení jednání. Tato modifikace řízení měla snížit agendu
přetíženým insolvenčním soudům.108
InsZ upravuje místo konání přezkumného jednání zřejmě z praktických důvodů až
v § 190 (nikoli v § 137), kdy insolvenční soud už má ze seznamu přihlášených pohledávek
dobrou představu o počtu věřitelů a pohledávek, aby mohl lépe zorganizovat přezkumné jednání,
zejména volit vhodně velkou místnost pro jeho konání.
Předvolání k přezkumnému řízení (nebo oznámení o změně termínu nebo místa konání)
se doručuje insolvenčnímu správci a dlužníku do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich
účasti, ostatním účastníkům se oznamuje zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Účast věřitelů je
jejich právem, nikoli povinností. InsZ poskytuje určité beneficium organizačním složkám státu
a ČNB (jejich seznam je v § 139) tím, že ukládá soudu, aby je soud vyrozuměl, jsou-li
přihlášenými věřiteli (§ 190 odst. 3). InsZ umožňuje insolvenčnímu správci nechat se zastupovat
(na své nebezpečí a na své náklady) jiným insolvenčním správcem, což bude zřejmě případ
oddlužení, kde je velký nápad případů.109
Podmíněné pohledávky dle § 183 odst. 1, 2 (vč. regresní podmíněné pohledávky třetí
osoby, po které věřitel může požadovat plnění namísto po dlužníkovi, tedy pohledávky závislé
na splnění odkládací podmínky uspokojení věřitele třetí osobou) se na pořad přezkumného
jednání nezařazují, dokud není splněna tato odkládací podmínka. Omezení přezkumu těchto
pohledávek vychází z toho, že jejich vznik je vázán na splnění podmínky a v době přezkumu
z hmotněprávního hlediska neexistují.
Za vykonatelnou se považuje každá pohledávka, která byla vykonatelná nejpozději v den
rozhodnutí o úpadku. Od revizní novely nemůže insolvenční správce popřít vykonatelnou
pohledávku v seznamu přihlášených pohledávek předkládaných insolvenčnímu soudu před
přezkumem; tato pravomoc byla svěřena soudu, což zřejmě dává logiku, neboť insolvenční
správce by neměl oslabovat právní jistotu účastníků řízení spojenou s vykonatelností rozhodnutí
o jejich nárocích z jiných řízení.

108 Důvodová zpráva k tzv. „revizní“ novele InsZ zákonem č. 294/2013 Sb., s. 99.
109 http://www.insolvencnizona.cz/clanky/rozhovory/judr-strnad-k-chystane-novele-insolvencniho-zakona/
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5.2.1 O popěrném právu obecně
Přezkumné jednání je kolektivní nalézací řízení, ve kterém se sleduje cíl zjistit nebo
popřít přihlášené pohledávky. Uplatňuje se v něm zásada zákazu nespravedlivého poškození či
zvýhodnění některého z účastníků (§ 5 písm. a). Každý věřitel má zájem na tom, aby uspokojení
jeho pohledávky bylo pokud možno co nejméně kráceno uspokojením pohledávek jiných
věřitelů, např. sporných, nadhodnocených, či dokonce fiktivních pohledávek, neboť pojmově
pohledávka v insolvenčním řízení být krácena zpravidla musí, neboť se buď dlužníku nedostává
hotovosti a majetková podstata je rychle a někdy neefektivně zpeněžena, anebo prostě proto, že
dluhů je jednoduše více než majetku (předlužení).
Účelem přezkumu pohledávek je dosažení co možná nejvěrnějšího obrazu o stavu
pohledávek za dlužníkem. InsZ vybavuje popěrným právem (§ 192) insolvenčního správce,
dlužníka i přihlášené věřitele (nikoli věřitele pohledávek, které se nepřihlašují, nebo věřitelé,
jejichž účast na řízení zanikla nebo vůbec nevznikla), tito mohou popírat pravost pohledávky, její
výši a její pořadí. Ale nebylo tomu tak vždy. – InsZ v původním znění (účinný až do 31. 3. 2011)
neumožňoval popírání pohledávky věřitele jiným věřitelem. Tento stav zvrátil zásadní nález ÚS
Pl. 14/2010 publikovaný ve sbírce zákonů pod č. 241/2010 Sb. V bodě 7 odůvodnění ÚS uvedl:
„… že nesprávné přihlášení, resp. uznání (nepopření) konkrétních pohledávek určitých jiných
věřitelů v insolvenčním řízení insolvenčním správcem značí v důsledku zkrácení uspokojení
jejich pohledávek, tedy dotčení jejich práv, především práva vlastnického…“ a zrušil část
tehdejšího ustanovení § 192 odst. 1, která jiným věřitelům popěrné právo odnímala. Ústavní
soud svůj derogační nález přesvědčivě zdůvodnil: Má-li každý dle čl. 36 odst. 1 Listiny právo
domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu, přičemž podmínky a pravidla
realizace tohoto práva stanoví zákon, pak takový zákon, vydaný na základě ústavního zmocnění,
nemůže nárok každého domáhat se ochrany svých práv u soudu či jiného orgánu v té které
situaci zcela negovat, a tím tedy ústavně zaručené základní právo popřít. Ustanovením čl. 36
odst. 1 Listiny je každému ústavně garantována možnost domáhat se ochrany svého práva u
soudu či jiného orgánu pro všechny situace. Možnost popření pohledávky byla zavedená
novelou – zákonem č. 69/2011 Sb.
V následujícím textu bude probráno obecné popírání pohledávek insolvenčním správcem
a dlužníkem a později budou uvedeny odlišnosti při popírání pohledávky přihlášeným věřitelem.
Popření (resp. nepopření) správcem či dlužníkem se poznamená do seznamu přihlášených
pohledávek. Správce může v přezkumném jednání měnit k pohledávkám své stanovisko, které
(dříve) uvedl v seznamu (§ 190 odst. 1).
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Nyní ke třem důvodům popírání pohledávek. O popření pravosti jde tehdy, namítá-li se,
že nikdy neexistovala, nebo že již zcela zanikla, nebo že se zcela promlčela. Zpochybňuje se tím
důvod vzniku nebo pokračování existence pohledávky, tedy samotný právní základ pohledávky.
Popírající subjekt by měl uvést, proč zpochybňuje existenci či samotný vznik pohledávky, např.
splnění závazku, platné předinsolvenční započtení pohledávek mezi dlužníkem a věřitelem,
(úplné) promlčení pohledávky, nebo platné odstoupení od smlouvy. Insolvenční správce bude
zřejmě popírat podezřelé pohledávky dlužníka-podnikatele, které se vymykají z rozsahu jeho
obvyklých podnikatelských činností, a to zvlášť tehdy, pokud je nedohledá v účetnictví nebo
daňové evidenci nebo pokud je zpochybní sám dlužník. V takovém případě bude na věřiteli, aby
bránil svou pohledávku žalobou dle § 198 a násl. (viz dále).
Při popření výše pohledávky (§ 194) je namítáno, že dlužníkův dluh je nižší než
přihlášená částka a popírající musí zároveň tvrdit skutečnou výši pohledávky. V praxi může jít o
to, že pohledávka byla nesprávně vyčíslena v přihlášce (§ 175), nebo se již částečně promlčela,
nebo již částečně zanikla, anebo od počátku existovala v menší výši. Technika popření výše
pohledávky vyžaduje, aby popírající subjekt uvedl, že popírá výši pohledávky, a zároveň uvedl,
v jakém rozsahu pohledávku má za nespornou (nepostačuje informace o rozsahu, v jakém
pohledávku popírá – jeho úkon musí být určitý, není na soudu, aby dopočítával, v jakém rozsahu
se pohledávka považuje za nepopřenou). Popření výše pohledávky nemá účinek na její pořadí (o
vlivu na pravost InsZ mlčí, viz pozn. níže).
Je-li popřena pravost pohledávky (její základ, důvod), není třeba popírat její výši nebo
pořadí, které zřejmě mají akcesorickou povahu k pravosti. Zajímavá je opačná situace při
kombinaci (která není upravena v § 196), kdy je fakticky nesprávně popírána pouze pravost
pohledávky (pohledávka však právně existuje a je nepromlčená) a současně je nesprávně
přihlášena její výše (výše není popírána, ač by popírána být měla), a tyto skutečnosti vyjdou
najevo až při přezkumu pravosti pohledávky. Soud rozhodne pouze o tom, že základ pohledávky
existuje (důvod vzniku a základ či existence jsou zjištěny), ale nemůže se zabývat její
(nesprávnou) výší (protože nebyla popřena), ač lze předpokládat, že výše by byla úspěšně
popřena. V této souvislosti je nutné zmínit, že popření pohledávky je procesní úkon, který musí
být dostatečně určitý, a nelze popírat „pod podmínkou“, tedy způsobem, který bych stručně
shrnul takto: „pro případ, že se mi nepodaří popřít pravost, popírám ještě výši pohledávky …“. 110
InsZ tak vede popírající subjekt k popření pravosti i výše pohledávky současně, což může
působit nedůvěryhodně. Tyto situace zřejmě nebudou časté, vyloučit se ale nedají. Domnívám
110 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 9. 2009 sp. zn. 1 VSPH 385/2009-B-63 ve věci sp. zn. KSCB 27
INS 1466/2008.

62

se, že lpěním na zásadě projednací (tzn. na ignorování faktu, že zjištěná výše pohledávky je
menší než přihlášená) není v této situaci přijatelné a dal by se také namítat formalistický postup
soudu, pokud by ve sporu o pravost reálně existující pohledávky přehlížel své zjištění, že
pohledávka je přihlášena v nadhodnocené výši.111 De lege ferenda by mohlo být přijato
doplňující ustanovení analogické § 198 odst. 2, ve kterém by se stanovilo, že „… pokud v
incidenčním sporu o pravost pohledávky vyjde najevo, že pohledávka je pravá, ale vzniknou
důvodné pochybnosti, že její přihlášená výše je nižší než skutečná, která při tomto sporu vyjde
najevo, soud rozhodne i o skutečné výši pohledávky i bez návrhu…“ (tzn. zavést prvek
nesporného řízení, resp. použití zásady vyšetřovací).
O popření pořadí jde tehdy, když popírající namítá horší než přihlášené pořadí, nebo
namítá-li, že pohledávka přihlášená jako zajištěná je ve skutečnosti nezajištěná (§ 195). Fakticky
nejčastěji půjde o popírání práva na preferované (oddělené) uspokojení ze zajištění. Opačná
situace, tedy podřízenost, může být také předmětem sporu o pořadí

112

(viz kap. 2.5. Podřízené

pohledávky), ale nebude v podmínkách ČR příliš častá (když např. dluhopisové financování není
v ČR příliš rozvinuté). Popření pořadí pohledávky nemá účinek na její pravost ani výši. V praxi
půjde zejména o to, že zajištění vůbec platně nevzniklo, anebo že zajištění zaniklo, anebo že
vzniklo neúčinným právním jednáním, které nedovoleně zvýhodňuje věřitele před jinými.
Nakonec je-li popřeno právo na uspokojení ze zajištění u věřitele, který může svou
pohledávku uspokojit pouze z tohoto zajištění (neuplatní se u něj § 167 odst. 3), má to stejný
účinek jako popření pravosti pohledávky. Je-li takové právo na uspokojení ze zajištění popřeno
jen částečně, má to stejný účinek jako popření výše pohledávky, tzn. jen v rozsahu popření
a popírající subjekt zřejmě musí (analogicky k § 194) uvést výši, v jaké považuje zajištění
pohledávky za nesporné.
Insolvenční soud postupně přezkoumává všechny přihlášené pohledávky a výsledek
(popření nebo zjištění pohledávky) je soudem poznamenán do upraveného seznamu přihlášených
pohledávek, který je součástí zápisu o přezkumném jednání. I do tohoto upraveného seznamu
mohou věřitelé nahlížet, nebo na požádání (a za poplatek) mohou z něj od soudu obdržet výpis.
Výsledek přezkumného jednání a všechny úkony soudu se zapisují také do protokolu
z přezkumného jednání, a to včetně změn stanovisek správce a účastníků. Obdobně se
poznamenávají do upraveného seznamu a do protokolu změny plynoucí z případných rozhodnutí
o žalobách dle § 198, § 199, případně odvolání popírajícího věřitele dle § 200 odst. 4 (odkazuji
na další výklad v této části).
111 Domnívám se, že formalismem by nebylo, pokud by se soud naopak v rozhodnutí nezabýval faktem, že
skutečná výše pohledávky je větší než výše přihlášená věřitelem.
112 PACHL, L. Výběr z judikatury. Konkurzní noviny. Č. 12/2016, ISSN 1213-4023, s. 19-20.
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5.2.2 Popření nevykonatelné pohledávky
Věřitelé nevykonatelné pohledávky popřené správcem při přezkumném jednání mají
možnost obrany proti popření, ať se týká pravosti, výše či pořadí. V prvé řadě musí být procesně
poučeni soudem či správcem o dalším možném postupu (pokud jsou přítomni jednání) anebo
nejsou-li přítomni, je insolvenční správce dodatečně vyrozumí o možnosti podat žalobu a o
následcích nepodání žaloby (náležitosti vyrozumění stanoví § 13 JŘIns).
Forma obrany spočívá v možnosti podat u insolvenčního soudu žalobu (§ 198) proti
insolvenčnímu správci na určení pravosti, výše či pořadí pohledávky v hmotněprávní lhůtě 30
dní od přezkumného jednání (u oddlužení se lhůta počítá od právní moci usnesení, jímž soud
schválil zprávu o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a). Zákon v § 198 odst. 1 stanoví k ochraně
věřitele popřené nevykonatelné pohledávky, který se neúčastnil přezkumného jednání proti
případnému selhání doručení vyrozumění (dle § 197 odst. 2), že tato lhůta neskončí dříve než
uplynutím 15 dní od doručení vyrozumění o popření. Žaloba musí splňovat obecné náležitosti
podání dle OSŘ § 42 odst. 4 a OSŘ § 79 odst. 1 včetně toho, čeho se věřitel jako žalobce domáhá
(námitky proti popření), také vylíčit rozhodující skutečnosti (zejména ty, které se týkají popření),
označit důkazy a případně je připojit, mají-li povahu písemnosti. Zmešká-li žalobce (věřitel)
lhůtu, pak má zmeškání u žaloby proti popření pravosti ten následek, že se v insolvenčním řízení
k jeho pohledávce dále již nepřihlíží; v případě zmeškání u žalobní obrany proti popření výše či
pořadí je pohledávka zjištěna v popřené výši nebo s popřeným pořadím.
Žalobce (věřitel) nese břemeno tvrzení i důkazní břemeno s tím, že pokud jde o důvod
vzniku pohledávky, může uvádět jen ty skutečnosti, které uvedl v přihlášce nebo nejpozději
v přezkumném jednání (určitá obdoba „zákazu novot“) s výjimkou okolností, o kterých se
žalobce (věřitel) dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku [závodu]
či jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Jde dle § 159 odst. 1 písm. a) o
incidenční spor. Aktivně je legitimován věřitel popřené nevykonatelné pohledávky.
Toto řízení je svým způsobem flexibilní a umožňuje reagovat na vývoj důkazní situace.
Pokud by v řízení o této žalobě vyšlo najevo, že žalobcova popřená pohledávka nebyla
nevykonatelná, nýbrž vykonatelná, je to žalobci (věřiteli) ku prospěchu, neboť to samo o sobě
není důvod zamítnutí žaloby, a důkazní břemeno přechází v tomto incidenčním sporu na
žalovaného (insolvenčního správce). Dle judikatury113 může správce měnit stanovisko k popření
nevykonatelné pohledávky až do uplynutí lhůty pro podání žaloby a v případě, že věřitel žalobu
včas a platně podá, až do právní moci rozhodnutí v tomto řízení.
113 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2009 sp. zn. 29 NS ČR 19/2009 ve věci sp. zn. 2 VSPH
163/2009-P5-11, MSPH 88 INS 3697/2008.

64

5.2.3 Popření vykonatelné pohledávky
V kapitole 3.8 o (ne)vykonatelných pohledávkách již bylo uvedeno, že věřitel přihlášené
vykonatelné pohledávky má lepší procesní postavení při popření jeho pohledávky (kýmkoli) ve
srovnání s výše uvedeným věřitelem nevykonatelné pohledávky (5.2.2). InsZ v § 199 přenáší
povinnost podat určovací žalobu, a tedy nést břemeno tvrzení i břemeno důkazní na správce,
chce-li popřít vykonatelnou pohledávku. Hmotněprávní povaha a délka lhůty a její modifikace
při oddlužení jsou stejné jako v případě věřitelovy obrany proti popření nevykonatelné
pohledávky (§ 198). Avšak jako důvod popření pravosti nebo výše pohledávky lze uplatnit jen
skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto
rozhodnutí (tedy naopak „pouze novoty“). Mírně to připomíná podmínky pro obnovu řízení dle
OSŘ § 228 odst. 1 (uznávám, že s nemalou mírou abstrakce).
Insolvenční správce zde sice nese důkazní břemeno, což ho může odrazovat od podání
určovací žaloby, neměl by však rezignovat na přezkum vykonatelných pohledávek zejména tam,
kde má pochybnosti o pravosti, výši, pořadí (zajištění) a kde se vykonatelnost pohledávky opírá
o jednání dlužníka ať už komisivní povahy (exekutorský nebo notářský zápis se svolením
k vykonatelnosti poškozující jiné věřitele), nebo omisivní povahy, jehož důsledkem je nabytí
vykonatelnosti rozhodnutí z důvodu zmeškání nebo uznání (z důvodů procesní pasivity) dle OSŘ
§ 114b odst. 5, § 114c odst. 6 nebo v rozkazních řízeních. Jako důvod popření není možné
uplatňovat tvrzené špatné právní posouzení věci – insolvenční řízení nemá sloužit k takovému
přezkumu rozhodnutí jiných vykonavatelů veřejné moci nebo přezkumu rozhodčích nálezů.

5.2.4 Popření pohledávky jiným přihlášeným věřitelem
Popření pohledávky (jiným) věřitelem má mírně odlišný procesní režim, což je snad
způsobeno tím, že InsZ ve svých zněních účinných do 31. 3. 2011 nepřipouštěl vůbec možnost
popírání pohledávek přihlášeného věřitele jiným přihlášeným věřitelem (k Nálezu Ústavního
soudu více v kap. 5.2.1 O popěrném právu obecně).
Procesně je popření věřitelem ovlivněno zesílenou zásadou koncentrace řízení, kdy
věřitel musí popěrný úkon provést pouze na formuláři, jehož náležitosti upravuje § 10 VNPFEP
a pro toto podání InsZ ukládá hmotněprávní lhůtu 3 pracovní dny před stanoveným dnem konání
přezkumného jednání, resp. u oddlužení 10 dnů od uplynutí lhůty k podávání přihlášek, avšak
tato lhůta neuplyne dříve než 7 dní po zveřejnění přihlášky popírané pohledávky v insolvenčním
rejstříku (druhé pravidlo má přednost, aby nedošlo k tomu, že lhůta uplyne, aniž by měl věřitel
možnost se s takovou přihláškou vůbec seznámit). Na místě je samozřejmě otázka, zda 7
(běžných, nikoli pracovních) dní je lhůta dostatečná k obeznámení se seznamem přihlášených
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pohledávek a posouzení nebo prověření informací o pohledávkách. Nutno dodat, že InsZ je
k popírajícím věřitelům přísný nejen, pokud jde o lhůtu k popření, ale také pokud jde o vady
podání popření – dle § 200 odst. 2 se k němu přihlíží jen, pokud obsahuje všechny náležitosti a
současně zde absentuje institut výzvy k odstranění vad či doplnění podání známý z § 188 odst. 2,
takže nároky na rychlost a odbornost věřitele jsou zde nemalé. Na obranu této přísnosti lze uvést,
že formulář popření přihlášeným věřitelem a jeho náležitosti jsou ve srovnání s přihláškou
pohledávky podstatně jednodušší. Z uvedeného plyne závěr, že procesní prostor věřitele je
podstatně menší s ohledem na formu, lhůty i možnosti dodatečně měnit své stanovisko.
Důvodem pro podání popření přihlášeným věřitelem výše uvedené ve lhůtě je potřeba,
aby se s ním soud mohl včas seznámit a rozhodnout o popření či zjištění dotčené pohledávky už
do konce přezkumného jednání. Důvodem formálních nároků na podání popření (jeho
náležitostí) je ten fakt, že pokud soud toto podání neodmítne pro opožděnost, vady či neúplnost,
považuje se popěrné podání věřitele automaticky za jeho žalobu (§ 200 odst. 5), kterou tento
věřitel u insolvenčního soudu uplatnil své popření pohledávky jiného přihlášeného věřitele. Jde
o incidenční spor dle 159 odst. 1 písm. a), žalobcem je popírající přihlášený věřitel, žalovaným je
přihlášený věřitel popírané pohledávky.
Věřitel rovněž popírá pravost, výši či pořadí pohledávky jiného věřitele. Touto popíranou
pohledávkou může být nezajištěná i zajištěná, nevykonatelná i vykonatelná pohledávka (popírání
podřízených pohledávek jiným věřitelem asi není v praxi moc časté). Popírající věřitel musí
uvést popěrný důvod, který může a nemusí obsahovat právní hodnocení, ale nutně musí
obsahovat konkrétní skutková tvrzení114, např. smlouva nikdy nevznikla, nebo se pohledávka
promlčela. Popírá-li přihlášený věřitel co do pravosti či výše pohledávku považovanou
v insolvenčním řízení za vykonatelnou, může uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny
dlužníkem v řízení, ze kterého vykonatelné rozhodnutí vzešlo (tzn., že jde o obdobnou situaci
jako v případě, kdy vykonatelnou pohledávku popírá co do pravosti či výše správce dle § 199).

5.2.5 Zjištění přihlášených pohledávek
Pohledávka je zjištěna (§ 201), (1) není-li pohledávka popřena ani insolvenčním
správcem ani přihlášeným věřitelem (popření dlužníkem nemá dle 192 odst. 3 vliv na zjištění
pohledávky); nebo (2) není-li popřena správcem a popření věřitelem je soudem odmítnuto; nebo
(3) je-li popřena správcem nebo věřitelem, ale ten vezme procesně platně popření zpět; nebo (4)
rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o pravost, výši nebo pořadí; (5) vykonatelná
pohledávka je zjištěna také tehdy, pokud insolvenční správce nepodal včas žalobu (dle § 199),
114 ŘEHÁČEK, O. Komentář k paragrafu § 200 insolvenčního zákona. Konkurzní noviny. Č. 6/2016, ISSN 12134023, s. 23-24.

66

nebo pokud byla tato žaloba zamítnuta, nebo skončilo-li řízení o této žalobě jinak než meritorním
rozhodnutím. Nebude se přihlížet ani k pohledávce, jejíž zjištěná výše bude menší než 50%
přihlášené částky (§ 178). Výsledek přezkumu nebo výsledek sporů o pravost, výši či pořadí
přihlášených pohledávek se poznamená do upraveného seznamu pohledávek.

5.2.6 Spory o povahu jiných než přihlašovaných pohledávek
Pro kompletnost této části věnované přezkumu a zjišťování, resp. popírání pohledávek, je
užitečné alespoň zmínit, že InsZ připouští vyřešit otázky spojené s pochybnostmi o senioritě,
resp. pořadí pohledávek uplatněných jiným způsobem než přihláškou (např. § 203, viz také
kapitola 4.6 Jiné způsoby uplatňování přihlášek). Konkrétně jde spory, zda ta která pohledávka
je či není pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň,
případně postavit na jisto, zda určitá pohledávka se v insolvenčním řízení vůbec neuspokojuje,
protože jde (má jít) o pohledávku dle § 170.
I tyto spory (§ 203a) jsou ovládány zesílenou zásadou koncentrace řízení. – Vzhledem
k tomu, že jde v podstatě o otázku (ne)existence preferovaného pořadí pohledávky, přenáší InsZ
aktivní legitimaci a procesní aktivitu na věřitele takové sporné pohledávky, a to konkrétně tak, že
insolvenční soud může (i bez návrhu) vyzvat věřitele takové pohledávky, který ji uplatnil, aby do
30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky. Sankcí za
nepodání takové žaloby je, že se na pohledávku spornou ve smyslu § 168 či § 169 bude pohlížet
jako na pohledávku s horší kvalitou, tzn. pouze přihlášenou (tzn. běžnou, obecnou,
nepreferovanou), nikoli jako pohledávku dle § 168 či § 169. Stejné účinky má samozřejmě
zamítnutí žaloby věřitele takové sporné pohledávky soudem. Obdobně, pokud není včas a řádně
podaná žaloba na určení, že se pohledávka v insolvenčním řízení neuspokojuje, případně pokud
je tato žaloba zamítnuta, je její uspokojení v insolvenčním řízení vyloučeno. Uvedená lhůta je
hmotněprávní.
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6 Uspokojování pohledávek
Za uspokojování pohledávek se považuje úhrada pohledávek, které byly platně uplatněny
(a následně zjištěny) některou z forem, které InsZ předvídá (podání přihlášky pohledávky dle
§ 165, vyrozumění dle § 203, nebo uplatnění fikce přihlášení dle InsZ, např. § 275, § 373, §
385). InsZ § 165 odst. 1 mj. stanoví, že pohledávky se uspokojují v závislosti na způsobu řešení
úpadku, a to rozvrhem při konkurzu, plněním reorganizačního plánu, anebo plněním při
oddlužení, nestanoví-li InsZ jinak. Tzn., že způsob uspokojení a případně časový průběh se
budou lišit dle způsob řešení úpadku.
V souvislosti s uspokojením pohledávek je třeba zodpovědět otázky, kdy a podle jakého
klíče se pohledávky uspokojují. Otázku „kdy“ rozeberu u jednotlivých způsobů řešení úpadku,
zatímco otázku, podle jakého klíče se vyplácí z majetkové podstaty věřitelům jednotlivých
pohledávek, lze rozebrat již v této obecné kapitole.
Otázka distribučního klíče je v českém právním řádu vyřešena zásadou poměrného
uspokojení Par Conditio Creditorum (také označovanou jako princip Pari Passu), která je
vyjádřena v § 1, který stanoví co nejvyšší a v zásadě rovné uspokojení dlužníkových věřitelů,
nebo v ustanovení § 244 uvozující konkurz, kdy jsou pohledávky věřitelů uspokojeny zásadně
poměrně z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Jak patrno, obě ustanovení obsahují
tajnosnubný výraz „zásadně“, který naznačuje, že poměrné uspokojení není bezvýjimečné a
otevírá zákonodárci dveře k modifikacím zásady Pari Passu.
Otázka rozdělení majetkové podstaty (alokačního rozhodnutí) není zdaleka jen právní, ale
do značné míry i politická či filozofická, neboť se při ní zvažují otázky morální, případně otázky
dobra a (subjektivního, příp. neprávního) vnímání spravedlnosti. Tato hlediska jsou jazykem
práva leckdy (většinou?) těžko definovatelná (zřejmě proto, že jde o komplexní, provázané
a navýsost subjektivní kategorie), a pokud už jsou definovatelná (ve smyslu jazykovém a ve
smyslu politické shody na tom, co je dobré, spravedlivé nebo etické), tak vyžadují kazuistickou
korekci, která popírá obecnost jako hlavní vlastnost pozitivního práva. Příkladem hledisek, která
by insolvenční právo mohlo absorbovat a sledovat při uspokojování pohledávek a „stát se tak
lepším“, je např. povaha účastníků, např. to zda jde právnickou či fyzickou osobou, podnikatele
či nepodnikatele, případně spotřebitele či slabší stranu, nebo např. ekonomická síla/významnost
věřitele

či

dlužníka,

nebo

(ne)diverzifikovanost

věřitelových

pohledávek

(věřitel

nediverzifikovaný je takový, jehož hospodářské postavení či samotná existence může záviset na
jedné pohledávce, zde neuhrazené pohledávce uplatněné v insolvenčním řízení). Dalším
odklonem od principu Par Conditio Creditorum by mohlo být posuzování pohledávky podle
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„neprávního“ důvodu či smluvního obsahu, když u jedněch pohledávek by byl zájem na
uspokojení shledán důležitější (úvěr na jídlo a základní potřeby domácnosti, školní potřeby pro
děti) a u jiných naopak za hodný menšího uspokojení (nesplacený úvěr nebankovního
poskytovatele zápůjček či úvěrů poskytnutý na pořízení zbytných statků, např. dovolené); takový
postup by představoval vstup do právně-terminologické „bažiny“, a vyžádal by si nejspíše další
četné kazuistické výjimky (např. v případě kreditních karet není dopředu jasné, nač dlužník úvěr
použije, a i ex-post by to mohlo činit důkazní obtíže) a narušil by princip právní jistoty,
předvídatelnosti práva i soudního rozhodování, a také by musela utrpět rychlost insolvenčního
řízení. Dalším problémem takových kritérií by mohl být morální hazard, ke kterému by aplikace
rozšířené škály výjimek z Pari Passu mohla vést, anebo dopady na ekonomické jednání určitých
věřitelů (např. poskytovatelů úvěrů), které by mohlo mít zbytečné negativní makroekonomické
dopady. Lze tedy jen ocenit, že se „insolvenčním zákon nepodařilo přeplnit dobrem“. Přesto čas
od času do insolvenčního zákona takové speciální případy pronikají a zákonodárce jisté věřitele
zvýhodňuje, čímž pochopitelně jiné znevýhodňuje, neboť uspokojování pohledávek v
insolvenčním řízení je dle ekonomické teorie her hrou s konstantním součtem výher, kterým je
v tomto případě víceméně konstantní hodnota aktiv zahrnutých do majetkové podstaty
(zjednodušeně řečeno) a které jen zřídkakdy postačují na uspokojení pohledávek všech věřitelů.
Avšak ani bezvýjimečné trvání na zásadě poměrného uspokojení všech pohledávek
věřitelů jakožto opačný extrém není přijímán a současné znění InsZ zřejmě není ukázkou
fundamentalistického pojetí zásady poměrného uspokojení. Dobrým příkladem z nedávné doby
je zavedení odst. 8 v § 298, kdy zákonodárce zvýhodnil pohledávku správce pozemku
a bytového domu („SVJ“), a to dokonce i před zajištěným věřitelem při uspokojení ze zpeněžení
předmětu zajištění – bytové či nebytové jednotky, která se nachází v předmětném bytovém domě
spravovaném dotyčným SVJ. Toto legislativní „vylepšení“ se zdá obhajitelné (šetří náklady
velkému počtu typizovaných subjektů, které jsou relativně malé ve srovnání s hodnotou zajištění,
pohledávky jsou většinou snadno prokázány) a umírněné, jelikož nepodporuje bezbřehý sklon
takových věřitelů-SVJ k morálnímu hazardu, totiž k liknavosti při individuálním vymáhání
svých pohledávek vůči dlužníkům-vlastníkům jednotek, když míru uspokojení SVJ (před
zajištěným a tím pádem i všemi ostatními věřiteli) omezuje na maximálně 10% hodnoty
zpeněžení zajištění (tedy nikoli 10% hodnoty pohledávky SVJ).
Další příklady zvýhodnění určitých pohledávek lze najít např. v § 169, § 173 odst. 1, věta
třetí. Jak je patrno na ustanovení § 173 odst. 1, u některých životních situací by lpění na
nekompromisním pojetí Pari Passu bylo nelidské. Opakem zvýhodňování určitých pohledávek či
věřitelů je odsouvání jiných věřitelů a pohledávek na „konec fronty na majetek“, případně úplné
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vyloučení jejich pohledávek z uspokojení – příkladmo úroky z prodlení, některé běžné úroky,
smluvní pokuty (§ 170), podřízené pohledávky a pohledávky plynoucí věřitelům z jejich
majetkové účasti v dlužníkovi (§ 172, u posledních dvou zmíněných skupin ale InsZ nevylučuje
a priori jejich uspokojení, pouze zohledňuje jejich pořadí, které bylo dáno už předinsolvenčně).
O obhajobu modifikace pořadí některých veřejnoprávních pohledávek (jako pohledávek za
majetkovou podstatou) jejich přeřazením mezi pohledávky přihlašované či dokonce podřízené
jsem se pokusil v příslušných kapitolách.
Nelze opomenout i to, že na uplatnění (zejm. přihlášení) pohledávek InsZ poskytuje
poměrně krátkou lhůtu, zejména u oddlužení, jejíž zmeškání má fatální účinky pro možnost
uspokojení, což lze povazovat rovněž za formu zvýhodnění, a to věřitelů, kteří své nároky
náležitě spravují. V případě oddlužení není možné si neklást otázku, zda pomocná ruka podaná
dlužníkovi nepoškozuje věřitele až příliš.
Výsledkem legislativního procesu je vyvíjející se kompromis, který určité pohledávky
(věřitele) skutečně favorizuje, najde-li pro to obhajitelný důvod a možnost jeho jasného legálního
definování s tím, že zůstávají zachovány a (zatím) neoslabeny dvě základní zásady: (a) poměrné
uspokojení jako zásada obecná a (b) zvýhodněné uspokojení zajištěného věřitele jako zásada
zvláštní (odrážející osvědčenou římskoprávní zásadu vigilantibus iura scripta sunt) při existenci
dalších přednostně uspokojovaných pohledávek, které ale nelze považovat za zajištěné (§ 168,
§ 169).

6.1 Uspokojování pohledávek v konkurzu
InsZ dělí pohledávky do kategorií, které velmi dobře korelují s rozdělením řízení do
časových období, ve kterých se uspokojují (viz také úvod do druhé části). Z hlediska
uspokojování pohledávek v konkurzu je praktické rozdělit pohledávky do tří kohort podle toho,
kdy se uspokojují, na pohledávky, které se uspokojují před rozvrhovým usnesením (dále jen
„rozvrh“), při rozvrhu (na základě rozvrhu) a mimo rozvrh.

6.1.1 Pohledávky uspokojované před rozvrhem
Před rozvrhem se uspokojují pohledávky zajištěné, pohledávky za majetkovou podstatou
a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Zákon sice nestanoví,
že se uspokojují před rozvrhem, ale to plyne z ustanovení § 168 odst. 3, § 169 odst. 2 (příp. i 173
odst. 1), které stanoví možnost jejich uspokojování kdykoli v průběhu řízení, u pohledávek dle
§ 168, § 169 navíc stanoví, že kdykoli „v plné výši“, z čehož plyne jejich lepší pořadí před
nezajištěnými pohledávkami, které se uspokojují až dle rozvrhového usnesení, které je navíc
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pojmově závislé (mimo jiné) na tom, kolik zůstane prostředků z majetkové podstaty právě po
uhrazení pohledávek dle § 168, § 169 a také po uhrazení nákladů na správu a udržování
majetkové podstaty (a po uhrazení zajištěných pohledávek, jsou-li takové).
Z časového hlediska je před uspokojením zajištěného věřitele potřeba zpeněžit část
majetkové podstaty, která slouží k zajištění. To lze provést čtyřmi způsoby: (1) veřejnou dražbou
dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách; (2) soudním prodejem dle OSŘ; (3) prodejem
mimo dražbu za splnění zákonných podmínek (tzv. „prodej z volné ruky“); (4) prodej soudním
exekutorem dle EŘ. Veřejná dražba je zřejmě nejefektivnější a nejčastější volba pro prodej
nemovitostí, když zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách („VeřDr“) vymezuje osoby, které
smí dražby provádět, a ukládá jim povinnosti k zajištění transparentnosti a oslovení co nejširšího
okruhu potenciálních kupců s předpokladem maximalizace zpeněžení; např. povinnost uveřejnit
dražební vyhlášku na centrální adrese (dražeb) v zákonem stanovených případech a lhůtě (VeřDr
§ 3).
Soudní prodej dle OSŘ se téměř nepoužívá pro svou zdlouhavost. 115 Prodej z volné ruky
se nejčastěji používá u movitých věcí a pohledávek a jen za souhlasu insolvenčního soudu
a věřitelského výboru (jinak kupní smlouva nenabyde účinnosti), s výjimkou prodeje věcí
ohrožených zkázou či znehodnocením, např. zvířat, potravin atp., kde souhlasy nejsou nutné.
Teprve prodejem zajištění je zjištěno, v jakém rozsahu bude (a v jakém rozsahu nebude)
uspokojena ze zajištění pohledávka zajištěného věřitele, resp. zda po jeho uspokojení bude
v majetkové podstatě ještě nějaká částka k uspokojení věřitelů s právem na uspokojení
ze zajištění k téže části majetkové podstaty, avšak s horším pořadím, či zda dokonce nějaká
částka zůstane pro rozvrh, tedy nezajištěné věřitele (viz dále).
Zajištěné pohledávky se musí uhradit přednostně přede všemi pohledávkami. Toto
zdaleka neplatí absolutně, neboť dochází ještě k několika odpočtům dle § 298. Odečtou se
náklady správce na zpeněžení zajištění (obecně v rozsahu do 5% výtěžku zpeněžení) a náklady
správce na správu příslušné části majetkové podstaty (obecně v rozsahu do 4% výtěžku
zpeněžení), odměna insolvenčního správce dle InsONHV § 1 odst. 2, dále se odečte (pokud ještě
nebyla uhrazena) polovina odměny a hotových výdajů zaplacených znalci za (oddělené) ocenění
části majetkové podstaty, která slouží k zajištění (§ 155-157). Nově se odečte také pohledávka
SVJ (viz úvod této části) v rozsahu do 10% výtěžku zpeněžení.
K nákladům na správu a zpeněžení je třeba dodat, že limity nákladů na zpeněžení ve výši
do 5%, resp. na správu ve výši do 4%, nejsou nepřekročitelné. Za prvé, vyšší náklady může
115 HOROVÁ, H. Způsoby zpeněžení v insolvenčním řízení. Konkurzní noviny. Č. 1/2016, ISSN 1213-4023, s. 2829.
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insolvenční správce obdržet v případě souhlasu zajištěného věřitele. Za druhé, InsZ dává
zajištěnému věřiteli právo, aby dal (dával) pokyny insolvenčnímu správci (příp. dlužníku
s dispozičními oprávněními dle § 229) ohledně správy (§ 230) nebo zpeněžení (§ 293) aktiva
použitého k zajištění své pohledávky. V případě, že jednání správce při správě a zpeněžení byla
v souladu s pokyny zajištěného věřitele a náklady překročily 5%, resp. 4% výtěžku, pak
judikatura dovozuje, že souhlasu věřitele není třeba ani při překročení oněch 5%, resp. 4%. 116
Osoba s dispozičními oprávněními samozřejmě může tyto pokyny zajištěného věřitele
odmítnout, pokud dojde k závěru, že nesměřují k řádné správě, nebo má-li za to, že předmět
zajištění lze zpeněžit výhodněji, ale tento korektiv se nevztahuje k nákladům správy či
zpeněžení, ale kvalitě výkonu správy či zpeněžení.
Po uspokojení zajištěného věřitele s nejlepším právem na uspokojení ze zajištění117
mohou nastat různé situace podle toho, zda v této oddělené majetkové podstatě zůstal případný
přebytek na uspokojení zajištěného věřitele s horším pořadím, nebo na uspokojení pohledávek
dle § 168 a § 169 a nákladů na správu majetkové podstaty118, nebo dokonce pro rozvrh mezi
nezajištěné pohledávky. Může nastat i opačná situace – zpeněžení předmětu zajištění je
nedostačující a nebyla v celém rozsahu uspokojena ani pohledávka zajištěného věřitele (prvního
v pořadí); v takovém případě se neuspokojená část zajištěné pohledávky považuje za
nezajištěnou (stejně jako pohledávky dalších zajištěných věřitelů s horším právem na uspokojení
ze stejného zajištění, § 167 odst. 3), a může být uspokojena poměrně z rozvrhu s nezajištěnými
pohledávkami, nicméně až za pohledávkami dle § 167, § 169 a náklady na správu majetkové
podstaty. Může nastat i situace, kdy jedna pohledávka je zajištěna vícero aktivy – pak se
zajištěná pohledávka obdobně uspokojuje přednostně opět do upraveného výtěžku zpeněžení
i ostatních aktiv.
Pokud jde o zajištěné věřitele, pak je možné, že se jejich pohledávka úročí, avšak
podmínky jsou relativně restriktivní – odkazuji na kapitolu 2.6, kde je pojednáno úrocích jak
vyloučených tak i nevyloučených z uspokojení v insolvenčním řízení.
V případě, kdy není uplatněná pohledávka zajištěného věřitele správcem uspokojena (po
odečtení nákladů a odměny správce a případné pohledávky SVJ, viz výše), ač již mohla a měla
116 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2015 sp. zn./č. j.: 29 NSČR 37/2013-B-74 ve věci sp. zn. KSOS 36
INS 5726/2011-B-18.
117 Odpadlo tedy zvláštní omezení uvedené v ZKV § 28 odst. 4 věta první, podle kterého se oddělení [dnes se užívá
označení „zajištění“] věřitelé uspokojovali do výše 70% čistého výtěžku zpeněžení na připadajícího, které zakládalo
nepochopitelnou třicetiprocentní solidaritu zajištěných věřitelů s nezajištěnými.
118 Dle mého názoru InsZ v § 296 zmiňuje duplicitně náklady, které „souvisí se správou majetkové podstaty“ vedle
pohledávek za majetkovou podstatou, neboť § 168 již zahrnuje náklady „spojené se správou majetkové podstaty“,
a to konkrétně v odst. 2 písm. b), leda že by výklad výrazů „souvisí se správou“ a „spojené se správou“ měl různý
obsah.
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být uspokojena (§ 298, § 204), tedy situace, kdy je správce nečinný, může se zajištěný věřitel
procesně domáhat nápravy u insolvenčního soudu v rámci jeho dohlédací činnosti.
U pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň se také
(stejně jako u zajištěných pohledávek) neuplatní obecný princip (zásadně) poměrného
uspokojení – neboť zákonodárce z různých důvodů v § 296 upřednostňuje jejich uspokojení před
přihlašovanými nezajištěnými pohledávkami. Pohledávky dle § 168 a § 169 se uspokojují před
rozvrhem spolu s náklady souvisejícími se správou majetkové podstaty.
Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí ani těchto pohledávek a nákladů (§ 296), lze ke
krytí odměny a hotových výdajů správce, pohledávek věřitelů vzniklých za moratoria ze smluv
§ 122 odst. 2, pohledávek věřitelů z úvěrového financování (§ 41) a nákladů spojených s
udržováním a správou majetkové podstaty použít jednak výtěžek zpeněžení (případně jeho
zbytek po uspokojení zajištěné pohledávky) a jednak také prostředky získané buď zálohou na
náklady insolvenčního řízení (§ 108), nebo zálohou poskytnutou věřiteli (§ 39). Z těchto záloh se
tedy hradí jen určitý výběr pohledávek a nákladů (neúplná množina) uvedených v § 296 a souvisí
to zřejmě s účelovým určením těchto záloh, tedy konkrétně § 39 odst. 1 „… zálohu k úhradě
jeho výdajů [insolvenčního správce]...“ nebo § 108 odst. 1: „… zálohu na náklady insolvenčního
řízení …“.
Dle § 305 odst. 3 správce před rozvrhem vyčlení ještě další částku, která nejde do rozvrhu
a která je určena ke krytí předpokládaných výloh spojených s ukončením řízení (pokud to
samozřejmě umožňuje stav majetkové podstaty).
Pokud nestačí ani tyto zálohy, není možný ani rozvrh. Pokud jde o pohledávky dle § 168
a § 169, je potřeba stanovit pořadí uspokojování těchto pohledávek, případně stanovit, které
budou uspokojeny poměrně v rámci stejného pořadí. Proto InsZ v § 305 odst. 2 stanoví, že se
z těchto pohledávek (§ 168, § 169) nejdříve uspokojí odměna a hotové výdaje správce, pak
pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria dle § 122 odst. 2 (dodávky energií, primárních
vstupních materiálů atp.), pak pohledávky věřitelů z úvěrového financování dle § 41 (úvěry,
zápůjčky, primární vstupní suroviny), pak poměrně náklady spojené se správou a udržováním
majetkové podstaty spolu s pracovněprávními pohledávkami dlužníkových zaměstnanců
vzniklými po rozhodnutí o úpadku, poté pohledávky ze zákonného výživného, až poté
pohledávky na náhradu újmy na zdraví. Zbývající pohledávky dle § 168 a § 169 se hradí
poměrně v rámci jedné společné skupiny.
Pohledávky dle § 168, a § 169 se uspokojují kdykoli v průběhu insolvenčního řízení
(§ 168 odst. 3, 169, odst. 2). Toto pravidlo však ve světle výše uvedeného vyžaduje další výklad,
neboť zejména výraz „kdykoli“ dává vzniknout pochybnostem, resp., která z těchto dvou skupin
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má lepší pořadí. Dle J. Kozáka119 v situaci, kdy v majetkové podstatě dlužníka není dostatek
finančních prostředků ani na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou a [současně]
pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, je nutno přednostně
hradit pohledávky za podstatou a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou
v pořadí stanoveném v InsZ 305 odst. 2. Lze považovat za chybu insolvenčního správce, pokud
pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou hradí průběžně v okamžiku, kdy ještě
není najisto dáno, že bude mít dostatek prostředků pro úhradu pohledávek za podstatou
i pohledávek postavených na roveň pohledávkám za podstatou, které mají lepší postavení,
zejména pak [úhradu] odměny a hotových výdajů, které jsou vyúčtovány až na konci
insolvenčního řízení.
K pořadí pohledávek dle výkladu výše dle J. Kozáka lze ještě doplnit, že pohledávky za
majetkovou podstatou mají přednost před pohledávkami jim na roveň postavenými i z důvodu
odpovědnosti za insolvenčního správce za škodu způsobenou dle § 37 odst. 3 – správce odpovídá
věřiteli pouze za škodu způsobenou tím, že nemohla být uspokojena pohledávka dle § 168
z důvodu právního úkonu správce (zatímco pro pohledávky postavené na roveň pohledávkám za
podstatou dle § 169 tato odpovědnost správce absentuje).

6.1.2 Pohledávky uspokojované při rozvrhu
Nezajištěné pohledávky, neuspokojené části zajištěných pohledávek (vč. neuspokojených
zajištěných pohledávek věřitelů s horším pořadím), které nebyly uspokojeny ze zpeněžení
hodnoty zajištění pro nedostatečnost výtěžku zpeněžení, včetně pohledávek, které se považují ze
zákona za přihlášené,120 se uspokojují poměrně na základě pravomocného rozvrhového usnesení
vydaného insolvenčním soudem na návrh předložený insolvenčním správcem („rozvrh“).
Předpokladem vydání rozvrhu je zpeněžení majetkové podstaty, ukončení incidenčních
sporů, předložení konečné zprávy správcem (s možnými výjimkami dle § 306 odst. 4),
uspokojení zajištěných pohledávek, pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek
postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (dle 305 odst. 1), vyčlenění částky
na předpokládané výlohy na ukončení insolvenčního řízení (§ 305 odst. 3), a především
existence nerozděleného majetku – (zbytku) výtěžku zpeněžení po uspokojení pohledávek dle
§ 305 odst. 1. Může se totiž přihodit, jak bylo naznačeno v předchozím bodě, že na rozvržení pro
119 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z.; ZRŮST, L.; ŽIŽLAVSKÝ, M.
Insolvenční zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. ISBN 978-80-7552-932-9, s. 700.
120 Např. pohledávka dle § 275 (pohledávka manžela dlužníka po prohlášení konkurzu z vypořádání SJ),
nebo § 373 odst. 1 úpadek bank, spořitelních a úvěrových družstev, obchodníků s cennými papíry, zahraničních
bank podnikajících na základě jednotné evropské licence
nebo § 385 odst. 1 tuzemské pojišťovny či zajišťovny zahraniční pojišťovny, pobočky zahraniční pojišťovny.
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nezajištěné věřitele už žádné prostředky nezbydou. V dalším textu však předpokládám existenci
prostředků pro uspokojování dle rozvrhu.
Teprve při uspokojování na základě rozvrhu se plně projevuje tolikrát zmíněná zásada
poměrného uspokojování pohledávek (InsZ § 306 odst. 3). Přitom je rozhodující nikoliv
přihlášená výše pohledávky, ale zjištěná výše dle upraveného seznamu přihlášených pohledávek
(§ 201). Jde-li o přihlášku podmíněnou rozvazovací podmínkou, lze tuto pohledávku zařadit do
rozvrhu, pokud nedošlo k rozvázání podmínky ke dni vydání rozvrhu. U pohledávky vázanou na
podmínku odkládací je to pochopitelně naopak; není-li odkládací podmínka splněna ke dni
vydání rozvrhu, nelze ji do rozvrhu zařadit a zůstane plně neuspokojena (§ 306 odst. 5).
Návrh rozvrhu předkládá správce po projednání konečné zprávy a vyúčtování odměny
a hotových výdajů správce (§ 302 - § 304). Návrh rozvrhu vychází ze soudem schválené konečné
zprávy, zejména z informací dle § 302 odst. 3, a stanoví, kolik má být vyplaceno na každou
pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek (§ 306 odst. 1).
Insolvenční soud přezkoumá věcnou správnost návrhu rozvrhu. Je-li tento návrh rozvrhu dle
soudu v pořádku, vydá soud rozvrhové usnesení, v němž na základě zásady Pari Passu určí
částky, jaké mají být věřitelům vyplaceny. Rozvrh se doručuje zveřejněním v insolvenčním
rejstříku; dlužníku, správci a věřitelskému výboru se doručuje zvlášť. Odvolání je přípustné pro
dlužníka, správce a věřitele s lhůtou 15 dní od doručení.
Vlastní vyplácení probíhá buď u správce, nebo u soudu. Insolvenční soud uloží správci
v rozvrhu soudcovskou lhůtu k jeho splnění, která však nesmí být delší než 2 měsíce od právní
moci rozvrhu. Správce může složit do soudní úschovy částky k vyplacení menší než 500 Kč
nebo částky pro věřitele, kteří správci neposkytli součinnost při vyplácení, jinak je věřitelům
proplatí sám v určené lhůtě.
Pro úplnost uvádím, že InsZ připouští také možnost částečného rozvrhu (§ 301), tj.
rozvrhu před schválením konečné zprávy. Tento návrh správce je možný, umožňuje-li to stav
zpeněžení majetkové podstaty, souhlasí-li s tím věřitelský výbor. V návrhu částečného rozvrhu
se uvádí, které pohledávky a v jaké výši mají být uspokojeny. Soud návrh částečného rozvrhu
povolí, nemůže-li to ohrozit uspokojení zajištěných věřitelů ani rozvrh po schválení konečné
zprávy, a především – pokud je navrhované uspokojení pohledávek nepochybné. Ustanovení
§ 301 opomíjí podmínku neohrozit uspokojení pohledávek dle § 168 a § 169, které se uspokojují
před rozvrhem, tím spíše před částečným rozvrhem. Toto opomenutí zákonodárce napravuje
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 2011 sp. zn.: 3 VSPH 101/2011-B-152 ve věci
sp. zn.: KSCB 28 INS 959/2009.
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6.1.3 Pohledávky uspokojované mimo rozvrh (po rozvrhu)
Podřízenost pohledávky vyplývá přímo ze smluvního ujednání nebo ze zákona (více
v kap. 2.5 Podřízené pohledávky). Podřízenost je patrná již z přihlášky jako jedna z náležitostí
pohledávky v poli č. 10 (jde tedy o pohledávky přihlašované). Podřízené pohledávky se
uspokojují až po úplném uspokojení všech pohledávek, kterých se týká insolvenční řízení (§ 172
odst. 1) v závislosti na smlouvou dohodnuté nebo zákonem stanovené podřízenosti, jinak
poměrně. Je třeba podotknout, že na uspokojení podřízených pohledávek obvykle nezbydou
v majetkové podstatě žádné prostředky, jejich uspokojení je tedy spíše výjimečné.
Uspokojení pohledávek členů či společníků dlužníka vyplývajících z jejich účasti ve
společnosti či družstvu je možné až po uspokojení nezajištěných pohledávek a také pohledávek
podřízených. Je-li uspokojení podřízených pohledávek výjimečné, pak uspokojení pohledávek
členů a společníků je spíše teoretické.

6.1.4 Pohledávky v konkurzu neuspokojené
Pohledávky neuspokojené v konkurzu nezanikají (§ 312 odst. 4); po zrušení konkurzu
(§ 308) lze podat návrh na soudní výkon rozhodnutí dle OSŘ nebo na exekuci dle EŘ pro
zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel co do pravosti či výše (§ 192
odst. 3) dle upraveného seznamu přihlášených pohledávek, který se stává exekučním titulem a
promlčí se za 10 let od právní moci zrušení konkurzu. Neuspokojené pohledávky však zanikají,
pokud dojde k zrušení a zániku dlužníka – právnické osoby bez právního nástupce (§ 311).

6.2 Uspokojování pohledávek při reorganizaci
Reorganizace je sanační (nikoli likvidační) způsob řešení (hrozícího) úpadku. Nejde
o obecný způsob přípustný pro každého dlužníka, ale pouze pro dlužníka-podnikatele, který není
v likvidaci,121 jehož obrat za poslední období činí aspoň 50 mil. Kč, nebo podnikatele
zaměstnávajícího min. 50 zaměstnanců v pracovním poměru (§ 316 odst. 4).
Tyto podmínky jsou poměrně přísné a vylučují velkou skupinu podnikatelů, u kterých by
reorganizace byla pro věřitele výhodnějším řešením než konkurz ve smyslu dosažení vyššího
uspokojení svých pohledávek (viz zásady v § 1 a § 5). InsZ proto umožňuje provést reorganizaci
i u „menších“ dlužníků (nesplňujících kvantitativní podmínky z § 316 odst. 4), a to za
předpokladu, že spolu s dlužnickým insolvenčním návrhem (nebo nejpozději do rozhodnutí
o úpadku) předloží reorganizační plán (viz dále) přijatý alespoň polovinou zajištěných a alespoň
polovinou nezajištěných věřitelů (vždy počítáno váženě – dle výše jejich pohledávek).
121 Dále (InsZ § 316 odst. 3) není reorganizace přípustná pro obchodníky s cennými papíry nebo pro osobu
oprávněnou pro obchodování na komoditní burze dle § 21 zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách.
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Reorganizací se rozumí (§ 316 odst. 1) zpravidla postupné uspokojování pohledávek
věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku [závodu] zajištěné opatřeními k ozdravení
hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu.
Reorganizace má smysl jen tam, kde lze předpokládat, že při pokračování dlužníkova podnikání
budou uspokojeny pohledávky ve větší míře než při pouhém zpeněžení dlužníkova majetku 122,
který nemusí být likvidní pro dosažení odpovídající výše zpeněžení. Uplatňování a přezkum
pohledávek v reorganizaci je řešen obdobně jako v konkurzu (§ 336), popření pohledávky
dlužníkem má stejné účinky jako popření pohledávky správcem.
Věřitelé v reorganizaci jsou pro potřeby hlasování a uspokojování pohledávek rozděleni
do skupin věřitelů se zásadně shodným právním postavením s tím, že samostatnou skupinu musí
vždy tvořit každý jednotlivý zajištěný věřitel, společníci či členové dlužníka, a věřitelé
pohledávek, které nejsou reorganizačním plánem dotčeny (§ 337). Reorganizační plán může
stanovit i další skupiny – např. věřitele pohledávek z dluhopisů. Na tomto místě je vhodné
upozornit na jazykovou nepřesnost zákona, která spočívá v tom, že fakticky nejde o rozdělení
věřitelů, nýbrž jejich pohledávek.123 Uplatní-li totiž věřitel více pohledávek, které s ohledem na
jejich vlastnosti spadají do různých skupin, hlasuje takový věřitel ve všech skupinách, do nichž
jeho pohledávky spadají, a to vždy v rozsahu pohledávek připadajících na tu kterou skupinu,
jeho hlasy napříč skupinami se nesčítají. Jeden věřitel tak může být zařazen do více skupin.
Pokud insolvenční soud reorganizaci povolí (§ 328), což je teprve první krok, jen
pootevření dveří k reorganizaci, vyzve (mimo jiné) dlužníka, aby sestavil reorganizační plán
(dlužník má přednostní právo na jeho sestavení). Reorganizační plán („plán“) je dokument, který
určuje výše zmíněná ozdravná opatření a uspořádání vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli (§
338 odst. 1), zkráceně řečeno obsahuje návrh dohody mezi dlužníkem a jednotlivými věřiteli, ze
které vyplývá, v jaké výši a kdy bude která pohledávka uspokojena, a také určuje, jakou cestou
k tomu má dojít, když definuje jako jednu z obsahových náležitostí (§ 340 odst. 1 písm. b) také
určení „způsobu reorganizace“ (k tomu výklad níže). Přitom rozděluje věřitele do výše
zmíněných skupin, kdy plán musí být přijat při hlasování v každé skupině (§ 347 odst. 1, § 348
odst. 1 písm. c) většinou hlasů počítáno dle výše jejich pohledávek (u členů či společníků
právnické osoby, která má zapisovaný základní kapitál, se vyžaduje kvalifikovaná dvoutřetinová
122 T. Richter uvádí dle mého názoru výstižné kritérium věřitelského konsensu o neexistenci ekonomické krize
dlužníka: „… reorganizace je v principu transakcí, v níž hlavní věřitelé (banky a jiní finanční věřitelé) shodnou
s dlužníkovým managementem (a/nebo společníky) na tom, že krize společnosti není krizí ekonomickou a že podnik
společnosti má going concern hodnotu vyšší, kterou je lepší realizovat změnou dlužníkovy kapitálové struktury než
zpeněžením jeho aktiv ...“ v RICHTER T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN
978-80-7552-444-7. s. 461.
123 ŘEHÁČEK, O., Komentář k paragrafu § 337 insolvenčního zákona. Konkurzní noviny. Č. 3/2016, ISSN 12134023, s. 28-29.
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většina počítaná dle podílu členů či společníků na základním kapitálu, jinak stačí prostá většina).
Toto pravidlo chrání každého zajištěného věřitele před schválením plánu, který by podle jeho
názoru krátil jeho uspokojení a umožňuje mu „vetovat“ plán. InsZ konstruuje fikci souhlasu
věřitelů pohledávek, jejich pohledávky nejsou plánem dotčeny, a to jak pro skupinu těchto
věřitelů jako celek, tak pro jednotlivé věřitele v této skupině. Věřiteli přijatý plán musí schválit
insolvenční soud (§ 348), tj. tedy ten druhý nutný krok k reorganizaci.
Může sice dojít k tomu, že plán bude soudem schválen (§ 348 odst. 2) i přes jeho nepřijetí
některou ze skupin věřitelů (i vícero skupinami), např. některým zajištěným věřitelem nebo
nezajištěnými věřiteli, nebo věřiteli pohledávek z dluhopisů určité juniority, ale v takovém
případě InsZ tyto věřitele nezrazuje (pokud jde o uspokojování jejich pohledávek), protože musí
být za prvé zajištěno, že v rámci této skupiny, která plán nepřijala, bude rovně zacházeno
s každou pohledávkou, a za druhé, že plán bude „spravedlivý“ ke každé skupině, která plán
nepřijala. InsZ v § 349 stanoví kritéria této spravedlnosti, (1) které zachovají obdobné nebo lepší
zajištění pohledávek zajištěných věřitelů (odst. 1), nebo (2) zachovávají stejné či vyšší
uspokojení pro nezajištěné věřitele a to i s přihlédnutím k časové hodnotě peněz (odst. 2), nebo
(3) které zachovávají členům či společníkům dlužníka stejné plnění na jejich pohledávky
z účasti, jaké by (teoreticky) dostali v případě řešení úpadku konkurzem (odst. 3). Test na
základě druhého a třetího odstavce je samozřejmě prováděn na základě ekonomických
a časových předpokladů, aniž by zákon podával jakákoli vodítka, jak zajistit, že tyto předpoklady
budou reálné, resp. nebudou (účelově) svědčit jednomu nebo druhému způsobu řešení úpadku.
Není-li např. součástí způsobu reorganizace zpeněžení aktiv, ale jiný postup dle § 341, pak se
předpokládá, že hypotetický konkurzní výtěžek zpeněžení (jediným alokačním řešením konkurzu
je zpeněžení majetkové podstaty) bude zřejmě zjištěn dle znaleckého posudku, ale ty se mohou
lišit (oběma směry) až o desítky procent od realizačních cen v dražbách. InsZ nedává dále
potřebné vodítko, jak pracovat s faktorem času, ač na něj spoléhá v § 347 odst. 2, když stanoví
současnou hodnotu. Přitom zásadně odlišná délka řízení, v němž probíhá konkurz, zatěžuje
majetkovou podstatu dodatečnými náklady, které naopak zhoršují míru uspokojení pohledávek
nezajištěných věřitelů.124 Legislativním záměrem ustanovení § 349 je překonání nepřijetí plánu
z důvodu obstrukcí ze strany některé (některých) skupiny125 věřitelů.
Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, nepočítá se v něm s pokračováním
dlužníkova podnikání. V konkurzu je zákonem stanoveno, že pohledávky se uspokojují
124

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 7. 2009 sp. zn. 1 VSPH 343/2009 ve věci KSCB 28 INS
2880/2008.
125 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, ISBN 978-80-7552-444-7. s.
510.
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z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty (alokační rozhodnutí) a je stanoven i distribuční klíč ve
formě rozvrhu na principu Par Conditio Creditorum (viz předchozí kapitola). Konkurz probíhá
rozprodejem aktiv nebo prodejem závadu jednou smlouvou (sanace závodu). Naproti tomu
reorganizace představuje otevřenější způsob řešení. Její otevřenost nebo flexibilita je umožněna
právě pokračováním dlužníkova podnikání (angl. going concern koncept) a spočívá ve dvou
znacích: Za prvé umožňuje více než jeden jediný způsob uspokojení pohledávek (kromě
zpeněžení aktiv dlužníka). Tím může být kromě prodeje části dlužníkova majetku či dlužníkova
závodu (známý z konkurzu), tak vydání (části) dlužníkových aktiv věřitelům, nebo převedení
(části) aktiv na novou právnickou osobu, nebo vydání cenných papírů (a oslabení majetkové
účasti původních členů či společníků), nebo fúzí dlužníka-právnické osoby s jinou právnickou
osobou již existující nebo nově zakládanou (např. věřiteli) – opět při oslabení kapitálové
přítomnosti původních společníků či členů dlužníka, a další zde uvedené možnosti a jejich
kombinace s tím, že výčet způsobů reorganizace uvedených v § 341 je pouze demonstrativní –
IsnZ zde poskytuje věřitelům značnou volnost. Nemusí tak jít jen o pouhou sanaci závodu
(prodej závodu, tedy prodejní reorganizace), ale může jít o ekvitní reorganizaci, kdy je sanována
i korporace-dlužník změnou jeho vlastnické struktury. A za druhé reorganizace poskytuje
platformu, v rámci které věřitelé projednají a dohodnou se o uspokojení svých konkrétních
pohledávek (v závislosti na zvolených způsobech reorganizace), tedy o i míře uspokojení
konkrétních pohledávek, resp. rozdělení majetku, resp. majetkových práv v mezích InsZ (zejm. §
348 a § 349). Dokonce lze v reorganizaci sjednat uspokojení pohledávek, které jsou jinak
vyloučeny z uspokojení v konkurzu (§ 170, § 359).
Konkrétní způsob uspokojení pohledávek různé seniority do značné míry závisí na znění
reorganizačního plánu. Nezajištění a zajištění věřitelé, případně věřitelé podřízených pohledávek,
se uspokojují dle reorganizačního plánu, zejména pak v závislosti na volbě způsobu reorganizace
(či případně kombinaci těchto způsobů). Každý zajištěný věřitel představuje samostatnou
skupinu, ve které může být uspokojován z aktiva (či více aktiv) zajištění dle reorganizačního
plánu do výše znaleckého ocenění nebo do upravené výše výtěžku zpeněžení či jiné sjednané
výše. Není-li takto plně uspokojen, považuje se rozdíl za nezajištěnou pohledávku. V souvislosti
se zajištěnými věřiteli je vhodné připomenout již dříve popsané přirůstání úroků dle § 171 odst. 4
k pohledávce zajištěného věřitele probrané v kap. 2.6.
Pro pořadí podřízených pohledávek a pohledávek společníků a členů dlužníka platí, to co
pro ně bylo řečeno v kapitole o konkurzu s tím, že se to promítne do reorganizačního plánu. Pro
pohledávky členů a společníků platí, že jsou rovny nule pro účely hlasování vyjma hlasování
o přijetí plánu.
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Reorganizační plán musí zohledňovat pohledávky, které jsou v okamžiku jeho schválení
sporné nebo vázané na odkládací podmínku (§ 340 odst. 2) a musí zohledňovat (rezervovat)
částku pro případ, že bude potřeba tyto pohledávky také uspokojit, ale nepostavení těchto
pohledávek na jisto v zásadě obecně nebrání v uskutečňování reorganizačního plánu.
Výše uvedené se týká přihlašovaných pohledávek – (ne)zajištěných, (ne)vykonatelných,
(ne)podřízených. Není možné pominout pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky
postavené jim na roveň, které mají i při reorganizaci preferované postavení před obecnými
pohledávkami. Jejich postavení si mi jeví jako výhodnější v reorganizaci než v konkurzu, neboť
podmínkou schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem (§ 348 odst. 1 písm. e) je
(mimo jiné) uhrazení pohledávek dle § 168 a § 169 v době před rozhodováním soudu, nebo
zahrnutí povinnosti jejich uhrazení do reorganizačního plánu na dobu ihned po nabytí účinnosti
tohoto plánu. Nesplnění této povinnosti je důvodem přeměny reorganizace na konkurz (§ 363
odst. 1 písm. g) a InsZ zde soudu ani nedává diskreční pravomoc (vyjma § 363 odst. 4).
V souvislosti s pohledávkami za majetkovou podstatou lze zmínit zvláštní postavení a přednostní
uspokojení pohledávek z úvěrového financování dle § 41, § 168 odst. 1 písm. f), které se hradí
v reorganizaci přednostně přede všemi pohledávkami za majetkovou podstatou s výjimkou
odměny a výdajů správce (§ 357 odst. 1). Je zde navíc modifikace spočívající v tom, že
poskytnou-li úvěrové financování třetí osoby na místo zajištěných věřitelů dle § 41 odst. 2 (kteří
na to mají přednostní právo, ale nevyužili jej), pak se budou pohledávky těchto zajištěných
věřitelů krátit o pohledávku věřitele z úvěrového financování (poskytnutého třetí osobou), která
nabývá kvalit zajištěné pohledávky, a to na úkor těch zajištěných věřitelů, kteří úvěrové
financování neposkytli, a to v poměru hodnot aktiv sloužících k zajištění (stanovených
znaleckým posudkem), který odpovídá vzájemným hodnotám aktiv poskytnutých dlužníkem
k zajištění jejich pohledávek.
Po schválení plánu soudem (resp. účinností plánu, § 356) dochází k hmotněprávnímu
zemětřesení – zanikají pohledávky v plánu neuvedené (i pohledávky nepřihlášené), zanikají
i práva třetích osob k majetku dlužníka. Právo věřitele vymáhat a uspokojit svou pohledávku
vůči spoludlužníkům a ručitelům zůstává zachováno. V tom směru je tedy reorganizace pro
nekonající věřitele nebezpečnější než konkurz.
V průběhu provádění reorganizačního plánu soud v rámci své dohlédací činnosti bere na
vědomí zprávy správce a věřitelského výboru o jeho plnění, tedy o uspokojování pohledávek.
Splnění reorganizačního plánu soud vezme soud na vědomí rozhodnutím, kterým se reorganizace
končí. Pokud nedochází k uspokojování pohledávek dlužníkem dle plánu, a to včetně pohledávek
úroků, nebo pokud dlužník přestal podnikat, rozhodne soud o přeměně reorganizace v konkurz.
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6.3 Uspokojování pohledávek při oddlužení
Oddlužení je druhým řešením (hrozícího) úpadku, které má také sanační povahu, a soud
o něm rozhoduje dvoufázově (obdobně jako při reorganizaci) povolením (§ 397) a schválením
(§ 405). Po skončení oddlužení je možné dlužníka osvobodit (§ 414) od placení pohledávek
zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v jakém nebyly uspokojeny, i od placení pohledávek, které
věřitelé do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač mohli včetně ručitelů, avšak vyjma zajištěných
věřitelů, kteří nepožádali o zpeněžení majetku po schválení oddlužení.
Oddlužení je přípustné pro fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání (materiální
kritérium podnikání), či právnickou osobu, která není považována za podnikatele a nemá dluhy
z podnikání (materiální i formální kritérium). Z formulace a porovnání § 389 odst. 1 písm. a) a b)
plyne, že fyzická osoba-podnikatel tedy může žádat o oddlužení také, ale její dluhy se nesmějí
týkat podnikání (dluhy spotřebitelského charakteru). InsZ však postupně zavedl výjimky i pro
oddlužení, fyzické osoby-podnikatele, jde-li o dluhy, které mají původ v podnikání za některé z
podmínek dle § 389 odst. 2. Tato úprava je důsledkem vývoje judikatury, která postupně
opouštěla formální pojetí podnikatele, jako kohokoli, kdo má díky platnému živnostenskému
oprávnění status podnikatele.126 Postupné doplňování a uvolňování subjektivních podmínek pro
oddlužení v § 389 považuji za úspěšnou ukázku toho, jak se pozitivní právo může vytvářet
„zespodu“ rozhodovací praxí soudů a reagovat na změny ve společnosti (a tedy potvrzení
existence materiálních pramenů práva).
Oddlužení se má ke konkurzu jako je zvláštní způsob řešení úpadku – musí být navrženo,
a to pouze dlužníkem (§ 389 odst. 3) a bez ohledu na to, kdo je insolvenčním navrhovatelem,
jinak bude úpadek řešení konkurzem. Návrh na povolení oddlužení však musí být sepsán a za
dlužníka podán právním profesionálem nebo akreditovanou osobou (§ 390a), kterým za to náleží
odměna 4 000 Kč, resp. 6 000 Kč v případě společného oddlužení manželů. Je-li insolvenčním
navrhovatelem dlužník, musí podat návrh na oddlužení současně s insolvenčním návrhem; je-li
jím věřitel, musí dlužník podat návrh na oddlužení do 30 dní od doručení insolvenčního návrhu
soudem dlužníkovi. Soud o oddlužení rozhoduje současně s rozhodnutím o úpadku (§ 148) nebo
samostatným rozhodnutím do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku (§ 149). Soud návrh buď procesně
odmítne (vady návrhu, opožděnost), či meritorně zamítne, pokud se návrhem sleduje nepoctivý
záměr, nebo pokud dlužník v dosavadním řízení jednal lehkomyslně nebo nedbale, nebo pokud

126 Maršíková uvádí, že není vyloučeno, aby dlužník, který ztratil zaměstnání v průběhu oddlužení, si obstaral
příjem tak, že začne podnikat. V: MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením
Evropského parlamentu a Rady 2015/848 a prováděcími předpisy. 3 vydání. Praha. Leges 2018, ISBN: 978-807502-257-8, s. 878.
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očekávaná míra uspokojení nezajištěných věřitelů při oddlužení byla nižší než 30% (§ 395).
Jsou-li insolvenčním soudem zjištěny podmínky pro oddlužení, soud oddlužení povolí (§ 397).
Věřitelé pak podávají přihlášky ve lhůtě pouhých 30 dní od rozhodnutí o úpadku. Pro
přezkum a popírání přihlášených pohledávek platí § 190 – § 202 obdobně s tím, že postup
u oddlužení je mírně modifikován ve srovnání s konkurzem. Ve snaze odlehčit agendě soudů,
provádí správce přezkum tak, že v seznamu přihlášených pohledávek (§ 189) uvede u každé
pohledávky, zda ji (ne)popírá on sám, dlužník nebo některý věřitel (§ 410 odst. 2). Za trvání
oddlužení má popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem stejné účinky jako popření
správcem. Soud zprávu o přezkumu (pohledávek) přezkoumá bez jednání (schválí ji, nařídí její
doplnění či změnu, nebo ji odmítne jako celek a uloží správci vypracovat novou zprávu o
přezkumu dle § 410 odst. 3).
Způsobem oddlužení je buď zpeněžení majetkové podstaty dlužníka (pak se použijí
ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkurzu), nebo plnění splátkového kalendáře,
příp. kombinací obou, zejména u nemajetných a současně nízkopříjmových dlužníků, pro které
kombinace bude představovat „poslední záchranu“, tedy že jen při této kombinaci obou způsobů
oddlužení budou schopni svým věřitelům nabídnout garantovanou 30% míru jejich uspokojení.127
. Insolvenční správce předkládá zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu a navrhne v ní
pro oddlužení doporučený způsob oddlužení na základě svého zhodnocení předpokládaného
plnění věřitelům u obou způsobů oddlužení. O způsobu oddlužení hlasují pouze nezajištění
věřitelé dle výše svých pohledávek (zajištění věřitelé nehlasují ani v rozsahu, v jakém jejich
pohledávka není kryta zajištěním), a to na schůzi, případně mimo schůzi věřitelů (§ 399 - § 401).
Pokud ani jeden ze způsobů oddlužení není schůzí věřitelů přijat, rozhodne o způsobu oddlužení
soud (§ 402).
Je-li způsobem oddlužení zpeněžení majetkové podstaty, pak se při uspokojování
pohledávek postupuje obdobně jako při konkurzu s tím, že InsZ poskytuje dlužníku určité
beneficium v tom, že majetek, který nabyde poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, nespadá
do majetkové podstaty (§ 398 odst. 2). U oddlužení plněním splátkového kalendáře je tomu
naopak (§ 412 odst. 1 písm. b) a dlužník musí hodnoty získané dědictvím či darem vydat správci.
Při oddlužení druhým způsobem – plněním splátkového kalendáře (§ 398 odst. 3) se
dlužník zavázal platit nezajištěným věřitelům 5 let každý měsíc částku ze svých příjmů ve
stejném rozsahu, v jakém mohou být z jeho příjmů uspokojeny přednostní pohledávky v exekuci

127 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-617-3, s.
221.
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nebo při výkonu soudního rozhodnutí. Pokud dlužník uhradí všechny své dluhy dříve, může
oddlužení formou splátkového kalendáře skončit i před uplynutím 5 let.
Zajištění věřitelé se pochopitelně uspokojí z výtěžku zpeněžení, ale jen v rozsahu výtěžku
(upraveného jako v konkurzu dle § 298). V rozsahu, v jakém jejich zajištěná pohledávka nebyla
uspokojena z výtěžku zpeněžení zajištění, se (na rozdíl od konkurzu) nepovažuje za přihlášenou
nezajištěnou pohledávku (§ 398 odst. 3 poslední věta). Přesahuje-li tedy výše pohledávky
výrazným způsobem hodnotu zajištění, měl by zajištěný věřitel zvážit, zda svou pohledávku
uplatní jako nezajištěnou, neboť plněním splátkového kalendáře by mohl dosáhnout vyššího
uspokojení. Záměr zákonodárce se zdá pochybný, a nikoli v souladu s legitimním očekáváním
(ve srovnání s konkurzem). Vyvstávají závažné otázky. Chtěl zákonodárce trestat zajištěného
věřitele za jeho obezřetnost? Či dokonce zvýhodnit nezajištěného věřitele? Jakými zásadami se
oddlužení řídí a jakými neřídí? Při aplikaci se navíc přihodilo nechtěné a nepředvídané, když
kreativita zajištěných věřitelů našla cestu ven z problému – v praxi se objevily případy, kdy
zajištění věřitelé v případech, kdy nebylo lze očekávat plné uspokojení jejich pohledávky ze
zajištění, přihlašovali část své pohledávky jako zajištěnou a část jako nezajištěnou s cílem dostat
nezajištěnou část své pohledávky do splátkového kalendáře, jak je to samozřejmé u konkurzu
(§ 167 odst. 3). Některé soudy tomu daly průchod, když vyložily § 174 odst. 3 možnost volby
zajištěného věřitele.128 Tím však aprobovali obcházení výše uvedeného ustanovení. U oddlužení
tedy máme poměrně zbytné, nepochopitelné a nekonzistentní ustanovení a současně poměrně
efektivní způsob věřitelů, jak ho obcházet, soudy tento trik nezpochybňují. Přidávám se k názoru
těchto soudů; vypustil bych pasáž „zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku zpeněžení
zajištění“ z § 398 odst. 3.
Vzhledem k tomu, že u zpeněžení zajištění v oddlužení je odkazováno na zpeněžení
v konkurzu, lze dovodit, že se použije i technika odpočtů nákladů spojených se správou
a zpeněžením (viz kapitola 6.1) včetně uspokojení pohledávky SVJ před zajištěným věřitelem
preferované pohledávky SVJ dle § 298 odst. 8. Je-li zpeněžována nemovitost, je vždy potřeba
zpracovat znalecký posudek. Používá-li nemovitost dlužník pro bydlení své rodiny, je povinen ji
vyklidit, případně se lze domáhat vyklizení žalobou.
Pokud jde o pohledávky dle § 168 a § 169, neobsahuje Hlava pátá Části druhé vlastní
úpravu. Analogicky se použije předrozvrhové a rozvrhové distribuční schéma dle § 296 - § 305.
V současnosti však nad tímto tématem probíhá v praxi diskuse, neboť schéma v § 305 odst. 2
preferuje uspokojení odměny a hotových výdajů správce, odměnu za přezkum pohledávek (§ 38
128 Např. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 2014 sp. zn. 76 ICm 1915/2013, 104 VSPH 126/2014,
ve věci sp. zn. KSLB 82 INS 16257/2012.
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odst. 1), deponaci zálohy na odměny správce na 6 měsíců (§ 38 odst. 6), odměny za znalecký
posudek (ať už předložený správcem nebo exekutorem) a odměnu zpracovatele návrhu (§ 390a
odst. 5), což v důsledku vede často ke splátkovým kalendářům s několikaměsíčními výpadky s
úhradami výživného. Mezi insolvenčními soudci a správci jsou proto zvažovány i různé
modifikace distribučního schématu dle § 305 odst. 2, které upřednostňují běžné výživné či příp.
běžné i dlužné výživné129 před některými z výše zmíněných pohledávek, zejména pak před
náklady na znalecký posudek předložený exekutorem. Lidsky je to pochopitelné, nemá to však
oporu v zákoně, a navíc je to nesystematické, neboť tato schémata jsou založena na případech,
kde absentují další druhy pohledávek za majetkovou podstatou či jim na roveň postavené, např.
pracovněprávní dle § 169 odst. 1 písm. b (nebo jiné pohledávky dle § 168, § 169, které mají dle
rozvrhového klíče § 305 odst. 2 přednost a které sice nejsou v oddlužení časté či pravděpodobné,
ale nedají se ani vyloučit), takže taková praxe nezakládá obecné pravidlo.
Oddlužení by si jako specifický způsob řešení úpadku i s ohledem na to, že majetková
podstata, resp. zabavitelná část příjmů je poměrně malá částka, zasloužilo vlastní rozvrhový,
resp. obecněji i předrozvrhový klíč, tedy vlastní obdobu sady pravidel, která v konkurzu
nalezneme v ustanoveních § 296 - § 307. Bylo by v tomto směru užitečné sbírat a zpracovávat
data o splátkových kalendářích, které poskytují cenné statistiky a umožňují se nevydat slepými
cestami. Je otázka, zda existuje pro takovou legislativní změnu hnací motor – tyto předrozvrhové
modifikace totiž dopadají jen na pohledávky za majetkovou podstatou či jim na roveň postavené,
když jejich celková suma zůstává stejná, a jde tedy jen o dilema, které z nich budou dle
splátkového kalendáře uspokojeny dříve a které později, a tudíž dopad na průběh splátek
nezajištěných věřitelů bude nulový.
Další možností je snížení odměny insolvenčních správců při oddlužení, která představuje
podstatnou část ze strhávané části příjmu dlužníka.
Je možný i jiný – flexibilnější přístup, kdy se insolvenční zákon u oddlužení plněním
splátkového kalendáře130 opře o úsudek správce a o dohled soudce nad řízením a umožní jim „po
zvážení okolností a zájmů hodných zvláštního zřetele“ (např. zájem na včasné placení
běžného/dlužného výživného) upravit a schválit splátkový kalendář odlišně od pravidel z § 305
odst. 2, pokud jde o pořadí uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň
postavených. Výhoda takového řešení by spočívala v tom, že by nebyla potřebná složitá (a do
jisté míry riskantní) právní úprava a nebylo by potřebné zachovat možnost odvolání pro
129Přednostní pohledávky v oddlužení a jejich uspokojování – co soudce, to názor, 24.11.2017 in
https://www.epravo.cz/top/clanky/prednostni-pohledavky-v-oddluzeni-a-jejich-uspokojovani-co-soudce-to-nazor106681.html
130 Když u oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je tato úvaha nadbytečná.
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přihlášené (a touto modifikací nedotčené) věřitele, a tím by se období od povolení oddlužení do
jeho schválení dále neprodlužovalo, což by bylo nákladově neutrální i z pohledu (ne)navyšování
nákladů řízení. A třeba by rozhodovací praxe správců a soudů přinesla funkční a osvědčené
pravidlo (pravidla), které by později bylo možné implementovat cestou novely do insolvenčního
zákona.
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Závěr
Tato práce se zabývá typologií pohledávek a procesem jejich uplatňovaní v largo sensu
(tedy uplatněním, přezkumem až jejich uspokojováním) v insolvenčním řízení dle zákona č.
182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Insolvenční řízení je v
moderní společnosti, v níž neustále probíhá (a roste) právní obchod, nezbytným právním
nástrojem pro řešení poměrně časté krize dlužníka plynoucí z jeho úpadku či předlužení. Úprava
insolvenčního řízení se neustále vyvíjí, a to jak pokud jde o psané pozitivní právo (od jeho
vzniku byl insolvenční zákon 32 x novelizován), tak pokud jde o výklad vyššími soudy.
Diplomová práce se člení na úvodní teoretickou část, která se z důvodů stručnosti
soustředí na povahu insolvenčního řízení, subjekty a zásady, které ovládají insolvenční proces.
Druhá a třetí část se věnuje členění pohledávek dle insolvenčního zákona a dle jiných kritérií s
relevancí k jejich uplatňování insolvenčnímu řízení. Čtvrtá část se věnuje procesní technice
uplatňování přihlášek s akcentem na přihlašování pohledávek. Pátá část se týká přezkumu
uplatněných pohledávek a poslední – šestá část se týká vlastního uspokojování přihlášek.
V práci jsem používal deskriptivní a analytickou metodu, čerpal jsem z judikatury,
případně sledoval její vývoj nebo nejednotnost, na různých místech se zamýšlím nad možností
legislativní změny, v některých kapitolách používám metodu komparativní.
Insolvenční řízení se řídí insolvenčním zákonem již 12. rokem. Dá se říci, že hlavní
úkoly, které si zákonodárce v té době stanovil, jsou splněny a zákon je ve stavu, který umožnuje
efektivní a rychlý průběh řízení (ač statistické průměry míry uspokojení nezajištěných věřitelů
ukazují na zásadní problém, to však nemusí být nutně chyba insolvenčního zákona), chyby
v zákoně byly průběžně odstraňovány, prostor pro zlepšení je tedy omezen na partikularity.
Insolvenční zákon velmi dobře obstál i ve světle rekodifikace soukromého hmotného práva (ač
nepřevzal novou terminologii, např. podnik-závod). Navíc tak, jak se vyvíjí prostředí, ve kterém
dochází k úpadku, adaptuje se i samotný zákon.
Případná polemika obsažená v této práci se týká doktrinálních otázek, kterým jsem se
také nebránil, nebo procesním vylepšením (nikoliv zásadního charakteru). V práci tak polemizuji
nad určitými (zejména hmotněprávními) otázkami. Např. nad katalogem pohledávek dle
ustanovení § 168, § 169 a kladu si otázku ohledně oprávněnosti preferovaného pořadí
veřejnoprávních pohledávek za majetkovou podstatou při uspokojování při konkurzu dle § 296 –
307, zejména § 305 odst. 2., které dopadají i na řešení úpadku oddlužením. Zvažuji zde (a
přiznávám, že snad poněkud revolučně) možnosti zařazení veřejnoprávních pohledávek za
majetkovou podstatou až mezi přihlašované, případně až mezi pohledávky podřízené ze zákona.
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Impulzů pro tyto úvahy bylo několik. Za prvé to je snad až příliš široký katalog pohledávek dle
§168 narušující (až vyprazdňující) zásadu Pari Passu, za druhé rozdílné důsledky neuspokojení
pohledávky u státu (s prakticky neomezenými zdroji) na jedné straně a na druhé straně
neuspokojení pohledávky soukromoprávního subjektu, které mohou spouštět další řetězce
negativních událostí.
Dále se věnuji postavení pohledávek ze vzájemně nesplněných smluv (§ 253) a De lege
ferenda navrhuji odstranění některých výkladových pochybností v souvislosti s § 168 odst. 2
písm. h).
U nájemních smluv (§ 256 a násl.) a zvažuji De lege ferenda možnost úprav, pokud určité
aspekty současné úpravy shledávám nesouladné se zásadou zákazu nespravedlivého poškození
dle § 5 a).
U fixních smluv (§ 254) navrhuji De lege ferenda uvolnění režimu, tedy umožnit
insolvenčnímu správci rozhodnout se, zda takové smlouvy splní či plnění odmítne – obdobně
jako je to v obecné úpravě vzájemně nesplněných smluv dle § 253, neboť se domnívám, že to
v některých situacích může být ku prospěchu majetkové podstaty a lepšímu uspokojení věřitelů.
Krátce se zabývám otázkou vyloučení z uspokojení pohledávek z darovacích smluv,
konkrétně možností vrácení plnění věřiteli-dárci, který se ocitl v nouzi po darování
insolvenčnímu dlužníkovi, tzn. uvedením InsZ do souladu s OZ, kde poměřuji zájem nad
uspokojení pohledávky dárce, který se ocitl v nouzi takové intenzity, že na něj dopadají příslušná
ustanovení OZ o vrácení daru pro nouzi, se zájmem na uspokojení jiných pohledávek.
Pokud jde o procesní aspekty, oceňuji na současném legislativním stavu povinnou formu
formulářů, které poskytují užitečné vodítko pro postup věřitelů při uplatňování (či popírání)
pohledávek, navíc to zrychluje přezkum a zřejmě zefektivňuje insolvenční řízení.
V kapitole o uspokojování pohledávek v oddlužení zvažuji možnost svěřit insolvenčním
správcům i soudům moderační právo při konstruování splátkového kalendáře, pokud jde o
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené, aby nedocházelo
k některým negativním jevům (nikoli pokud jde o pohledávky obecných či zajištěných věřitelů –
na ně by to taková soudní či správcovská diskrece neměl žádný vliv).
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Seznam použitých zkratek
Uzance: Tam, kde u paragrafového označení ustanovení neuvádím, o jaký zákon se jedná, jde
vždy o insolvenční zákon.
Aktivum, věc – souhrnná zkratka pro věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu
EŘ – zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů
InsZ, insolvenční zákon – zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení
InsSprZ – zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích
InsONHV – vyhláška č. 313/2007 Sb. Ministerstva spravedlnosti o odměně insolvenčního
správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a
o náhradách jejich nutných výdajů
JŘIns – vyhláška č. 311/2007 Sb. Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu pro insolvenční
řízení, kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
Kap. – kapitola
OZ – zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník („OZ“)
SJ, SJM – společné jmění, společné jmění manželů dle OZ
Plán – reorganizační plán
Rekodifikace – rekodifikací se kdekoli v této práci myslí rekodifikace občanského práva
s účinností od 1. 1. 2014 Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích a další.
RozhZ – zákon č. 216/2004 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Rozvrh – rozvrhové usnesení dle InsZ § 306
Správce – insolvenční správce
Soud – insolvenční soud
TČ – Trestný čin
TŘ, trestní řád – zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním
ÚS – Ústavní soud
VeřDr – zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách
ZOK – zákon o obchodních korporacích
ZŘS – zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
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Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá dvěma vzájemně provázanými tématy; členěním
pohledávek z hledisek relevantních k insolvenčnímu řízení a samotným procesem uplatňování
pohledávek v insolvenčním řízení (v largo sensu).
Téma insolvenčního řízení a uplatňování pohledávek zůstává i do budoucna stále
aktuální, neboť úpadky doprovází lidskou společnost od jejích počátku, kdy lidé začali směňovat
statky nebo si poskytovat služby. Téma je aktuální i z toho důvodu, že se neustále vyvíjí
související judikatura, která dává zákonodárci užitečné podněty a je zřejmě nejdůležitějším
zdrojem novelizací. Zdrojem novelizací jsou také změny společenských podmínek a snaha
zpřístupnit více dlužníkům oddlužení a osvobození od zbývajících dluhů.
Cílem práce bylo předložit ucelený obrázek o pohledávkách ve vztahu k insolvenčnímu
řízení a nastínit samotnou procesní techniku uplatňování pohledávek a uspokojování při různých
způsobech řešení úpadku či předlužení.
Jako hlavní byla použita deskriptivní a analytická metoda, v některých kapitolách
používám metodu komparativní. Hojně jsem čerpal z judikatury.
První část představuje teoretický úvod zaměřený na povahu insolvenčního řízení včetně
srovnání s obecným civilním řízením, dále subjekty insolvenčního řízení a zásady ovládající toto
řízení. Ve druhé části jsem rozebral členění pohledávek tak, jak s nimi pracuje insolvenční
zákon, pokud stanoví pořadí jejich uspokojování. Ve třetí části jsem se věnoval jiným druhům
členění pohledávek, které mají význam z pohledu insolvenčního řízení, především z procesního
hlediska. Čtvrtá část se věnuje procesní technice uplatňování pohledávek s akcentem na
přihlašování, pátá část podává výklad k přezkumu, a poslední – šestá část se zabývá samotným
uspokojováním pohledávek při konkurzu, reorganizaci a oddlužení.
Při analýze tématu jsem se narazil na zajímavé dílčí otázky. Zabýval jsem se např.
pořadím určitých pohledávek, aspekty uplatňováním pohledávek z nájemních smluv vzniklých
během insolvenčního řízení, fixních smluv, některých aspektů darovacích smluv. V kapitole o
oddlužení navrhuji modifikace (rozšíření) pravomoci insolvenčního správce a soudu při
sestavování a schvalování splátkového kalendáře pro pohledávky uspokojované před rozvrhem.
V těchto případech jsem se také zabýval možnou legislativní změnou.

Klíčová slova: Insolvenční řízení, Pohledávka, Věřitel, Dlužník, Uplatňování
pohledávek, Insolvenční zákon, Insolvenční správce
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Filing and settling of claims in insolvency proceedings

Abstract
The aim of the thesis was to provide a comprehensive picture of the two mutually
interconnected topics: (i) classification of claims from the perspective of insolvency proceedings
and (ii) filing and settling of claims in insolvency proceedings.
Bankruptcy has always accompanied human societies from its very beginnings when
people began to exchange goods and provide services. The importance of regulation of
bankruptcy is even up with growing trade exchange. The matter stays in focus of lawyers in
Czech Republic because the related case law is constantly evolving, which provides the legislator
with useful inputs for amendments of the statute law. The source of the amendments of the
statute law is also a change in social conditions and recent public policy efforts to make debt
releaf and exemption from remaining debts admissible for poor debtors.
The 1st part of the thesis is a theoretical introduction focused on the nature of insolvency
proceedings (including comparison with general individual civil proceedings), subjects in
insolvency proceedings and legal principles governing this procedure. In the 2 nd part, I analyzed
the classification of claims as the insolvency statute law distinguish them, especially with
regards to determination of the order of their settlement. In the 3 rd part, I dealt with other types of
breakdown of claims, which are important especially from the procedural aspect. The 4 th part
deals with the procedural technique of filing and registering claims, the 5 th part deals with the
judicial review of filed (registered) claims, and the last - the 6 th part deals with the settlement
(paying) of claims in all methods of solution of bankruptcy or over-indebtedness – bankruptcy,
reorganization (debt restructuralisation by court) and debt releaf.
I used descriptive and analytical methods across the thesis. Comparative method was
used in several chapters. I focused particularly on the issues of preferred order of certain claims,
the application of claims arising from lease contracts during insolvency proceedings, fixed
contracts expiring during insolvency proceedings, and some aspects of donation contracts. In the
chapter on debt relief, I proposed the modification (extension) of power of insolvency
administrators (bankrupcy trustees) and insolvency courts in compiling (and reviewing) the
repayment schedule for preferred claims settled before the schedule. In these cases, I proposed
possible legislative amendments.

Key words: Insolvency Proceedings, Bankruptcy, Claim, Creditor, Debtor,
Filing receivable claims, Insolvency administrator
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