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The principal purpose of the Bankruptcy
Code is to grant a ‘fresh start’ to the ‘honest
but unfortunate debtor’1

Úvod
Životní cyklus obchodních společností poměrně spolehlivě kopíruje ten lidský.
Založení, vznik, delší či kratší život a následná likvidace, buďto přirozená nebo v důsledku
vnějších vlivů. Jako lidské tělo, tak i obchodní společnosti se během svého životního cyklu
potýkají s menšími či většími problémy. Malé problémy jsou řešeny svépomocí, na větší
problémy je zpravidla povoláván specialista. Co ale v případě, když se společnost nalézá
v kómatu (úpadku) a sama již není schopna o pomoc požádat? S problémem „komatózních“
společností se potýkají zejména věřitelé v podstatě denně, a to od chvíle, kdy začaly obchodní
společnosti, jako uměle vytvořené entity, existovat. Postupem doby se řešení úpadku
vyvinulo, tak jako medicínské poznání, natolik, že ve stále více případech existuje možnost,
jak zánik životního cyklu zvrátit. Tato práce má za úkol zabývat se tématem, které upravuje
postup de lege artis (obecně, nikoli medicinae) v případě, že společnost se sice nalézá
v úpadku, nicméně její záchrana je možná a pro věřitele výhodnější než konkurs spojený
s likvidací společnosti. Jako každé řešení krizové situace má však i toto řešení svoje určité
limity. Tak jako lze operaci zásadního významu naplánovat, lze naplánovat i sanaci podniku,
to však předpokládá včasné zjištění problému a ochotu jej řešit. Ani v případě kómatu však
není vše ztraceno, byť řešení bývá složitější a bolestnější.2
Toto téma jsem si zvolil jednak z toho důvodu, že se insolvenčnímu právu intenzivně
věnuji v rámci své praxe advokátního koncipienta a insolvenční právo považuji za jeden
z velmi dynamicky se rozvíjejících oborů práva,3 ale především proto, že i přes poměrně

1

Marrama v. Citizens Bank of Massachusetts, 127 S.Ct. 1105 (2007). „Základním principem insolvenčního
zákona je umožnit nový začátek poctivému, ale nešťastnému dlužníkovi.“ Tato věta dle mého názoru velmi
precizně vystihuje povahu všech sanačních způsobů řešení úpadku.
2
SMUTNÝ, P.. Restrukturalizace [přednáška]. Praha : ČNB Turnaround management forum 2012.
3
Např. i z důvodu existence stálé expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo (poradní orgán zaměřený na
pravidelné komplexní vyhodnocování aplikační praxe a nově zavedených institutů v oblasti insolvenčního
práva).
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dlouhou dobu účinnosti insolvenčního zákona, nedoznala reorganizace vyššího zájmu
ze strany veřejnosti. Reorganizační plán byl za rok 2011 i 2012 soudem schválen v sedmnácti4
případech. A to bez ohledu na to, že toto téma nabralo na významu s příchodem hospodářské
recese, která postihla všechny světové ekonomiky v průběhu roku 2009. Většina obchodních
společností musela nejen přehodnotit své postavení na trhu, ale velmi často změnit i vnitřní
fungování a vnitřní strukturu. V případě, že nenásleduje včasná reakce na krizi, 5 je posledním
způsobem záchrany sanace v rámci úpadkového řízení, především pak pomocí reorganizace.
Příčiny absence většího rozšíření tohoto institutu jsou pak jedním z hlavních důvodů, proč se
tímto tématem chci zabývat.
Přestože insolvenční zákon oslavil nedávno pět let své existence,6 reorganizace, jako
jeden ze sanačních řešení úpadku, který byl v InsZ nově představen, není stále běžným
způsobem, jak úpadek dlužníka řešit. Zda je reorganizace výhodnější než konkurs se nedá
a priori určit. Budu se tedy zabývat i otázkou, kdy je lepší řešit úpadek reorganizací a kdy je
možno prohlášením konkursu docílit efektivnějšího zachování provozu podniku dlužníka
(nikoli společnosti).
Cílem první kapitoly je vymezení institutu reorganizace, jeho zařazení do systému práva
a jeho postavení v rámci samotného insolvenčního řízení. Reorganizace bude v rámci první
kapitoly popsána z čistě teoretického pohledu, bez ohledu na specifika jednotlivých právních
řádů. V druhé kapitole se budu věnovat historickému vývoji úpadkového práva. Ve třetí
a čtvrté kapitole bude popsána úprava zahraniční, konkrétně americká a německá. „Základním
vzorem7 byla úprava platná v USA (Bankruptcy Law z roku 1978), doplňovaná některými
úpravami evropskými (zejména německou a rakouskou).“8 Z tohoto důvodu jsem vybral právě
tyto dvě zahraniční úpravy. V rámci svého studijního pobytu jsem rovněž absolvoval kurs
insolvenčního práva na Universität Hamburg u Prof. Dr. Reinharda Borka, mám tedy
k německé úpravě insolvenčního práva relativně blízko. Německá úprava je navíc rovněž
inspirována tou americkou, bude tedy zajímavé sledovat, jakým směrem se z jednoho
výchozího bodu vydali zákonodárci ve dvou sousedících zemích s velmi obdobnou právní

4

Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012. [online] Dostupné z WWW:
<http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf> [cit. 2013-02-22]
5
Myšlena krize vnitřní, nikoli celého odvětví či celková ekonomická recese.
6
Účinnosti nabyl InsZ k 1. 1. 2008.
7
Pro reorganizaci – pozn. autora.
8
Návrh
insolvenčního
zákona
–
důvodová
zpráva
[online].
Dostupné
z
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> [cit. 2013-02-04]
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WWW:

kulturou. Česká úprava byla přijata o téměř 10 let později než německá.9 Český zákonodárce
tedy měl k dispozici jak inspiraci, tak zkušenost s jednotlivými nově zaváděnými instituty,
byť to byla zkušenost zprostředkovaná.
V páté kapitole bude popsána úprava českého insolvenčního práva, neboť jsem toho
názoru, že bez širší znalosti insolvenčního řízení nelze reorganizaci správně popsat. Budou
představeny principy a východiska, na jejichž základě byl přijat InsZ, který možnost
reorganizace do českého právního řádu zavedl, jakož i hlavní instituty InsZ a procesní
subjekty, účastnící se insolvenčního řízení. Popisná část bude uzavřena kapitolou šestou, kde
bude detailně popsána česká úprava té části insolvenčního práva, která se věnuje reorganizaci,
a sedmou, kterou jsem vyhradil úpravě reorganizačního plánu jako základního instrumentu
reorganizace.
Závěry a poznatky abstrahované z jednotlivých kapitol pak budou analyzovány
a vzájemně porovnány v druhé části práce, která bude mít za úkol kriticky zhodnotit
současnou českou úpravu institutu reorganizace a nalézt, i s ohledem na poměrně rozsáhlou
judikaturu, její právní limity a mezery, což je zároveň i hlavním cílem této práce. Jako
sekundární cíl jsem si vytýčil návrh řešení de lege ferenda, které by výše uvedené
problematické části eliminovalo.
Jsem si vědom skutečnosti, že hlavním faktickým limitem reorganizace, jako
fakultativní alternativě ke konkursu, je vůle věřitelů a spolupráce dlužníka. Je to však právě
insolvenční právo, které by mělo vhodnými pozitivními a negativními stimuly nasměrovat
obě strany k řešení, které bude za daných okolností co možná nejvýhodnější pro věřitele
i dlužníka.
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Zajímavá je i německá pětiletá legisvakance InsO
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1.

Pojem reorganizace
Reorganizace v obecné rovině znamená nové uspořádání, přeměnu dosavadní

organizační struktury.10 Toto vymezení je pro účely této práce paradoxně spíše problematické,
neboť tento pojem se de facto kryje s pojmem restrukturalizace. Reorganizace bývá pojímána
i jako restrukturalizace a naopak. Velmi často jsou tyto pojmy používány promiscuae a nutno
dodat, že largo sensu toto užití není logicky vadné. Co se však týče pojmů reorganizace
a restrukturalizace v souvislosti s úpadkovým řízením, je potřeba tyto pojmy dle mého názoru
nejprve vymezit a vzájemně od sebe odlišit.
V této souvislosti bych definoval restrukturalizaci a reorganizaci stricto sensu.11
Restrukturalizace je při tomto výkladu pouze takový proces, který je prováděn mimo
úpradkové řízení. Reorganizace je po formální stránce jeden ze způsobů řešení úpadku
v rámci úpadkového řízení, ve kterém je takto i označena.12 V takovém případě se jedná
o reorganizaci ve formálním smyslu. Mohou však nastat situace, kdy se sice sanační způsob
řešení úpadku bude obsahově podobat reorganizaci, po formální stránce však o reorganizaci
nepůjde.13 Pro další výklad tedy bude proces, jehož cílem má být změna vnitřní struktury
(resp. revize fungování, obsahu majetku, závazků a práv) obchodní společnosti či obdobné
právnické osoby v rámci úpadkového řízení (pokud konkrétní právní řády znají úpadek
právnických

osob,

které

nejsou

obchodními

společnostmi),

nazýván

reorganizací

v materiálním smyslu.
„Při neformální restrukturalizaci jsou opatření k ozdravění podniku realizována
především v zájmu majitelů korporace (akcionářů, společníků, členů). Věřitelé nemají
zpravidla tento proces „pod kontrolou“. Pokud jej pod kontrolou mají, hrozí jim riziko
diskvalifikace v pozdějším insolvenčním řízení. Reorganizace je v podstatě restrukturalizace,
která probíhá podle přesně stanovených pravidel. Jde o formální proces, který se odehrává

10

Reorganizace. In: Velký slovník naučný: M-Ž. Praha: Diderot, 1999.
Viz. Fáze krize vedoucí k úpadku v Příloze č. 2
12
Ostatně obdobně jako materiální a formální konkurs dle Schelleové. SCHELLEOVÁ, I. Konkursní
a vyrovnací řízení. Brno : IURIDICA BRUNENSIA 1995, s. 10.
13
K tomu srov. kapitolu č. 4
11
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v rámci soudního (insolvenčního) řízení. Jejím smyslem je postupné uspokojování pohledávek
věřitelů při zachování provozu podniku.“14
Vzhledem k tomu, že reorganizace je podle výše uvedeného vymezení možná jen
v rámci úpadkového řízení, prima facie je restrukturalizace k záchraně podniku a/nebo
společnosti vhodnější. To však neplatí absolutně. V případě, že se společnost, i přes
restrukturalizační snahu, ocitne v úpadku, některá z restrukturalizačních opatření mohou být
neplatná díky odporovatelnosti úkonů zvýhodňujících jen některého z věřitelů a tyto věřitele,
byť

jednali

v dobré

víře,

zásadním

způsobem

zasáhnout.

Typicky

tomu

bude

u restrukturalizace dluhů, zajištění a vnesení nového kapitálu do společnosti dlužníka.15
Pokud bychom pojem reorganizace (v materiálním smyslu) interpretovali extrémně
extenzivně, zahrnoval by i jinou formu sanačního řešení úpadku, a sice oddlužení fyzických
osob. I toto řešení totiž počítá s konsolidací všech závazků dlužníka a s určitým postupem,
jenž musí být schválen soudem i věřiteli a po určitou dobu plněn. Výsledkem je pak
překonání úpadku, přičemž věřitelé zpravidla nedosáhnou na plné uspokojení svých
pohledávek. Tento výklad však dle mého není vhodný, neboť by směšoval úpadek fyzických
a právnických osob, což byla jedna z chyb historických úprav úpadku. Reorganizací ve
formálním i materiálním smyslu tedy lze řešit pouze úpadek právnických osob.
Žižlavský16 uvádí obdobné dělení, kdy restrukturalizaci považuje za méně formální než
reorganizaci v rámci insolvenčního řízení. S tímto rozlišením se v zásadě ztotožňuji, co však
považuji za mnohem přínosnější odlišení, je otázka subjektu majícího zásadní vliv na
provádění. U restrukturalizace je vliv zcela v rukou vlastníků, popř. managementu společnosti
(potenciálního dlužníka) a věřitelé mohou do tohoto procesu zasahovat jen velmi okrajově.
V reorganizaci se, na druhou stranu, toto oprávnění přesouvá z velké části na věřitele, kteří
mohou ovlivnit její směřování. Analogicky je nutno zodpovědět otázku, v čím zájmu je ten
který prostředek k ozdravení podniku využíván.
Dle ustanovení § 316 odst. 1 InsZ se reorganizací rozumí „[…] zpravidla postupné
uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné

14

ŽIŽLAVSKÝ, M., Soumrak restrukturalizace, úsvit reorganizace? [online] dostupné z WWW:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/soumrak-restrukturalizace-usvit-reorganizace-83096.html> [cit. 2013-02-07]
15
Tamtéž.
16
ŽIŽLAVSKÝ, M., Soumrak restrukturalizace, úsvit reorganizace? [online] dostupné z WWW:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/soumrak-restrukturalizace-usvit-reorganizace-83096.html> [cit. 2013-02-07]
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opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného
reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.“
Podle německé odborné literatury17 tento pojem obsahuje všechny prostředky, jejichž
prostřednictvím dochází k ozdravení a zachování podniku. Primárně má být sanován podnik
a teprve v druhé linii dlužník, tedy vlastník podniku.
Kapitola 11 USBC definici reorganizace ve svém § 101 nenabízí, proto si opět vypůjčím
definici z americké literatury. Podle té je na proces reorganizace potřeba nahlížet ne jako na
litigaci, ale jako na negociaci.18
Co je reorganizaci dle všech zmíněných definic společné a nadřazené.


Je to řízený a kontrolovaný proces (samostatný nebo v rámci jednotného řízení).



Je orientovaná na soubor majetku dlužníka (typicky podnik).



Cílem je překlenutí ekonomické krize dlužníka ekonomicko-právními prostředky
(jedná se o interdisciplinární institut).



Reorganizací musí být sledován poctivý záměr.



Preferuje negociaci před litigací.

1.1.

Zařazení do systému práva
Zařazení samotného úpadkového práva do systému práva je poměrně problematické,

neboť úpadkové právo má jak prvky práva procesního, tak hmotného, a to jak obchodního, tak
občanského.19 Úprava postupu soudu a ostatních procesních subjektů, tedy úpadkové řízení, je
jednoznačně úpravou procesní a spadá, jako procesní právo obecně, do veřejného práva.
Naopak ustanovení o obchodních společnostech pak dle mého názoru spadají do práva
obchodního, a tedy soukromého. Ustanovení o úpadku fyzických osob pak mají nutně
i aspekty norem občanského práva hmotného.
O to více je tento problém akcentován v případě samotné reorganizace. Reorganizace
v případě úpadku fyzické osoby je per se vyloučena a jako úprava hmotněprávní by tedy

17

BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr
Siebeck, 1998 s. 155.
18
EPSTEIN, D., NICKLES, S., WHITE, J., Bankruptcy. St. Paul: West Publishing, 1993, s. 734.
19
Z praktického pohledu má i málokterá knihovna jasno, kam literaturu úpadkového práva zařadit.
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teoreticky, při odhlédnutí od konkrétních úprav, měla spadat do práva obchodního.20 Nelze
však pominout skutečnost, že celá úprava reorganizace směřuje k úpravě postupu pro vydání
reorganizačního plánu, který sice je hmotněprávním základem21 reorganizace, nicméně
způsob jeho přijetí a plnění jednoznačně v úpravách převažuje, a proto jsem toho názoru, že
nejen reorganizace, ale i insolvenční právo obecně, má být zařazeno do občanského práva
procesního.
„Někdy vzniká dojem, že (v případě insolvenčního řízení pozn. autora) jde o institut
obchodního práva. […] Tento dojem ovšem není správný ze dvou důvodů: především proto, že
nepodnikatelské (tzv. spotřebitelské) konkursy tvoří ve vyspělých zemích značný podíl
z celkového počtu konkursů; za druhé je to proto, že řešení úpadku se děje procesními
instituty přes vliv, který mají na hmotné právo.“22

1.1.1. Definice úpadkového řízení
V dalším výkladu budu používat tři pojmy pro řízení, jejichž pomocí má být docíleno
řešení úpadku dlužníka. Je to řízení úpadkové, konkursní a insolvenční. Pojem úpadkové
řízení je pojmem nejobecnějším, zahrnujícím jak řízení insolvenční, tak řízení konkursní, ale
i řízení vyrovnací, jakož i ostatní ke konkursu alternativní řízení. Konkursní řízení v širším
smyslu je takové úpadkové řízení, které nezná jiný způsob řešení úpadku než konkurs,
a konkursní řízení v užším smyslu je ta část úpadkového řízení, ve které je na majetek
dlužníka prohlášen konkurs. Konečně insolvenční řízení je stricto sensu takové úpadkové
řízení, které řeší úpadek dlužníka ve formě insolvence. „Potřeba rozlišovat mezi úpadkovým
a insolvenčním řízením se zdůrazňuje i v publikacích věnovaných obchodnímu právu. Britská
učebnice obchodního práva z roku 1993 např. uvádí: „Úpadek musí být pečlivě odlišován od
insolvence. První termín by měl být aplikován po vydání prohlášení o úpadku soudem.
Insolvency znamená, že osoba je neschopná zaplatit dluhy v době splatnosti.“23 Jako obecný
pojem tedy budu užívat úpadkové řízení. Pojem insolvenční řízení budu v identickém smyslu
používat pouze u českého insolvenčního práva, neboť InsZ pracuje právě s tímto pojmem.24
Myslím si, že užívání jiných než zákonných termínů by pouze uškodilo přehlednosti textu.

20

V Code de commerce z roku 1807 byla úprava např. pojata jako obchodněprávní.
Jedná se o dohodu, která má povahu vícestranné privativní novace – k tomu srov. kapitolu o reorganizačním
plánu.
22
WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde, 2011 s. 593.
23
ABOTT, K., Business Law, London 1963, s. 209 citováno z MRÁZEK, J. Insolvenční právo EU a právní
úprava v ČR in Právní rádce č. 12/2004 s. 2.
24
Zde se zřejmě projevuje inspirace německou úpravou, která rovněž užívá pojem Insolvenzverfahren.
21
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K tomuto Zoulík dodává: „O insolvenčním řízení nelze mluvit ani v případech, kdy není znám
právní pojem úpadku, neboť insolvenční řízení je jeho řešením.“25 – v této citaci je mezi
insolvenční a úpadkové řízení postaveno rovnítko. Za obecný pojem považuje úpadkové
řízení rovněž Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení,
které v příloze A vypočítává všechna úpadková řízení v jednotlivých členských státech. Pro
Českou republiku se pak úpadkovým řízením rozumí konkurs, oddlužení a reorganizace, což
do jisté míry přehlíží povahu českého insolvenčního řízení jako řízení jednotného.
Na rozdíl od exekuce, ve které se uplatňuje princip časové preference, je účelem
úpadkového řízení takové řešení úpadku dlužníka, při kterém má dojít k uspořádání
majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně
poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů,26 jedná se tedy o univerzální exekuci.27 Z toho
plyne, že věřitelé musí v rámci úpadkového řízení zpravidla sledovat společný zájem, který je
nadřazen zájmu jednotlivých věřitelů. Exekuce naproti tomu sleduje vymožení individuální
pohledávky věřitele. Právě individuálnost, resp. univerzálnost je, spolu se způsobem
uspokojování

pohledávek,

rozhodující

charakteristikou

pro

rozlišení

exekučního

a úpadkového řízení.28
Z pohledu reorganizace je důležitým rozdílem taktéž dělení na klasický a moderní
konkurs, jak je uvádí F. Zoulík.29 Účelem klasického konkursu (konkursního řízení) je co
možná nejvyšší poměrné uspokojení věřitelů bez ohledu na zájmy dlužníka, protože
klasickým dlužníkem je podle Zoulíka „individuální podnikatel (živnostník, obchodník), který
zaměstnával nejvýše několik pracovníků a jehož věřitelé byli rovněž snadno spočitatelní.“30
Jak bude uvedeno dále, tento charakter měl v největším rozsahu římskoprávní konkurs.31
Výhradně likvidační charakter tedy vycházel z povahy úpadců. Moderní úpadkové právo
naproti tomu preferuje zachování provozu úpadce i během úpadkového řízení. Nezáleží
v zásadě na tom, zda řešení úpadku má být likvidační či sanační, nicméně okamžité zastavení
provozu podniku úpadce má ve většině případů za následek ztrátu zisku z takového provozu.
O tuto částku je pak logicky ponížena i majetková nebo konkursní podstata a sníženo

25

ZOULÍK, F., Vývoj insolvenčních řízení in Právní fórum č. 4/2009.
Ust. § 1 písm. a) InsZ; § 1 InsO.
27
SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno : IURIDICA BRUNENSIA 1995, s. 7.
28
Tamtéž.
29
ZOULÍK, F. K některým problémům zákona o konkursu a vyrovnání, Právo a podnikání, 1993, č. 2., s. 2-6.
30
Tamtéž.
31
Byť se stricto sensu o úpadkové řízení jako takové nejednalo, neboť římské právo neznalo pojem úpadku.
K tomu srov. kapitolu 2.1 této práce.
26
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uspokojení věřitelů. Tím je dotčena i osoba správce, který již, na rozdíl od klasického
konkursu, nemá za úkol jen rozprodat konkursní podstatu, nýbrž pokud možno zachovat
podnik v chodu. Sanační řešení úpadku tento rozdíl ještě více prohlubují. Pokud je mezi
věřiteli shoda, mohou prostřednictvím reorganizace podnik úpadce znovu nastartovat. Pro
věřitele totiž může být výhodné odepsat i většinu svých pohledávek, pokud bude mít
zaručeno, že budou do budoucna zachovány vztahy s úpadcem.32 Pokud se v úpadku ocitne
společnost, jež zaměstnává vysoký počet zaměstnanců, zájem na zachování provozu podniku
je tím ještě více akcentován.
Co se týče spornosti, vykazuje úpadkové řízení obě podoby. Do rozhodnutí o úpadku jej
lze charakterizovat jako sporné, neboť v této fázi řízení se jedná o spor mezi dlužníkem
a věřiteli o úpadek (typicky). V druhé fázi, tedy ve fázi hledání nejlepšího způsobu řešení
úpadku, je pak úpadkové řízení jako formalizovaný a koordinovaný postup věřitelů svým
charakterem nesporné.

1.1.2. Reorganizace jako hmotněprávní základ procesního práva
Problémem pro zařazení samotného institutu reorganizace je, že každý právní řád na ni
pohlíží odlišně. V InsZ je insolvenční řízení upraveno jako jednotné a reorganizace je součástí
insolvenčního řízení jako jeden ze způsobů řešení úpadku. V ZKV reorganizace v materiálním
smyslu připadala v úvahu v rámci řízení vyrovnacího, které bylo k řízení konkursnímu
alternativní. Obdobně je možnost reorganizace upravena v InsO, kde je možná v řízení
o insolvenčním plánu, které je rovněž ke konkursu alternativní, avšak má jinou povahu než
vyrovnací řízení podle VergO. Německá úprava vychází z úpravy americké, která je
koncipována tak, že návrh na zahájení řízení je již podáván podle příslušné kapitoly USBC.
Úpadkové řízení podle americké úpravy tedy také není jednotné.

1.1.3. Dlužník a úpadce
Taktéž bych rád oddělil pojem dlužníka od pojmu úpadce. Každý úpadce je totiž
dlužníkem, ne každý dlužník je však úpadcem. Dlužník, jak bude dále uvedeno, je nutným
účastníkem řízení, zda se z dlužníka stane zároveň úpadce, však závisí právě na průběhu
insolvenčního řízení. V případě, že je podán dlužnický insolvenční návrh, vycházím
z premisy, že dlužník je zároveň úpadcem. Pokud je však podán věřitelský insolvenční návrh,

32

Toto řešení se uplatní zejména v případě, že úpadce je výhradním odběratelem věřitele (výroba součástek).
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je dlužník úpadcem dle mého názoru až právní mocí rozhodnutí, kterým se zjišťuje úpadek
dlužníka. Skutečnost, že je dlužník s největší pravděpodobností zároveň úpadcem, může být
v rámci insolvenčního řízení ještě před rozhodnutím o úpadku naznačena postupem soudu
v souvislosti s omezením nakládání s majetkovou podstatou.

1.2.

Obecně o sanačních řešeních úpadku
Sanace úpadcova podniku je jevem z pohledu historie novým. K vývoji úpadkového

práva až k sanačním řešením došlo zejména z důvodu změny typického úpadce, jak již bylo
popsáno výše, avšak nezanedbatelné jsou i další důvody. Tím, jak společnosti rostly, bylo
stále obtížnější prodávat majetek po jednotlivých kusech, neboť jejich enormní počet začínal
být problematický. V rámci úpadku koncernů se pak tento problém ještě akcentuje. „Pro
uspokojení věřitelů je výhodnější, aby úpadce a jeho podnik nebyl likvidován, ale dále
provozován s revitalizačním programem, umožňujícím mimo jiné i výraznější uspokojení
věřitelů.“33
Rovněž bylo nutné, jak uvádí Zoulík,34 aby samotné chápání úpadku, doznalo posunu.
Úpadek již napříště neznamená zavrženíhodnou situaci, ale krizovou situaci podnikatele,
jejímuž řešení je třeba věnovat specifickou pozornost. Tento posun je možno vnímat také jako
posun od chápání konkursu jako mocenského zásahu věřitelů k řešení běžné, i když kritické,
situace dlužníka.
Jaká je tedy motivace věřitelů toto řešení schválit, pokud se jeho prostřednictvím
dobrovolně vzdají části svých pohledávek? Odpověď leží ve strategicko-ekonomické rovině
a je společná v podstatě všem sanačním řešením úpadku. Úvaha věřitelů je v tomto případě
následující. Buďto mohou věřitelé nechat společnost projít konkursním řízením s tím, že
provoz úpadcova podniku bude zastaven a společnost zlikvidována. Toto řešení s sebou nese
sice poměrně vysokou jistotu uspokojení části pohledávek, nicméně výše uspokojení bude
zpravidla velmi nízká. Stoprocentní uspokojení pohledávek věřitelů v konkursu je sice
teoreticky možné, ale z logických důvodů velmi nepravděpodobné. Věřitelé mohou na druhé
straně ale také uzavřít s úpadcem dohodu ve formě vyrovnání a rozsah pohledávek, které
budou úpadcem uhrazeny a jakým způsobem, si vzájemně dohodnout. Nutná je samozřejmě

33
34

ZOULÍK, F., Vývoj insolvenčních řízení in Právní fórum č. 4/2009.
Tamtéž.
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ze strany věřitelů předběžná ekonomicko-právní analýza stavu úpadcova podniku a prognóza
vývoje do budoucna, pokud má být běh podniku zachován. Ve zkratce řečeno, buďto je pro
věřitele výhodnější nižší částka s jistějším výsledkem (konkurs) nebo věřitelé investují dále
do úpadcova podniku s tím, že počítají s vyšším procentuálním uspokojením svých závazků
v delším časovém horizontu (sanace). V praxi se však ukázalo, že sanace může fungovat i tím
způsobem, že výše uspokojení bude v podstatě totožná s konkursem, avšak úpadkové řízení
bude po zvolení konkrétního sanačního způsobu řešení úpadku mnohem rychlejší, a tedy pro
věřitele opět výhodnější. Co je dále společné oběma výše uvedeným institutům a koneckonců
všem sanačním řešením úpadku, je poctivý záměr úpadce. Vzhledem k tomu, že se věřitelé při
sanačních řešení vzdávají části svých pohledávek, ať již přímo v rámci dohody s úpadcem
nebo prostě tím, že schválí takové řešení (oddlužení), je samozřejmě nepřípustné, aby bylo
takovéhoto jednání dosaženo podvodným jednáním úpadce, popř. aby bylo úpadcem následně
zneužito.
Úpadek velkých společností pak samozřejmě má rozměr i sociopolitický. Pokud musí
být v rámci zachování provozu podniku např. uzavřena jedna z několika provozoven úpadce,
může být i politickou otázkou, kterou z nich zavřít a ve které oblasti tím zvýšit
nezaměstnanost. Sociální rozměr má především dopad na pracovní místa samotných
zaměstnanců a ti jsou tak jednou ze skupin, která bude mít zájem na sanaci podniku. Udržení
pracovních míst znamená i zachování kvalifikace zaměstnanců a udržení celkového knowhow v podniku. Dobrá analýza životaschopnosti podniku je však nezbytná, neboť čím déle
jsou aktiva uvězněna v neživotaschopném podniku, tím déle s nimi nelze vhodně nakládat a to
ubírá finanční prostředky k uspokojení věřitelů.35

1.2.1. Konkurs, vyrovnání nebo reorganizace?
Pokud pomineme úpadek fyzických osob, jsou v zásadě možné tři druhy řešení úpadku.
Pro jejich zařazení si můžeme představit stupnici, kde na jedné straně je likvidace a na druhé
sanace. Limitu na likvidační straně tvoří klasický konkurs, na sanační straně předjednaná
reorganizace.36 Moderní konkurs je již posunut více k sanačnímu řešení, neboť, jak bylo

35

SCHÖNFELD, J., SMRČKA, L., Důvody diskvalifikace sanačního principu v insolvenční praxi. [online]
Dostupné
z WWW:
<http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-konference/prvnikonference/sbornik/schonfeld-smrcka.pdf> [cit. 2013-02-22]
36
V terminologii se vžil také pojem „předbalená reorganizace“. Tento výraz vznikl dle mého názoru překladem
anglického výrazu „prepacked reorganization“. K tomuto výrazu přímý český ekvivalent není a myslím si, že
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naznačeno výše, jeho jediným cílem není likvidace úpadce a co nejvyšší uspokojení věřitelů,
ale i pokud možno zachování provozu dlužníkova podniku v rámci konkursního řízení, a to až
do chvíle, než bude známo, jakým způsobem s podnikem dlužníka bude naloženo.
Předělem mezi sanací a likvidací je prodej podniku jednou smlouvou. O sanačně
likvidační řešení se jedná v případě, že je podnik prodáván v rámci reorganizace nebo
vyrovnání, o likvidačně sanační v případě, že se tak děje v rámci konkursu. Na první pohled
bezpředmětné dělení má však význam pro rozhodování věřitelů. Byť je výchozí i cílový bod
identický, cesty, kterými je cíle dosaženo, jsou odlišné. Toto rozcestí má především
ekonomickou povahu, pro věřitele totiž bude irelevantní, zda povaha prodeje podniku
odpovídá spíše sanaci nebo likvidaci, zajímat je budou hlavně transakční náklady spojené
s tou či onou variantou.
Vyrovnání už stojí na sanační straně, má však své limity, pro které nemůže být
pojímáno jako sanační řešení v celé jeho šíři. Charakter vyrovnání vyplývá z toho, že je
vlastně odklonem od konkursu. Co se týče konkursního vyrovnání, vypůjčím si definici
nuceného vyrovnání dle ZKV „…termín ‘nucené vyrovnání’ se nejeví příliš vhodným. Nejde
totiž o to, že by toto vyrovnání bylo dlužníku nařízeno či jinak ‘vnuceno’, ale návrh na ně je
zcela v dispozici dlužníka. Uvedený název lze snad vysvětlit tím, že se dlužník chce takto
vyhnout horším důsledkům, spojených s konkurzem.“37 Vyrovnání oproti konkursu obsahuje
podstatně vyšší míru nutnosti shody úpadce s věřiteli. „Vyrovnání spočívá v nabídce dlužníka
na termínované částečné uspokojení věřitelů.“38 Typické vyrovnací řízení jde tak tou cestou,
že návrh na vyrovnání může vzejít pouze od úpadce, i tím je dohoda věřitelů s úpadcem
a možnost sanace omezena – pokud by nakrásně věřitelé měli vůli podnik úpadce zachránit,
bez aktivní součinnosti dlužníka tato možnost zůstane uzavřena.
Rozsáhlá věřitelská iniciativa k sanaci podniku dlužníka je tedy možná až
v rámci reorganizace. Jak bude uvedeno v podkapitole o předjednané reorganizaci, pro velkou
množinu subjektů je předjednaná reorganizace jedinou cestou k sanačnímu řešení úpadku
a pokud úpadce nezíská dostatečnou podporu věřitelů, za předpokladu, že nesplní kvalitativní
a kvantitativní test pro přípustnost reorganizace, bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku
konkursem, v tomto případě je tedy dohoda věřitelů a dlužníka naprosto zásadní. Výjimkou je

výraz předjednaná reorganizace vystihuje podstatu předem dohodnuté reorganizace lépe než výraz předbalená.
Tento pojem ostatně používá i Richter.
37
WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. 3. vydání. Praha: Linde, 2004, s. 623.
38
SCHELLEOVÁ, I., Konkurs a vyrovnání, Praha : EUROUNION, 1998, s. 68.
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do jisté míry nekonsenzuální reorganizace (v pojetí uvedeném níže). Ta totiž může být
provedena i přes nesouhlas většiny věřitelů.39 Pokud bychom postupovali od sanačních řešení
úpadku k likvidačním, každé další řešení bude obsaženo v tom předchozím. Je tomu tak proto,
že čím je řešení úpadku blíže sanaci, tím je potřeba širšího konsenzu. Toto řešení je pak tedy
i více v dispozici věřitelů a dlužníka.

39

K tomu srov. kapitolu 6.3.2 této práce.
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2.

Historický vývoj úpadkového práva
Vzhledem ke skutečnosti, že historicky je institut reorganizace až poměrně moderní

záležitostí, budu se v rámci této práce zabývat historií insolvenčního řízení pouze okrajově.
Myslím si nicméně, že stručný historický exkurz je pro cíle, které jsem si vytyčil v úvodu této
práce, nezbytný, neboť z něj lze usuzovat na východiska, která vedla zákonodárce k zavedení
sanačních řešení úpadku a na principy, na kterých je úpadkové řízení jako takové, postaveno.
Samostatnou podkapitolou je pak rozbor zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
který v České republice platil až do konce roku 2007, tedy i v době, kdy již byly sanační
řešení úpadku po dlouhou dobu běžnou součástí právních řádů vyspělých zemí.

2.1.

Římské právo a středověké základy úpadkového řízení
Úpadkové právo, pokud ho tak můžeme nazvat, v římském právu obsahovalo pouze

konkurs. Nicméně původní římské právo nerozlišovalo konkurs od výkonu rozsudku
(sentitia40), tedy exekuce. I v pozdějších dobách se v určitých rysech exekuční řízení
konkursu podobalo, a tedy exekuční řízení mělo do jisté míry podobu úpadkového řízení, tak
jak jej známe dnes, byť rysy exekučního řízení převažovaly. Na rozdíl od dnešní úpravy však
mohl být prohlášen konkurs na majetek dlužníka i po jeho smrti.
„Exekuční řízení se zahajovalo podáním „actio iudicati“, která obvykle vedla přímo
k zabavení všeho dlužníkova majetku. Praetor totiž na žádost věřitele nebo věřitelů povoloval
zmocnit se dlužníkova jmění a rozprodat je k uspokojení pohledávek. Povolení, tzv. missio in
possessionem rei servandae causa, umožnilo věřiteli detenci dlužníkova majetku, z jehož
prodeje měl potom vyrovnat svoji pohledávku.“41 Římské právo však znalo, jak již bylo
naznačeno výše, i konkurs jako takový. „V něm byli vyzváni všichni dlužníkovi věřitelé, aby se
k tomuto řízení přihlásili se svými pohledávkami. Všichni přihlášení věřitelé pak ze svého
středu zvolili správce konkurzní podstaty a tento správce měl ve veřejné dražbě majetek jako
celek prodat tomu kupci, který by učinil nejvyšší podání.“42

40

SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 62.
KINCL, J., URFUS, V. Římské právo.Praha: Panorama, 1990, s. 130.
42
Tamtéž.
41
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Z toho tedy plyne, že konkurs probíhal, stejně jako exekuce, zpeněžením celého
dlužníkova majetku. Zoulík v tomto ohledu rozlišuje univerzální exekuci od insolvenčního
řízení, byť oběma přiznává některé shodné znaky.43 To se změnilo až s příchodem
justiniánského práva, kdy byl kridatářův44 majetek prodáván s ohledem na výši závazků a po
jednotlivých kusech. Teprve v průběhu vývoje (až v době císařské) římské právo dospělo
k závěru, že prodej celého majetku dlužníka je z praktických důvodů méně výhodný než
prodej po částech, neboť se jen málokdy nalezl kupující, který by koupil majetek celý.45
Tímto byl tedy položen základ pro odlišení exekuce od konkursu. Dalším vývojem však
úpadkové právo dospělo k poznání, že v případě prodeje celého podniku dlužníka je možno
dosáhnout vyššího užitku než jeho prodej po částech. Toto řešení však bylo možné aplikovat
až od chvíle, kdy podniky jako takové začaly vznikat.
I tak však v římském právu nenalezneme ani reorganizaci samotnou, ani žádné jiné
sanační řešení úpadku. Právě naopak, dlužník, jehož majetek byl postižen nuceným prodejem
v rámci konkursu, se stával infamis – osobou bezectnou.46 Byť tedy římské právo zjevně dalo
základ úpadkovému řízení, tak jej známe dnes, jeho důsledky pro dlužníka byly zcela
likvidační, neboť dlužník ztrácel občanská práva, mohl být vězněn, prodán do otroctví
a dokonce usmrcen. Tuto tvrdost zmírnila až lex Julia, která dala dlužníkovi možnost se všem
těmto negativním důsledkům vyhnout tím, že dobrovolně vydá celý svůj majetek věřitelům
(cessio bonorum). Zajímavostí je, že věřitelé se ani v takovém případě nestali vlastníky
dlužníkova majetku přímo, ale měli jej jen v detenci a museli jej zpeněžit v dražbě. 47
Pokud se vznik úpadkového řízení v římském právu začal teprve formovat, ve
středověku byl tento proces dovršen a konkurs se od exekučního řízení oddělil zcela.
Rozhodujícím faktorem pro toto oddělení byl stav majetku dlužníka, tedy zda dlužník byl
skutečně insolventní, či zda pouze nesplnil jeden ze svých závazků, který bylo možno vymoci
individuální exekucí. Vznik úpadkového řízení ve středověku je pak spojen s tím, kdy se
v soudní praxi začalo jako samostatný útvar vyhraňovat řízení, jehož cílem bylo uspořádat
majetkové poměry insolventního dlužníka způsobem, jenž by zajistil všem jeho věřitelům
poměrné uspokojení jejich nároků podle jejich výše. Tento proces je spojen zejména
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ZOULÍK, F., Vývoj insolvenčních řízení in Právní fórum č. 4/2009.
Historicky byl úpadek označován i jako „krída“, kridatář je tedy úpadce.
45
SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 65.
46
KINCL, J., URFUS, V. Římské právo.Praha: Panorama, 1990, s. 131.
47
SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 63.
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s italskými městy ve vrcholném a pozdním středověku, odkud se postupně dostal i do
Německa.48

2.2.

Formování úpadkového řízení na území českých zemí do roku 1989
První známky z českých zemí o pokus formování určitého procesu, který by systémově

řešil úpadek osob, jsou z doby konce 16. století, kdy byla v důsledku tzv. cenové revoluce
zasažena převážně mimoměstská šlechta a vznikl tak zájem na úpravě postupu pro případ, že
se některý z šlechticů ocitl ve stavu, kdy nemohl uspokojit své věřitele.
Prvním předpisem, ve kterém je inkorporován základ úpadkového řízení, je Obnovené
zřízení zemské z roku 1627, které zavedlo především zásadu poměrného uspokojení
věřitelů.49 Vrchol této éry pak nastal v roce 1640, kdy byla vydána tzv. Deklaratoria
a Novelly. V Novellách byla konkurznímu řízení věnována vlastní část a Novelly je tak
možno označit za první konkurzní řád.50 V těchto předpisech se také poprvé setkáváme
s rozdělením na konkursus a kridu (vyrovnání). Konkursem podle Novell byly zastaveny
všechny probíhající exekuce a po zjištění majetku dlužníka vydal soud tzv. klasifikatorní
rozsudek, jímž bylo určeno, jak budou věřitelé uspokojeni. Podobně jako dnes byly nejprve
uspokojeny privilegované pohledávky, následně hypotekární věřitelé a až poté věřitelé ostatní.
Dalším přínosem, který Novelly přinesly, bylo rozdělení pohledávek do pěti tříd, a to podle
priority jejich uspokojení.51
První skutečnou kodifikací konkursního práva byl ale až obecný konkurzní řád
josefinský z roku 1781, kterým byl dovršen vývoj tehdejšího konkursního práva. „Jeho
zásadní význam spočívá v tom, že vytvořil jednotné konkursní právo.“52 Konkurs mohl být
zahájen jak na podnět dlužníka (nebo jeho dědice), tak na podnět některého z věřitelů.
Věřitelský podnět musel být podán formou žaloby. Pokud dlužník po podání žaloby své
závazky splnil, mohl se konkursu vyhnout. Stejně tomu bylo v případě, pokud dlužník
(žalovaný) prokázal, že bude v přiměřené době schopen své závazky uhradit. Pokud tak
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EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 65.
49
K vlastnímu vydělení konkurzního řízení došlo však až o deset let později císařským reskriptem z 29. srpna
1637 a místodržitelským patentem z 23. listopadu 1637, zdroj: SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání.
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ZOULÍK, F., Vývoj insolvenčních řízení in Právní fórum č. 4/2009.

21

dlužník neučinil, byl povinen sestavit seznam svého majetku a závazků. Pohledávky se do
konkursu přihlašovaly rovněž formou žaloby. Toto řízení však bylo velmi zdlouhavé
a nákladné, což bylo taky jeho nejvíce kritizovanou slabinou. Bylo totiž založeno na principu
perpetuace a konkurs trval do chvíle, dokud nebyly uspokojeny pohledávky všech věřitelů.53
Řešením této situace byl až nový konkursní řád z roku 1868. Ten prosadil princip
univerzality – předmětem řízení se stalo celé dlužníkovo aktivní i pasivní jmění. To bylo
svěřeno správci podstaty a o osudu podstaty rozhodovali věřitelé (byla zároveň zavedena
i povinnost jejich mnohosti), se kterými mělo být nakládáno v zásadě stejně – par conditio
creditorium. Tento princip, jak se však ukázalo v praxi, fungoval paradoxně spíše obráceně
a vinou přílišné obsáhlosti skupiny přednostních věřitelů se na věřitele ve třetí třídě (první
třídu tvořili věřitelé, jejichž pohledávky byly uspokojovány přednostně, a druhou zajištění
věřitelé) zpravidla nedostalo ničeho. Přes všechny tyto nedostatky byl konkurzní řád
novelizován až v roce 1914.54
Právní úprava úpadkového řízení po roce 1918 byla recipována z úpravy předchozí
a z hlediska teoretických základů či změn v koncepci nedosáhla žádné výrazné změny. Nový
zákon z roku 1931 zásadní změnu poměrů nepřinesl.
Po roce 1948 byla v důsledku politicko-společenských změn aplikace úpadkového práva
v podstatě nemožná, a byť určitá dílčí ustanovení, která by odpovídala určitým
úpadkověprávním institutům, existovala, jejich účel byl zcela jiný.

2.3.

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
První etapou, kdy se mohlo na našem území plně rozvinout moderní úpadkové právo, je

doba po roce 1989. Konkrétním legislativním projevem pak bylo přijetí zákona
č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Tento zákon znamenal odstranění další překážky
bránící plnému rozvinutí tržního systému.55 Ze strachu z řetězového bankrotu společností
s majetkovou účastí státu a zejména pak státních podniků zavedl ZKV přechodné období,56
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během něhož mohl být úpadek prohlášen jen pro předlužení, nikoli pro insolvenci.57 Nový
zákon také zaváděl jakési automatické moratorium.58 Dle § 5a a násl. ZKV měl dlužník
možnost do 15 dní od podání návrhu na konkurs navrhnout povolení ochranné lhůty v délce
tří měsíců, ve které mohl konsolidovat své finanční poměry a překonat stav úpadku. Otázka
srovnání podmínek vyhlášení moratoria a ochranné lhůty, jakož i podmínky nakládání
s majetkovou podstatou v jejich rámci by jistě byla zajímavá, ale přesáhla by téma i rozsah
této práce.
Již od počátku své účinnosti byl ZKV kritizován, a to z mnoha důvodů. Hlavním
problémem ZKV bylo praktické vyloučení sanačních řešení úpadku dlužníka.59 Institut
vyrovnání byl totiž vázán na splnění takových podmínek, které bylo možno splnit jen
v mizivém procentu případů. Tento nedostatek byl vyrovnacímu řízení dle ZKV vyčítán
shodně všemi autory relevantní odborné literatury. Pokud se však podíváme na statistiku,
v kolika případech bylo dle staré úpravy postupováno podle ustanovení o vyrovnání a kolik je
v současné době ročně schvalováno reorganizačních plánů, musíme nutně dojít k závěru, že
InsZ sice představuje významný krok vpřed, co se týče principiálního posunu v chápání řešení
úpadku a celkově v komplexnosti úpravy úpadkového řízení, posun k sanačním řešením
úpadku však nastal pouze u fyzických osob, kdy oddlužení je ročně povolováno v počtu
desítek tisíc.60 Naproti tomu řešení úpadku reorganizací za tímto trendem stále zaostává.
Rovněž postavení věřitelů, kteří měli jen malou možnost disponovat řízením, bylo dle
ZKV velmi nevýhodné a jejich ochrana nedostatečná. Problémem byla také délka samotného
řízení, které kvůli nevhodně stanoveným procesním lhůtám v mnoha případech porušovalo
svojí délkou i právo na spravedlivý proces. Tak, jak konkursů61 přibývalo, vyvíjela se sice
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SCHELLEOVÁ, I. Konkursní a vyrovnací řízení. Brno : IURIDICA BRUNENSIA 1995, s. 26-27.
Byť o něj dlužník musel požádat. Tento pojem nekoresponduje s identickým pojmem užívaným T. Richterem
pro univerzální arrestatorium a inhibitorium. Ochranná lhůta navíc neskončila dříve, než soud rozhodl o návrhu
na vyrovnání podané dlužníkem v průběhu ochranné lhůty, a které tedy samo o sobě umožňovalo prodloužení
ochranné lhůty a oddálení konkursu po dobu delší, než zákon předpokládal v ust. § 5c ZKV (zdroj: KARETA, J.,
K některým problémům aplikace zákona o konkursu a vyrovnání in Právní praxe v podnikání č. 12/1994).
59
„Příčinou velmi malého počtu vyrovnání je zjevně okolnost, že málokterý dlužník je schopen dostát velmi
přísným zákonným podmínkám (včetně kvalifikovaného zajištění vyrovnání), které by současně byly přijatelné
pro věřitele […] Důsledkem toho je, že vyrovnání (společně s nuceným vyrovnáním) není alternativou ke
konkursu, který se tak stává (až na výjimky, jež nepřekračují rámec několika desítek případů ročně) v podstatě
jediným (naprosto převažujícím) řešením úpadku.“ - •
Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva
[online]. Praha : ČAK [cit. 2013-02-04]. Dostupné z: <http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> s. 7 - 8.
60
V roce 2012 požádalo o oddlužení celkem 23.179 osob. Z toho bylo oddlužení povoleno v 17.993 případech.
Zdroj: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2012 [online] dostupné z WWW:
<http://web.creditreform.cz/cs/content/press/information/Insolvenzen_2012.pdf> [cit. 2013-02-22].
61
Vyrovnání tvořila maximálně jednotky procent celkového nápadu případů.
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relevantní judikatura, ani ta však nedokázala překonat nedokonalost legislativní úpravy62
a bylo jen otázkou času, kdy bude muset být úprava zásadním způsobem novelizována. Velká
novela ZKV č. 105/2000 Sb. měla sice ambice tyto problémy vyřešit,63 ke komplexnímu
a především systémovému řešení však její přijetí bohužel nevedlo.

2.3.1. Vyrovnání dle ZKV
Jak již bylo naznačeno výše, vyrovnání patří mezi sanační řešení úpadku a jako
předstupeň k reorganizaci jej není možné na tomto místě nerozebrat podrobněji. Podstata
obou forem vyrovnání dle ZKV, tedy konkursního (nuceného) i mimokonkursního vyrovnání,
spočívala v dlužníkově nabídce věřitelům na částečné (alespoň 45%, po novele z roku 2000
30% u mimokonkursního a 30%, po novele 15% u konkursního vyrovnání), avšak zajištěné
uspokojení jejich nároků.64 Tato nabídka musela být následně ze strany věřitelů schválena, a
to kvalifikovanou většinou. Pokud bylo poté vyrovnání potvrzeno i soudem, zanikaly
pohledávky věřitelů v tom rozsahu, v němž neměly být dle vyrovnání, tedy dohody úpadce a
věřitelů, hrazeny.
Vyrovnání nebylo dle ZKV možné uzavřít, byl-li dlužník v posledních pěti letech před
jeho podáním odsouzen pro trestný čin podvodu nebo poškozování věřitele nebo plynulo-li
z okolností, že podáním návrhu nesledoval poctivý záměr, nebo v době pěti let před podáním
návrhu byl na dlužníkův majetek prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, popř.
přednostní pohledávky nebyly zaplaceny nebo jejich splnění nebylo zajištěno. Vyrovnání
nebylo možno dále uzavřít, pokud věřitelům, jejichž pohledávky neměly přednostní právo,
nebylo nabídnuto zaplacení alespoň 30 % (po novele) jejich pohledávek s příslušenstvím do
dvou let od podání návrhu, anebo návrh neobsahoval informaci o počtu zaměstnanců podniku
a opatření, která měla být provedena k reorganizaci (v materiálním smyslu) a pro další
financování podniku, byl-li dlužník podnikatelem. Aby mohl nastat pro dlužníka
nejvýznamnější efekt vyrovnání, tedy zproštění od povinnosti hradit pohledávky věřitelů,

62

Dle Schelleové byl ZKV po vstupu ČR do EU odborníky z celé Evropy považován za jeden z nejhorších
předpisů v Evropě, SCHELLEOVÁ, I, Nové insolvenční právo, Brno : KEY Publishing, 2006, s. 37.
63
„Vzhledem k nekontrolovatelnému růstu počtu konkurzů, […] se přesouvá část pravomocí a působnosti soudu
na správce konkurzní podstaty. […] Nově je upravena povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu tak, aby
byla dlužníkovi, který je v úpadku, dána možnost výběru řešit své majetkové poměry nejen konkurzem, ale i
vyrovnáním. Stávající povinnost podat návrh na konkurz v praxi zcela vylučovala využít institut vyrovnání i tam,
kde by byl dlužník schopen splnit kritéria pro povolení vyrovnání, když byl dlužník zákonem nucen rovnou do
konkurzu.“, SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání, 2. doplněné vydání. Praha: Eurolex Bohemia, 2004,
s. 92-93.
64
WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. 3. vydání. Praha: Linde, 2004, s. 620.
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které není povinen hradit dle vyrovnání, muselo být soudem vyrovnání ještě potvrzeno. O
zamítnutí potvrzení vyrovnání mohl soud rozhodnout i přesto, že s ním všichni věřitelé
vyslovili souhlas.65
Možnosti věřitelů tedy narážely na zákonné bariéry zcela zásadním způsobem. Byť by
pro věřitele bylo v některých případech výhodnější, pokud by jejich pohledávky byly
uspokojeny nižší procentem než ZKV předpokládal, neměli možnost takovou výjimku
schválit. Jakékoli předinsolvenční66 náklady musejí být dle Richtera67 posuzovány jako
utopené náklady.68 To platí samozřejmě i při rozhodování věřitelů v rámci insolvenčního
řízení. Jsem tedy toho názoru, že alespoň v případě právnických osob by minimální limit
uspokojení pohledávek pro sanační řešení neměl být dán.69

2.3.2. Principy70 konkurzního řízení dle ZKV
Abych mohl v kapitole věnující se důvodům přijetí nového insolvenčního zákona
porovnat posun v chápání řešení úpadku po přijetí insolvenčního zákona, což je pro naplnění
tématu této práce z mého pohledu nezbytné, je nejprve nutné popsat principy, na nichž stála
úprava předcházející. Tu systematicky zařazuji do této kapitoly práce, neboť se jedná již
o úpravu historickou.
Konkursní71 řízení je jako samostatná forma civilního řízení ovládáno principy, které
jsou uplatňovány v civilním řízení obecně. Pokud se jedná o posouzení celé komplexní
úpravy, jsem toho názoru, že nelze některý z principů označit za nejdůležitější.72 Nesouhlasím
proto s I. Schelleovou,73 že pro konkursní řízení je nejdůležitější zásada dispoziční. Je
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Za podmínek dle ust. § 61 ZKV.
Budu se držet zažitého označení, přesnější termín by dle mého názoru zněl „nárok předpetiční“, neboť pojem
insolvence může být vykládán ve více pojetích.
67
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 111.
68
Minulé náklady, které již byly vynaloženy a nelze je získat nazpět. K pojmu utopených nákladů srov. zejména
KELLY, T., Sunk Costs, Rationality, and Acting For the Sake of the Past [online]. Dostupné z WWW:
<http://www.princeton.edu/~tkelly/sc.pdf> [cit. 2013-04-03]
69
Nesmí se však slučovat podmínka existence majetku dlužníka a kvantifikace minimálního uspokojení věřitelů.
70
Pro účely této práce budu vycházet z premisy, že principy a zásady jsou totožným pojmem, byť tomu tak
z pohledu teorie zcela není. Toto odlišení by však při komparaci principů/zásad, na nichž jednotlivé úpravy stojí,
působilo dle mého názoru kontraproduktivně. K tomu srov. DOSTÁLOVÁ, J., HARVÁNEK J., Právní principy,
zásady a pravidla in BOGUSZAK, J. et al. Právní principy: kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999
s. 106.
71
Tam, kde není uvedeno jinak, vztahuje se výklad i na vyrovnací řízení dle ZKV.
72
Z protichůdných principů zpravidla bude vždy jeden převažovat, nicméně principy, které se vzájemně
nevylučují, se naopak doplňují a bez existence každého z nich by byl charakter řízení natolik pozměněn, že by se
jednalo o jiné řízení.
73
SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 117
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bezesporu pravdou, že zásada dispoziční je determinující pro povahu konkursního řízení
a sporného civilního řízení obecně, nicméně jeho povaha je stejně tak určována ostatními
principy. Dispoziční zásada je pro konkursní, nikoli však vyrovnací, řízení v ZKV do jisté
míry prolomena ustanovením § 3 ZKV, které stanoví povinnost fyzickým i právnickým
osobám, které se nachází v úpadku, podat návrh na prohlášení konkursu.74 Tento průlom
neznamená dle mého názoru posun k zásadě oficiality, konkursní řízení dle ZKV nemůže být
zahájeno z moci úřední, ale jedná se o petiční přímus, který je ostatně úpadkovému právu
v těchto případech imanentní. V tomto opět s I. Schelleovou75 nesouhlasím. Byť je úpadce dle
ZKV povinen návrh na prohlášení konkursu podat, důsledkem nesplnění této primární
povinnosti není zahájení řízení ex officio, ale vznik sekundární, ať již občansko- popřípadě
trestněprávní odpovědnosti.76
Alternativou k podání návrhu na prohlášení konkursu je dle ZKV podání návrhu na
vyrovnání. Dispoziční zásada pak ovládá celé konkurzní řízení, navrhovatel může dle
§ 4 odst. 5 ZKV vzít svůj návrh zpět až do prohlášení konkursu, tedy dokud soud meritorně ve
věci nerozhodne, a disponuje tedy samotným řízením. V rámci konkursního řízení77 přichází
v úvahu také nucené vyrovnání, které je vždy dispozičním úkonem, a to úpadce.78
„Dispoziční právo k zahájení vyrovnacího řízení je oproti dispozičnímu právu
k zahájení konkurzního řízení výrazně omezeno jak počtem možných subjektů, tak dalšími
omezujícími podmínkami. Toto ovšem neplatí pro další průběh již zahájeného řízení. Zde
naopak míra dispozitivnosti v porovnání s konkurzním řízením je vyšší. Zatímco konkurz
probíhá podle přesných pravidel, která poskytují jen málo prostoru pro dispozici účastníků, je
vyrovnání vlastně na dispozici založeno.“79
Dalšími zásadami, ovládajícími konkursní řízení jsou zásady projednací a vyhledávací.
Zatímco většina civilních řízení je ovládána zásadou projednací, konkursní řízení dle ZKV je
majoritně ovládáno zásadou vyhledávací. Projednací zásada je pak v konkursním řízení spíše
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Tamtéž, s. 118
Tamtéž.
76
I dle současné úpravy musí insolvenční soud odmítnout návrh na zahájení insolvenčního řízení v případě, že je
sice splněna pluralita věřitelů, ale věřitelé se přihlásili ze své vůle, přičemž navrhovatel podmínku plurality
věřitelů důkazně neunesl a jím označení věřitelé věřiteli nejou.
77
Avšak nikoli vyrovnávacího.
78
SCHELLEOVÁ, I. et al. Konkurz a vyrovnání. Praha : EUROLEX BOHEMIA, 2005, s. 123.
79
Tamtéž s. 132.
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výjimkou a užije se jí především při přezkumu pohledávek věřitelů, kdy věřitelé musí doložit
soudu skutečnosti dokazující existenci a výši přihlášené pohledávky.80
Není-li v ZKV stanoveno jinak, může soud rozhodovat v konkursním řízení bez nařízení
jednání. Konkursní řízení je tedy zásadně písemné, pokud zákon nestanoví jinak nebo soud
nepokládá ústní jednání za minimálně vhodné. „Zásada písemnosti se zde jeví jako pravidlem,
kdežto ústnost výjimkou.“81 Nezbytnost ústního jednání je dána především při přezkumu
pohledávek, přezkumné jednání dle § 21 ZKV je tedy zásadně ústní. Soud taktéž nařídí ústní
jednání v případě, že má schůze věřitelů rozhodnout o dalším vedení konkursního řízení.
Ústní jednání je obligatorní v případě vyrovnacího jednání dle § 58 ZKV.
Co se týče zásady rovnosti účastníků, souhlasím s názorem I. Schelleové82 v tom
ohledu, že rovnost účastníků konkursního řízení nelze omezit na vztah úpadce věřitel. Dle
mého názoru je správná i úvaha, že věřitelé si jsou rovni pouze v rámci jednotlivých skupin,
což je ostatně ospravedlnitelné jejich hmotněprávním postavením. Nesouhlasím však s tím, že
by procesněprávní postavení úpadce a věřitelů nebylo rovné. Předně je úpadek třeba osvědčit
a v případě věřitelského návrhu na prohlášení konkursu mají obě strany povinnost tvrzení
a důkazní břemeno k prokázání tvrzených skutečností. Věřitel (pokud je navrhovatelem)
osvědčuje, že jsou podmínky pro prohlášení konkursu splněny, dlužník opak. Postavení
účastníků není rovné v případě, že jedna ze stran může svým autoritativním rozhodnutím
uložit druhé straně nějakou povinnost.83 Byť tedy je dle mého názoru správná úvaha, že podíl
povinností a práv vyznívá v konkursním řízení jednoznačně pro věřitele, postavení dlužníka
nebo úpadce a věřitelů je z procesního hlediska rovné.
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Tamtéž s. 135.
Tamtéž s. 137.
82
Tamtéž s. 138.
83
Dle subordinační teorie, ke které se přiklání i Ústavní soud. To zároveň vypovídá i o charakteru konkursního a
vyrovnacího řízení jako řízení občanskoprávního.
81
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Abych mohl v dalších kapitolách této práce porovnat současnou českou úpravu
úpadkového práva nejen s úpravou historickou, ale i s paralelně platnými úpravami
zahraničními, je třeba tyto úpravy nejprve popsat. V rámci analýzy zahraničních úprav se
budu věnovat výhradně institutu reorganizace a jiným institutům úpadkového práva jen
v případě, že jejich zahraniční úpravu považuji pro české insolvenční právo za inspirativní. Ať
již negativním nebo pozitivním způsobem.

3.1.

Kapitola 11 USBC jako vzor úpravy reorganizace
Současná americká úprava úpadkového řízení existuje od roku 1978, kdy byl přijat tzv.

Bankruptcy Reform Act, který tvoří kapitolu 11 USBC. Tento předpis je jednotný pro všechna
úpadková řízení v USA. Jako první zákon diferencuje tři moderní řešení úpadku. Likvidaci
majetku dlužníka, reorganizaci dluhu fyzické osoby a reorganizaci podniku. Americké
historické úpravy znají však sanační řešení úpadku mnohem déle.84 Americká úprava způsobu
řešení úpadku je co do způsobů řešení úpadku dvoukolejná a rozeznává likvidaci podle
kapitoly 7 a reorganizaci podle kapitoly 11 USBC. Byť jsem si samozřejmě vědom
fundamentálních rozdílů angloamerického a kontinentálního práva, pro účely této práce
se budu snažit od nich odhlédnout a úpravy budu posuzovat jako stejné, samozřejmě při
zachování zásady porovnávání porovnatelného.
Likvidace podle kapitoly 7 USBC je standardním konkursem, tak jak byl popsán výše.
Správce (trustee), který je v tomto případě jmenován obligatorně, v něm rozprodá dlužníkův
majetek a z výtěžku prodeje poměrně uspokojí dlužníkovy věřitele. Subjektem s dispozičním
oprávněním (debtor in possession) je zde právě trustee.85
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SMOLÍK, P., Stručný přehled vývoje anglo-amerického insolvenčního práva in Pocta Sentě Radvanové k 80.
narozeninám. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, s. 495.
85
United States Courts [online]. Dostupné z WWW:
<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter7.aspx> [cit. 2013-02-26]
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Postup podle kapitoly 11 USBC je pak označován za reorganizaci.86 Nutno podotknout,
že reorganizace není legálním termínem a jedná se tedy o reorganizaci v materiálním
smyslu.87 Co se týče aktivní legitimace, je k podání insolvenčního návrhu oprávněn jak
dlužník, tak věřitelé. Co je však zásadním specifikem americké úpravy reorganizace, je
pasivní legitimace pro řízení dle kapitoly 11 USBC. Dlužníkem kvalifikovatelným pro
reorganizaci je totiž i fyzická osoba, a to i nepodnikatel. Ne že by se snad americká úprava
snažila o aplikaci korporátních principů na fyzické osoby (byť z pohledu přenesení
reziduálních nároků a ekvitní subordinace jsou analogické), toto zdánlivé smíšení je dáno tím,
že reorganizace je v americkém pojetí chápána velmi široce a blíží se spíše obecnému pojmu
sanace.88 Fakt, že je tato kapitola typicky využívána především korporacemi ke skutečné
reorganizaci, v pojetí, v jakém je chápána v našich podmínkách, se pak odráží jak v německé,
tak české úpravě v tom, že do reorganizace tyto úpravy „vpouštějí“ pouze podnikatele, a to
právě na základě americké zkušenosti. Dlužníci – fyzické osoby, mají možnost postupu
i podle kapitoly 13 USBC. Byť jsou některá ustanovení kapitol 11 a 13 USBC obdobná,
kapitola 13 USBC má pro dlužníky tu zásadní výhodu, že jim umožňuje si tzv. ponechat
střechu nad hlavou.89 I z tohoto důvodu nemůže mít americká úprava obdobu kvantitativní
brány do reorganizace, neboť u nepodnikatele není obrat zjistitelný.

3.1.1. Návrh na zahájení řízení
V důsledku podání návrhu podle kapitoly 11 USBC90 se dlužník zároveň stává osobou
s dispozičním oprávněním (debtor in possession) a je jím až do doby schválení
reorganizačního plánu, přeměny v řízení podle kapitoly 7 USBC (tedy v konkurs s následnou
likvidací) nebo do doby jmenování správce. Správce bude v těchto případech jmenován spíše
výjimečně91 a je to tedy dlužník, kdo má na starosti běžný provoz podniku (ordinary course of
business), se souhlasem soudu však může činit i úkony vybočující z tohoto rámce. Srovnání
insolvenčního správce podle české a německé úpravy se subjekty debtor in possession,
trustee, examiner a U.S. trustee je prakticky nemožné. Trustee neboli soukromý správce je

86
„A case filed under chapter 11 of the United States Bankruptcy Code is frequently referred to as
a "reorganization" bankruptcy.“ Tamtéž.
87
K tomu více v kapitole 1 této práce.
88
Zde navíc částečně naráží i princip komparace neekvivalentních pojmů.
89
Při splnění dalších podmínek a maximální absolutní (stanovena v dolarech, nikoli procentech) míry zadlužení.
Tato míra je odlišná v případě nezajištěných a zajištěných věřitelů a obě hranice musejí být splněny kumulativně.
90
Ať už věřitelským obecným, doplněným návrhem dlužníka nebo dlužnickým návrhem.
91
United States Courts [online]. Dostupné z WWW:
<http://www.uscourts.gov/FederalCourts/Bankruptcy/BankruptcyBasics/Chapter7.aspx> [cit. 2013-02-26]
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v případě kapitoly 11 USBC jmenován především tam, kde existují důkazy o protiprávním
nebo minimálně nepoctivém jednání dlužníka a postavení debtor in possession tak musí
zastávat osoba od dlužníka odlišná. Trustee tedy není jmenován obligatorně. Inventarizačněadministrativní funkce plní debtor in possession, tedy dlužník nebo trustee. U.S. trustee pak
na dlužníka pouze dohlíží, aktivní zásahy ale vykonávat nemůže. Pokud není zřejmé, zda má
být jmenován nebo ustanoven trustee, U.S. trustee určí osobu tzv. examiner, který ověří,
komu by mělo být svěřeno dispoziční oprávnění. Examiner je tak do jisté míry alternativou
k funkci trustee.92
Německá úprava se vydala poněkud jednodušší cestou. Sloučila všechny subjekty do
osoby insolvenčního správce, který dohlíží na nakládání dlužníka s majetkovou podstatou
a (kromě konkursu) mu náleží dispoziční oprávnění jen do té míry, do jaké mu je přiřkne
soud. Česká úprava toto pojetí pak přejímá. Co se týče samotné majetkové podstaty, jsou dle
mého názoru principy všech zkoumaných úprav natolik obdobné, že se majetkové podstatě
budu věnovat až v rámci české úpravy reorganizace.
Americká úprava zná i návrh na předjednanou reorganizaci, která je principiálně
identická s úpravou předjednané reorganizace v ČR. Základem je časová souslednost, kdy
vyhotovení reorganizačního plánu předchází zahájení úpadkového řízení. Úmyslně neuvádím
termín insolvenční návrh, neboť americká úprava nerozlišuje fáze řízení, tak jak to činí InsZ.
Je to opět důsledek odlišných pojetí celého úpadkového řízení. Podle americké úpravy je
návrh podle kapitoly 11 USBC per se návrhem na povolení reorganizace, což (i pojmově)
převzala německá úprava a vytvořila tzv. Insolvenzplanverfahren. Česká úprava oproti tomu
(standardně) počítá s obecným návrhem na zahájení insolvenčního řízení, s rozhodnutím
o úpadku a teprve následně s konkrétním způsobem řešení úpadku.

3.1.2. Automatic stay a avoidable transfers
Automatické moratorium, jak jej označuje Richter v případě InsZ,93 neboli automatic
stay dle USBC, je nutným předpokladem jakéhokoli úpadkového řízení. Pokud by věřitelé
i po zahájení úpadkového řízení mohli nastupovat pořadem práva, nikdy by nemohla být
naplněna zásada pari passu a zejména pak uspokojení věřitelů pro rata.94 Automatické je toto
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EPSTEIN, D., NICKLES, S., WHITE, J., Bankruptcy. St. Paul: West Publishing, 1993 s. 748.
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 211.
94
Ke vztahu těchto principů viz. kapitola 5.2 této práce.
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opatření proto, že z důvodu jeho povahy nemusí být o jeho aktivování žádáno, ale nastává
zahájením řízení ex lege.
Odporovatelnost právních úkonů je dle USBC koncipována v duchu principu ochrany
dobré víry. Neruší totiž en bloc jakékoli předinsolvenční úkony dlužníka, ale dává správci do
rukou nástroj, kterým lze těmto úkonům ad hoc odporovat. Bude se jednat typicky o úkony
znevýhodňující věřitele nebo naopak zvýhodňující jen některé z nich. Tyto úkony jsou
odporovatelné do 3 měsíců a v případě „insiderů“ (tedy osob blízkých95) až do 1 roku před
zahájením řízení.

3.1.3. Věřitelé
Jak bylo naznačeno v první kapitole této práce, pojetí reorganizace a korporačního
schématu je ve všech zkoumaných úpravách principiálně stejné. Není tedy překvapivé, že
nejdůležitějším článkem reorganizace jsou v USA, jako nositelé reziduálních nároků, věřitelé.
Věřitelé pak vykonávají svoje nejzásadnější práva prostřednictvím věřitelského výboru
(committee). Jeden nebo více věřitelských výborů je ustanovuje U.S. trustee a tvoří je
nezajištění věřitelé. Postavení věřitelů je nejsilnější v případě hlasování o přijetí
reorganizačního plánu.

3.1.4. Reorganizační plán
Zásadními dokumenty pro průběh reorganizace podle USBC jsou disclosure statement96
a plan of reorganization. Pokud bych měl použít terminologii InsZ, jedná se o reorganizační
plán a zprávu o reorganizačním plánu. Obsahové náležitosti jsou de facto totožné
s náležitostmi českých ekvivalentů. Obdobné je i petiční právo v souvislosti s plánem.
Přednostní právo předložit plán má dlužník, a to po dobu 120 dní. Poté může plán předložit
dlužník nebo správce. O plánu hlasují věřitelé rozdělení do skupin dle reorganizačního plánu.
Plán musí být přijat alespoň jednou skupinou a má se za to, že skupina udělila souhlas, pokud
se pro jeho přijetí vyslovily více než 2/3 členů skupiny počítané podle výše pohledávky
a nadpoloviční většina členů počítaná podle hlav. Pokud skupina plán neschválila nebo jeho
schválení odporuje věřitel, jenž hlasoval proti, je přistoupeno k testu výhodnosti plánu

95

K přesnějšímu vymezení srov. § 101 odst. 31) USBC.
The disclosure statement is a document that must contain information concerning the assets, liabilities, and
business affairs of the debtor sufficient to enable a creditor to make an informed judgment about the debtor's
plan of reorganization. § 1125 USBC.
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každého z nesouhlasících věřitelů. Pokud jejich postavení dle plánu není horší než v případě
likvidace (konkursu) dle kapitoly 7 USBC, má se za to, že plán schválili. Tento test je obsažen
i v úpravě InsO.
Skutečnost, že řízení podle kapitoly 11 USBC může být z materiálního hlediska stejné
jako řízení podle kapitoly 7 USBC, a jsou tedy připouštěny likvidační reorganizační plány,
vychází dle mého názoru z pojetí způsobů řešení úpadku jako paralelních nezávislých řízení.
Jak bude uvedeno dále, toto pojetí převzala i německá úprava a dává tak věřitelům možnost
na řízený konkurs prostředky primárně sanačními. Naproti tomu česká úprava šla cestou
jednotného insolvenčního řízení a řízený konkurs pojímá jako sanaci primárně likvidačními
prostředky. Obě varianty jsou z pohledu výchozího bodu a dosaženého výsledku rovnocenné.
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4.

Německá úprava
reorganizaci)

insolvenčního

řízení

(s důrazem

na

Německá úprava předně, a dle mého názoru i právně-teoreticky správně, rozlišuje dvě
formy sanace právnických osob. První je tzv. Insolvenzplanverfahren,97 jehož pomocí lze
dosáhnout výsledků obdobných, jako je tomu v případě české úpravy reorganizace.98 Druhou
pak tzv. übertragende Sanierung, která je obdobou prodeje podniku jednou smlouvou v rámci
konkursu v InsZ. Ve všech uvedených případech se jedná o reorganizaci v materiálním slova
smyslu, úprava InsZ však z formálního pohledu řadí prodej podniku jednou smlouvou
v konkursu do likvidačních způsobů řešení úpadku, což si osobně myslím, že je méně
přiléhavé.

4.1.

Řízení o insolvenčním plánu (Insolvenzplanverfahren)
Ustanovení § 217 a násl. InsO o Insolvenzplanverfahren jsou, stejně jako česká úprava,

inspirovány kapitolou 11 USBC.99 Ustanovení § 1 InsO navíc přímo Insolvenzplan
zmiňuje,100 a to jako odchylnou úpravu sloužící zejména k udržení běhu podniku. Nikoli tedy
společnosti. Zde si myslím, že je právě jedno z kritérií, podle kterých český zákonodárce
systematicky zařadil prodej podniku v konkursu do likvidačních způsobů řešení úpadku. Jak
prodej podniku jednou smlouvou, tak übertragende Sanierung sanuje pouze podnik, nikoli
však společnost. Toto oddělení je však v rámci úpadkového řízení podnikatelů nezbytné,
a proto si myslím, že německá systematika je přesnější. Německé insolvenční řízení není na
rozdíl od českého jednotné a řízení o insolvenčním plánu pojímá jako odklon od běžného
insolvenčního řízení. Paralela se zde nabízí s úpravou ZKV, který konkursní a vyrovnací
řízení rovněž odděloval.
Dle ust. § 312 odst. 3 InsO nelze insolvenčního plánu užít v případě spotřebitelského
úpadku, řízení o insolvenčním plánu je tedy určeno výhradně pro podnikatele. Jak uvádí
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Bude dále překládáno jako řízení o insolvenčním plánu.
Byť po procesní stránce s výhradou, která bude rozvedena v dalším výkladu.
99
BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr
Siebeck, 1998 s. 153.
100
„ … oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens
getroffen wird.“
98

33

Bork,101 insolvenční plán je sice primárně instrumentem sanačním, nicméně může být
i platformou pro likvidaci dlužníka, byť cestou mimokonkursní.102 Tato alternativa by sice
v podmínkách InsZ teoreticky mohla být proveditelná, nicméně se tak fakticky dle mého
názoru bude dít zřídka, neboť procházet procesem schvalování insolvenčního plánu, aby
nakonec obsahem insolvenčního plánu byl ekvivalent prodeje podniku v konkursu, bude ve
většině případů, s přihlédnutím k transakčním nákladům, neekonomické. Jedinou výjimkou
z tohoto pravidla je situace, kdy již existuje nový investor a prostředky předjednané
reorganizace je následně insolvenční řízení maximálně urychleno. V podmínkách se rovněž
vyvinula praxe tzv. „řízeného konkursu“, který je likvidačně-sanačním řešením úpadku.
Německá teorie103 rozlišuje Liquidationsplan, Übertragungsplan, Sanierungsplan a ostatní
plány (např. Moratoriumsplan). Vždy v závislosti na tom, pro jaké řešení se věřitelé
rozhodnou. V tomto se německá úprava mnohem více blíží vyrovnání, jako alternativě ke
konkursnímu řízení. Na rozdíl od německé úpravy vyrovnání ale může být v rámci řízení
o insolvenčním plánu zachována i existence dlužníka právnické osoby, a to právě formou
reorganizace (v materiálním pojetí).
[Účelem insolvenčního plánu je poskytnutí takového právního rámce účastníkům řízení,
v němž mohou jednáními překonat úpadek dlužníka. Proto má být insolvenční plán
rozhodujícím přínosem k deregulaci úpravy insolvenčního řízení a má poskytovat nejvyšší
možnou míru flexibility, aby mohli účastníci řízení zvolit a zrealizovat pro ně co nejvýhodnější
způsob řešení úpadku.]104
Insolvenční plán může předložit buďto dlužník nebo insolvenční správce. Věřitelé
mohou však rozhodnutím schůze věřitelů sestavením insolvenčního plánu insolvenčního
správce pověřit, dispoziční oprávnění věřitelů tedy není zkráceno, je však dle mého názoru
procesně hůře vykonatelné, než je tomu v českých podmínkách. Na druhou stranu je třeba
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BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr
Siebeck, 1998 s. 153.
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Německé insolvenční právo termín konkurs sice běžně používá, nicméně InsO s ním neoperuje, proto pokud
je v kapitole o německém insolvenčním právu uveden pojem konkurs, rozumí se jím konkurs v materiálním
smyslu jako likvidační způsob řešení úpadku dlužníka.
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HESS, H, Liquidation und Sanierung nach der Insolvenzordnung : ein Handbuch für die Praxis in
systematischer Darstellung, Berlin : Neue Wirtschafts-Briefe, 1999 s. 173.
104
„Der Insolvenzplan verfolgt den Zweck den Beteiligten einen Rechtsrahmen für die einvernehmliche
Bewältigung der Insolvenz im Wege von Verhandlungen und privatautonomen Austauschprozessen zu schaffen.
Damit soll der Insolvenzplan der entscheidende Beitrag zur Deregulierung der Abwicklung des
Insolvenzverfahrens sein und ein Höchstmaß an Flexibilität gewähren, damit die Beteiligten die für sie
günstigste Art der Verfahrensabwicklung entdecken und zu realisieren vermögen“: HESS, H,
Sanierungshandbuch. 4. Auflage, Köln : Luchterhand - Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 2009 s. 592.
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uvést, že návrh insolvenčního plánu vzešlý od insolvenčního správce bude zpravidla
kvalitnější než věřitelský návrh. Zde je dle mého názoru jedna z příčin poněkud odlišného
pojetí přístupu k reorganizaci. Věřitelé tím, že pověří sestavením insolvenčního plánu
insolvenčního správce, nemusí vynakládat další prostředky mimo insolvenční řízení. Plán
může obsahovat od zákona (InsO) odlišnou úpravu poměrů zpeněžení a rozvrhu majetkové
podstaty, uspokojení věřitelů a odpovědnosti dlužníka. Pokud není v plánu uvedeno jinak,
splněním plánu zanikají v něm neuvedené pohledávky věřitelů.

4.1.1. Obsah insolvenčního plánu
Insolvenční plán obsahuje dvě části,105 popisnou (darstellender Teil) a konstitutivní106
(gestaltender Teil). V popisné části je uvedeno, která opatření budou po zahájení
insolvenčního řízení přijata, aby mohlo být dosaženo plánovaného uspořádání práv účastníků
řízení. Popisná část rovněž musí obsahovat všechny ostatní skutečnosti, které mohou být
podstatné pro rozhodnutí o tom, zda má být plán přijat a schválen či nikoli.107 V konstitutivní
části plánu je pak uvedeno, jakým způsobem budou práva a povinnosti, jakož i majetkové
poměry účastníků plánem změněny. Popisná část tedy bude obsahovat především ocenění
majetku dlužníka a navrhovaný způsob úhrady pohledávek věřitelů, tedy zda má být
společnost sanována, podnik prodán jednou smlouvou (übertragende Sanierung), či zda bude
společnost (i s podnikem) zlikvidována. Zpravidla108 pak popisná část obsahuje informaci,
kolik by věřitelé obdrželi bez přijetí plánu a v případě jeho přijetí. Tato informace není
dle zákona povinná, nicméně se jedná o jednu ze zásadních otázek při rozhodování věřitelů
o tom, zda plán mají schválit či nikoli. Opatřeními se rozumí především změny v provozu
podniku a jiné organizační a personální změny.109
Účastníky řízení jsou v tomto případě nezajištění věřitelé, odděleně uspokojovaní
věřitelé (absonderungsberechtigte Gläubiger) a dlužník. Insolvenční plán se sice může
dotknout i věřitelů, kteří nejsou insolvenčními věřiteli (aussonderungsberechtigte
Gläubiger)110 a věřitelů zapodstatových (Massegläubiger), nicméně výhradně na bázi jejich
dobrovolnosti, insolvenčním plánem jim nemůže být uložena žádná povinnost. Co se týče
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HÁSOVÁ, J. et al. Právní otázky podnikání v SRN. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 268.
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BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr
Siebeck, 1998 s. 155.
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obsahu změny práv a povinností, mají účastníci v tomto ohledu zcela volné pole působnosti.
Plán může stanovit vše, co neodporuje zásadám insolvenčního řízení a co má alespoň
teoretickou šanci na schválení.
Zajímavým z taktického hlediska je v této fázi proces formování skupin věřitelů.
Některé skupiny se utvářejí povinně, jinak je však na navrhovateli insolvenčního plánu, jak
bude skupiny formovat a kolik jich bude. Jedinou povinností je v tomto případě zachování
vzájemné rovnosti věřitelů. Věřitelé tedy nemohou být rozděleni do více skupin, pokud mají
stejné postavení a naopak, musejí být rozděleni, pokud jejich postavení je různé.
Po přezkoumání správnosti a úplnosti insolvenčního plánu insolvenční soud nařídí
jednání k projednání a přijetí plánu. Tato jednání se však mohou konat nejdříve
s přezkumným jednáním. Insolvenční plán je přijat, pokud všechny skupiny (ne většina)
s insolvenčním plánem souhlasily. V rámci každé skupiny se má za to, že hlasovala pro přijetí
insolvenčního plánu, pokud se pro jeho přijetí vyslovila většina členů, a to jak podle hlav, tak
podle výše pohledávek.111 Protože je takto nastavené hlasování velmi striktní, zavádí InsO
tzv. fikci přijetí. I pokud nebylo dosaženo většiny v rámci skupiny, má se za to, že souhlas byl
dán, pokud se věřitelé v této skupině nebudou nacházet v horším postavení, než kdyby
k přijetí plánu nedošlo a pokud tito věřitelé budou mít přiměřený podíl na rozvrhu. Toto platí
však pouze tehdy, vyslovila-li s insolvenčním plánem souhlas většina věřitelských skupin. Jak
bylo tedy uvedeno v předchozím odstavci, formování skupin může být poměrně složitou
alchymií.
Insolvenčnímu plánu může ještě odporovat dlužník. To ale vzhledem k fikci, že dlužník
plánu neodporuje, pokud by v případě nepřijetí plánu neměl horší postavení než při jeho
přijetí, bude v drtivé většině případů, neboť je i v zájmu věřitelů, aby dlužníkova situace byla
insolvenčním plánem zlepšena, nikoli zhoršena. Dlužník navíc tak jako tak přijde v případě
likvidačního způsobu řešení úpadku zpravidla o veškerý majetek. Pokud tedy dlužník
neodporuje nebo se uplatní fikce, musí insolvenční plán ještě schválit insolvenční soud.
Nejpozději v tento moment má každý věřitel právo odporovat přijetí insolvenčního plánu,
pokud by jeho přijetím došlo k újmě na jeho právech (tedy např. i nižšímu výnosu z výtěžku).
Takto se může bránit i věřitel, který není oprávněn o přijetí insolvenčního plánu hlasovat.
Promítá se zde tedy zásada ochrany menšin.
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Provádění reorganizačního plánu kontroluje (slovy InsZ) či dozoruje (Überwachung –
slovy InsO) insolvenční správce, exekutivní oprávnění má však dlužník, jemuž se, nestanovíli plán něco jiného – například povinnost souhlasu insolvenčního správce s určitými úkony –
vrací jeho jednatelské oprávnění v plném rozsahu. Insolvenční správce však není oprávněn
aktivně zasahovat, a to ani v případě pochybení na straně dlužníka. Může o tomto toliko
informovat věřitelský výbor a insolvenční soud.
Hlavní výhodou řízení o insolvenčním plánu je jeho rychlost a tím pádem
i ekonomičnost. Zatímco trvání Regelverfahren, tedy klasického insolvenčního řízení, které je
zakončeno konkursem, je počítáno na roky, řízení o insolvenčním plánu může být ukončeno
během několika měsíců.112 Proto je vhodné i pro likvidační způsoby řešení úpadku. Dlužník
taktéž není jen pasivním přihlížitelem, ale je do procesu sanace aktivně zapojen, což souvisí
i s možnou eventualitou zachování jeho existence. Největší nevýhodu řízení o insolvenčním
plánu představuje přílišná komplexnost insolvenčního plánu a tedy nároky na jeho sestavení.
Tento argument však není, vzhledem k účelu insolvenčního řízení, příliš oprávněný. Zejména,
má-li insolvenční plán vypracovat insolvenční správce.
Německé právo chápe vztah reorganizace a insolvenčního plánu opačně, než je tomu
v úpravě InsZ. Reorganizace, která není legislativním pojmem, chápe InsO v materiálním
slova smyslu a je tak jen jednou z cest, kterou se může řízení o insolvenčním plánu ubírat.
Naopak česká úprava chápe reorganizační plán jako fundamentální instrument reorganizace.
Od toho i různá označení tohoto plánu.

4.2.

Přenosná sanace (Übertragende Sanierung/Übertragungsplan)
Přenosná sanace neboli sanační likvidace113 je řešení úpadku dlužníka, při kterém je

oddělen dlužníkův podnik114 od osoby dlužníka a zpeněžen jako celek. Ekvivalentem
v českém právu je prodej podniku jednou smlouvou v rámci konkursu. Důvodem, proč toto
řešení úpadku zařazuji do této kapitoly je rozdílné chápání pojmu reorganizace v německém
a českém právu.
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BORK, R. Insolvenzverfahren [přednáška]. Hamburg: Universität Hamburg.
BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr
Siebeck, 1998 s. 172.
114
Popř. jeho část
113

37

Kauzality volby tohoto řešení úpadku dlužníka jsou de facto identické s těmi u prodeje
podniku jednou smlouvou v konkursu dle InsZ. Podnik musí mít určitou přidanou hodnotu
jako celek.115 V případě, že tuto nemá, lze prodat aktiva po kusech, neboť budou zpravidla
likvidnější než celý podnik. Zjištění ceny podniku je samozřejmě úkolem insolvenčního
správce. Dovoluji si však tvrdit, že se bude potýkat se stejnými obtížemi jako insolvenční
správce český, resp. jím vybraný znalec.116 Rozdílný je však procesní postup, jakým bude
prodeje podniku dosaženo. Českou úpravu považuji v tomto případě za poněkud
schizofrenickou. Věřitelé se s investorem, třetí osobou, což je nezbytný předpoklad pro toto
řešení úpadku, dohodnou, že má cenu podnik sanovat a následně je na dlužníka prohlášen
konkurs. Pro českou úpravu na druhou stranu hovoří skutečnost, že dlužník je skutečně
(v případě právnické osoby) zlikvidován, byť provoz jeho podniku je zachován.
I v německých podmínkách lze institutu přenosné sanace užít také v případě konkursu.
Pokud mezi dlužníkem a/nebo věřiteli neexistuje shoda o sanaci podniku dlužníka, avšak
z ekonomického pohledu je tento způsob nejvýhodnější, může k prodeji podniku dojít
i v rámci Regelverfahren. Přestože je tento institut hraniční, převažuje v něm dle mého názoru
sanační složka a „řízený konkurs“, jak je nazýváno řešení předjednaného prodeje podniku
v rámci insolvenčního řízení dle InsZ, tak zcela neodpovídá povaze tohoto institutu.
Zvláštní režim je, shodně s českou úpravou, nastaven pro nabývání podniku
spřízněnými osobami. Obdobné je také technické provedení prodeje podniku. Věřitelé
rozhodují o směřování insolvenčního řízení, tedy zda má být podnik prodán jako celek,
insolvenční správce následně zajistí provedení prodeje. Důsledky prodeje podniku pro
pracovněprávní vztahy jsou taktéž identické, stejně tak ručení převodce za závazky
nabyvatele se neuplatní.

4.3.

Oddlužení (Rechtsschuldbefreiung)
S ohledem na mé úvahy de lege ferenda v závěrečné části této práce jsem se rozhodl

krátce zmínit i o podmínkách oddlužení v německém právu. Německé právo umožňuje
oddlužení u fyzických osob a nerozlišuje, zda jsou podnikateli či nikoli. Podmínky oddlužení
jsou sice dle mého názoru podle německé úpravy přísnější, avšak jen potud, pokud se jedná

115
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Going concern hodnotu.
K tomu srov. kapitolu 6.3 této práce.
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o specifikaci poctivého záměru dlužníka. Oddlužení podle InsO není přípustné, pokud
dlužník:


byl pravomocně odsouzen za úmyslný úpadkový trestný čin



nabyl v posledních třech letech majetek lstí



s dlužníkem bylo v posledních deseti letech vedeno řízení o oddlužení



v posledním roce poškodil své věřitele nadměrným plýtváním s majetkem nebo
přijetím nepřiměřených závazků



porušil v insolvenčním řízení povinnost informační nebo povinnost spolupráce



pokud v insolvenčním řízení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje
Na druhou stranu InsO nepožaduje, aby věřitelé obdrželi nějaké minimální procentní

uspokojení svých závazků. Lhůta, po kterou se dlužník musí „řádně chovat“117 a mimo jiné
splácet věřitelům dluhy, je sedmiletá.
Rozhodnutí o povolení oddlužení je výhradně na insolvenčním soudu. Tato skutečnost
znevýhodňuje věřitele, myslím si, pouze zdánlivě. Pokud je totiž insolvenční soud toho
názoru, že je splněna, jako základní předpoklad, podmínka poctivého záměru dlužníka, je
v případě úpadku pro věřitele vždy výhodnější, pokud bude oddlužení dlužníka fyzické osoby
povoleno. Na rozdíl od právnických osob nebudou fyzické osoby v úpadku typicky
disponovat žádným majetkem. Aktivem dlužníka je tedy jen potenciální budoucí příjem ze
závislé činnosti a k jako takovému je k němu potřeba přistupovat. Insolvenční soud má navíc
možnost, v případě, že dlužník v rámci sedmileté lhůty poruší některou z podmínek
oddlužení, rozhodnutí o povolení oddlužení zrušit, a to tak ztratí svoji účinnost a věřitelé
mohou na dlužníka opět nastoupit prostředky individuální exekuce. To bude mít typicky ten
důsledek, že se dlužník opět ocitne v úpadku, oddlužení však již nebude moci být povoleno.
Německá úprava reorganizace (v materiálním smyslu), a ostatně i souvisejících institutů
insolvenčního práva, je dle mého názoru ještě více procesualistická než ta česká. Celé
insolvenční řízení je více členěno, což na jednu stranu zjednodušuje práci odborníkům, laik
však nemá reálnou šanci se takovým řízením probít sám, bez pomoci právníka. Tento koncept

117

Wohlverhaltensperiode
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je však německému právu obecně vlastní a tato tendence se odrazila i v novém českém
občanském zákoníku, který je částečně úpravou BGB inspirován.118
Německé insolvenční právo nestanoví žádné limity pro vstup do reorganizace
prováděné v rámci řízení o reorganizačním plánu, ani kvalitativní (s výjimkou omezení na
právnické osoby), ani kvantitativní a nechává ji tak otevřenou všem podnikatelům. Zda je
takto liberální přístup řešením, je otázkou, nicméně z absolutních čísel nevyplývá,119 že by
s takto nastaveným mechanismem byly dveře reorganizace příliš otevřeny a reorganizace byla
zneužívána. Absenci zmíněných limitů pro oddlužení fyzických osob však lze hodnotit
kladně.

118

Namátkou zmíním např. pojetí odpovědnosti za škodu, její dělení na mimosmluvní, předsmluvní (culpa in
contrahendo) a smluvní a s tím související povinnost volby správného nároku.
119
Neue Statistik von Schultze & Braun belegt: Insolvenzplan wird zu selten genutzt. [online] Dostupné z
WWW: <http://www.schubra.de/de/presseservice/pressemitteilungen/sb/InsolvenzplanIndex1999bis2011.pdf>
[cit. 2013-01-26]
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5.

Insolvenční zákon (zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení)
V českém právním řádu nastal zásadní posun k modernímu pojetí insolvenčního práva

až spolu s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, který nabyl účinnosti 1. ledna
2008. V následujících kapitolách se tedy budu věnovat současné úpravě insolvenčního práva,
a to především s ohledem na mantinely, které insolvenční řízení, směřující k reorganizaci,
buduje a ve kterých je nutno se v průběhu insolvenčního řízení (a reorganizace) pohybovat.
Dle P. Holešínského a M. Strnada120 byla úprava dle ZKV cílena především na úpadek
malých a středních podnikatelů, přičemž v případě úpadku velkých společností byla velmi
nevhodná. Úpadci nebyli vůbec diferenciováni a řešení úpadku pro ně existovala totožná, tedy
konkurs a vyrovnání. Souhlasím s autory, že prvořadým cílem úpadkového řízení není
vstřícnost vůči úpadci, ale co nejvyšší poměrné uspokojení pohledávek věřitelů, nicméně, jak
vyplývá i z úvodních kapitol této práce, motivace úpadce k řešení situace úpadku sanační
cestou či zvýhodnění jeho postavení v rámci úpadkového řízení, je trend, který se
v posledních desetiletích zdá být tím správným pro motivaci úpadce ke včasnému podání
návrhu na prohlášení úpadku, důsledkem čehož je zároveň i vyšší uspokojení věřitelů.
Holešínský se Strnadem uvádějí, že reorganizace je vhodná zejména pro velké podniky,
které mohou nadále přinášet hodnoty. Pokud tedy byla úprava ZKV vhodná zejména pro malé
a střední podniky a nereflektovala na úpravu úpadku velkých podniků, neměl dle mého
názoru zákonodárce při přijímání nové úpravy vychýlit kyvadlo do druhého extrému. Důvody,
proč nemohlo být vyrovnací řízení užíváno ve více případech, byly nastíněny v předchozích
kapitolách. Jak bude uvedeno dále, právě reorganizace podle InsZ je vhodná především pro
velké podniky a menší podniky tak stále čelí stejné situaci jako v době platnosti ZKV.
Insolvenční zákon je úpravou speciální a pokud jiná úprava stanoví odchylné podmínky,
má úprava obsažená v InsZ přednost.121 Zcela separátně je řešen úpadek finančních
institucí,122 což má odůvodnění v jejich specifickém postavení, zejména s ohledem na
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HOLEŠÍNSKÝ, STRNAD, Nové způsoby řešení úpadku dle IZ.. Právní rozhledy č. 1/2008 s. 8.
Např. ustanovení o absenci ručení prodávajícího při prodeji podniku podle § 290 a násl. InsZ. K tomu srov.
§ 477 odst. 3 ObchZ.
122
Finanční institucí se dle ust. § 2 písm. k) InsZ rozumí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna
a zajišťovna, a za dále stanovených podmínek tohoto zákona [InsZ] i některé další osoby.
121

41

mnohost drobných věřitelů a zvláštní zájem na ochraně jejich pohledávek. Nejedná se však
jen o pohledávky, ale i závazky. Pokud by probíhalo v případě finančních institucí insolvenční
řízení běžným způsobem, akcelerace úvěrů by nutně měla i fatální makroekonomický
dopad123 a dovolím si tvrdit, že by se odrazila v zásadním nárůstu úpadku příjemců úvěrů.
V následujících podkapitolách se pokusím popsat základní principy a pojmy, se kterými
InsZ pracuje.

5.1.

Důvody přijetí a změny koncepce ve vztahu k sanačním řešením úpadku
Důvodová zpráva jmenuje jako jeden z hlavních důvodů nutnosti přijetí nové úpravy

rozšíření možností řešení způsobu úpadku. „Za zcela základní nedostatek dnešní úpravy je
třeba považovat naprostou převahu likvidační formy nad formou sanační.“124 Důvodů pro
přijetí nové komplexní úpravy však bylo více. Vysoký počet novelizací (celkem jich bylo 23
včetně nálezů Ústavního soudu)125 způsobil ještě větší zmatek v už tak nepřehledné
a nevyhovující úpravě, i s ohledem na to, že novelizovány musely být v návaznosti na ZKV
i jiné související zákony, a zpřehlednění zákonné úpravy tak bylo nezbytné. Jak bylo uvedeno
v kapitole týkající se vývoje českého úpadkového práva, v období po konci druhé světové
války až do přijetí ZKV české úpadkové právo stagnovalo a nemohlo odpovídajícím
způsobem reagovat na vývoj úpadkového práva v zahraničí.126 V důvodové zprávě k InsZ je
uvedeno, že tímto přerušením bylo přijetí úpravy ZKV vlastně koncepční, neboť ZKV
navázal na úpravu řádu konkursního, vyrovnacího a odpůrčího z roku 1931.127 S čímž se dá
vesměs souhlasit, svědčí to však ze strany zákonodárce o naprostém nepochopení dopadu
celospolečenské změny spojené s rokem 1989 na úpadkové řízení a úpadkové právo obecně.
Zatímco úpadkové právo v demokratických zemích tou dobou již reflektovalo na úpadek
velkých společností, ale mělo zároveň řešení i pro úpadek spotřebitelů, české řešení úpadku
zůstalo až do přijetí InsZ pohříchu na úrovni poválečné a bylo jím možno efektivně řešit
pouze úpadek malých a středních podnikatelů.128 Diferenciace způsobů řešení úpadku
v závislosti na povaze úpadce byla tedy rovněž nezbytná. I postavení věřitelů bylo nutno
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Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha : ČAK. Dostupné z WWW:
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revidovat. Způsob řešení úpadku a vedení řízení měli dle ZKV ve svých rukou soud a správce
konkursní podstaty, věřitelé tedy neměli mnohdy žádnou možnost, jak směřování řízení
o úpadku jejich dlužníka ovlivnit. „Rozhodnutí o způsobu řešení bylo svěřeno do rukou
aktérů, kteří na ekonomických výsledcích řízení buďto nebyli zainteresování vůbec (soud),
nebo na něm byli zainteresováni navýsost problematickým způsobem (správce).“129 To
spočívalo i v malé možnosti ovlivnění osoby správce a způsobu jeho kontroly. Zajištění
věřitelé byli dle ZKV navíc uspokojování jen částečně.
Snaha o modernizaci právní úpravy úpadkového řízení stála především na následujících
bodech:130


Nová úprava insolvenčního práva je úpravou komplexní – nejedná se tedy
o rozsáhlou novelizaci, nýbrž o přijetí úpravy zcela nové, odpovídající moderním
trendům úpadkového práva a odpovídající svými zásadami současné potřebě tržního
hospodářství.



Jednotné insolvenční řízení – na rozdíl od předchozích úprav, které znaly více řízení
(konkursní, vyrovnávací, odpůrčí), zavádí InsZ jedno řízení, v němž pak dle
konkrétních specifik úpadce volí věřitelé některý ze způsobů řešení úpadku. Až do
rozhodnutí o úpadku je ale v podstatě totožný, tím je dotčena i systematika InsZ.



Reorganizace – důvodová zpráva označuje za jeden z nejdůležitějších prvků právě
zařazení reorganizace do InsZ. Pokud mohu soudit, v praxi se však nakonec ukázalo,
že ne reorganizace, ale spíše oddlužení je mnohem využívanějším řešením
úpadku, jehož zavedení insolvenčním zákonem bylo neméně podstatné.



Mnohost způsobů řešení úpadku – skutečnost, že nová úprava zavádí více způsobů
řešení úpadku, vyvěrá z nutnosti diferenciace mezi úpadci, na což úprava ZKV zcela
rezignovala. Insolvenční zákon tedy zná konkurs, nepatrný konkurs, reorganizaci
a oddlužení, a to oddlužení pomocí splátkového kalendáře a oddlužení vyrovnáním,
které navazuje na předchozí úpravu vyrovnání v ZKV.
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Předběžné moratorium – oproti ochranné lhůtě v ZKV je předběžné moratorium
vázáno na souhlas většiny věřitelů a více tak akcentuje zájmy věřitelů. V tomto
případě totiž musejí mít věřitelé jistotu, že během tříměsíční lhůty nedojde
k podstatnému zhoršení stavu majetku dlužníka.



Zrychlení a zefektivnění řízení – byť v tomto bodě záleží především na aplikaci ze
strany soudů, nová úprava však dává procesním subjektům nástroje, jak úpadek
urychlit, a to především předvídatelností postupu všech subjektů, zúčastněných na
řízení a pořádkovými lhůtami. Dle § 83 InsZ taktéž nelze lhůty dle InsZ prominout.



Insolvenční rejstřík – základní úlohou insolvenčního rejstříku je zajistit maximální
míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu.
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní
informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů
i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. V insolvenčním rejstříku se
zahájení insolvenčního řízení oznamuje vyhláškou do dvou hodin v rámci pracovní
doby soudu.131 Svoji povahou jsou údaje uvedené v insolvenčním rejstříku speciální
k údajům uvedeným v obchodním rejstříku.



Doručování – v souvislosti s insolvenčním rejstříkem je nutno zmínit ještě změnu
koncepce doručování, která determinuje povahu insolvenčního řízení a odlišuje jej od
jiných druhů civilního procesu. V insolvenčním řízení se doručuje zásadně vyhláškou,
která se zveřejňuje na úřední desce soudu a v insolvenčním rejstříku, byť InsZ
v některých případech zná i doručování do vlastních rukou. Zveřejněním
v insolvenčním rejstříku se písemnost považuje za doručenou.132

5.2.

Zásady insolvenčního řízení
Interpretace jakéhokoli zákonného ustanovení není možná bez současné aplikace zásad,

které příslušné ustanovení ovládají. Nejinak je tomu i v rámci insolvenčního řízení. Zásady
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WINTEROVÁ, A. et al. Civilní právo procesní. 6. vydání. Praha: Linde, 2011 s. 594.
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insolvenčního řízení jsou inkorporovány přímo v textu zákona a umožňují při každém úkonu
v rámci insolvenčního řízení posoudit, zda je tento úkon v souladu s účelem insolvenčního
zákona.133 Zásady však prostupují celý InsZ a nalezneme je i jinde než jen v ust. § 5 InsZ,
který je nazván „Zásady insolvenčního řízení“. Jednotlivé zásady jsou z toho důvodu
rozděleny bez ohledu na znění ust. § 5 InsZ.



Zákaz zvýhodňování a poškozování134 – vztahuje se na všechny účastníky
insolvenčního řízení. Doplňuje účel insolvenčního zákona, tedy co nejvyšší a poměrné
uspokojení věřitelů, vyjádřený v ust. § 1 InsZ. Tato zásada odráží vývoj úpadkového
práva a chrání nejen věřitele, ale i dlužníky před příliš tvrdými dopady úpadku
a zároveň vylučuje neoprávněné zvýhodnění – tím bude zpravidla zvýhodnění
některého z věřitelů.



Rovné (obdobné) zacházení a postavení (par conditio creditorium) – možnosti
věřitelů, kteří mají rovné postavení, musí být v insolvenčním řízení stejné. Tato zásada
je tedy pozitivním projevem zásady předchozí, avšak je uplatnitelná pouze na věřitele.



Zásada pari passu – neboli poměrné uspokojení věřitelů. Jedna ze stěžejních zásad
úpadkového práva. Věřitelé mají být uspokojeni poměrně, a to dle výše svých
(přihlášených) pohledávek. Zásada pari passu je tedy jedním z konkrétních projevů
postavení věřitelů par conditio creditorium. Často je zásada pari passu označována
jako uspokojení věřitelů pro rata, což není úplně přesné, neboť zásada uspokojení pro
rata se uplatní pouze ve vztahu k nezajištěným věřitelům.



Hospodárnost řízení - Dle této zásady musí být dosaženo co nejvyššího, rychlého
a hospodárného uspokojení věřitelů. Opět je zde tedy promítnut účel InsZ, tato zásada
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Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)
o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 10.
134
K tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 8. 2010, sp. zn. 1 VSPH 642/2010: „[…] insolvenční řízení
má za cíl uspořádat majetkové poměry dlužníka a v co nejvyšší míře uspokojit všechny insolvenční věřitele.
V rámci insolvenčního řízení je třeba sledovat zásadu rovnosti všech účastníků, která je obecnou zásadou
civilního řízení, přičemž pokud jde o vztah mezi insolvenčními věřiteli navzájem, je třeba dodržovat zásadu
hájení společného zájmu věřitelů (§ 5 IZ), protože insolvenční řízení nemá za cíl uspokojit jen jednoho či několik
málo z věřitelů, jak je tomu v případě exekučního řízení. Společný zájem věřitelů je zájmem nadřazeným zájmům
jednotlivců a jeho cílem je, aby byli spravedlivě a v co nejvyšší možné míře uspokojeni všichni věřitelé.“
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jej pouze rozšiřuje. Projevem této zásady jsou zejména velmi krátké procesní lhůty,
které InsZ zavádí a také absence možnosti zmeškání těchto lhůt prominout.


Ochrana dobré víry – i přesto, že tato zásada vyplývá z obecných zásad, zákonodárce
ji do výčtu ust. § 5 InsZ explicitně zařadil. I v insolvenčním řízení platí, že dobrá víra
při úkonech učiněných před zahájením se presumuje. V případě pochybností bude tedy
na insolvenčním správci tuto skutečnost, typicky v incidenčním sporu, popřít.
V případě, že půjde o prokázání dobré víry po zahájení insolvenčního řízení, je
důkazní břemeno na třetí osobě. V tom vidím oproti ZKV zásadní posun, neboť dle
InsZ nejsou žádné úkony rušeny zpětně automaticky.



Zákaz individuálního uspokojení – z povahy všech úpadkových řízení vyplývá, že
individuální exekuce je od určitého bodu vyloučena. Pokud by některý z věřitelů za
součinnosti dlužníka, nebo i bez ní, postupoval v rozporu s touto zásadou, porušil by
zároveň i většinu zásad předešlých. Navíc by se jak věřitel, tak dlužník dopustili
trestněprávně kvalifikovatelného jednání.



Společný zájem věřitelů – zájem nadřazený individuálním zájmům jednotlivých
věřitelů. Pokud je např. dominantní věřitel zástupcem věřitelů, nesmí upřednostnit svůj
zájem před společným zájmem. Soud může tímto maximem prolomit i pokyn
zajištěného věřitele nebo rozhodnutí schůze věřitelů, pokud se nejedná o hlasovaní
o způsobu řešení úpadku nebo volbu/odvolání insolvenčního správce



Vztah k OSŘ – insolvenční zákon je ve vztahu k OSŘ lex specialis a OSŘ se tedy
užije tam, kde InsZ nestanoví jinak, nebo kde by použití OSŘ bylo v rozporu právě se
zásadami insolvenčního řízení. Příslušnost soudu je vždy určována podle OSŘ. Právě
kombinace ust. § 5 a § 7 InsZ tedy tvoří normativní pravidla pro aplikaci ostatních
ustanovení InsZ.
Pokud jsem u úpravy ZKV uvedl, že jedním z determinujících znaků je zásada

dispoziční, u insolvenčního řízení dle InsZ to platí dvojnásob. Věřitelé totiž mohou dle
současné úpravy daleko více nakládat s řízením, což se projevuje zejména přenesením
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku ze soudu na schůzi věřitelů. Věřitelé pak jsou oprávněni
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v případě reorganizace navrhovat její povolení a mají tedy právo navrhnout sanaci dlužníkova
podniku.
Co se týče ostatních zásad, tedy projednací, písemnosti a rovnosti stran, u těch k tak
výraznému posunu nedošlo. I pro insolvenční řízení tedy tyto zásady platí prakticky v tom
rozsahu, v jakém byly uplatňovány v rámci konkurzního řízení dle ZKV.

5.3.

Úpadek a jeho formy
Legální definici úpadku nalezneme v ustanovení § 3 InsZ. „Dlužník je v úpadku, jestliže

má, a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto
závazky není schopen plnit.“ Pokud dlužník kumulativně splňuje všechny tyto tři podmínky,
nalézá se ve stavu platební neschopnosti. Ustanovení pod písm. § 3 odst. 1 písm. a) a b) InsZ
jsou považovány za objektivní hlediska úpadku, písm. c) za subjektivní hledisko. Teprve
osvědčením úpadku pak v pravém slova smyslu dochází k přenesení reziduálního nároku ze
společníků na věřitele a k ekvitní subordinaci (subordinace nároku společníků).

5.3.1. Platební neschopnost
Platební neschopnost je univerzální formou úpadku v tom ohledu, že úpadcem může být
kdokoliv.135 První podmínkou úpadku ve formě platební neschopnosti je pluralita věřitelů.
Tato nesmí být vytvářena uměle, účelovým dělením pohledávek.136 Pokud je věřitel jen jeden,
musí svojí pohledávku vymáhat individuální exekucí, neboť insolvenční řízení stojí na zásadě
poměrného uspokojení věřitelů a jediného věřitele nelze uspokojit poměrně. První dvě
podmínky jsou poměrně jednoduše ověřitelné, byť v rámci úpadkového řízení obecně je
informační výhoda jednoznačně na straně dlužníka.137 Co se týče podmínky třetí, tedy že
dlužník není schopen své závazky plnit, je nutné odlišovat neochotu, ať už jakkoli
motivovanou, od neschopnosti. Z tohoto důvodu byly do zákona vtěleny čtyři alternativní
vyvratitelné domněnky, které určují, kdy dlužník není schopen své závazky plnit.

135

Samozřejmě s výjimkami uvedenými v § 6 InsZ. Dle NOZ i svěřenský fond.
K tomu srov. ust. § 143 odst. 2 InsZ: „Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže
nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou
pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního
navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení
insolvenčního řízení.“
137
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 111.
136

47



Dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků – při naplnění
této domněnky je potřeba postupovat formou negativního testu, nikoli opačně. Pojem
„podstatná část peněžitých plateb“ je nutno vykládat tak, že se jedná o takový rozsah,
„který s přihlédnutím ke stavu hospodaření dlužníka nebude možno vyhodnotit za
nepodstatný. Musí se jednat o výrazný exces z jinak běžného hospodaření dlužníka“.138



Dlužník neplní své peněžité závazky po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě
splatnosti – P. Budín139 uvádí, že dle jeho názoru musí být podmínka mnohosti
věřitelů aplikována kumulativně i v případě této vyvratitelné domněnky, tedy že
k aktivaci této domněnky je potřeba alespoň dva věřitele s pohledávkou po splatnosti
delší než 3 měsíce. S tím se lze ztotožnit už jen na základě jazykového výkladu ust.
§ 3 InsZ, neboť se zde hovoří o závazcích v množném čísle.



Není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek
vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí – v tomto případě je dle mého
názoru potřeba, aby věřitel osvědčil, že individuální exekuce na majetek dlužníka byla
zastavena pro neúčelnost, tedy že dlužník nemá postižitelný majetek. Ne tedy, že by se
tak v případě podání návrhu na exekuci stalo. Tato domněnka je však problematická
v tom, že se teoreticky uplatní pouze u malého procenta případů a její splnění je
svázáno s dalšími náklady.140 Tato domněnka může také do jisté míry suplovat
věřitelský insolvenční návrh pro předlužení dlužníka, který je právnickou osobou nebo
fyzickou osobou podnikatelem. Vzhledem k informační nerovnosti stran je totiž
věřitelský návrh pro předlužení pouze teoretickou možností. V případě, že je totiž
exekuce zastavena pro nedostatek majetku, bude to u podnikatelů zpravidla znamenat
i předlužení, neboť současná neexistence postižitelného majetku a exekuovatelné
závazky o tomto stavu de facto svědčí.



Dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu
uložil soud – v případě poslední domněnky se jedná o jakýsi kontumační úpadek.

138

Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)
o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 7.
139
Tamtéž.
140
Pokud věřitel zná majetkové poměry dlužníka, musel by nejprve podat návrh na nařízení exekuce
i s vědomím, že bude exekuce pro neúčelnost zastavena a náklady řízení ponese oprávněný.
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V případě věřitelského insolvenčního návrhu soud dlužníka v souladu s § 128 InsZ141
může vyzvat, aby předložil listiny dokládající jeho aktuální finanční situaci.142
V případě, že dlužník tuto výzvu nesplní, má se zato, že je v úpadku a vylučuje se tím
možnost, aby se dlužník vyhnul úpadku pro svou (úmyslnou) nečinnost.
Dlužník má na druhou stranu dle ust. § 143 odst. 3 možnost osvědčit, že jeho platební
neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem
k okolnostem lze důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho
peněžitých závazků. Jinými slovy se jedná o ochranu proti úpadku z důvodu druhotné platební
neschopnosti dlužníka, protiprávním jednáním tedy není jen trestněprávně kvalifikovatelné
jednání ale i porušení povinnosti plnit smlouvu řádně a včas.

5.3.2. Předlužení
V případě úpadku právnických osob a fyzických osob podnikatelů143 připadá v úvahu
kromě úpadku ve formě platební neschopnosti ještě úpadek ve formě předlužení. Oběma
formám je společná podmínka plurality věřitelů. Druhou podmínkou předlužení je převaha
závazků, a to i nesplatných, nad hodnotou majetku dlužníka. Tato forma úpadku však
předpokládá, jak již bylo uvedeno, poměrně precizní znalost účetnictví dlužníka, proto je
využívána především pro dlužnické insolvenční návrhy.

5.3.3. Hrozící úpadek
Lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude
schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků, jedná se o hrozící
úpadek. „Insolvenční zákon tak dává dlužníkovi možnost řešit svoji majetkovou situaci poté,
co podá insolvenční návrh bez toho, aby jeho ekonomická situace již obsahovala znaky
úpadku.“144 V případě hrozícího úpadku zákon logicky předpokládá pouze dlužnický

141

K tomu srov. § 128 odst. 3 InsZ: „Insolvenční soud může rozhodnout, aby mu seznamy uvedené v § 104 odst.
1 předložil i dlužník, který není insolvenčním navrhovatelem; má-li insolvenční navrhovatel vůči dlužníku
vykonatelnou pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy.“
142
K tomu srov. § 104 odst. 1 InsZ:
„a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"),
b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"),
c) seznam svých zaměstnanců,
d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.“
143
Vychází z povinnosti vést účetnictví, bez něj je zjištění této formy úpadku de facto nezjistitelné.
144
Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)
o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2008, s. 8.
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návrh,145 pokud by totiž insolvenční návrh mohl podat i věřitel, stal by se tento postup dříve
nebo později zcela jistě formou šikany v obchodních vztazích a zřejmě nejen v nich. Postup,
kdy je podáván návrh na zahájení insolvenčního řízení pro hrozící úpadek, je typický pro
dlužníky, kteří si uvědomili svoji nastupující krizi, avšak z nějakého důvodu není možná
součinnost se současnými věřiteli. Tato varianta bude mít, např. za současného vstupu nového
kapitálu, svoje opodstatnění při současném podání návrhu na moratorium. Současní věřitelé
budou dočasně postaveni mimo hru a dlužník se pokusí krizi překonat s pomocí nového
investora.
Pro úplnost doplním, že ve všech uvedených případech se jedná o úpadek v právním
pojetí. Úpadek má samozřejmě i ekonomický rozměr, avšak bez úpadku v ekonomickém
pojetí nemůže nastat úpadek v pojetí právním.

5.4.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh)
Vzhledem k tomu, že insolvenční řízení je ovládáno zásadou dispoziční,146 může být

insolvenční řízení zahájeno výhradně na návrh věřitele nebo dlužníka a rozlišujeme tak
insolvenční návrh dlužnický a insolvenční návrh věřitelský. Pro obě formy stanoví zákon
částečně odlišné podmínky, kdy přísnější podmínky stanoví pro návrh dlužnický. Insolvenční
návrh musí dle § 103 InsZ kromě obecných náležitostí obsahovat označení dlužníka
a navrhovatele, rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek, skutečnosti ze kterých
vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny
důkazy a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá. V případě, že tyto náležitosti
návrh nemá, soud bez dalšího návrh odmítne, nevyzývá tedy v takovém případě k doplnění.

5.4.1. Dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení
V případě, že insolvenční návrh podává sám dlužník, musí dle ust. § 104 odst. 1) InsZ
předložit seznamy závazků, majetku a zaměstnanců, jejichž obsah je přesně stanoven, dále
listiny osvědčující existenci jeho úpadku, případně hrozícího úpadku. Dlužník může rovněž
spojit návrh s návrhem na povolení oddlužení, popř. s návrhem na povolení reorganizace.

145

K tomu srov. ust. § 97 odst. 3 InsZ: „Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li
o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.“
146
K tomu srov. kapitolu 5.2 této práce.
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Dlužníka na rozdíl od věřitele rovněž dle ust. § 98 InsZ stíhá povinnost insolvenční
návrh podat, a to bezodkladně poté, co se dozvěděl, nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět,
o svém úpadku. A to jak úpadku ve formě platební neschopnosti, tak ve formě předlužení.
V případě, že je právnická osoba již v likvidaci, stíhá uvedená povinnost likvidátora.
V případě, že tak dlužník, resp. jeho statutární orgán (popř. likvidátor), neučiní, odpovídá
věřiteli za škodu tím vzniklou. Škoda je pak vypočtena jako rozdíl hodnoty přihlášené
pohledávky a částky, kterou věřitel na uspokojení v insolvenčním řízení obdržel. Tento nárok
lze vůči členovi statutárního orgánu vznést nejdříve po ukončení insolvenčního řízení, neboť
před ním není výše pohledávky známa. V praxi se bohužel objevují případy, kdy se věřitelé
obrací na členy statutárního orgánu dlužníka s tímto nárokem již během insolvenčního řízení
s tím, že dlužník nemá žádný majetek, ze kterého by mohly být jejich pohledávky uspokojeny,
a tak je výsledek insolvenčního řízení předem jistý. Pokud by takový věřitel skutečně tento
svůj nárok uplatnil žalobou u soudu, soud by ji musel pro nedospělost takového nároku
zamítnout. Osoba povinná insolvenční návrh podat se však může odpovědnosti za opožděně
podaný insolvenční návrh zprostit i po jeho maturitě, pokud prokáže, že porušení povinnosti
(opožděné podání insolvenčního návrhu) nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení
pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení nebo že tuto povinnost nesplnila
vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na její vůli a které nemohla odvrátit. Jak
již bylo uvedeno, jen dlužník také může podat insolvenční návrh pro hrozící úpadek.
Věc, kterou musím hodnotit kriticky, je záloha na náklady dle ust. § 108 InsZ. Důvod,
proč tuto úvahu zařazuji na toto místo je nasnadě. V případě, že návrh podává věřitel, má tato
záloha své opodstatnění, nicméně v případě dlužníka, který se nachází v úpadku, je tato
záloha mnohdy nesmyslná a aplikace soudy je zpravidla velmi necitlivá. Dlužník se tak může
ocitnout v situaci, kdy je povinen podat insolvenční návrh, aby se zprostil odpovědnosti za
opožděně podaný návrh, ale soud ho tím, že mu uloží povinnost zaplatit zálohu na náklady
insolvenčního řízení, uvrhne do bludného kruhu, ze kterého nemá dlužník východisko. Zde
není na vině zřejmě ani tak zákonodárce, jako spíše soudy, které by měly brát více na zřetel
situaci dlužníků. Určitá favorizace alespoň dlužníků – fyzických osob, by v tomto případě
byla dle mého názoru minimálně vhodná. Největší roli sehrává záloha na náklady insolvenční
řízení u úpadců – podnikatelů, kde je záloha v přiměřené výši ekonomickým testem existence
majetku dlužníka – tedy zda má soud rozhodnout o prohlášení konkursu či insolvenční návrh
pro nedostatek majetku dlužníka zamítnout dle ust. § 144 InsZ.
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5.4.2. Věřitelský návrh na zahájení insolvenčního řízení
V případě dlužnického návrhu není podmínka plurality věřitelů problematická.
V případě, že však insolvenční návrh podává věřitel, je samozřejmě povinen mimo jiné
prokázat i tuto skutečnost. Zde se opět projevuje informační propast, která se mezi věřitelem
a dlužníkem vytváří. Účelové dělení pohledávek je zapovězeno a tak věřitelé (zejména ti
malí) stojí často před velmi obtížným úkolem, jak pluralitu věřitelů prokázat. V dobrém
postavení jsou v tomto směru paradoxně zaměstnanci dlužníka, kteří jsou zároveň jeho
věřiteli, neboť mohou těžit ze vzájemných osobních vazeb a postupovat koordinovaně i při
absenci odborů. Ostatní věřitelé pak musejí vycházet z veřejně dostupných informací
a spoléhat tak např. na výpisy z katastru nemovitostí, pokud je dlužník vlastníkem nějakých
nemovitostí. Ve výpisu z katastru nemovitostí může být uvedena buďto přímo zmínka
o probíhající exekuci, popř. alespoň údaje o dalším věřiteli, jehož pohledávka je potenciálně
po splatnosti.
Problematika věřitelských insolvenčních návrhů zahrnuje i tzv. „šikanózní návrhy“.
Šikanózní návrh je takový návrh, který je podán výhradně za účelem poškození dlužníka.
Z tohoto důvodu je v ust. § 147 InsZ zakotvena povinnost věřitele, jehož návrh na zahájení
insolvenčního řízení byl zamítnut nebo odmítnut, k náhradě škody eventuálně vzniklé
insolvenčnímu dlužníku. Striktnost odpovědnosti za insolvenční návrh je na straně věřitele
ještě akcentována presumpcí zavinění věřitele a ručením jeho statutárních orgánů, je-li
právnickou osobou. Recentní novelou InsZ147 pak byla ochrana dlužníků proti šikanózním
návrhům značně posílena, když byl do textu zákona vtělen § 128a InsZ, který soudu
umožňuje zjevně neopodstatněný návrh, který směřuje pouze k poškození dlužníka nejen
odmítnout, ale i uložit navrhovateli pořádkovou pokutu až do výše 50.000,- Kč. Nárok
dlužníka na náhradu eventuální škody tím samozřejmě dotčen není.

5.4.3. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
Podáním jednoho z výše uvedených návrhů je insolvenční řízení zahájeno a návrh
následně zveřejněn v insolvenčním rejstříku – tím nastávají účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení. Účinky automatického moratoria trvají až do skončení insolvenčního
řízení popř. do schválení reorganizačního plánu.148 Automatické moratorium má zásadní

147
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Zákon č. 334/2012 Sb., s účinností od 1. 11. 2012.
K tomu srov. § 109 odst. 5 InsZ.
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dopad na postavení některých procesních subjektů, dochází jím především k omezení práv
dlužníka i věřitelů. „Podstatou149 je suspendování procesních práv individuálního uspokojení
pohledávek věřitelů všech tříd a jeho nahrazení kolektivním procesem uspokojení pohledávek
věřitelů v rámci insolvenčního řízení.“150 Automatické moratorium podle ust. § 109 InsZ má
tedy následující projevy.


Pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny
žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. Pokud má tedy věřitel za dlužníkem
pohledávku, může ji nadále uplatnit pouze přihláškou pohledávky do insolvenčního
řízení. Nárok uplatněný u soudu v rozporu s tímto ustanovením žalobou by soud pro
nedostatek aktivní legitimace zamítl. Lhůty pro uplatnění práv, které lze uplatnit pouze
přihláškou, po zahájení insolvenčního řízení neběží.



Právo na uspokojení ze zajištění, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek
stanovených tímto zákonem. U tohoto ustanovení je potřeba důsledky vzniku
zajištění dle mého názoru ještě blíže specifikovat. V případě, že byl návrh na zřízení
soudcovského zástavního práva podán sice před zahájením insolvenčního řízení, ale
rozhodnuto o něm bylo až po zahájení insolvenčního řízení, má věřitel postavení
nezajištěného věřitele.151 V případě smluvního zástavního práva k nemovitostem InsZ
prolamuje zásady práva katastrálního. Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno
po podání návrhu na zápis zástavního práva do katastru nemovitostí avšak tento ještě
nebyl povolen, má věřitel rovněž postavení pouze nezajištěného věřitele. T. Richter152
s tímto konceptem polemizuje a vznáší argumenty zejména proti tomuto pojetí. Za
jeden z nejsilnějších argumentů považuji ochranu dobré víry nabyvatele, která je
vyjádřena právě v principu, že práva jsou v katastrálním řízení nabývána zpětně ke dni
podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a nabyvatel je po dobu trvání
katastrálního řízení před negativními důsledky ve změně postavení převodce.
Nabyvatel rovněž nemá žádný právní prostředek, jak se tomuto stavu bránit.
Insolvenční správce naproti tomu může zástavní právo, získané s úmyslem zkrátit
uspokojení ostatních věřitelů, odporovat dle ust. § 240 a n. InsZ. Jak ovšem dále
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Automatického moratoria - pozn. autora.
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 211.
151
K tomu srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011.
152
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 213 – 218.
150
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T. Richter153 uvádí, samotné insolvenční řízení by tento konstrukt neúměrně
zkomplikoval, neboť do skončení vkladového řízení by nebylo jasné, zda věřitel patří
mezi zajištěné nebo nezajištěné věřitele, což by se projevilo nejen v nejistém postavení
věřitele samotného, ale i v problémech při hlasování, kdy zajištění a nezajištění
věřitelé hlasují odděleně.


Výkon rozhodnutí či exekuci, lze nařídit nebo zahájit, nelze je však provést.
Paralelní vedení exekučního a insolvenčního řízení je sice poněkud nešťastné, neboť
jsou zdvojovány náklady řízení, nicméně si nemyslím, že apriorní odmítnutí této
dvojkolejnosti, jak činí T. Richter,154 je nezbytné. Insolvenční řízení je k řízení
exekučnímu speciální a exekuční řízení tak nemůže do insolvenčního přesahovat.
Je dle mého názoru na ekonomické úvaze věřitele, zda chce návrh na exekuci podat či
nikoliv. Ekonomicky výhodnější to bude zejména pro věřitele, počet jejichž
vymáhaných pohledávek je v řádu tisíců a výše. Tito věřitelé vymáhají své pohledávky
systémově a jakýkoli ad hoc zásah je ve výsledku dražší než podání návrhu na
exekuci, a to i přesto, že je dlužník v úpadku. Zároveň nařízení této exekuce zajišťuje
věřiteli prioritu po skončení insolvenčního řízení. Takový návrh je tedy podáván
zejména v případě oddlužení fyzické osoby, a to pro případ, že bude oddlužení
přeměněno v konkurs. Jeden z negativních důsledků této dvojkolejnosti každopádně
T. Richter nezmiňuje. Je jím faktický dopad na dlužníky, především pak fyzické osoby
při povoleném oddlužení. Oddlužení má nepochybně i rozměr sociální a v případě, že
dlužníkovi jsou i po povolení oddlužení doručovány exekuční příkazy, má to v mnoha
případech negativní dopad na dlužníkův psychický stav, neboť ne každý dlužník je sto
vztah obou těchto řízení předem pochopit.



Dlužník je povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou, pokud
se jedná o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku.
Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník
oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Automatické moratorium má rovněž za důsledek omezení nakládání s majetkovou
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Tamtéž.
Tamtéž s. 219.
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podstatou dle ust. § 111 InsZ. Toto omezení chrání především věřitele před
zmenšením uspokojení jejich pohledávek jednáním dlužníka. Pokud by snad dlužník
jednal v rozporu s tímto ustanovením, takové jednání by bylo ex lege neúčinné.
Dlužník však nadále může nakládat s majetkovou podstatou tak, aby byl zachován
provoz jeho podniku. V případě, že by totiž dlužník nemohl s majetkovou podstatou
nakládat vůbec, majetková podstata by se paradoxně zastavením provozu podniku
snížila a došlo by tak k pověstnému vylití vaničky i s dítětem. Pro úplnost je nutno
dodat, že tato povinnost se vztahuje k majetkové podstatě, ne k celému dlužníkovu
majetku. Tyto množiny budou vždy alespoň částečně koherentní, ne vždy ale zcela.
Účinky automatického moratoria může soud nad rámec stanovený v zákoně ještě
rozšířit, a to postupem dle ust. § 112 a § 113 InsZ, tedy ustanovit předběžného správce a/nebo
rozšířit omezení dlužníkova oprávnění nakládat s majetkem náležejícím do majetkové
podstaty. Obě opatření soud činí formou předběžného opatření.
Účinky automatického moratoria však nejsou neproblematické. V úvahu připadá
zejména zneužití tohoto institutu samotným dlužníkem a může tak docházet k obstrukci
zmíněného exekučního řízení.155 Věřitel sice může v takovém případě žádat náhradu škody
dle § 147 odst. 3 InsZ, nicméně výše škody bude v tomto případě jen velmi složitě
vyčíslitelná.

5.5.

Procesní subjekty
Reorganizace je, nadneseně řečeno, hra, kterou musí hrát všichni zúčastnění. Záleží

především na věřitelích, zda při splnění zákonných podmínek reorganizaci schválí, nicméně
mohou toto rozhodnutí nechat i na soudu. Návrh na reorganizaci může podat i dlužník. Pokud
se ale na reorganizaci podílet nehodlá, přes jeho odpor bude reorganizace prosaditelná jen
velmi stěží. Insolvenční správce nepřebírá v případě reorganizace jednatelské oprávnění, jeho
pozice je tedy, na rozdíl od konkursu, především inventarizačně-zpravodajská a dozorová.

155

Dlužník bude např. podávat návrh na zahájení insolvenčního řízení vždy jeden den před termínem konání
dražby, ale nikdy nezaplatí soudní poplatek.
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5.5.1. Soud jako procesní subjekt
Soud má v insolvenčním řízení především funkci rozhodovací a dohlédací, na rozdíl od
úpravy ZKV však soud není primárně tím subjektem, který určuje způsob řešení úpadku
dlužníka, zde byla jeho pozice oproti předchozí úpravě zákonodárcem správně omezena.156
Soud, jako jediný subjekt, může ze své pozice ukládat ostatním dále zmíněným subjektům
povinnosti. Ty budou ukládány zejména insolvenčnímu správci a dlužníkovi. Soud tedy vede
celé insolvenční řízení a dohlíží na něj jako strážce společného zájmu věřitelů, směřování
řízení však ovlivňuje pouze podpůrně, když povoluje nelikvidační způsoby řešení. I tato
skutečnost svědčí o tom, že insolvenční řízení je ovládáno zásadou dispoziční. Soud v rámci
insolvenčního řízení rozhoduje zásadně usnesením, která jsou účinná v případě ústního
jednání okamžikem vyhlášení, popř. zveřejněním v insolvenčním rejstříku, pokud nebyla
doručena účastníkům na jednání. Věcně příslušným k projednání insolvenčního návrhu je
vždy krajský soud.

5.5.2. Dlužník
Dlužník, který je dalším procesním subjektem, je spolu s věřiteli, kteří vůči němu
uplatňují své právo, zároveň i účastníkem řízení. Účastníkem insolvenčního řízení, byť jeho
parciální částí, je i osoba, která v rámci insolvenčního řízení uplatňuje své právo – bude jím
typicky osoba aktivně legitimovaná k podání excindační žaloby.
Dlužník je vlastníkem majetku, proti němuž je insolvenční řízení vedeno, a zároveň není
schopen plnit závazky vůči věřitelům. V rámci insolvenčního řízení má dlužník v mnoha
ohledech výjimečné postavení. Je to jen dlužník, kdo má petiční přímus k zahájení
insolvenčního řízení a dispoziční oprávnění dlužníka je rovněž nejvyšší měrou InsZ

156

K tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 4. 2009 sp. zn. 1 VSPH 179/2009 „Odvolací soud
nesdílí názor soudu prvního stupně, na němž napadené rozhodnutí stojí, dle kterého při absenci kvalifikovaného
souhlasu věřitelů s návrhem dlužníka na povolení reorganizace je nutno vždy rozhodnout o způsobu řešení
úpadku konkursem. Tak by tomu mělo zcela jistě být, vzhledem k dikci § 326 odst. 1 písm. c) IZ, v případě návrhu
věřitele, u dlužnického návrhu pak jen tehdy, pokud by věřitelé dali kvalifikovaně najevo, že si přejí řešit
dlužníkův úpadek konkursem (§ 150-152 IZ). O žádnou z těchto variant ale v souzené věci nejde, proto
prohlášení konkursu přicházelo v úvahu, jen pokud by soud dospěl k závěru, že v daném případě insolvenční
zákon reorganizaci neumožňuje. Nechal-li přitom soud věřitele o dlužníkově návrhu hlasovat, měl zřejmě jeho
návrh z hlediska náležitostí vyžadovaných v § 317 a násl. IZ za řádně podaný, i samu reorganizaci za přípustnou
ve smyslu § 316 IZ. Bylo-li tomu skutečně tak, zbývalo již toliko posoudit, zda tu nejsou důvody pro zamítnutí
návrhu upravené v § 326 odst. 1 IZ a v případě negativní odpovědi bylo namístě dlužníkově návrhu vyhovět.“
a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 6. 2009 sp.zn. 2 VSPH 378/2009 „Dlužno dodat, že usnesením
schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku je insolvenční soud vázán (§ 150 IZ) a nemůže je zrušit
i kdyby odporovalo společnému zájmu věřitelů (§ 54 IZ).“
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omezováno, byť s výjimkou konkursu může dlužník provádět běžnou správu majetkové
podstaty po celou dobu insolvenčního řízení. Účast dlužníka na insolvenčním řízení je
nezbytná a dlužník je tak účastníkem po celou dobu řízení.157 Změny v osobě dlužníka jsou
během insolvenčního řízení ze zřejmých důvodů vyloučeny. Typicky je nejprve omezeno
dispoziční právo dlužníka k majetkové podstatě, jež je následně zpeněžena, a z výtěžku
uspokojeni věřitelé.

5.5.3. Věřitelé
Věřitelem je každý, kdo má za dlužníkem pohledávku. Insolvenčním věřitelem je pak
takový věřitel, který má vůči insolvenčnímu dlužníku přihlášenou pohledávku. Pokud věřitel
pohledávku nepřihlásí, jeho nárok nezaniká, může jej však uplatnit až po skončení
insolvenčního řízení.158 Vzhledem k zásadám insolvenčního řízení musí věřitelé postupovat
v rámci insolvenčního řízení proti dlužníku zásadně společně. To však neznamená, že by
všichni věřitelé měli stejné postavení. Podle svých jednotlivých nároků a tedy specifik
přihlášených pohledávek se věřitelé rozpadají do skupin. České insolvenční řízení zná
z hlediska skupin určených pro separátní hlasování na schůzi věřitelů pouze dvě skupiny
věřitelů. Jsou jimi věřitelé zajištění159 a nezajištění. Důvodem je možnost odlišné motivace
těchto věřitelů na způsobu řešení úpadku dlužníka. Zatímco seniorní věřitelé budou
z majetkové podstaty uspokojeni vždy a záleží jim tedy především na časovém aspektu,
nezajištění věřitelé usilují o co nejvyšší procentuální uspokojení svých pohledávek.
Věřitelé jsou také v největší míře oprávněni nakládat s insolvenčním řízením. Jsou to
právě věřitelé, kteří rozhodují o směřování insolvenčního řízení, i pokud by snad nebylo
zahájeno z jejich strany, a to především v případě výběru způsobu řešení úpadku. Věřitelé
mohou však např. i odvolat insolvenčního správce a zvolit si nového. Rozhodnutí věřitelů se
přijímá na schůzi věřitelů, a to typicky většinou hlasů, počítanou podle výše pohledávek.160
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Byť je tato možnost spíše teoretická, je možné, že (zejména při oddlužení) se do insolvenčního se svojí
pohledávkou nepřihlásí ani jeden z věřitelů, byť je dlužník ve svém insolvenčním návrhu označí a dlužník tak
bude po celou dobu řízení jediným účastníkem řízení.
158
To však bude možné jen v případě, že úpadek bude řešen prohlášením konkursu na fyzickou osobu. V případě
reorganizace nebo oddlužení pohledávky nepřihlášené zanikají a v případě konkursu právnické osoby nebude po
skončení insolvenčního řízení u koho uplatňovat, neboť právnická osoba bude zlikvidována.
159
Pojem zajištění je v InsZ vnímán již jako v pojetí NOZ. Zajištěním se tedy rozumí případ „dá-li někdo věřiteli
nebo ve prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní“. Odlišně od NOZ však nejsou zajištěním
srážky ze mzdy.
160
Na 1,- Kč připadá jeden hlas.
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Zajištění a nezajištění věřitelé hlasují odděleně. Protože věřitelů může být někdy i veliký
počet, počítá InsZ s výkonným orgánem, jímž je věřitelský výbor, popř. zástupce věřitelů.
Další skupinou, odlišnou od obou předchozích, jsou zapodstatoví věřitelé. Aby mohl být
podnik dlužníka vůbec provozován, je potřeba zpravidla zabezpečit kontinuitu dodávek nejen
materiálu, ale např. i energií. Pokud by i pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního
řízení museli věřitelé přihlašovat a neměli nárok na přednostní uspokojení, sanace podniku by
přicházela v úvahu, jen pokud by se ve velmi krátkém časovém horizontu našel dostatečně
solventní investor, který by podnik koupil. Pohledávky vzniklé po zahájení insolvenčního
řízení jsou tedy pohledávky za majetkovou podstatou a jako takové jsou z majetkové podstaty
hrazeny přednostně. Odtud pojem zapodstatoví věřitelé. Tito věřitelé svoje pohledávky rovněž
nemusí přihlašovat. Výjimkou z pravidla pari passu taktéž tvoří věřitelé, jejichž pohledávky
jsou postaveny na roveň pohledávek zapodstatových. Tato uměle vytvořená nerovnost je dána
především povahou nároků těchto věřitelů, které jsou z nějakého důvodu preferovány, ať už
jsou to důvody fiskální či sociální.

5.5.4. Insolvenční správce
Insolvenční správce má postavení sui generis161 a v InsZ jsou upraveny především
procesní aspekty jeho činnosti. Postavení insolvenčních správců a požadavky na jejich
odbornost jsou upraveny zvláštním zákonem.162 Zvláštní postavení má insolvenční správce
proto, neboť nezastupuje výhradně zájmy ani jednoho z účastníků řízení.163 Insolvenční
správce se ustanovuje ze seznamu insolvenčních správců164 a jmenuje jej soud nejpozději
v rozhodnutí o úpadku, nicméně věřitelé mohou insolvenčního správce odvolat a zvolit si
nového, a to rozhodnutím schůze věřitelů. Insolvenční správce jedná svým jménem, avšak na
účet dlužníka, má tedy postavení komisionáře.165

161
Dle německé Amtstheorie má insolvenční správce postavení Partei kraft Amtes a jedná ve prospěch
majetkové podstaty vlastním jménem jakožto osoba oprávněná z titulu svého úřadu. Toto pojetí bylo dle mého
názoru přejato i do české úpravy, byť jej teorie nezmiňuje.
162
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.
163
Toto specifické postavení insolvenčního správce Ústavní soud ve svém Nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/10 zcela
přehlédl, byť správně judikoval, že insolvenční správce by měl mít postavení orgánu veřejné moci, protože jeho
úkony jsou po obsahové stránce autoritativními rozhodnutími o právech a povinnostech věřitelů, na druhou
stranu ale není natolik nezávislý, aby mohl mít obdobné postavení jako soud. Je tedy zvláštním procesním
subjektem, nikoli zástupcem dlužníka nebo zástupcem věřitelů. Popěrné právo věřitelů jako takové však považuji
za nesystémové.
164
§ 21 odst. 1 InsZ, seznam vede Ministerstvo spravedlnosti.
165
§ 40 odst. 1 InsZ
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Úkolem insolvenčního správce je především soupis a ocenění majetkové podstaty,
kontrola dlužníka a v závislosti na způsobu řešení úpadku eventuálně i zpeněžení majetkové
podstaty nebo dohled nad plněním reorganizačního plánu, resp. splátkového kalendáře.
Se zmíněným popěrným právem souvisí další povinnost insolvenčního správce. Je jí přezkum
pohledávek.
Insolvenční správce je 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 před zájmy jiných osob.166 Pokud insolvenční správce
tyto povinnosti poruší, odpovídá za takto vzniklou škodu. Insolvenční správce se však může
zprostit povinnosti k náhradě škody, pokud prokáže, že ji nemohl zabránit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které po něm je možno spravedlivě požadovat. Toto ustanovení167 chrání jak
účastníky řízení, tak především insolvenčního správce. Nezřídka se stává, že insolvenční
správce převezme účetnictví a jinou dokumentaci dlužníka v takovém stavu, že není
v jeho silách detailním způsobem informovat věřitele o stavu hospodaření dlužníka.
Zvláštnímu

postavení

insolvenčního

správce

v rámci

reorganizace

je

věnována

kapitola 6.6 této práce.

5.5.5. Ostatní procesní subjekty
V textu InsZ jsou jako další procesní subjekty výslovně zmíněni ještě likvidátor a státní
zastupitelství. Státní zastupitelství bude procesním subjektem v případě, že existuje podezření,
že v souvislosti s úpadkem byl spáchán trestný čin, popř. že se dlužník dopustil trestné
činnosti před zahájením insolvenčního řízení. Po nabytí účinnosti zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim bude dle mého názoru účast
státního zastupitelství v insolvenčních řízeních ještě důležitější.
Likvidátor bude procesním subjektem insolvenčního řízení v případě, pokud podává
návrh podle ust. § 98 odst. 2 InsZ.

166
167

§ 36 odst. 1 InsZ
§ 37 odst. 1 InsZ
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5.6.

Jednotlivé způsoby řešení úpadku
Jak jsem již uvedl výše, jedním z hlavních přínosů InsZ je diferenciace způsobů řešení

úpadku podle povahy dlužníka a rozšíření možnosti sanačního řešení úpadku. Zákonná úprava
rozlišuje jako způsob řešení úpadku konkurs, reorganizaci a oddlužení. Jelikož reorganizaci
bude věnována celá samostatná kapitola, budu se v rámci této podkapitoly zabývat zejména
konkursem, a to z toho důvodu, že právě konkurs je subsidiárně použitelným způsobem řešení
úpadku, pokud sanační řešení úpadku z nějakého důvodu selžou.168 Z důvodu nezbytnosti pro
mé úvahy de lege ferenda ale popíšu i oddlužení, které je sanačním řešením úpadku výhradně
pro fyzické osoby nepodnikatele a doplňuje tak spektrum možností sanačního řešení úpadku
pro osoby, jejichž úpadek nemůže být z povahy věci reorganizací řešen.169 Jak uvidíme dále,
stále pohříchu existuje nemalá skupina subjektů, které ani na jedno ze sanačních řešení
nemohou dosáhnout.
Pro jejich zcela specifickou povahu se v rámci této práce úmyslně vyhýbám popisu
a analýze způsobů řešení úpadku finančních institucí, byť jsem si vědom, že některé poznatky
z takového popisu by byly analogicky aplikovatelné i na úpadek „běžných“ dlužníků, tento
rozbor by však neúměrně navýšil rozsah této práce.

5.6.1. Konkurs
Principu fungování konkursního řízení jsem se v této práci již několikrát dotkl. I český
InsZ přejímá klasické pojetí konkursu jako likvidačního řešení úpadku dlužníka, kdy jsou
pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny dle jejich relativní výše. „Podstata řešení úpadku
konkursem je konverze dlužníkova majetku na peníze a jejich distribuce k uspokojení
pohledávek věřitelů (§ 244 a 283 odst. 1 InsZ).“170 Subsidiarita konkursu vůči ostatním
řešením úpadku spočívá i v tom, že konkurs je řešením typickým a je možný vždy, kdežto
sanační řešení jsou způsoby speciálními a jejich použití závisí na splnění řady podmínek.
Zásadním rozdílem oproti ostatním způsobům řešení úpadku je přechod dispozičního
oprávnění z dlužníka na insolvenčního správce. Zveřejněním rozhodnutí o prohlášení
konkursu tak dlužník pozbývá své právo nakládat s majetkem náležejícím do majetkové

168

Viz. Schéma fází insolvenčního řízení (Příloha č. 1).
Vzhledem k počtu povolených oddlužení a povolených reorganizací však vyvstává otázka, které řešení
doplňuje které.
170
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 363.
169
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podstaty zcela. Toto se týká i ostatních práv a povinností souvisejících s majetkovou
podstatou. Insolvenční správce tak např. vstupuje do pracovněprávních vztahů na straně
zaměstnavatele. Prohlášením konkursu se taktéž přerušují veškerá řízení o právech
a povinnostech týkajících se majetkové podstaty.171
Velmi negativní dopad má konkurs v případě, že se jím řeší úpadek fyzických osob,
neboť ani skončením konkursu pohledávky za dlužníkem nezanikají, pokud byly přihlášeny
a nebyly popřeny – to je taktéž jeden z důvodů, proč má popěrné právo i dlužník a zároveň
jeho motivace k řádnému zjištění oprávněnosti přihlášených pohledávek.172 Právnické osoby
v důsledku zrušení konkursu pro absenci majetku dlužníka k uspokojení pohledávek věřitelů
zanikají. U fyzických osob taktéž prohlášením konkursu zaniká společné jmění manželů
a prohlášení konkursu tak má stejné účinky jako zánik manželství. Pokud je prohlášen
konkurs na jednoho z manželů a je tedy osvědčen jeho úpadek, bude podmínky úpadku
splňovat i společné jmění manželů. Je však potřeba oddělit výlučný majetek druhého manžela
od majetkové podstaty manžela v úpadku.173
Samotné zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty pak probíhá třemi
způsoby. Veřejnou dražbou, prodejem mimo dražbu a soudním prodejem.174 Osobou, která
vybere nejvhodnější způsob zpeněžení dlužníkova majetku je insolvenční správce. Ten však
potřebuje souhlas věřitelského výboru. V případě absence souhlasu věřitelského výboru
s volbou insolvenčního správce by na sebe rozhodnutí o způsobu zpeněžení mohla atrahovat
schůze věřitelů dle ust. § 46 odst. 2 InsZ.175 Jak uvádí ostatně i T. Richter,176 čím méně je
prodávaný majetek komoditizovaný, tím složitější bude prodej v rámci veřejné dražby dle
ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.177 Mnohem častějším způsobem
zpeněžení je prodej mimo dražbu, tzv. „z volné ruky“. V případě této varianty je nutný

171

S výjimkou řízení uvedených v § 266 InsZ.
Dlužník v rámci insolvenčního řízení přijde zpravidla tak jako tak o veškerý svůj majetek, jeho motivaci
k řádnému zjištění pohledávek je tedy nutno hledat jinde.
173
Úprava konkursu s ohledem na SJM a zejména pak společné oddlužení manželů je v InsZ poměrně strohá
a v praxi i poněkud krkolomná – např. návrh na společné oddlužení manželů. Dle mého názoru by si tato oblast
zasloužila preciznější legislativní základ neboť vzhledem k tomu, že manželé mají dle ust. § 91 odst. 2 ZoR
právo, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná, jsou případy, kdy bude v úpadku jen
jeden z manželů spíše výjimečné a typicky, a vyplývá to i z podstaty manželství, bude v úpadku, extenzivně
pojato, celé manželství. Nutno dodat, že v plánované novele InsZ, která by měla být účinná od 1. 1. 2014 již je se
společným oddlužením manželů počítáno.
174
Viz. ust. § 286 a násl. InsZ.
175
KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 696.
176
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 364 – 365.
177
Původní znění InsZ v tomto bodě odkazovalo chybně na ust. § 93 OSŘ, což byl pouze lapsus, nikoli záměr
172
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souhlas nejen věřitelského výboru, ale rovněž insolvenčního soudu, což sice prima facie celý
proces komplikuje, nicméně insolvenční soud souhlas s prodejem za předpokladu, že se
věřitelský výbor vyjádřil pozitivně, odepře jen velmi zřídka. Odepření souhlasu insolvenčním
soudem by připadalo v úvahu zejména v případě, že by pominutím veřejné dražby byl porušen
zákon. Dle mého názoru má tedy každý z uvedených souhlasů jinou povahu. Souhlas
věřitelského výboru vyjadřuje vhodnost prodeje mimo dražbu (materiální hledisko), kdežto
souhlas soudu jeho přípustnost (formální hledisko). V případě majetku sloužícího k zajištění
pohledávek je však insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele, resp. věřitelů, je-li
jich více.
V rámci konkursu zůstala zachována možnost prodat běžící podnik jedinou smlouvou.
Toto řešení se svým způsobem blíží reorganizaci, neboť podnik jako celek má smysl prodat
jen v tom případě, pokud jednotlivá aktiva odděleně nedosahují takové hodnoty jako podnik
vcelku.178 Toto řešení je ve své podstatě sanačně-likvidační. Společnost, jejíž podnik je
prodáván, bude po prodeji podniku typicky zrušena, avšak podnik jako takový si zachová
svoji kontinuitu. Záměrně uvádím společnost, neboť prodej podniku dlužníka fyzické osoby
podnikatele bude spíše exotickým jevem.
Aby se zamezilo podvodným spekulacím s majetkem prostřednictvím insolvenčního
řízení, existuje okruh osob, které mohou v rámci zpeněžení dlužníkův majetek nabýt jen se
souhlasem schůze věřitelů. Richter179 a Bork180 je označují jako „insidery“.181 Jsou jimi osoby
blízké, osoby s majetkovou účastí a osoby, které se podílely na řízení dlužníka (de iure i de
facto).
Insolvenční řízení, v jehož rámci bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku dlužníka
konkursem, končí usnesením dle § 308 InsZ, tedy zrušením konkursu. Nejtypičtějšími důvody

178

Jako příklad bych uvedl společnost JAWA Divišov, a.s. – společnost je výrobcem plochodrážních motocyklů,
které jsou celosvětově unikátní a hodnotu společnosti tvoří zejména know-how na výrobu těchto motocyklů
a vybudovaná distribuční síť. Z tohoto důvodu je podnik společnosti prodáván jako celek, neboť hodnota
movitého a nemovitého majetku tvoří pouze zlomek hodnoty celé společnosti. Společnost však nesplnila
kvantitativní bránu vstupu do reorganizace a předjednaná reorganizace nebyla z důvodu pasivního přístupu
vlastníků možná. V době psaní této práce se společnost nachází v konkursu, a to před prodejem podniku jako
celku jednou smlouvou.
179
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 367.
180
BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr
Siebeck, 1998 s. 182.
181
Pojímají tedy tento pojem analogicky podle ust. § 101 odst. 31) USBC.
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pro zrušení konkursu je kritický nedostatek majetku dlužníka,182 skutečnost, že nebyl
dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek nebo bylo splněno rozvrhové usnesení. Podkladem pro
rozvrhové usnesení je závěrečná zpráva insolvenčního správce, jejíž obsah je v textu zákona
velmi precizně upraven.
Pro řešení úpadku fyzických osob nepodnikatelů a malých podnikatelů nabízí InsZ ještě
speciální alternativu konkursu, tzv. nepatrný konkurs. Důvodem pro speciální úpravu je
„zájem na minimalizaci transakčních nákladů řízení“,183 neboť u těchto subjektů bude
zpravidla rozsah majetkové podstaty minimální, přičemž náklady insolvenčního řízení nelze
pod určitou limitní hranici snížit.

5.6.2. Oddlužení
Negativního dopadu konkursu na fyzické osoby nepodnikatele,184 spočívajícího
v přetrvání pohledávek věřitelů i po zrušení konkursu a vytvářejícího dluhovou spirálu, si byl
zákonodárce při přípravě textu InsZ vědom. Z tohoto důvodu dal insolvenčnímu dlužníku
možnost řešit svůj úpadek oddlužením. Spíše než Werichovým teorémem,185 byť je
fundamentálně správný – „Každý má právo dělat chyby, ale neměl by je opakovat“ – je
současná právní úprava vedena moderními trendy v úpadkovém právu.186 S rozšířením
spotřebitelských úvěrů a všeobecné tendence konzumace na dluh zásadním způsobem vzrostl
počet úpadků fyzický osob nepodnikatelů, na což muselo nutně úpadkové právo reagovat.
V českém pojetí je oddlužení samostatným řešením úpadku dlužníka, nikoli nadstavbou
konkursu, jak je tomu např. na Slovensku.187 Pro zasazení do systému insolvenčního práva je
však podstatná legislativní historie oddlužení. Dle komentářové literatury188 bylo původně

182

Majetek nedostačuje ani k pokrytí nákladů insolvenčního řízení. Viz. výklad o ekonomickém testu paricální
solventnosti dlužníka v pasáži o záloze na náklady insolvenčního řízení.
183
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 378.
184
K tomu srov usnesení sp. zn. NSČR 29 NSČR 4/2010: „Možnost řešení úpadku formou oddlužení: Řešení
úpadku či hrozícího úpadku formou oddlužení je zapovězeno dlužníkovi, který sice již podnikatelskou činnost
formálně ukončil, avšak má dluhy z podnikání.“
185
WERICH J., VOSKOVEC J., JEŽEK J., Chyby.
186
„The central purpose of the [Bankruptcy] Code is to provide a procedure by which certain insolvent debtors
can reorder their affairs, make peace with their creditors, and enjoy ‘a new opportunity in life with a clear field
for future effort, unhampered by the pressure and discouragement of preexisting debt.“ Grogan v. Garner, 111
S.Ct. 654 (1991).
187
KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 923.
188
Tamtéž s. 924.
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oddlužení zamýšleno i pro drobné podnikatele, živnostníky.189 Tato možnost však nakonec do
zákonného textu vtělena nebyla a u těchto subjektů tak lze úpadek řešit pouze konkursem,
neboť na předjednanou reorganizaci, jak bude uvedeno dále, nemají faktickou možnost
dosáhnout. Řešení tohoto problému, kdy lze podle platné právní úpravy oddlužení řešit jen
úpadek nepodnikatelů, se budu detailně věnovat v rámci kapitoly o vhodných úpravách InsZ
de lege ferenda. Jsem totiž toho názoru, že zákonodárce neměl nově přijímanou úpravou,
nadneseně řečeno, odsoudit určitou část dlužníku pouze k likvidaci, popř. měl tuto koncepci
přehodnotit alespoň v následných novelizacích. Podstata mého řešení bude spočívat v úvaze,
zda by bylo vhodné některé z dosavadních sanačních řešení úpadku rozšířit, či zda je zde
prostor pro řešení nové.
Soud povolí oddlužení, jestliže dlužník spojí svůj insolvenční návrh s návrhem na
povolení oddlužení nebo návrh na povolení oddlužení doručí soudu do 30 dnů od doručení
věřitelského insolvenčního návrhu dlužníku a zároveň splní dále uvedené podmínky. Dlužník
musí v návrhu na povolení oddlužení uvést především údaje o příjmech z uplynulých třech let
a zároveň prognózu příjmů na pět let dopředu, rovněž je povinen označit osoby oprávněné za
něj jednat. Dle mého názoru toto ustanovení zcela neodpovídá povaze oddlužení, tak jak bylo
nakonec v textu InsZ upraveno. Jak jsem již uvedl, původně se počítalo s možností oddlužení
i u drobných podnikatelů. I proto v zákoně tato prognóza zřejmě zůstala. Z praktických
zkušeností je mi známo, že první podmínka je v případě fyzických osob nepodnikatelů
zpravidla neproblematická,190 v případě pětileté prognózy příjmu fyzické osoby nepodnikatele
jsem však stran její vypovídací hodnoty poměrně skeptický, neboť se ve většině případů nutně
omezí na pouhé vynásobení aktuální měsíční mzdy šedesáti. Tento postup ale nevypovídá
o ničem jiném než právě o výši dlužníkovy aktuální mzdy, jejíž relevance pro insolvenční
řízení je marginální. Minimálně částečná inspirace mechanismem výpočtu výživného na
nezletilé dítě se jeví jako vhodná.
Dalším problematickým bodem oddlužení je oddlužení manželů, pro které chybí
výslovná zákonná úprava a v praxi to tedy musela být až judikatura, která určila mantinely
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Více světla vnesla do podmínek přípustnosti až judikatura NS ČR. K tomu srov. Usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-A:
„Dlužníkem, „který není podnikatelem“, se […] rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není
zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání.“
190
Myšleno z teoretického pohledu, fakticky jsou dlužníci k úpadku většinou dovedeni dlouhodobou aplikací
pštrosího algoritmu a nezřídka dokumenty prokazující přesnou výši jejich příjmů nedisponují. To komplikuje
především splnění podmínky ust. § 392 odst. 1) písm. b) InsZ.
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společného oddlužení manželů.191 Oddlužení pouze jednoho z manželů totiž postrádá
v obecné rovině smysl, neboť sociálně-ekonomická situace v rámci SJM se ani po povolení
tohoto oddlužení nezmění, protože věřitelé mají možnost nastoupit na druhého z manželů.192
5.6.2.1. Formy oddlužení
Oddlužení může probíhat dvěma způsoby. Na rozdíl od reorganizace, kde je způsob
provedení reorganizace výhradně na věřitelích, v oddlužení zákon dlužníku jinou možnost
nedává. Oddlužení tedy lze řešit plněním splátkového kalendáře a nebo zpeněžením
majetkové podstaty. Jak vyplývá ze statistik Ministerstva spravedlnosti ČR,193 je nejčastějším
způsobem řešení úpadku oddlužení plněním splátkového kalendáře, a to zcela jednoznačně.
„Zpeněžení majetkové podstaty je způsob oddlužení formou jednorázového vyrovnání
pohledávek ze zdrojů stávajících aktiv dlužníka.“194 Neoblíbenost této formy řešení úpadku
spočívá dle mého názoru v její podobnosti s konkursem, potažmo její ještě nižší výtěžností
pro věřitele, než v případě konkursu. Do majetkové podstaty zpeněžované při oddlužení totiž
náleží pouze majetek dlužníka, který nabyl před schválením oddlužení. Majetek nabytý po
tomto rozhodnutí zpeněžován není. Věřitelům tak nejenže zanikne zbytek jejich pohledávek,
ale k uspokojení jejich pohledávek bude nadto z dlužníkova majetku použita menší část. Popis
motivace věřitelů ke schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty dle mého
názoru přesahuje rozsah této práce, proto se mu blíže věnovat nebudu s tím, že jak
z teoreticky-právního, tak z faktického a statistického pohledu se jedná spíše o doplňkovou
formu oddlužení.
Praktičtější formou oddlužení je oddlužení plněním splátkového kalendáře. Byť dlužník
musí u obou forem oddlužení uhradit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, bude
tato podmínka mít dopad hlavně v případě oddlužení formou plnění splátkového kalendáře
a souvisí s naznačeným problémem prognózy příjmů. Dlužník je totiž povinen po dobu právě
pěti let splácet určenou částkou na uhrazení části pohledávek nezajištěných věřitelů. Částka je
placena insolvenčnímu správci a ten ji rozdělí mezi věřitele. Důvodem, proč je splátkový
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K tomu srov. zejména rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 20. ledna 2011 sp.zn. 3 VSPH 514/2010,
rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp.zn. 3 VSOL 69/2011 nebo rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne
5. března 2010 sp. zn. 1 VSPH 133/2010.
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ŠIMÁK,
P.,
Společné
oddlužení
manželů
[online].
Dostupné
z
WWW:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecne-oddluzeni-manzelu-74667.html> [cit. 2013-01-26].
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K tomu srov. graf v příloze č. 3.
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KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 962.

65

kalendář výhodný pro obě strany,195 je na straně dlužníka vidina osvobození od placení
zbytku pohledávek po splnění splátkového kalendáře a na straně věřitelů alespoň částečné
uspokojení pohledávky, které by v případě konkursu, tím spíše opakovaného, nedosáhlo
mnohdy ani výše nákladů řízení. Osvobození od placení pohledávek je možné i v případě
zpeněžení majetkové podstaty, kde má efekt okamžitý. Při plnění splátkového kalendáře,
které přichází v úvahu zejména u dlužníků s malými aktivy, ale stabilním příjmem, je
osvobození od placení pohledávek spojeno až se splněním tohoto splátkového kalendáře.
Hospodaření pod dohledem insolvenčního správce může pro dlužníka mít navíc do budoucna
pozitivní efekt i v tom, že si osvojí správné návyky jak spravovat svůj majetek. Byť ji
insolvenční zákon přímo nezmiňuje, možnou alternativou je i kombinace obou forem
oddlužení.
Pro účely této práce jsou nejdůležitější styčné body obou sanačních řešení úpadku dle
InsZ. „Koncepce úpravy oddlužení obsahuje (pro obě své formy) prvky charakteristické
úpravě reorganizace, přizpůsobené povaze subjektů, jichž se oddlužení týká. Jde zejména
o včasné podání návrhu, předložení a schválení plánu oddlužení, většinový souhlas věřitelů
s plánem, omezení majetkových dispozic dlužníka a dodržování určitých pravidel z jeho
strany, kontrola ze strany insolvenčního správce, osvobození dlužníka od neuspokojených
pohledávek při splnění plánu oddlužení (výjimečně i za jiných podmínek) - a transformaci
oddlužení v konkurs.“196 K tomuto výčtu bych doplnil ještě nutnost poctivosti záměru
dlužníka. Odlišnosti jsou v rigidnosti úpravy obou řešení. Zatímco materiální možnosti
reorganizace jsou v podstatě neomezené, oddlužení je jak po formální, tak i materiální stránce
upraveno zákonem velmi podrobně. Větší formalizovanost oddlužení vyplývá i z povinnosti
podat návrh na povolení oddlužení na předepsaném formuláři. Návrh na povolení
reorganizace může podat i věřitel, s čímž u oddlužení zákonná úprava nepočítá.

195

Byť se jedná o kompromis a nikoli win-win scénář
Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha : ČAK. Dostupné z WWW:
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> [cit. 2013-01-26]
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6.

Reorganizace
„Reorganizace není ani tak způsobem řešení úpadku jako spíše způsobem, jak se na

způsobu řešení úpadku dohodnout. Je to procesní platforma, na níž nebo na jejímž pozadí lze
vést strukturované vyjednávání o nejvhodnějším způsobu řešení úpadku.“197
Pokud je pro ostatní způsoby řešení úpadku právní úprava poměrně detailní, v případě
reorganizace je tomu tak pouze po formálně-procesní stránce. A nemůže tomu být ani jinak,
reorganizace stojí zásadně jen na dohodě věřitelů, jejich požadavcích a jejich ústupcích
úpadci. Značným posunem vůči vyrovnání je v případě reorganizace možnost věřitelů
o reorganizaci rozhodnout. Věřitelé již tedy nejsou svázáni absencí aktivní legitimace
k podání návrhu na sanační řešení úpadku, tak jako tomu bylo v úpravě ZKV. Z tohoto
pohledu se tedy reorganizace podobá německému Insolvenzplanverfahren.
V této kapitole se tedy budu zabývat popisem a analýzou zákonné úpravy reorganizace.
Vzhledem k tématu práce je tato kapitola jednou ze stěžejních, proto bude zákonný text
podroben detailnějšímu zkoumání, než tomu bylo u zbylých částí InsZ.

6.1.

Pojem reorganizace v InsZ
Legální definice obsažená v ust. § 316 InsZ uvádí čtyři určující znaky reorganizace:



Postupné uspokojování pohledávek věřitelů;



Při zachování provozu dlužníkova podniku;



Zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním
soudem schváleného reorganizačního plánu;



S průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů;
Jak z této definice vyplývá, reorganizací se nutně nerozumí zachování existence

samotného dlužníka nýbrž jen jeho podniku, a to prostřednictvím opatření uvedených
v reorganizačním plánu. Skutečnost, že reorganizace se týká jen podniku ostatně plyne i z ust.
§ 316 odst. 2) in fine InsZ.

197

RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. s. 378.
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6.2.

Předpoklady přípustnosti reorganizace
Reorganizací lze řešit pouze úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je

podnikatelem.198 Tento požadavek je zcela legitimní a logický. Reorganizovat nepodnikatele
nelze z toho prostého důvodu, že subjekty, které netvoří zisk, nemají tzv. going concern
hodnotu199 a tudíž jejich reorganizace bude mít z ekonomického hlediska vždy negativní
výsledek. K této podmínce se již vyjádřil i NS ČR: „Diskriminaci v podobě nerovného
zacházení nelze spatřovat v tom, že právnická osoba, která prošla konkursem, již po svém
zániku (zpravidla výmazem z obchodního rejstříku) nenese další odpovědnost za dluhy vzešlé
z jejího podnikání; ani fyzická osoba, která „zaniká“ (smrtí) bez právního nástupce, již po
svém „zániku“ nenese odpovědnost za (veškeré) své dluhy.“ 200

6.2.1. Obecné předpoklady
Negativní vymezení předpokladů přípustnosti reorganizace201 zapovídá reorganizaci
v případě dlužníka, jímž je právnická osoba v likvidaci, obchodník s cennými papíry nebo
osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle zvláštního právního předpisu.202
Co se týče právnických osob v likvidaci, zde je možnost reorganizace vyloučena z toho
důvodu rozhodnutí o ukončení podnikatelské činnosti dlužníka před zahájením insolvenčního
řízení a tudíž nemožnost nebo neochota dlužníka nadále vyvíjet podnikatelskou činnost.
U ostatních subjektů je reorganizace vyloučena z důvodu jejich specifické povahy.203

6.2.2. Kvantitativní test a jeho limity
Za nejzásadnější z hlediska přípustnosti však považuji kvantitativní a kvalitativní
204

bránu

do reorganizace, uvedenou v ust. § 316 odst. 4) InsZ: „Reorganizace je přípustná,

198

§ 316 odst. 2) InsZ.
K tomu srov. kapitolu 6.2.3 této práce.
200
Usnesení NS ze dne 31.3.2011, sp. zn. 29 NSČR 11/2009 (SJ 177/2011).
201
§ 316 odst. 3 InsZ.
202
K tomu srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2009 sp. zn. 2 VSOL 106/2009 „Aby bylo
přípustné řešit úpadek dlužníka reorganizací, musí podle soudu prvního stupně být splněny současně dvě
podmínky. První podmínkou je to, že dlužník není oprávněn obchodovat na komoditní burze a druhou to, aby
dlužník neměl ze své činnosti obchodníka na komoditní burze závazky přesahující nepatrnou výši. Jiný výklad
ustanovení § 316 odst. 3 IZ by podle soudu prvního stupně mohl vést k účelovému jednání dlužníka, který by
mohl ukončit svou činnost na burze proto, aby byl ve výhodnějším postavení z pohledu možnosti se
reorganizovat. V souvislosti s tímto názorem soud odkázal na obdobný výklad posuzování přípustnost oddlužení
fyzických osob.“
203
Pro obchodování s cennými papíry a k obchodování na komoditní burze je nutná licence, která je úpadkem
odňata. Tyto společnosti tedy po prohlášení úpadku pozbývají oprávnění ke své činnosti.
204
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 351.
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jestliže celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období
předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100,000.000 Kč, nebo
zaměstnává-li dlužník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru.“ Důvodová zpráva
k tomuto ustanovení pouze lakonicky dodává, že: „Takto nastavené kritérium má za cíl omezit
uplatnění tohoto institutu na subjekty, u kterých lze - i s přihlédnutím k zahraničním
zkušenostem - nejspíše očekávat zdárný průběh reorganizace.“205
Jsem toho názoru, že takto absolutně stanovené limity jsou nevhodné. I komentářová
literatura206 uvádí, byť jen ve vztahu k počtu zaměstnanců, že zákonodárce zcela pominul
odvětvová specifika. Při stejné velikosti podniku (měřeno podle obratu) totiž počet
zaměstnanců v závislosti na oboru značně kolísá.
Pokud má být zákon striktně neutrální, nepodporovat ani jedno z řešení úpadku a nechat
na věřitelích, jakým způsobem o osudu dlužníka rozhodnou,207 je stanovení obdobných bariér
s touto premisou v kontradikci.
6.2.2.1. Kvalitativní korektiv
Základní variantou prolomení kvantitativní brány do reorganizace je reorganizace
předjednaná dlužníkem a věřiteli před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení, čímž
je tvrdost kvantitativního omezení do jisté míry zmírněna, avšak i s možností aplikace této
výjimky existuje velká množina subjektů, kterým zůstane reorganizace odepřena. V takovém
případě dlužník podává návrh na povolení reorganizace spolu s reorganizačním plánem. Zde
může sehrát významnou roli moratorium, neboť se jím zamezí podání návrhu na zahájení
insolvenčního řízení některým z minoritních věřitelů.
V případě, že bude podán insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení předjednané
reorganizace, insolvenční řízení se tím může výrazně zkrátit a tím pádem mohou být ušetřeny
náklady všech zúčastněných stran.
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Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha : ČAK. Dostupné z WWW:
<http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> [cit. 2013-01-26]
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6.2.3. Going concern hodnota
„Podnik jakožto předmět sanačních opatření podle insolvenčního zákona by měl
vykazovat operační efektivnost a vytvářet kladné peněžní toky, které mu umožní pokrýt
náklady spojené s touto procedurou.“208
Faktickým předpokladem reorganizace je pak budoucí hodnota podniku, která je vyšší
než hodnota v době rozhodování o způsobu řešení úpadku. Hodnotou však nebudou pouze
aktiva společnosti vlastnící podnik, neboť souhrn aktiv je zpravidla ekonomičtější prodat
v rámci konkursu.209 „Naopak bude vhodné reorganizovat např. podnik, který získal zvláštní
oprávnění (koncesi), která je klíčovou hodnotou takového podniku. Při prodeji podniku
v rámci konkurzu by tato koncese nemohla být zpeněžena, resp. její provozní hodnota by
nemohla být využita.“210
Na tomto místě je rovněž vhodná úvaha o nositeli going concern hodnoty. Jsem toho
názoru, že je nutné odlišovat reorganizaci dlužníka a reorganizaci podniku. Reorganizovat
samotného dlužníka bude, soudím, vhodné pouze v případě, že je dlužník nositelem licence
nebo oprávnění, jejichž transfer není z nějakého důvodu možný či vhodný. V případě, že má
přidanou hodnotu pouze podnik dlužníka, dovolím si tvrdit, že nebude ekonomicky výhodné
existenci dlužníka zachovat. Zda bude separace podniku od dlužníka provedena „řízeným
konkursem“ nebo transferem majetku do nově vzniklé společnosti či jiným způsobem
provedení reorganizace, je dle mého názoru pro tuto úvahu vedlejší.

6.3.

Formy reorganizace
Formy reorganizace existují v zásadě dvě, a to v závislosti na tom, zda je pokus

o reorganizaci činěn se souhlasem většiny věřitelů či nikoliv. Toto dělení uvádí Richter211
a odděluje tak reorganizaci konsenzuální od reorganizace nekonsenzuální. Dovolím si s tímto
členěním trochu polemizovat, neboť reorganizace per se předpokládá konsenzus.

208

ZELENKA, J. et al., Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES
1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha : Praha: Linde, 2008 s. 463.
209
Reorganizací je, jak bylo uvedeno v první kapitole této práce, změna běhu podniku dlužníka. Pokud dlužník
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210
HOLEŠÍNSKÝ, STRNAD, Nové způsoby řešení úpadku dle IZ.. Právní rozhledy č. 1/2008 s. 8.
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RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 379.
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Dle mého názoru by bylo přesnější rozdělení na standardní reorganizaci, která probíhá
dle zákonem primárně předpokládaného procesu, a reorganizaci předjednanou. Reorganizace
nekonsenzuální je pak zvláštní variantou reorganizace standardní a dochází k ní v případě,
kdy dlužník podá návrh na povolení reorganizace a při rozhodování o způsobu řešení úpadku
nezíská ani jeden z možných způsobů řešení úpadku zákonem požadovanou většinu hlasů
věřitelů a o způsobu řešení úpadku reorganizací následně rozhodne soud. Tato varianta nutně
předpokládá, že se alespoň jeden z věřitelů zdrží hlasování.212 S tímto rozdělením budu také
nadále pracovat.
Předjednaná reorganizace je v současné době jediným možným nelikvidačním řešením
úpadku živnostníků a malých a středních podniků. Do jisté míry hraničí s restrukturalizací,
neboť se jedná o synergické rozhodnutí věřitelů a managementu dlužníka. Rozhodování je
tedy v rukou obou stran a rovněž činěno v jejich prospěch. Zároveň toto rozhodnutí časově
předchází zahájení insolvenčního řízení, o čistou formu reorganizace se tedy nejedná.
Předjednaná reorganizace bude vždy reorganizací konsenzuální, neboť schválení většinou
věřitelů213 je její nutnou podmínkou.

6.3.1. Postup dlužníka k předjednané reorganizaci
Pokud dlužník dospěje k rozhodnutí, že jeho situace je natolik vážná, že se nachází
v krizi, kterou bez zásadních změn nepřekoná, má možnost postupovat proaktivně. Proč pro
dlužníka může být vhodnější reorganizace před restrukturalizací, jsem se zabýval v úvodní
kapitole.214 Dlužník však může využít výhody obou postupů a reorganizaci si s věřiteli
předjednat. Musí však splnit dále uvedené povinnosti. Předně musí dlužník vypracovat
reorganizační plán a seznámit s ním věřitele. Dlužník musí rovněž věřitele o výhodnosti
tohoto plánu přesvědčit, neboť pro vstup do reorganizace potřebuje souhlas alespoň většiny
zajištěných a poloviny nezajištěných věřitelů. Protože před zahájením insolvenčního řízení
ještě neexistuje schůze věřitelů a nemůže tak být přijato její rozhodnutí, předepisuje InsZ pro
vyslovení souhlasu věřitelů s reorganizačním plánem pro předjednanou reorganizaci stejný
formalizovaný postup, jaký je předepsán pro rozhodování o reorganizačním plánu mimo
schůzi věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Pokud tento souhlas získá, musí dlužník podat

212

Variantu, kdy by hlasy věřitelů bylo možno rozdělit na dvě stejné poloviny, a to jak ve skupině zajištěných,
tak nezajištěných věřitelů, z důvodu četnosti jejího výskytu jako statistický exces úmyslně pomíjím.
213
Byť ze znění zákona vyplývá, že předložený návrh může být schválena i jen polovinou zajištěných
a polovinou nezajištěných věřitelů.
214
Viz. kapitola č. 1.1 této práce.
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insolvenční návrh a spolu s ním návrh na povolení reorganizace. Tímto postupem pak lze
urychlit insolvenční řízení eliminací druhé fáze insolvenčního řízení215 a s rozhodnutím
o úpadku rovnou spojit reorganizační plán.
Insolvenční soud pak předjednanou reorganizaci povolí, pokud návrh dlužníka obsahuje
potřebné náležitosti,216 reorganizace je obecně přípustná, schůze věřitelů nerozhodla
o prohlášení konkursu a reorganizace je podle všeho ve společném zájmu věřitelů. Z textu
zákona sice nevyplývá, že by věřitelský insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
předjednané reorganizace byl vyloučen, nicméně aplikaci v praxi vidím jako nereálnou.
Insolvenční soud může uvedeným způsobem postupovat pouze v případě, že dlužník společně
s insolvenčním návrhem podal návrh na povolení reorganizace a současně předložil
reorganizační plán přijatý podle výše uvedených kritérií.217 V předjednané reorganizaci je
tedy nejprve přijat reorganizační plán a teprve následně zahájeno insolvenční řízení.
S výjimkou dále uvedenou.
Druhou formou předjednané reorganizace, která však již postrádá hlavní výhodu typické
předjednané reorganizace, je taková varianta, kdy je návrh reorganizačního plánu (za stejných
podmínek jako výše) předložen soudu nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o úpadku.218 Tato
varianta bude přicházet v úvahu zejména tam, pokud již došlo k podání věřitelského
insolvenčního návrhu a takový věřitel není ochoten vzít insolvenční návrh zpět. Nevýhoda
předjednané reorganizace, při níž nespadá podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení
reorganizace v jeden moment, je ten, že soud nemůže spojit s rozhodnutím o úpadku
rozhodnutí o povolení reorganizace, a to právě kvůli zmíněné patnáctidenní lhůtě.
Co je potřeba označit za hlavní úskalí této varianty, je právě čas. V případě, kdy úpadce
není zároveň insolvenčním navrhovatelem, bude mít v některých případech pouze o něco
málo delší než patnáctidenní lhůtu na vypracování návrhu reorganizačního plánu a hlavně na
přesvědčení věřitelů, z nichž už minimálně jeden podal návrh na zahájení insolvenčního
řízení. To ve svém doporučení z června 2011 uvedla i organizace Turnaround Management
Association.219 „V bankovní praxi se ukazuje, že dlužníci, nedosahující velikosti dle § 316

215

K tomu srov. schéma fází insolvenčního řízení v příloze č. 1 této práce.
Podle ust. § 319 InsZ.
217
§ 148 odst. 2 InsZ.
218
V tomto případě je dle názoru NS ČR reorganizace vlastně povolena podmíněně. K tomu srov. usnesení NS
ČR ze dne 20. ledna 2011 sp. zn. 29 NSCR 30/2010.
219
Turnaround Management Association Česká republika o.s. je nezávislé sdružení odborníků v oblasti
„turnaround managementu“, insolvenčního práva a v oblasti korporačních financí. Slouží jako mezioborová
216
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odst. 4 InsZ často nejsou schopni ani při vynaložení rozumně požadovatelného úsilí mimo
insolvenční řízení zajistit souhlas potřebného počtu věřitelů s reorganizací dle § 316 odst. 5
InsZ. K úvaze se nabízí zda: (i) nesnížit kvantitativní práh vstupu do reorganizace dle § 316
odst. 4 InsZ, a pokud ano, jak anebo (ii) neprodloužit lhůtu pro získání souhlasu věřitelů dle
§ 316 odst. 5 InsZ, a pokud ano, jak zajistit, aby toto prodloužení neoddalovalo prohlášení
konkurzu u (většiny) dlužníků, u nichž žádné vyhlídky na reorganizaci reálně neexistují.“220
Určitým způsobem jak tuto lhůtu prodloužit je postup dle § 115 a násl. InsZ, tedy
návrhem na vyhlášení moratoria. Moratorium je forma ochrany před věřiteli spočívající
v poskytnutí tříměsíční lhůty insolvenčnímu dlužníkovi,221 během níž má dlužník možnost
zkonsolidovat svoji finanční situaci. Případů, kdy toto řešení bude moci být užito, se tím
zásadním způsobem omezuje na případy, kdy existuje principiální shoda s majoritním
věřitelem (nebo věřiteli disponujícími většinou hlasů). O to důraznější by měl být apel na
zákonodárce, aby byl problém s omezením vstupu do reorganizace vyřešen. Otázkou však
zůstává, zda je z časového hlediska vhodnější investovat čas a peníze rovnou do vypracování
reorganizačního plánu nebo zda je nutné na vypracování reorganizačního plánu mít více času,
a tedy podat návrh na vyhlášení moratoria.

6.3.2. Standardní reorganizace
Standardní, užívá se i pojem dlouhá,222 reorganizace je, na rozdíl od reorganizace
předjednané, typickým a výchozím postupem. Tím je samozřejmě myšlen postup v rámci
institutu reorganizace, neboť reorganizace jako taková je, jako všechna sanační řešení úpadku,
postupem fakultativním a alternativním ke konkursu.
Ve standardní reorganizaci bude věřitelský návrh na povolení reorganizace
s tím dlužnickým v zásadě rovnocenný a věřitelské návrhy na povolení reorganizace jsou tedy
poměrně časté. V některých případech bude návrhů dokonce několik. Typicky podá nejprve
návrh na povolení reorganizace (spojený s insolvenčním návrhem) dlužník a následně některý
z věřitelů, neboť bude mít k dlužníkovu návrhu výhrady. Soud v takovém případě vyzve oba

platforma pro spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami, zabývajícími se problematikou insolvence
a jejího řešení. Prosazuje vysoké etické a odborné standardy ve všech činnostech, souvisejících s insolvencí
a jejím řešením.
220
Podněty k revizi právní úpravy insolvenčního řízení a její praktické aplikace. [online] Dostupné z WWW:
<http://www.turnaround.cz/dokumenty/TMA-podnety_k_revizi_pravni_upravy_InsR_cerven_2011.pdf>
[cit.
2013-04-13]
221
Může být maximálně o jeden měsíc prodlouženo na návrh insolvenčního dlužníka.
222
KUHN, P., Insolvenční řízení, reorganizace. [přednáška] Praha KCP 20. – 21. 2. 2012.
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(či všechny) navrhovatele, aby ve svých návrzích odstranili rozpory. Pokud se tak nestane,
bude na schůzi věřitelů hlasováno nejprve o návrhu dlužníka, který má předost a teprve
následně o dalších návrzích. Věřitelský návrh na povolení reorganizace však může být
i taktickým krokem. Dlužník totiž svůj návrh na povolení reorganizace může vzít až do
rozhodnutí o něm zpět. Pokud tedy dlužník učiní zpětvzetí těsně před rozhodnutím o návrhu
na povolení reorganizace, věřitelé již nebudou mít možnost návrh vznést. V tomto ohledu se
nabízí určitá paralela se zahájením insolvenčního řízení, resp. podání přihlášky nebo
přistoupení k řízení. Pohledávky lze přihlašovat od zahájení insolvenčního řízení.223
Presumujme, že se dlužník nachází v úpadku, věřitel A podal insolvenční návrh a věřitel B,
poté, co se o tomto dozvěděl, přihlásil před rozhodnutím o úpadku svoji pohledávku
do insolvenčního řízení. Dlužník se následně s věřitelem A dohodne a věřitel A učiní
zpětvzetí návrhu na zahájení insolvenčního řízení, o čemž se věřitel B nedozví. Byť je taková
dohoda nezákonná, nemění to nic na skutečnosti, že věřitel B nemá možnost proti zpětvzetí
návrhu brojit. V případě, že se však věřitel B připojí k insolvenčnímu řízení, musí s takovým
zpětvzetím souhlasit a jeho postavení se tím výrazně posílí.
Ve standardní reorganizaci probíhá chronologie procesu v závislosti na tom, kdo podává
návrh na povolení reorganizace. Dlužnický návrh pro hrozící úpadek může být podán logicky
pouze do rozhodnutí o úpadku. Pokud je již úpadek osvědčen, není možno podat návrh pro
variantu mírnější. Po rozhodnutí o úpadku lze návrh na povolení reorganizace podat
nejpozději deset dní před konáním schůze věřitelů. Tento návrh může předložit jak každý
z věřitelů, tak dlužník. Jak jsem již uvedl, podání návrhu na povolení reorganizace věřitelem
může mít i strategický rozměr, a to v případě dlužníka, který nesplňuje kvantitativní test
vstupu do reorganizace. Následně se bude konat přezkumné jednání a schůze věřitelů. Pokud
věřitelé zvolí jako způsob řešení úpadku reorganizaci (popř. tak rozhodne soud), určí soud
osobu, která vypracuje reorganizační plán. Postupu přijetí reorganizačního plánu se budu
věnovat v kapitole č. 7.
Standardní reorganizace předpokládá splnění kvantitativní brány. Počet zaměstnanců
považuji za neproblematický v tom ohledu, že toto číslo lze jednoduše spočítat. Horší je
situace u kritéria minimálního obratu dlužníka. Je totiž otázkou, co všechno do obratu
dlužníka počítat. Tímto problémem se zabýval Městský soud v Praze,224 který dospěl

223
224

Vhodnost přihlašování pohledávek před rozhodnutím o úpadku, vzhledem k výši úroků, pomíjím.
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2012 sp. zn. MSPH 79 INS 6021/2011.
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k závěru, že „[N]emůže tak být správný výklad tohoto pojmu zastávaný dlužníkem a rovněž
některými věřiteli, podle něhož při posouzení přípustnosti reorganizace společnosti dlužníka,
která je založena na koncernovém základě, by měl insolvenční soud do dlužníkova
„celkového“ obratu (ve smyslu § 314 odst. 4 insolvenčního zákona) zahrnout také výši obratů
společností, jež jsou dlužníkem majetkově propojeny a hodnotit tak jejich tzv. konsolidovaný
obrat.“ Pojem obrat dle citovaného ustanovení tedy zahrnuje obrat výhradně dlužníka, a to za
poslední účetní období.225

6.4.

Povolení reorganizace
Reorganizace může být povolena ve třech případech. Na návrh dlužníka, na návrh

věřitele a na základě usnesení schůze věřitelů. Zejména třetí varianta je podstatná a vyjádřil se
k ní i NS ČR: „Schůze věřitelů přitom může v nyní popisovaném případě přijmout usnesení
o tom, že povoluje způsob řešení dlužníkova úpadku reorganizací, bez zřetele k tomu, že
v době konání schůze věřitelů k tomu oprávněným osobám (v intencích § 317 odst. 1
insolvenčního zákona tedy dlužníku nebo některému z přihlášených věřitelů) již uplynula lhůta
k podání návrhu na povolení reorganizace.“226 Byť tedy bude pro věřitele složité jednat
o návrhu, který bude vznesen až na schůzi věřitelů, prolomení ust. § 318 InsZ uvedeným
rozhodnutím NS ČR lze kvitovat jedině pozitivně, neboť věřitelé by měli být v případě
rozhodování o způsobu řešení úpadku dlužníka nadáni co nejvyšší měrou svobody a neměli
by být svazováni formalismy. To samozřejmě platí pouze pro reorganizaci standardní,
v případě předjednané tato varianta nepřichází ze zřejmých důvodů v úvahu, ta je totiž za
současné legislativní situace možná pouze za shody od zahájení insolvenčního řízení.

6.4.1. Návrh na povolení reorganizace
Pokud je návrh na reorganizaci podán, insolvenční soud je povinen o něm meritorně
rozhodnout. Návrh buď podle ust. § 326 InsZ zamítne, podle § 318 nebo § 320 InsZ odmítne
nebo mu dle § 328 InsZ vyhoví a reorganizaci povolí. Dokud tak soud neučiní, je prohlášení
konkursu vyloučeno.227 V případě absence kvalifikovaného souhlasu věřitelů s návrhem
dlužníka na povolení reorganizace však není vždy nezbytně nutno rozhodnout prohlášením

225

Účetní rok se nemusí krýt s kalendářním rokem.
Usnesení NS ČR ze dne 20. ledna 2011 sp. zn. 29 NSCR 30/2010.
227
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. července 2010 sp. zn. 3 VSPH 470/2010.
226
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konkursu na majetek dlužníka. Tak tomu bude jen v případě, že se věřitelé kvalifikovaně pro
tuto volbu vyjádřili.228
Insolvenční soud však zamítne návrh na povolení reorganizace v případě, lze-li se
zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je jím sledován nepoctivý záměr
nebo pokud návrh podala osoba, o jejímž návrhu na povolení reorganizace bylo již dříve
rozhodnuto anebo pokud návrh podal věřitel a návrh nebyl schválen schůzí věřitelů. Poslední
zmiňovaný případ je poměrně zřejmý. Omezení, které zmiňuje druhý bod, je poněkud
dvojsečné. Smrčka229 uvádí, a já se s jeho názorem ztotožňuji, že v případě, kdy podává návrh
na povolení reorganizace znovu věřitel, o jehož návrhu již jednou bylo rozhodnuto, by nemělo
toto omezení platit, neboť smysl insolvenčního zákona spočívá v uvolnění kapitálu
uvězněného v podniku dlužníka a v jeho maximálně rychlém a poměrném rozdělení mezi
věřitele. Navazuji tedy opět na již uvedenou premisu, že omezení věřitelů v insolvenčním
řízení, tím spíše v reorganizaci, by mělo být minimální.

6.4.2. Poctivý záměr jako podmínka sine qua non
Podmínka společná všem sanačním způsobům řešení úpadku dlužníka se uplatňuje
samozřejmě i v reorganizaci. Poctivý záměr navrhovatele však v případě reorganizace musí
být přítomen i v případě, že je navrhovatelem věřitel, což u jiných forem sanačních řešení
nepřipadá v úvahu, neboť věřiteli zpravidla zákon právo na jeho předložení nepřiznává.
Stran nepoctivého záměru navrhovatele poskytuje insolvenční zákon demonstrativní
výpočet důvodů, dle kterých je potřeba na nepoctivý záměr usuzovat.

230

Dle jazykového

výkladu skutečnost, že je na nepoctivý záměr usuzováno, neznamená, že je nepoctivý záměr
dlužníka (neboť se jedná o skutečnosti vztahující se k osobě dlužníka) při splnění některého
z uvedených bodů automaticky dán, jedná se dle mého názoru pouze o vodítko, kdy je potřeba
úmysl navrhovatele pečlivě zkoumat. Judikatura však tento výklad poněkud upravila. „ … pro
závěr o nepoctivém záměru dlužníka není nutno zkoumat okolnosti konkrétního případu […],
postačí pouhé zjištění o dlužníkově pravomocném odsouzení. […] to však dlužníka zcela
nezbavuje možnosti úspěšně se domáhat povolení oddlužení [analogicky dle mého názoru
rozšiřitelné i na reorganizaci]. Musí však tvrdit a prokazovat takové specifické okolnosti,
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. dubna 2009 sp. zn. 1 VSPH 2009.
KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 796.
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z nichž by bylo možno usuzovat na to, že i přes existenci odsouzení se u něho o nepoctivý
záměr nejedná.“231
Na nepoctivý záměr dlužníka se dá rovněž usuzovat v situaci, kdy dlužník krátce před
podáním insolvenčního návrhu nakládal s majetkem, který by jinak tvořil majetkovou
podstatu tak, že zvýhodnil pouze ty věřitele, které je vzhledem k okolnostem nutno považovat
za osoby jemu blízké.232

6.4.3. Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace
Legální konstrukce rozhodnutí o povolení reorganizace je formována tak, že
reorganizace bude povolena vždy, pokud nedošlo k jeho zamítnutí či odmítnutí,233 popř. nebyl
návrh na povolení reorganizace vzat zpět.234 Proti rozhodnutí o povolení reorganizace není
přípustné odvolání. Důvodem je snaha o eliminaci zbytečných průtahů v řízení, a ochrana
většiny věřitelů před menšinou, která by snad i přes rozhodnutí schůze věřitelů měla jiný
názor na způsob řešení úpadku dlužníka.235 Komentářová literatura však jedním dechem
dodává, že toto ustanovení je problematické ve chvíli, kdy byla reorganizace povolena i přes
absenci souhlasu většiny věřitelů. Pokud však analyzujeme všechny možné scénáře, je tato
varianta řešením zcela v souladu s ratio legis. Pokud věřitelé kvalifikovaně nerozhodnou
o reorganizaci ani o konkursu, a tedy většina nevyslovila souhlas, je na soudu, aby zvolil,
s ohledem na všechny okolnosti, nejvhodnější řešení úpadku dlužníka. Pokud by soud měl
možnost zvolit jen konkurs, byla by situace stejná – většina věřitelů s tímto řešením úpadku
nevyslovila souhlas. Odvolání proti rozhodnutí o povolení reorganizace by nutně muselo mít
odkladný účinek. Bez něj by totiž nutně vyvolávalo neúměrnou míru nejistoty. Pokud by však
odvolání mělo odkladný účinek, musel by mít odvolací soud lhůtu v řádech maximálně
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. prosince 2008 sp. zn. 2 VSOL 181/2008.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. května 2010 sp. zn. 2 VSOL 135/2010: „Jestliže dlužník dva
měsíce před podáním insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení [opět za analogického rozšíření na
reorganizaci] uzavřel kupní smlouvu o převodu nemovitostí, je opodstatněna úvaha soudu prvního stupně, že toto
jednání může být považováno za nepoctivý záměr dlužníka ve smyslu § 395 odst. 1 písm. a) IZ, neboť kupní cenu
zastavených nemovitostí nevynaložil dlužník výhradně na zaplacení závazků vůči zástavnímu věřiteli, ale podle
svého tvrzení část kupní ceny použil k úhradě údajných závazků vůči rodinným příslušníkům a známým, což
navíc, jak správně uzavřel soud prvního stupně, dlužník ani nedoložil.“
233
Pro vady dle ust. § 320 InsZ
234
I na tomto místě by samozřejmě bylo možno otevřít polemiku o tom, zda insolvenční soud musí nebo nemusí
vzít na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení reorganizace či zda je tento úkon účinný již samotným doručením,
a to zejména s ohledem na účinky takového úkonu, neboť o „vzetí na vědomí“ soud nevydává usnesení. Účinky
však nastávají ke dni, kdy soud zpětvzetí vezme na vědomí. S ohledem na téma práce však považuji význam
takové polemiky za marginální.
235
KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 799.
232

77

několika dní, aby o tomto odvolání rozhodl, jinak by bylo insolvenční řízení neúměrně
prodlužováno, což pro revizi vhodnosti soudem prvního stupně zvoleného způsobu řešení
úpadku není určitě ideální. Domnívám se také, že toto odvolání by pak bylo podáváno téměř
vždy, pokud by alespoň jeden z věřitelů hlasoval pro prohlášení konkursu. Insolvenční řízení
by tím bylo zbytečně prodlužováno a byly by tím pádem odčerpávány prostředky z majetkové
podstaty.
Obsahem rozhodnutí o povolení reorganizace je výrok o povolení reorganizace,
informace o osobě insolvenčního správce, výzva, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil
reorganizační plán nebo aby soudu sdělil, že tak učinit nehodlá (pokud tak již neučinil dříve)
a informace o tom, za jakých podmínek mohou reorganizační plán předložit jiné osoby.
Fakultativně pak rozhodnutí o povolení reorganizace obsahuje výrok o jiných opatřeních
týkajících se majetkové podstaty a nezbytných k zajištění účelu reorganizace.

6.5.

Dispoziční oprávnění v průběhu reorganizace236
Nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty je dalším z kritických bodů

celého insolvenčního řízení. Pro věřitele je otázka dispozičního práva podstatná z toho
důvodu, že musejí být velmi obezřetní, komu mají adresovat úkony, komu mají poskytovat
plnění a kdo je oprávněn podepisovat dvou a vícestranné právní úkony. V případě, že věřitel,
byť v dobré víře, na základě právního úkonu uzavřeného s dlužníkem nabude majetek
náležející do majetkové podstaty a dlužník výtěžek z takové transakce do majetkové podstaty
nevydá,237 bude věřitel povinen vydat takový majetek zpět do majetkové podstaty s tím, že
požadovat zpět poskytnuté plnění bude sice teoreticky možné, fakticky ale nereálné.
Na jednu stranu je tedy potřeba, aby byly chráněny zájmy věřitelů a dlužník svým
protiprávním jednáním nezmenšoval majetkovou podstatu, na druhé straně ale nelze, zejména
při věřitelském insolvenčním návrhu, dlužníka zcela zbavit možnosti nakládat se svým
majetkem. Tohoto práva je dlužník zbaven pouze po prohlášení konkursu na majetek náležící
do majetkové podstaty. V případě reorganizace dlužník za standardních podmínek svoje
dispoziční oprávnění nikdy zcela nepozbyde.

236
237

K tomu srov. přílohu č. 1 této práce: Schéma fází insolvenčního řízení.
Pro tento případ uvažujme, že bylo prodáno za cenu obvyklou a tržní.
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6.5.1. Dispoziční oprávnění do přijetí reorganizačního plánu
Reorganizačnímu plánu, jako „jízdnímu řádu reorganizace“ je věnována samostatná
kapitola, a proto systematicky zařazuji do této kapitoly pouze dobu před schválením
reorganizačního plánu.
V případě standardní reorganizace se úprava neliší od běžného průběhu insolvenčního
řízení. Osobou s dispozičním oprávněním i po zahájení insolvenčního řízení zůstává dlužník,
po rozhodnutí o úpadku přechází dispoziční oprávnění dlužníka na insolvenčního správce
v tom rozsahu, v němž je dlužník v nakládání s majetkovou podstatou omezen.
Podstatná změna v možnosti dispozice nastává po rozhodnutí o povolení reorganizace.
Dlužník totiž opět nabývá dispoziční oprávnění v plném rozsahu238 – pokud soud spolu
s rozhodnutím o úpadku dlužníka v tomto neomezí.239 Soud tak však musí udělat výslovně,
a to na návrh insolvenčního správce, věřitelského výboru nebo i ex officio. Za standardní tedy
považuji situaci, kdy tak soud neučiní. Soud může taktéž kdykoliv v průběhu lhůty pro
sestavení reorganizačního plánu tato omezení modifikovat. Typicky se tedy dlužníkovi po
povolení reorganizace rozšíří dispoziční oprávnění na stav před zahájením insolvenčního
řízení. Pokud je však potřeba do doby vypracování reorganizačního plánu zakonzervovat
status quo, svěřuje InsZ věřitelům (a nejen jim) do rukou nástroj, jak toho docílit. Ochrana
věřitelů je zvýšena nutností souhlasu věřitelského výboru s právními úkony zásadního
významu240 pro majetkovou podstatu.241 Důsledkem porušení je odpovědnost dlužníka za
způsobenou škodu a členové statutárního orgánu za tento závazek ručí společně a nerozdílně.
Na tomto místě si dovolím malou úvahu. Reorganizace je typická pro právnické osoby
a u právnických osob bude majetkovou podstatu tvořit celý jejich majetek. Věřitelé mají být
sice částečně uspokojeni, uspokojení však bude typicky v řádu jednotek procent a věřitelé
tedy ve výsledku nesou finančně celý proces reorganizace na svých bedrech. Pokud dlužník
odpovídá za škodu způsobenou věřitelům a jediný majetek, kterým disponuje, de facto rovněž
patří věřitelům, mohou věřitelé požadovat náhradu škody na dlužníkovi, který ji ale může
uhradit jen majetkem náležícím do majetkové podstaty. Je zjevné, že účelem tohoto
ustanovení je sekundární odpovědnost statutárního orgánu z titulu ručení, nejsem si však jist,
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§ 330 odst. 1 InsZ
§ 332 odst. 1 InsZ
240
Úkony, jimiž se významně změní hodnota majetkové podstaty.
241
§ 330 odst. 3 InsZ
239
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zda je tento koncept vhodně nastaven. Hypotetickou otázkou zůstává, zda by dlužník mohl
vůbec nároku na náhradu škody dostát. Pro ilustraci řekněme, že hodnota majetkové podstaty
je x. Dlužník svým protiprávním úkonem sníží hodnotu majetkové podstaty o y. Věřitelé
požádají dlužníka, aby jim z majetkové podstaty o hodnotě x-y (protože jednáním dlužníka
byla zkrácena) uhradil částku y. Pokud tak dlužník skutečně učiní,242 věřitelé obdrží y, avšak
hodnota majetkové podstaty tím bude x-2y. Z pojmu ručení vyplývá, že teprve tehdy, když
dlužník tuto částku neuhradí, mohou se jí věřitelé domáhat na statutárním orgánu.
Rozhodnutím o povolení reorganizace se, nestanoví-li zákon jinak, pozastavuje výkon
valné hromady nebo členské schůze dlužníka. Místo nich rozhoduje insolvenční správce.
Jediným oprávněním valné hromady nebo členské schůze zůstává volba statutárního orgánu,
to však se souhlasem věřitelského výboru. Dle komentáře je tomu tak z důvodu zamezení
obstrukcí formou žalob na neplatnost valné hromady.243 Myslím si, že dalším účelem je
zachování flexibility rozhodování dlužníka tam, kde nemůže statutární orgán rozhodnout sám,
ale je potřeba rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze.244
Pro úplnost doplním, že dispozičním oprávněním k majetku náležejícímu do majetkové
podstaty v období od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku se
zabývala i expertní pracovní skupina pro insolvenční právo. Byť z logiky věci plyne, že
osobou s dispozičním oprávněním je dlužník, zákonodárce opomněl tuto skutečnost do textu
zákona explicitně uvést.245

6.6.

Úloha insolvenčního správce v reorganizaci
V případě řešení úpadku reorganizací se insolvenční správce (zpravidla) nestane osobou

s dispozičním oprávněním,246 jaká je tedy jeho úloha v reorganizaci? I přes uvedený handicap
zásadní. Pokud je reorganizace předjednaná, bude mít insolvenční správce hlavně kontrolní
funkci nad dodržováním reorganizačního plánu.

242

Bude k dobrovolnému splnění této povinnosti potřebovat souhlas věřitelského výboru? Domnívám se, že ano.
Pokud původní úkon podléhal tomuto souhlasu, není důvod, proč by obdobný následný úkon měl mít jiný režim.
243
KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 805.
244
K tomu srov. např. § 125 a §187 ObchZ
245
Výkladové stanovisko č. 1 ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 10. 1. 2008.
K o tázce dispozičních oprávnění k majetkové podstatě v mezidobí od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku [online] Dostupné z WWW: <http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupinas22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny/vykladove-stanovisko-1.html> [cit. 2013-02-15]
246
§ 229 InsZ K tomu také srov. přílohu č. 1 této práce.
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Nejdůležitější ale bude úloha insolvenčního správce v případě standardní reorganizace,
o to více, pokud tato bude nekonsenzuální (ve výše uvedeném pojetí). Insolvenční správce
předkládá věřitelům na schůzi věřitelů zprávu o hospodářské situaci dlužníka.247 V této zprávě
insolvenční správce shrne zejména pohledávky a závazky dlužníka. Zpráva je pak podkladem
pro vyjádření se insolvenčního správce k vhodnosti sanace nebo likvidace dlužníka. Pro
likvidaci je hospodářská situace dlužníka, pokud odhlédneme od bilance „majetek
a pohledávky versus závazky“, irelevantní. Pro reorganizaci je však zásadní. Je sice ve
výsledku odpovědností věřitelů zjistit, do jaké míry má podnik going concern hodnotu, je to
však insolvenční správce, kdo může (a musí) věřitelům předložit maximum indicií
k dostatečně informovanému rozhodnutí.
Insolvenční správce, jako osoba, která byla ve standardní reorganizaci do rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku v nejtěsnějším kontaktu jak s dlužníkem, tak s majetkovou
podstatou, je rovněž povinen upozornit schůzi věřitelů před schválením řešení úpadku
reorganizací na nepoctivý záměr navrhovatele. I pokud by tak ale insolvenční správce
neučinil, stále je na diskreci soudu, zda je návrhem skutečně sledován poctivý záměr a návrh
tedy musí projít i testem ze strany soudu.

6.6.1. Vztah ke třetím osobám
Po přijetí a schválení reorganizačního plánu, a tedy v obou formách reorganizace, závisí
úloha insolvenčního správce na obsahu reorganizačního plánu. Insolvenční správce předá
dlužníku zprávu o svojí dosavadní činnosti a ve výchozí situaci je úloha insolvenčního
správce opět jen kontrolní a inventarizační. Správce průběžně doplňuje seznam majetku
a pohledávek a pravidelně informuje věřitelský výbor a insolvenční soud. Problematická je
dle mého názoru modifikace dispozičního oprávnění v reorganizačním plánu. Některé úkony
totiž může reorganizační plán svěřit do rukou insolvenčního správce (typicky např. převod
nemovitostí), popř. mohou být tyto úkony provedeny pouze se souhlasem insolvenčního
správce. Absence tohoto souhlasu pak působí neplatnost takového úkonu. Účel tohoto
ustanovení je zřejmý. Jeho důsledky pro třetí osoby, vstupující do nových smluvních vztahů
s dlužníkem, jsou však fatální. Ostatně i pro dlužníka může být tato situace nevýhodná.
Spatřuji v tomto ohledu jistou analogii s překročením jednatelského oprávnění popř.
převodem majetku dle ust. § 196a odst. 3) ObchZ. V prvním případě je statutárnímu orgánu
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§ 323 odst. 1) InsZ ve spojení s ust. § 281 a násl. InsZ.
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svěřena pravomoc dispozice s majetkem společnosti a jsou mu nastaveny hranice takového
nakládání. V případě porušení těchto hranic statutární orgán za takovou škodu odpovídá.
V případě ust. § 196a odst. 3) ObchZ jde o zvláštní režim transferu majetku. Dle úpravy
ObchZ se sice jedná o převod majetku mezi spřízněnými osobami, avšak pro účely
insolvenčního řízení by obdobný speciální režim s ohledem na recentní judikaturu248 mohl být
rozšířen na jakékoli nakládání s majetkovou podstatou, k němuž je potřeba souhlasu
insolvenčního správce, neboť převod majetku v insolvenčním řízení probíhá rovněž
v zostřeném režimu.
Za vhodnější řešení bych považoval obě z výše uvedených. Úkon by nebyl neplatný,
pokud by se jednalo o převod majetku náležejícího do majetkové podstaty, to však za
předpokladu, že by takový majetek byl prodán za cenu tržní nebo by za škodu způsobenou
dlužníku odpovídal statutární orgán, který tento úkon učinil. Pro specifickou povahu
insolvenčního řízení by tato pravidla musela být zřejmě modifikována ještě s ohledem na
majetek, který je podstatný pro zachování provozu podniku dlužníka.249 Riziko pro třetí osobu
je zřejmé, riziko pro dlužníka pak spočívá ve výkladu „souhlasu“ insolvenčního správce.
Z jazykového výkladu250 ust. § 354 odst. 4) InsZ soudím, že souhlas insolvenčního správce
musí předcházet právnímu úkonu dlužníka, byť tak zákon výslovně nestanoví. Musí pak nutně
nastat situace, kdy sice všechny zúčastněné strany (dlužník, věřitelé, insolvenční správce
i třetí osoba) schvalují provedený právní úkon, ten je však absolutně, tedy ex lege a ex tunc,
neplatný. K těmto účinkům zatím relevantní judikatura není vytvořena. Argumentem proti
této tezi je absence pojmu „předchozí souhlas“. Pro na druhou stranu hovoří absence možnosti
dodatečného schválení takového úkonu.251 I pokud by snad v budoucnu judikatura
teleologickým výkladem dospěla k opačnému názoru, vyřešila by tím problém pouze na
straně dlužníka, nikoli třetí osoby.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009.
Pokud by statutární orgán prodal, byť za tržní cenu, budovu, ve které se nachází jediná provozovna podniku
popř. hlavní strojní zařízení, zastavil by tím celou výrobu. Odhlížím samozřejmě od skutečnosti, že jak budova,
tak stroje budou mít pravděpodobně nulovou hodnotu, neboť na nich budou váznout zástavní práva do celé výše
jejich hodnoty.
250
„[…] jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu.“
251
Pokud se jedná jen o nedůslednost zákonodárce, měla by tato ustanovení být dle mého názoru novelizována,
neboť způsobují interpretační problémy.
249
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6.6.2. Zjišťování majetkové podstaty
Jedna z fundamentálních činností insolvenčního správce je zjištění obsahu majetkové
podstaty. Na co nejpreciznějším zjištění obsahu majetkové podstaty mají zájem především
věřitelé, neboť čím více majetku bude do majetkové podstaty náležet, tím více budou
uspokojeny jejich pohledávky. V případě úpadku velkých společností je navíc vhodné, aby
byl majetek náležející do majetkové podstaty zjišťován již ve fázi do rozhodnutí o úpadku
předběžným správcem.252 V případě dlužnického insolvenčního návrhu má dlužník povinnost
již při podávání tohoto návrhu přiložit mimo jiné seznam svého majetku a pohledávek,253
v případě návrhu věřitelského na výzvu soudu. Ani sebepečlivější splnění této povinnosti
dlužníkem však správce neopravňuje k rezignaci na další inventarizační aktivity. V tomto
ohledu se neztotožňuji s komentářovým zněním,254 insolvenční správce nejenže může, ale
z jazykového výkladu ustanovení § 211 odst. 2 InsZ dle mého názoru insolvenční správce
dokonce musí provést vlastní šetření, které bude spočívat minimálně v ověření informací
v dlužníkem poskytnutých seznamech. Důsledkem nesplnění této povinnosti je odpovědnost
správce za škodu dle ust. § 37 odst. 1 InsZ. Dlužník má po celou dobu insolvenčního řízení
poskytovat insolvenčnímu správci veškerou nutnou součinnost, čili ani dlužník není
předložením seznamů vyvázán z účasti na zjišťování rozsahu majetkové podstaty. Povinnost
součinnosti dlužníka je koncipována poměrně široce, a to zejména vůči statutárním orgánům
obchodních společností. Toto široké pojetí má zamezit účelovému obcházení ustanovení
o součinnosti v případě, že dlužník zjistí, že se nachází v (alespoň hrozícím) úpadku. Dlužník
může být soudem na návrh insolvenčního správce taktéž předvolán (resp. předveden) k tzv.
prohlášení o majetku, učiněnému ústně do protokolu u insolvenčního soudu.

6.6.3. Soupis majetkové podstaty
Aby byl obsah majetkové podstaty, zjištěný a ověřený insolvenčním správcem,
dostupný i ostatním procesním subjektům, je potřeba jej formalizovat do vnímatelné podoby.
Z tohoto důvodu vytváří insolvenční správce soupis majetkové podstaty. Jakmile je majetek
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KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2008, s. 490.
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Absence, či přílišná obecnost takového seznamu je velmi častým důvodem výzev soudu k doplnění
dlužnického insolvenčního návrhu
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KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 453.

83

jednou zanesen v soupisu, náleží do majetkové podstaty se všemi důsledky z toho plynoucími,
zejména pak souvisejícími s omezením dispozičního oprávnění dlužníka.
Aby bylo možné majetek tvořící majetkovou podstatu následně prodat (ať už jednou
smlouvou nebo po částech), je nutné tento majetek rovněž ocenit. Insolvenční správce vychází
především z účetní hodnoty majetku a požaduje-li to věřitelský výbor, majetek se oceňuje
znaleckým posudkem. Je na rozhodnutí správce, zda pro svoji zprávu o stavu hospodaření
dlužníka nechá již předem ocenit majetek znalcem. Po rozhodnutí o úpadku totiž věřitelé
budou zpravidla chtít nechat majetek ocenit znovu znalcem jiným a náklady na takové
ocenění nejsou nezanedbatelné. Znalec rovněž před rozhodnutím o úpadku bude jen obtížně
určovat metodu ocenění takového majetku (zejména podniku).255 Po rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku již insolvenční správce bude mít mnohem konkrétnější představu, jak bude
s majetkem náležejícím do majetkové podstaty naloženo a v závislosti na tom lze pro ocenění
takového majetku zvolit i metodu ocenění. Pokud je navíc majetková podstata značně
rozsáhlá, znalec nebude moci celý majetek ocenit ani z časových důvodů.
6.6.3.1. Ocenění podniku dlužníka
Za jednu z faktických limit reorganizace považuji určení hodnoty majetkové podstaty.
Jak již bylo uvedeno, insolvenční správce je povinen majetkovou podstatu ocenit. Otázkou
zákonem neřešenou však zůstává, kdy a jakým způsobem je tak insolvenční správce povinen
učinit.
Aby mohl insolvenční správce předložit věřitelům zprávu o hospodářské situaci
dlužníka, která by odrážela skutečný stav, bylo by ideální, pokud by mohl nechat majetkovou
podstatu ocenit znalcem ještě před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku. V případě, že se
bude oceňovat celý podnik, to bude obzvláště potřebné. Insolvenční správce, v hypotetickém
případě, zjistí, že podnik dlužníka má going concern hodnotu a je potenciálně vhodný
k reorganizaci. Bylo by tedy logické nechat tuto domněnku potvrdit znalcem. Problém
spočívá v tom, že znalec jednak nebude mít zpravidla na takové ocenění dostatek času a za
druhé ve zvolené metodě ocenění. Pokud je předpokládaným způsobem řešení úpadku
reorganizace nebo prodej podniku dlužníka jednou smlouvou, má smysl ocenit podnik
metodou výnosovou nebo multiplikační, neboť ty zohledňují právě hodnotu budoucích
výnosů podniku. Likvidační metoda by na druhou stranu ukázala, kolik věřitelé získají
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Viz následující kapitolu.
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prodejem jednotlivých částí podniku v konkursu. Znalecký posudek musí obsahovat vždy
alespoň dvě metody ocenění, nabízí se tedy varianta tohoto dvojího zadání.
Na druhou stranu považuji oceňování majetkové podstaty znalcem před rozhodnutím
o způsobu řešení úpadku za ekonomicky nevýhodné, neboť po rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku bude ocenění zpravidla provedeno znovu, transakční náklady insolvenčního řízení se
tím opět zvyšují a snižují tak možnost úspěšné sanace podniku.
V předjednané reorganizaci je situace specifická v tom, že celý tento proces je připraven
předem a oba problémy tím odpadají. Pokud je zjištěno, že podnik nemá going concern
hodnotu ve fázi oceňování, návrh na povolení reorganizace vůbec nebude podán. Náklady na
znalecké posudky se však samozřejmě nesníží.

6.7.

Majetková podstata v reorganizaci
Majetkovou podstatou se dle ust. § 2 písm. e) InsZ rozumí majetek určený k uspokojení

dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon diferencuje majetkovou podstatu v případě podání
dlužnického a věřitelského insolvenčního návrhu. To z toho důvodu, aby k úpadku nedošlo
právě v důsledku podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení. Pokud je podáván
dlužnický návrh, je tato možnost per se vyloučena. Pokud by ale majetková podstata vznikla
již podáním věřitelského návrhu, byly by s tím nutně spojeny i důsledky automatického
moratoria a dlužník by tak nesměl s majetkovou podstatou nakládat, ani pokud by byl
insolvenční návrh zjevně neopodstatněný a mohlo by tím docházet např. k blokaci transferu
majetku, na nějž obě smluvní strany vynaložily nemalé transakční náklady. V případě
dlužnického návrhu do majetkové podstaty spadá majetek dlužníka, který dlužníkovi patřil ke
dni zahájení insolvenčního řízení. V případě věřitelského návrhu majetek, který dlužníkovi
patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým zcela nebo zčásti
omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, popř. majetek, který dlužníkovi patřil
v době, kdy insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka (byť to z jazykového
výkladu nevyplývá, jsou tyto podmínky z logiky věci alternativní, druhá se aplikuje pouze
v případě, že nebylo vydáno předběžné opatření), a majetek, který dlužník nabyl v průběhu
insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí, resp. jeho podíl na tomto majetku.
Insolvenční zákon rovněž nabízí pozitivní demonstrativní a negativní taxativní výčet majetku,
který do majetkové podstaty patří, resp. nepatří.
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Za určitých okolností může do majetkové podstaty spadat i majetek třetích osob, a to
zejména, jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů a pro účely zpeněžení se na tento
majetek hledí jako na majetek dlužníka.256 Z majetkové podstaty může být dle ust. § 227 InsZ
vyňat majetek, který nemůže sloužit k uspokojení pohledávek věřitelů. Typicky to budou věci
bezcenné a nedobytné pohledávky. Insolvenční správce tak učiní po předchozím souhlasu
věřitelského výboru a insolvenčního soudu.
Obsah majetkové podstaty není v průběhu insolvenčního řízení neměnný. Na jedné
straně do ní plynou finanční prostředky z pohledávek dlužníka (zejména z provozu
dlužníkova podniku), na druhé straně jsou z ní odčerpávány prostředky nutné k udržení chodu
dlužníkova podniku a k úhradě jiných, v rámci insolvenčního řízení přednostně hrazených
pohledávek věřitelů. Rovněž dochází k vracení prostředků do majetkové podstaty z úspěšných
sporů o neúčinnost právních úkonů a k jejich vyjmutí, pokud třetí osoby prokáží právní nárok
na takové věci.

6.8.

Modality přihlašování pohledávek v reorganizaci
Insolvenční řízení je univerzální exekucí všech pohledávek věřitelů a musejí být tedy

určeny zvláštní podmínky pro jejich uspokojování. Přihlašování a uspokojování pohledávek
pak tvoří jeho neuralgickou část. Jak jsem již uvedl, věřitelé mají rovné postavení pouze
v rámci věřitelských skupin, dle povahy jejich pohledávek, což modifikuje zásadu pari passu.
Pohledávky lze přihlašovat od zahájení insolvenčního řízení až do konce lhůty určené
soudem v rozhodnutí o úpadku.257 Přihláška pohledávky je formalizovaná a je ji nutno podat
na předepsaném formuláři.
Dle textu zákona lze přihlásit pohledávky zajištěné,258 nevykonatelné,259 podřízené,260
podmíněné a/nebo nesplatné.261 Logickým výkladem pak musíme dojít k závěru, že
i pohledávky, tvořící k těmto z principiálního hlediska opačný protipól (nezajištěné,
vykonatelné, nepodřízené, nepodmíněné a splatné), je možno přihlásit, neboť vyjmenované
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Usnesení NS ČR ze dne 12. října 2005, spis. zn. 29 Odo 322/2003.
§ 173 odst. 1 InsZ
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§ 173 odst. 3
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pohledávky jsou vždy vůči svým protějškům z pohledu insolvenčního práva z nějakého
důvodu speciální.
Dělení pohledávek na zajištěné a nezajištěné má v případě reorganizace ten dopad, že
věřitelé hlasují o způsobu řešení úpadku dle tohoto kritéria odděleně a v obou těchto
skupinách musí být dosaženo kvalifikované většiny hlasů. Vykonatelnost pohledávky bude
mít z pohledu reorganizace nepříliš zásadní význam, tento aspekt je důležitý pro věřitele
především v souvislosti s přezkumem jeho pohledávky a pro procesní postup v případě
incidenčního sporu. Podřízené pohledávky se uspokojují až v případě, že byly zcela
uspokojeny pohledávky ostatní.262 Je sice možné, že reorganizační plán bude určité procento
těmto věřitelům přiznávat, jsem ale toho názoru, že se tak bude dít pouze výjimečně, neboť
podřízenými pohledávkami jsou i pohledávky členů dlužníka vyplývající z jejich účasti ve
společnosti nebo v družstvu. Pokud tedy věřitelé v reorganizaci „dotují“ podnik svými
pohledávkami, tyto prostředky nebudou typicky ochotni vracet vlastníkovi dlužníka.
Podmíněná pohledávka je taková pohledávka, jejíž plnění je vázáno na podmínku. Takový
věřitel však nemá právo být členem věřitelského výboru a hlasovat na schůzi věřitelů.263 Za
typický příklad podmíněné pohledávky je uváděna pohledávka z titulu ručení, kdy se neví,
zda bude věřitel jako ručitel povinen plnit v budoucnu či nikoli. Dle mého názoru je však
podání podmíněné přihlášky pro věřitele, který nemá ambice být účasten ve věřitelském
výboru ani hlasovat o způsobu řešení úpadku, i jistou obranou proti ust. §§ 178 a 179 InsZ.
Pokud totiž nárok věřitele není jistý, lze jej navázat právě na podmínku, která tuto nejistotu
způsobuje. Pokud navíc věřitel nemůže být členem věřitelského výboru, ani hlasovat na
schůzi

věřitelů,

bude

zároveň

zpravidla

splňovat

podmínky

ust.

§ 179

InsZ

a případné odpovědnosti se zprostí. Stran splatnosti závazků a pohledávek se rozhodnutím
o povolení reorganizace vrací splatnost pohledávek do původních termínů. Účinky ust. § 250
InsZ se tedy v reorganizaci, pokud tak není následně určeno reorganizačním plánem,
neprojeví.

6.8.1. Přezkum pohledávek
Přezkum podaných přihlášek se děje na přezkumném řízení, které typicky bezprostředně
předchází schůzi věřitelů a hlasování o způsobu řešení úpadku. Insolvenční správce do

262
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S výjimkou pohledávek podle § 170 InsZ.
Za podmínek § 51 InsZ.
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přezkumného jednání přezkoumá všechny přihlášené pohledávky, resp. důvod jejich vzniku
a jejich výši.
Na přezkumném jednání insolvenční správce podle seznamu přihlášených pohledávek
zpraví věřitele o tom, které pohledávky a z jakého důvodu, pravosti nebo výše, popírá.
Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mají sice možnost se k tomuto popření vyjádřit,
pokud však chtějí rozhodnutí insolvenčního správce zvrátit, musí tak učinit v incidenčním
sporu. Důsledkem popření pohledávky je za podmínek ust. § 51 InsZ ztráta hlasovacího práva
věřitele. Incidenční spory mohou být vedeny paralelně s reorganizací a plněním
reorganizačního plánu. Pokud tomu tak však je, v reorganizačním plánu musí být tato
skutečnost zohledněna a na případné uspokojení v incidenčním sporu úspěšného věřitele
vyčleněny peněžní prostředky.
Popěrné právo má vedle insolvenčního správce i dlužník a věřitelé. Popěrné právo
dlužníka má v reorganizaci tytéž účinky, jako by pohledávku popřel insolvenční správce.
V případě incidenčního sporu z takového popření musí žaloba směřovat vůči dlužníku.264
Popěrné právo věřitele bylo včleněno do textu InsZ novelou265 navazující na nález Ústavního
soudu, který prohlásil absenci popěrného práva věřitelů za porušení práva na spravedlivý
proces.266 Byť jsem zastáncem názoru, že toto právo je nesystémové a mělo by dle mého
názoru být řešeno jinými procesními prostředky,267 pro účely reorganizace je tento institut
nepříliš významný z důvodu ust. § 336 odst. 4 InsZ, které stanoví, že popření pohledávky
přihlášeným věřitelem nemá po dobu trvání reorganizace vliv na zjištění popřené pohledávky.

6.8.2. Typizované pohledávky v pojetí NS ČR
Dle pojetí NS ČR lze pohledávky dělit do těchto tříd:268
1/ Pohledávky, které věřitelé uplatňují vůči dlužníku podáním přihlášky.269
2/ Pohledávky, na které se hledí jako na přihlášené, ačkoli je věřitelé neuplatnili vůči
dlužníku přihláškou.270
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V případě nevykonatelné pohledávky. Případ vykonatelné je upraven v ust. § 336 odst. 3 InsZ.
Zákon č. 69/2011 Sb., o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.
266
Nález pléna sp. zn. Pl. ÚS 14/10, vyhlášený pod č. 241/2010 Sb.
267
Věřitel by např. mohl mít právo domáhat se na insolvenčním správci náhrady škody, pokud by insolvenční
správce nepopřel pohledávku, jež popřít měl a uspokojení věřitelů tak bylo zkráceno. Tato žaloba by byla
nezávislá na insolvenčním řízení.
268
Dělení převzato z Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 29 NSČR 16/2011.
269
§ 165 InsZ
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3/ Pohledávky za majetkovou podstatou.271
4/ Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.272
Toto dělení je z pohledu reorganizace důležité zejména s ohledem na pohledávky za
majetkovou podstatou, pohledávky jim postavené na roveň a zbylé pohledávky. „Pohledávky
za podstatou sice ubírají něco z majetkové podstaty, jsou jejími břemeny, ale zásadně jen
takovými, která jsou potřebná, aby se z ní vytěžilo co nejvíce pro věřitele.“273 Aby bylo co
reorganizovat, je nutné udržet provoz podniku dlužníka v chodu od iniciální fáze
insolvenčního řízení až do schválení reorganizačního plánu soudem. Reorganizační plán již
bude odrážet konkrétní vůli věřitelů, jakým způsobem má být s podnikem dlužníka naloženo
do budoucna. Pokud pomineme náklady insolvenčního řízení, jsou nejdůležitějšími
zapodstatovými

pohledávkami274

v mezidobí

mezi

zahájením

insolvenčního

řízení

a rozhodnutím o úpadku pohledávky věřitelů z úvěrového financování a pohledávky věřitelů
vzniklé za trvání moratoria ze smluv dle § 122 odst. 2 InsZ.275 Pokud je již osvědčen úpadek
dlužníka, je rozsah pohledávek rozšířen zejména o náklady spojené s udržováním a správou
majetkové podstaty dlužníka a pohledávky ze smluv uzavřených po rozhodnutí o úpadku.276
Tyto pohledávky jsou v případě uspokojování pohledávek uspokojovány jako první.
Insolvenční správce pak odpovídá za škodu, která vznikla zapodstatovému věřiteli v případě,
že jeho pohledávka, vzniklá na základě právního úkonu insolvenčního správce, nemohla být
uhrazena.
Ve stejném režimu je nakládáno s pohledávkami, které jsou pohledávkám za
majetkovou podstatou postaveny na roveň. Na plnění těchto pohledávek je vždy nějaký
zvláštní zájem, proto jsou privilegované. Jsou to v prvé řadě pohledávky z pracovněprávních
vztahů,277 kde je dlužník zaměstnavatelem, pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené
na zdraví a pohledávky na výživném – zde je důležitý sociální rozměr a u pohledávek podle
§ 169, odst. 1, písm. f) a g) InsZ, kde je naproti tomu zvláštní zájem na ochraně dobré vůle
věřitele.
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Srov. též § 165 odst. 2, § 184, § 237 odst. 4, § 275, § 370 odst. 2 písm. d/, § 373 odst. 1 a 8 a § 385 odst. 1
InsZ.
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§ 168 InsZ
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§ 169 InsZ
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SCHELLEOVÁ, I. Vybrané problémy z teorie konkursního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s.
131.
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275
Smlouvy podstatné pro udržení provozu podniku dlužníka – dodávky energií a surovin.
276
Pokud zároveň neodporují některému z ustanovení InsZ.
277
Myšleno písm. a) i c) § 169, odst. 1 InsZ.
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V tomto bodě je nutné zmínit také již delší dobu kritizovaný legislativní lapsus, kdy je
zapodstatové pohledávky a pohledávky jim postavené na roveň nutno uplatňovat pořadím
práva u insolvenčního správce, a to kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Problémem je, že při
sanačních řešeních úpadku se insolvenční správce nikdy nestane osobou s dispozičním
oprávněním a není sto této povinnosti dostát. Judikatura278 v souvislosti s reorganizací
dovodila, že pokud se po povolení reorganizace vrací dlužníkovi plné dispoziční oprávnění, je
potřeba vykládat ust. § 203 odst. 1 InsZ tak, že věřitel může (resp. musí) tuto pohledávku
vymáhat přímo na dlužníkovi.

6.9.

Věřitelé při reorganizaci
Reorganizace, jako institut vůči konkursu speciální a fakultativní, modifikuje rovněž

postavení věřitelů. Reorganizace se účastní věřitelé přihlášení, jakož i věřitelé, jejichž
pohledávky se nepřihlašují, tedy věřitelé zapodstatoví a věřitelé jim postavení na roveň.279 Za
věřitele dlužníka, u nějž není dán úpadek z důvodu předlužení, se rovněž považují i společníci
a členové dlužníka, byť jejich pohledávka má nulovou hodnotu. Pohledávkou je právo
vyplývající z účasti ve společnosti nebo družstvu.
V reorganizaci má popření pohledávky dlužníkem280 stejné účinky jako popření
pohledávky insolvenčním správcem.281 V tomto bodě je třeba odlišit hmotněprávní a procesní
účinky takového popření. V praxi je možno se setkat s postupem, kdy je toto ustanovení
vykládáno tak, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena dlužníkem, podává
při současném povolení reorganizace incidenční žalobu vždy pouze proti dlužníku. Správný
postup je však takový, že při současném popření pohledávky insolvenčním správcem
i dlužníkem, je nutno postupovat paralelně dle ust. § 198 odst. 1) InsZ a § 336 odst. 2) InsZ,
a tedy žalobu podat jak proti insolvenčnímu správci, tak proti dlužníku. Věta „Věřitelé
nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají vždy žalobu vůči
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 3 VSPH 441/2010.
§ 334 InsZ
280
„Zamítnutím reorganizačního návrhu dlužníka a prohlášením konkursu na jeho majetek sice dlužník neztrácí
právo popřít pohledávku přihlášeného věřitele, ale s tímto popřením přestávají být nadále spojeny účinky
stanovené v § 336 odst. 2 IZ. Po prohlášení konkursu se pohledávka popřená jen dlužníkem pokládá za zjištěnou
a dlužník zásadně nemůže být ve sporu o její pravost úspěšným.“ Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne
5. 1. 2012, sp. zn. 15 Cmo 89/2011.
281
§ 336 odst. 2) InsZ
279
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dlužníku.“ tedy neznamená, že by věřitelé mohli podat žalobu výhradně proti dlužníku.
Popření pohledávky dlužníkem totiž standardně nemá vliv na její zjištění.282

6.9.1. Věřitelské skupiny v reorganizaci
Pokud po celou dobu insolvenčního řízení bylo primární diferenciací věřitelů kritérium
zajištění jejich pohledávky, pro účely hlasování o uspokojení jejich pohledávek
v reorganizaci, tedy k přijetí konkrétního reorganizačního plánu, je nutné tyto skupiny ještě
rozmělnit, neboť sem vstupují i jiní, než předinsolvenční věřitelé a i v rámci skupiny
nezajištěných věřitelů mohou existovat rozdílné představy o výši uspokojení pohledávek.
Zásada par conditio creditorium se v této fázi insolvenčního řízení tedy bude uplatňovat
v ještě širší míře. Věřitelé jsou rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině byli věřitelé se
zásadně shodným právním postavením a se zásadně stejnými hospodářskými zájmy.
Protože tvorba skupin je na předkladateli reorganizačního plánu, musí být předkladatel
velmi dobrým stratégem. „Hlasovací inženýrství“ totiž, pokud je vhodně nastaveno, může ke
schválení reorganizačního plánu výrazně pomoci. Je samozřejmě nutno respektovat zákonná
ustanovení, nicméně pro další štěpení skupin je potřeba pouze dostát shodného postavení
a shodných hospodářských zájmů věřitelů. Pro přijetí reorganizačního plánu musí vždy
hlasovat všechny skupiny věřitelů (s modifikacemi uvedenými dále), avšak v rámci skupiny
stačí nadpoloviční většina věřitelů.283 Budou-li tedy věřitelé, o nichž předkladatel má
pochybnosti, zda by se vyslovili pro přijetí reorganizačního plánu (protože např. na schůzi
věřitelů hlasovali pro řešení úpadku dlužníka prohlášením konkursu na jeho majetek),
„vhodně rozděleni“ mezi věřitele ostatní vždy tak, aby nemohli zabránit schválení
reorganizačního plánu, může být riziko nepřijetí reorganizačního plánu značně sníženo. Tento
„insolvenční gerrymandering“284 však nemůže být bezbřehý, jeho korektivy budou uvedeny
dále. Kritéria rozdělení do skupin musí být v reorganizačním plánu jednoznačně stanovena
a odůvodněna.

282
§ 192 odst. 3) InsZ. Je tomu tak proto, že by jinak dlužník mohl do celého řízení „vhodit vidle“ tím, že by
popřel všechny pohledávky, aniž by mohl něco ztratit. Dlužník jde typicky do insolvenčního řízení s tím, že
přijde o veškerý svůj majetek.
283
K rozdílným většinám viz. kapitola 7.6.1 této práce.
284
Obdobnou úvahu užívá i Epstein (EPSTEIN, D., NICKLES, S., WHITE, J., Bankruptcy. St. Paul: West
Publishing, 1993, s. 736).
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Dle InsZ musí samostatnou skupinu tvořit každý zajištěný věřitel,285 věřitelé, jejichž
pohledávka vyplývá z majetkové účasti na dlužníkovi a věřitelé, jejichž pohledávky nejsou
reorganizačním plánem dotčeny – neboli pohledávky, „jejíž parametry nejsou reorganizačním
plánem měněny; není tedy plánem snížena a její splatnost není posunuta.“286 Richter287
polemizuje s kompatibilitou ust. § 337 odst. 4) InsZ a ust. § 329 odst. 3) InsZ, kdy
„automatickou deakcelerací“288 pohledávek dochází k faktickému vyloučení aplikace ust.
§ 337 odst. 4) InsZ, které za nedotčené pohledávky považuje i pohledávky dlužníka, u nichž
došlo ke ztrátě výhody splátek pro prodlení dlužníka. V případě standardní reorganizace má
T. Richter jistě pravdu a toto ustanovení je neaplikovatelné, nicméně v případě, že je spolu
s návrhem na zahájení insolvenčního řízení již předkládán návrh na povolení (předjednané)
reorganizace a zároveň i reorganizační plán schválený potřebným počtem věřitelů, je potřeba
v něm věřitele s nedotčenými pohledávkami označit. Protože se tak děje před povolením
reorganizace, aplikace ust. § 337 odst. 4) InsZ předchází automatické deakceleraci
pohledávek a zmíněné ustanovení má dle mého názoru svoje opodstatnění. V každém případě
chystaná novela InsZ ustanovení § 329 odst. 3) InsZ vypouští.
Byť tak z textu InsZ explicité nevyplývá, další fakticky povinně formovanou skupinou
budou nezajištění věřitelé. Pokud by totiž existovali pouze zajištění věřitelé, dovolím si tvrdit,
že by k reorganizaci nedošlo, neboť pro takové věřitele je výhodnější zpeněžit majetek
dlužníka a nevynakládat další prostředky. V rámci skupiny nezajištěných věřitelů pak budou
možnosti dalšího rozdělení logicky největší.
Aby nedocházelo k neoprávněnému znevýhodňování věřitelů, odůvodněnost a vhodnost
rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin posoudí insolvenční soud při schvalování
reorganizačního plánu, vycházet bude především z komparace kritérií rozdělení a jejich
relevance v konkrétní kauze. Věřitel nebo předkladatel mohou do schválení reorganizačního
plánu navrhovat zařazení věřitele do jiné skupiny. Pokud tedy předkladatel bude chtít věřitele
rozdělit tak, aby maximalizoval šanci na přijetí reorganizačního plánu, bude muset mít na
paměti i tuto skutečnost. V praxi může samozřejmě docházet i k situacím, kdy velcí věřitelé
po rozdělení věřitelů do skupin, po vypracování reorganizačního plánu jednoduše vykoupí
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To vyplývá z jejich specifického postavení v rámci insolvenčního řízení.
KOTOUČOVÁ J. et al., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010, s. 810.
287
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 405.
288
Tamtéž.
286

92

pohledávky nadpoloviční většiny věřitelů z každé skupiny. Vhodnost tohoto postupu je však
ryze na ad hoc analýze situace a nejedná se o otázku právní, ale spíše takticko-ekonomickou.

6.9.2. Zajištění věřitelé
Fakt, že zajištění věřitelé mají v rámci celého insolvenčního řízení výjimečné postavení,
je asi neoddiskutovatelný. Princip uspokojování zajištěných věřitelů je obdobný ve všech
sledovaných úpravách. Jeho podstatou je oddělení těchto věřitelů od zbytku (nezajištěných)
věřitelů a jejich uspokojení z předmětu zajištění.289
„V reorganizaci jsou zajištění věřitelé chráněni jednak kvantitativní branou vstupu do
reorganizace jednak možností za přesně vymezených okolností rozhodnout o tom, jaký druh
reorganizace má být veden, či o tom, že reorganizace nemá být vedena vůbec, a dále též tím,
že zajištěné pohledávky jsou po dobu reorganizačních pokusů úročeny.“290
Zatímco však dle ZKV byli zajištění věřitelé uspokojování odděleně pouze do výše
70 % čistého výtěžku z prodeje předmětu zajištění, InsZ tuto parciální solidaritu opouští
a zajištění věřitelé jsou nyní uspokojování ze 100 % výtěžku zpeněžení předmětu zajištění.
Pokud výtěžek zpeněžení nepostačuje k úhradě celé pohledávky, ve zbytku pohledávky se
věřitel považuje za věřitele nezajištěného.
Výše uspokojení však není jediným rozdílem v postavení zajištěných věřitelů. Dle
ustanovení § 230 odst. 2 InsZ mohou zajištění věřitelé v případě správy věci, která slouží
k zajištění pohledávky, udělovat insolvenčnímu správci závazné pokyny, jak s touto věcí
nakládat. Insolvenční správce může tomuto pokynu odporovat pouze v případě, má-li za to, že
nesměřuje k řádné správě. Pokud zajištěný věřitel291 takový pokyn udělí, náklady s tím
spojené jdou k jeho tíži. Obdobný režim platí i v případě zpeněžení předmětu zajištění.
Zajištěný věřitel může insolvenčnímu správci dát závazný pokyn, jak předmět zajištění
zpeněžit.292
Za zajištěného věřitele se věřitel považuje od chvíle, kdy přihláškou pohledávky uplatnil
své právo u soudu. V případě, že insolvenční správce vykonává správu nebo prodej majetku,
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§ 298 InsZ
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 224.
291
Nebo všichni zajištění věřitelé dohromady, je-li jich více.
292
KOZÁK, J.; BUDÍN, P.; DADAM, A.; PACHL, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady
(ES) o úpadkovém řízení. Komentář. Praha: ASPI, a.s., 2008, str. 214.
290
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který slouží k zajištění věřitele, jehož pohledávka nebyla přezkoumána, musí insolvenční
správce předběžně zhodnotit své stanovisko k jeho pohledávce, aby nedošlo k naplnění
pokynů osoby neoprávněné. Odmítnout pokyny ke zpeněžení může insolvenční správce jen
v případě, že má za to, že předmět zajištění lze zpeněžit lépe. Toto omezení je logické, neboť
všichni věřitelé, a to i nezajištění, legitimně očekávají co nejvyšší výtěžek z takového prodeje,
zatímco zajištěný věřitel může být motivován především rychlostí.293

6.10. Skončení reorganizace
V závislosti na vývoji ekonomické situace dlužníka bude reorganizace buďto dotažena
do úspěšného konce nebo bude přeměněna v konkurs. Insolvenční soud může taktéž zrušit
rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu.

6.10.1.

Splnění reorganizačního plánu

O splnění reorganizačního plánu vydá insolvenční soud usnesení o vzetí
reorganizačního plánu na vědomí. Soud může toto rozhodnutí vydat v případě, že byly
splněny všechny podstatné části reorganizačního plánu. Skutečnost, že InsZ dle mého názoru
poněkud nešťastně směšuje formální rozhodnutí usnesením a vzetí na vědomí, ponechám
stranou. Za důležitější považuji obsah tohoto rozhodnutí. Soud v tomto rozhodnutí krátce
shrne, že všechny závazky dlužníka dle reorganizačního plánu byly uhrazeny a rovněž se
vypořádá se stavem všech incidenčních sporů. Dle Richtera294 je dána možnost „předčasně“
ukončit reorganizaci z toho důvodu, že je režim reorganizace nákladný a pokud je splněna
podstatná část závazků a zároveň takřka jisté, že i zbytek závazků bude uhrazen, není důvod
v hybridním režimu správy dlužníka pokračovat.295

293

Zajištěný věřitel bude mít zajištěnou pohledávku ve výši 500.000,- Kč. Předmět zajištění má hodnotu 1,500.000,- Kč. Zajištěný věřitel udělí insolvenčnímu správci pokyn, aby předmět zajištění prodal za 1,000.000,Kč konkrétnímu subjektu, neboť ten uhradí kupní cenu obratem. Z pohledu zajištěného věřitele výhodná (rychlá)
transakce však porušuje jeden ze základních principů insolvenčního práva – společný zájem věřitelů.
294
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 429.
295
Velmi kladně hodnotím v tomto ohledu chystanou velkou novelizací InsZ, která již výslovně počítá
s možností ukončení reorganizace před ukončením všech incidenčních sporů, přičemž insolvenční správce
vyčlení na případný neúspěch ve sporu příslušnou částku, kterou buďto vyplatí úspěšnému věřiteli nebo
dodatečně rozdělí mezi věřitele ostatní. Ukončení reorganizace tím tedy nebude vázáno na skončení incidenčních
sporů, což je v podmínkách české justice jistě velmi praktické.
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6.10.2.

Přeměna reorganizace v konkurs

Subsidiarita konkursu jako univerzálního řešení úpadku spočívá nejen ve skutečnosti, že
jím lze řešit úpadek jakéhokoli subjektu, se kterým je možno vést insolvenční řízení, ale také
v tom, že obě alternativní řešení úpadku, tedy reorganizace a oddlužení, mohou být v konkurs
kdykoli přeměněny. Tato prostupnost je logicky pouze jednostranná.
Může to být jednak samotný dlužník, kdo „hodí ručník do ringu“. Tuto možnost má
dlužník samozřejmě jen v případě, že byl sám navrhovatelem povolení reorganizace.
K přeměně může dojít i pro nepředložení reorganizačního plánu v určené lhůtě – tím je
vyloučena patová situace, kdy by byla povolena reorganizace, ale nebylo dle čeho postupovat.
Za hlavní důvod pro přeměnu reorganizace v konkurs však považuji neplnění
podstatných povinností vyplývajících z reorganizačního plánu dlužníkem.296 Na vině může
být jak dlužník, tak předkladatel reorganizačního plánu, který plán sestavil takovým
způsobem, který není splnitelný.297 Rovněž ukončení podnikatelské činnosti je důvodem pro
přeměnu reorganizace v konkurs – pokud dlužník ukončí podnikatelskou činnost,
reorganizační plán nebude moci být naplněn a konkurs je pouze nevyhnutelným důsledkem
této situace. Za nejpravděpodobnější považuji situaci, kdy nedojde k rozhodnutí o ukončení
podnikatelské činnosti dobrovolně dlužníkem, ale dlužníku bude např. odebrána potřebná
licence. Dobrovolné ukončení podnikatelské činnosti v reorganizaci totiž považuji svým
způsobem za protimluv.

6.10.3.

Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu

Jestliže některému věřiteli byly poskytnuty zvláštní výhody, aniž s tím ostatní věřitelé
ve stejném postavení souhlasili nebo bylo schválení reorganizačního plánu dosaženo
podvodným způsobem a/nebo byl-li dlužník nebo jeho statutární orgán (popř. člen)
pravomocně odsouzen pro trestný čin, kterým dosáhl schválení reorganizačního plánu nebo
podstatně zkrátil věřitele, insolvenční soud zruší rozhodnutí o schválení reorganizačního
plánu.

296

Bez ohledu na konkrétní obsah reorganizačního plánu je za podstatnou povinnost dlužníka považována
spolupráce s insolvenčním správcem, spolupráce s věřitelským výborem nebo neprodlená úhrada pohledávek za
podstatou a jim na roveň postavených.
297
V případě, že je předkladatelem dlužník, navrhne přeměnu dle § 363 odst. 1) písm. a) InsZ.
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Zrušením rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu reorganizace de iure končí. Ale
jaké jsou faktické následky tohoto rozhodnutí. Dlužník se nachází v situaci, kdy byla
povolena reorganizace a schválen reorganizační plán, schválení plánu bylo však následně
zrušeno. Zároveň nemůže být rozhodnuto o přeměně reorganizace v konkurs na základě
předchozího stavu. Je nutným faktickým důsledkem přeměna v konkurs nebo lze
v reorganizaci pokračovat? Lze navrhnout změnu reorganizačního plánu nebo lze dokonce
předložit a schválit reorganizační plán nový?
Zákonodárce bohužel nepoužil totožné pojmosloví a v ust. § 362 odst. 3) InsZ použil
termín „zrušení reorganizačního plánu“ namísto „zrušení rozhodnutí o schválení
reorganizačního plánu“. Pokud vyjdu z premisy, že se nejedná o legislativní lapsus, je
zrušením rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu zrušen i reorganizační plán samotný.
Zákon nepočítá s dodatečným předložením reorganizačního plánu a reorganizace by tedy
měla být přeměněna v konkurs, muselo by tak být zřejmě učiněno podle ust. § 363 odst. 1)
písm. c) InsZ.
I v případě nedůslednosti zákonodárce by se jednalo o problematickou situaci, nebylo
by totiž jasné, zda věřitelé mohou reorganizační plán změnit a schválit v modifikovaném
znění. Zákonodárce teoreticky mohl sloučit důvody pro přeměnu reorganizace v konkurs298
s těmi pro zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu a výslovně uvést, kdy
a jakým způsobem mohou věřitelé tuto situaci vyřešit pokračováním v reorganizaci.
V ideálním případě by mělo být insolvenční řízení vráceno do fáze hlasování o způsobu řešení
úpadku dlužníka, avšak s tou modifikací, že by osoba, která spolu s dlužníkem zapříčinila
zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu,299 ručila za závazky dlužníka. Tato
varianta by preferovala maximalizaci míry uspokojení věřitelů, avšak šla proti maximu
poctivého záměru a rychlosti řízení.
Dle současné úpravy tedy bude postupováno tak, že reorganizace bude přeměněna
v konkurs, avšak na základě stavu uvedeného v reorganizačním plánu, neboť po přijetí
reorganizačního plánu, přestože rozhodnutí o jeho schválení bylo zrušeno, nelze právní stav
vrátit do podoby před reorganizačním plánem. To z toho důvodu, že vzájemné vztahy všech
na reorganizačním plánu účastných osob, byly plánem konstituovány zcela odlišně.

298
299

Obdobně, jak navrhuje T. Richter (RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 423)
Některý z věřitelů nebo statutární orgán.
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7.

Reorganizační plán

7.1.

Pojem reorganizačního plánu
„Reorganizační plán vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené

reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku
a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a věřiteli.“300
Reorganizační plán tedy představuje dohodu o řešení úpadku a hmotněprávní základ
procesu reorganizace, na jejímž vytváření se podílejí všechny nejdůležitější procesní subjekty
insolvenčního řízení. Zelenka301 uvádí, že se na něm podílejí dokonce všechny procesní
subjekty. Jsem však toho názoru, že např. vliv státního zastupitelství na konkrétní podobu
reorganizačního plánu nebude až tak zásadní.
Komentářová literatura302 považuje ustanovení o vymezení reorganizačního plánu za
vágní. S tímto názorem se sice ztotožňuji, ale nemyslím si, že by bylo vhodné reorganizační
plán vymezovat jakkoli blíže. Čím přesnější definice by byla stanovena, tím více omezení by
z ní potenciálně vyplývalo. Smrčka303 taktéž uvádí, že pojem reorganizačního plánu je nutno
vykládat v souvislosti s ust. § 340 a 342 InsZ. Tento odkaz nepovažuji za vhodný, protože
směšuje definici s obsahem.
Naproti tomu si myslím, že by mohla definice reorganizačního plánu být doplněna
o explicitní

povinnost

přítomnosti

dobré

víry,

vyjádřenou

nutností

spravedlnosti

reorganizačního plánu. Spíše než praktický dopad by změna na „spravedlivé uspořádání
vzájemných vztahů“ měla dopad filozofický. Ani tak si nemyslím, že je vhodné tuto
skutečnost přehlížet. Jednalo by se o přísnější zakotvení jedné z hlavních zásad insolvenčního
řízení do zákonného textu.

300

§ 338 odst. 1 InsZ
ZELENKA, J. et al., Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES
1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha : Praha: Linde, 2008 s. 497.
302
Tamtéž.
303
Tamtéž s. 498.
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Koncept změny vnitřních a vnějších vztahů při současném odchýlení od zákonného
režimu, opírající se „pouze“ o kritérium spravedlnosti takového uspořádání, ostatně není
neznámý.304

7.2.

Právo předložit reorganizační plán
U práva předložit reorganizační plán je třeba striktně odlišit předjednanou reorganizaci

od reorganizace standardní. V případě předjednané reorganizace je toto právo irelevantní,
neboť reorganizační plán je nutně předkládán před rozhodnutím o povolení reorganizace.

7.2.1. Dlužník jako osoba s přednostním právem
V případě, že je povolena (standardní) reorganizace, je na místě se zabývat
vypracováním reorganizačního plánu. Přednostní právo má standardně dlužník a zákon mu na
vypracování návrhu poskytuje lhůtu v délce 120 dní od povolení reorganizace s maximálním
prodloužením o dalších 120 dní (na návrh dlužníka). Soud však může lhůtu z důvodů
stanovených zákonem zkrátit, a to i bez návrhu. Jak uvádí Richter,305 celkem může být
dlužník ve zvláštním režimu i více než 360 dní, a to bez toho, aby byl ze strany dlužníka
předložen reorganizační plán. Z tohoto důvodu mají věřitelé i soud možnost, jak tomuto
problému předejít.
Domnívám se, že přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu bude dlužníkovi
zachováno pouze v případě, že je sám insolvenčním navrhovatelem a navrhovatelem povolení
reorganizace. Pokud jsou totiž v rámci insolvenčního řízení aktivní zejména věřitelé, bude
typicky přednostní právo na sestavení reorganizačního plánu dlužníkovi odňato, a to jak uvádí
i komentářová literatura306 v souladu s ust. § 330 a násl. InsZ. Byť s autorem principiálně
souhlasím a jsem toho názoru, že tímto oprávněním by věřitelé měli být nadáni, z textu InsZ
explicitně toto oprávnění dle mého názoru nevyplývá. Zelenka307 uvádí, že toto oprávnění
věřitelům přísluší dle ust. § 150 InsZ. Ustanovení § 339 InsZ o přednostním právu předložit
reorganizační plán tak jako tak za žádných okolností neodpírá dlužníkovi právo plán
předložit. Zmeškání 120 denní lhůty nebo usnesení schůze věřitelů pouze dlužníkovi odebírá

304

K tomu srov. kapitolu 8.4 této práce.
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 390.
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KOTOUČOVÁ J. ET AL., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2008 s. 814.
307
ZELENKA, J. et al., Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES
1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha : Praha: Linde, 2008 s. 500.
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prioritu jeho návrhu. Přednostní právo rovněž nemá dlužník, který se přednostního práva
vzdal. I v tomto případě však platí, že se vzdal jen práva přednosti, nikoli práva podat
samotný návrh reorganizačního plánu.
Kritiku absence možnosti odvolání proti rozhodnutí soudu o zkrácení lhůty, popř.
odejmutí priority k předložení návrhu reorganizačního plánu považuji za ne zcela podstatnou.
A to opět z výše uvedeného důvodu. Insolvenční řízení musí být rychlé, proto je na tomto
místě nepřípustnost odvolání logická, neboť dlužník nepřichází o oprávnění jako takové, jeho
návrh je pouze postaven na roveň návrhům věřitelským. Důvodné podezření dle ust. § 339
odst. 4) věta druhá, je tedy podle mě dostatečné, aby mohla být priorita odňata, a zároveň se
nejedná o tak zásadní oprávnění, aby nemohlo být zvráceno bez opravného prostředku.

7.2.2. „Další osoby“
Pokud je přednostní právo dlužníku odňato, vyzve soud k sestavení a předložení
insolvenčního plánu další osoby. Souhlasím s názorem,308 že pojem „další osoby“ je
nešťastný, neboť jeho obsahem jsou pouze věřitelé účastnící se reorganizace dle ust. § 334
InsZ. Rovněž úprava poskytování lhůt k předložení reorganizačního plánu je nejasná. Na
rozdíl od Richtera309 však nespatřuji v textu InsZ nekonečnou možnost prodlužování lhůty dle
ust. § 339 odst. 1) InsZ pro „další osoby“. Richter ve své úvaze presumuje, že by
stodvacetidenní lhůty všech věřitelů, kteří by měli zájem na sestavení reorganizačního plánu,
na sebe navazovaly. Dle mého názoru není uspořádání takových lhůt sériové, nýbrž paralelní
a soud určí všem věřitelům stejnou lhůtu pro předložení reorganizačního plánu. Diskrece
soudu při podání návrhu malého věřitele, jak ji uvádí Richter, je dle mého názoru na místě až
v momentě, kdy by takový věřitel navrhoval prodloužení lhůty pro sestavení reorganizačního
plánu.

7.3.

Obsah reorganizačního plánu
Pokud jsem uvedl, že celá hmotněprávní úprava reorganizace je spíše rámcová, obsah

reorganizačního plánu je pověstnou výjimkou z pravidla. Musím však podotknout, že v tomto
bodě to není účelu insolvenčního řízení na škodu, právě naopak. Úmyslem zákonodárce bylo

308
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RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 390.
Tamtéž.
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omezení neúplných návrhů, které by pak nutně musely být zamítnuty, čímž by došlo jen
k prodloužení insolvenčního řízení.
Rozdělení věřitelů do skupin jsem se věnoval v kapitole 6.9.1 této práce a způsob
reorganizace, jehož určení je další podstatnou náležitostí, tvoří kapitolu 7.4 této práce.
Reorganizační plán musí obsahovat informaci o opatřeních k plnění reorganizačního plánu,
údaj, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku či nikoli, v případě, že bude
reorganizace financována cizími zdroji také informace o osobách poskytujících financování,
údaj o dopadech na zaměstnance dlužníka a skutečnost, jaké závazky přetrvají i po skončení
reorganizace. U posledního bodu, pokud není stanoveno jinak, má se za to, že splněním
reorganizačního plánu zanikají všechny závazky dlužníka, pokud není uvedeno jinak.
Reorganizační plán rovněž musí obsahovat informaci o incidenčních sporech.

7.4.

Způsoby reorganizace v závislosti na obsahu reorganizačního plánu
Jednou z podstatných náležitostí reorganizačního plánu je i určení způsobu

reorganizace. Jsem si jist, že tuto náležitost by splnil každý rozumný reorganizační plán,
neboť způsob, jakým má být překlenuta krize, tvoří samotné jádro reorganizace. Insolvenční
zákon nabízí demonstrativním výčtem sedm možných způsobů provedení reorganizace,
jednotlivá řešení lze navíc kumulovat. V následujících podkapitolách se systematiky ust.
§ 341 odst. 1) InsZ nebudu držet zcela striktně, neboť zákon poskytuje pouze příkladmý výčet
a reorganizace může být tedy provedena jakýmikoli právními kroky, které nejsou zákonem
zakázány.
V závislosti

na

níže

zvoleném

způsobu

provedení

reorganizace

musí

být

k reorganizačnímu plánu přiloženy rovněž doklady prokazující možnost provedení takového
způsobu reorganizace.

7.4.1. Restrukturalizace pohledávek
Tímto způsobem věřitelé financují podnik dlužníka tím, že mu prominou část dluhu
a/nebo prodlouží splatnost svých pohledávek a/nebo změní pořadí své pohledávky. Jak jsem
již uvedl, vyloučena není ani situace, kdy někteří věřitelé na svoje předinsolvenční
pohledávky rezignují zcela, pokud to bude znamenat udržení dlužníkova podniku v chodu.
Čím více bude věřitel závislý na běhu dlužníkova podniku, tím nižší uspokojení své
pohledávky bude zpravidla vyžadovat. Restrukturalizace pohledávek se bude týkat především
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nezajištěných věřitelů, nicméně není a priori vyloučeno, že někteří zajištění a zapodstatoví
věřitelé se tohoto opatření na bázi dobrovolnosti budou účastnit také.

7.4.2. Zpeněžení majetkové podstaty
Prodej majetkové podstaty per se není samozřejmě sanačním řešením, nicméně jako
doplňkové řešení je zcela nezbytné. I pokud má podnik going concern hodnotu, bude pro
udržení jeho provozu zpravidla nutné prodat jeho určité části. Pokud má dlužník více provozů,
mohou být některé z nich vyčleněny a prodány. Účelem tohoto opatření je jednak získání
prostředků do majetkové podstaty a pro provoz podniku, s čímž je spojeno i ušetření nákladů
na provozování nelukrativní části podniku. Richter v této souvislosti mluví o prodeji
„neklíčových aktiv“.310
Od prodeje jednotlivých částí majetkové podstaty bych ale odlišil prodej podniku jako
celku. Zatímco prodej jednotlivých částí majetkové podstaty slouží k sanaci podniku
i dlužníka, prodej celého podniku slouží pouze k sanaci podniku a dlužník bude typicky
zlikvidován. V této podobě má reorganizace podobu německé übertragende Sanierung.

7.4.3. Převod majetku na novou společnost (debt/equity swap)
Byť se na první pohled jedná o opatření stejné jako v předchozím bodě, rozdíl je ve
vlastnících následných nároků. Zatímco v případě zpeněžení majetkové podstaty nebo její
části se vlastníkem stává třetí osoba, která vydá protiplnění do majetkové podstaty, převodem
na jinou společnost, jejímiž vlastníky budou insolvenční věřitelé, dojde pouze k přesunu
nároků. Tento postup je výhodný tam, kde je potřeba překonat úskalí spojená s konstrukcí
úvěrového financování dle InsZ.311
Tato varianta obsahuje i možnost fúze dlužníka s třetím subjektem. Detailní popis
komplikací, které varianta fúze představuje, jsou dle mého názoru mimo rozsah této práce.
S ohledem na téma práce však uvádím, že bariérou, na kterou může takový postup narazit,
jsou ustanovení o spojování soutěžitelů. Pokud by se mělo jednat o přeshraniční fúzi,
problémy by byly ještě znásobeny. Příprava této varianty bude jednou z nejsložitějších, avšak
dovolím si tvrdit, že tím pádem i z nejkomplexnějších, což je v případě reorganizace jistě
pozitivním jevem.
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7.4.4. Převod aktiv na věřitele
Pokud má dlužník taková aktiva, která jsou pro věřitele nebo jimi vlastněné společnosti
zajímavá, lze reorganizaci provést rovněž přímo převodem těchto aktiv na věřitele.
Pokud však bude existovat více věřitelů s totožným hospodářským zájmem, může být
tato varianta problematická, neboť u reorganizačního plánu vypracovaného jedním z takových
věřitelů bude velké riziko obstrukcí ze strany dalších věřitelů se stejným zájmem ohledně
převáděných aktiv. To se týká jak ceny takových aktiv, tak jejich samotné redistribuce mezi
věřitele.

7.4.5. Kapitalizace pohledávek
Přeměna pohledávek věřitelů na majetkovou účast v dlužníkovi je další variantou
reorganizace. „Majetek společnosti je tím prodán věřitelům společnosti.“312 Toto řešení je dle
mého názoru elegantnější formou restrukturalizace pohledávek a více vyjadřuje princip
reorganizace, kdy je majetek dlužníka převeden na věřitele.
Stejně tak, jako je možno v běžném režimu koupit podnik, akcie (obchodní podíly),
popř. jen souhrn hmotného majetku společnosti, stejně tak jsou diferencovány způsoby
provedení reorganizace. S tou modifikací, že jakýkoli výtěžek z těchto transakcí náleží
věřitelům. Pokud tedy sami věřitelé nabývají majetkovou účast v dlužníkovi, děje se tak
kapitalizací jejich pohledávek.

7.4.6. Emise cenných papírů
Alternativou ke kapitalizaci pohledávek je emise cenných papírů dlužníkem a jejich
odkoupení věřiteli. Proč tato varianta přichází v úvahu jen v případě dlužníka – akciové
společnosti, je, myslím si, zřejmé. Oproti předchozí variantě může být úpis akcií v některých
případech jednodušší. Pokud je potřeba odlišit nároky jednotlivých věřitelů, jsou v případě
kapitalizace pohledávek nutné další kroky, který postavení jednotlivých akcionářů313 upraví.
Tento postup může být dle mého názoru poměrně problematický.
V případě, že jsou emitovány nové akcie, lze emitovat různé druhy akcií, jejichž
nabývání jednotlivými dlužníky je stanoveno přímo v reorganizačním plánu a jeho

312
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Tamtéž s. 391
Budu pro tento případ uvažovat pouze reorganizaci akciové společnosti.
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schválením jednotliví věřitelé s tímto rozdělením souhlasí. Někteří z věřitelů tak mohou nabýt
kmenové a někteří prioritní akcie, to vše v závislosti na hospodářských zájmech toho kterého
dlužníka. Jsem si vědom, že musí být dán soulad se stanovami dlužníka. Jak bude však
uvedeno dále, tato změna může být rovněž obsažena v reorganizačním plánu. Výše uvedené
platí analogicky i pro emisi akcií třetí osobou, na níž byl majetek náležející do majetkové
podstaty převeden.

7.4.7. Zajištění financování provozu podniku
Tento způsob může, ale taky nemusí, souviset s ostatními uvedenými způsoby
provedení reorganizace. Vychází se z premisy imanentní sanaci podniku obecně. Pokud má
podnik going concern hodnotu, je vhodné jej sanovat. Pro překlenutí přechodné doby je ale
nutno zajistit financování. Toto financování může být zajištěno jak zdroji vlastními, tedy
z prostředků náležejících do majetkové podstaty (zejména prodejem částí majetkové
podstaty), tak zdroji cizími. Těmi budou zejména bankovní úvěry nebo úvěry věřitelů
poskytnuté za stejných podmínek v režimu smluv o úvěrovém financování dle ust. § 41 InsZ.
V případě zajištění cizími zdroji musí být k reorganizačnímu plánu přiložen souhlas osob
ochotných financování podniku dlužníka zajistit. „Zákon však nijak neomezuje okruh osob,
které se mohou na financování reorganizačního plánu podílet (§ 340 odst. 1 písm. e/ IZ).“314
S tímto bodem se bude muset navrhovatel vypořádat i v případě prodeje celého podniku
v rámci reorganizace, neboť ten bude možno prodat jen v případě, že bude zachován jeho
provoz. A contrario si myslím, že s povinností zajistit financování podniku dlužníka, bude
možno se vypořádat jen formálně v případě, že bude prodána „kus po kuse“ celá majetková
podstata, jakkoli je toto řešení málo pravděpodobné, neboť jeho uskutečnění v konkursu je
zpravidla levnější.

7.4.8. Změna korporátní dokumentace
V případě změny zakladatelských dokumentů a/nebo stanov dlužníka se opět stricto
sensu nejedná o způsob provedení reorganizace, neboť separátně nemůže obstát. Tuto
variantu bych označil spíše za nutný důsledek některých výše uvedených způsobů.
V návaznosti na jednotlivé způsoby provedení totiž bude zpravidla nutné změnit
odpovídajícím způsobem i způsob fungování dlužníka, což se děje právě v korporátních
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Usnesení Vrchního soud v Praze ze dne 26. října 2010, sp. zn. 3 VSPH 441/2010.
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dokumentech. Systematicky bych tedy specifikaci dopadu reorganizace na tyto dokumenty
zařadil spíše do ust. § 340 InsZ, jako informaci povinně uváděnou v reorganizačním plánu.
Ostatně jakákoli změna údajů zapisovaných do obchodního rejstříku musí být
v reorganizačním plánu důkladně popsána315 a v případě, že je zakladatelský dokument
měněn, musí být jeho nové znění k reorganizačnímu plánu připojeno.316

7.5.

Zpráva o reorganizačním plánu
Předkladatel

reorganizačního

plánu

je

rovněž

povinen

vypracovat

zprávu

o reorganizačním plánu. Není to totiž reorganizační plán, na základě kterého se věřitelé
rozhodují, zda jej schválit či nikoli. Není totiž na věřitelích, aby domýšleli všechny důsledky
přijímaných opatření. Zpráva o reorganizačním plánu je tedy jakousi důvodovou zprávou. Byť
by se na první pohled mohlo zdát, že zpráva bude abstraktem plánu, opak je pravdou. Je tomu
právě z toho důvodu, že ve zprávě jsou jednotlivá opatření rozvedena do detailů, aby měli
věřitelé možnost se kvalifikovaně rozhodnout.
Obsahové náležitosti zprávy jsou upraveny prováděcím předpisem.317 Zpráva obsahuje
srovnání reorganizace s konkursem s ohledem na uspokojení věřitelů. Dále zpráva obsahuje
informace o procesním postupu při schvalování plánu a po něm (zejména opravné
prostředky), aby věřitelé měli o postupu náležité informace. Dále je uváděn časový plán
reorganizace, rizika spojená s reorganizačním úsilím, dopady na jednotlivé věřitele, bilance
závazků a pohledávek a vyhlídky změny rozsahu majetku do budoucna. V neposlední řadě
jsou pak uvedeny náklady insolvenčního řízení.
To vše předkladatel činí za účelem maximálního informačního pohodlí věřitelů, s čímž
je spojena i minimalizace jejich špatného rozhodnutí. Zákon stanoví, že ve zprávě musí být
uvedeny „dostatečné informace“, které musí věřitel znát k tomu, aby se mohl rozhodnout, zda
plán přijme či nikoliv. Zpráva musí být věřitelům poskytnuta nejpozději 15 dní před termínem
konání schůze věřitelů, která má o přijetí plánu rozhodnout.
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7.6.

Atributy přijímání reorganizační plánu
Obdobně jako povolení reorganizace je i přijímání reorganizačního plánu dvoufázové.

O reorganizačním plánu nejprve hlasuje schůze věřitelů svolaná jen za tímto účelem
a reorganizační plán musí být následně schválen insolvenčním soudem. Věřitelé mohou
hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to postupem, který byl popsán v kapitole 6.3.1 této práce.

7.6.1. Hlasování o přijetí reorganizačního plánu
„Hlasování o reorganizačním plánu je klíčovým aktem celé snahy o využití sanačního
principu v insolvenčním řízení.“318 Věřitelé o přijetí plánu hlasují ve skupinách vytvořených
předkladatelem v reorganizačním plánu. O možnosti zařazení do jiné skupiny než do které byl
věřitel zařazen předkladatelem plánu, jsem se již zmínil.
Plán je věřitelskou skupinou přijat, pokud pro něj hlasuje nejméně jedna polovina
hlasujících věřitelů této skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové
jmenovité hodnoty pohledávek skupiny. „Pro splnění kritéria postačí nejméně polovina
z celkové jmenovité hodnoty, tj. nevyžaduje se většinová část z celkové jmenovité hodnoty.“319
Jediná modifikace nastává u skupiny věřitelů podle ust. § 335 InsZ, tedy u společníků nebo
členů dlužníka. Pokud se totiž jedná o dlužníka se základním kapitálem, musí pro přijetí
hlasovat nadpoloviční skupina věřitelů, jejichž souhrnný podíl na základním kapitálu
představuje alespoň dvě třetiny základního kapitálu. Dle Smrčky320 tomu tak je z důvodu
souladu s ustanoveními ObchZ. Komentářová ani odborná literatura pohříchu nezdůrazňuje,
že je kromě většiny počítané dle výše pohledávek třeba dosažení i většiny „dle hlav“.
Diferenciace Kopfmehrheit a Summenmehrheit, jak je označuje německá nauka,321 je přitom
klíčová a tento formát hlasování musí mít předkladatel reorganizačního plánu při jeho
sestavování stále na paměti. Zároveň si myslím, že i znění zákona by v tomto bodě mohlo
explicitněji tyto dvě většiny odlišovat.
Nevím, zda zákonodárce považuje insolvenčního věřitele za schizofrenika, nicméně ust.
§ 347 odst. 3) InsZ o tom částečně svědčí. Je logické, že věřitel, pokud má více pohledávek
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KOTOUČOVÁ J. ET AL., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010 s. 826.
319
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. října .2011 sp. zn. 3 VSPH 925/2011.
320
KOTOUČOVÁ J. ET AL., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Praha: C.H.Beck,
2010 s. 827.
321
BORK, R. Einführung in das neue Insolvenzrecht – 2., neu bearb. Aufl., Tübingen : Mohr Siebeck, 1998
s. 163.
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odlišné povahy, může být se svými pohledávkami umístěn do více skupin. Proč by však měl
věřitel hlasovat ohledně každé takové pohledávky zvlášť, je mi záhadou. Věřitelé s více
pohledávkami by dle mého názoru měli vyslovovat jeden generální souhlas, který by se
automaticky aplikoval na všechny jejich pohledávky. Pro zachování možnosti schizofrenie
s modifikací, pokud se věřitel ohledně konkrétní pohledávky nevyjádří jinak.
Pro zjednodušení procesu hlasování je souhlas s reorganizačním plánem dán
automaticky u těch věřitelů, jejichž pohledávek se přijetí reorganizačního plánu nedotkne.
Toto ustanovení jednak proces přijímání jednak zrychluje a jednak zabraňuje obstrukcím ze
strany věřitelů, jejichž motivace nespočívá ve vyšším uspokojení jejich pohledávky v případě
přijetí reorganizačního plánu.

7.6.2. Tvrdá a měkká kritéria schválení reorganizačního plánu soudem
Poté, co proběhlo hlasování všech věřitelů, musí reorganizační plán ještě schválit
insolvenční soud. Soud schvaluje reorganizační plán především po formální stránce, neboť
k jeho vhodnosti se již vyjádřili věřitelé svým hlasováním. Soud tedy přezkoumá, zda je
reorganizační plán v souladu se zákonem a zda jím není sledován nepoctivý záměr. Tyto
požadavky jsou absolutní a nelze je žádným úkonem věřitelů nebo dlužníka eliminovat.
Insolvenční soud by tedy měl nejdříve provést tento test přípustnosti dle tvrdých kritérií.
Soud plán schválí, pokud projde uvedeným testem v případě, že jej věřitelé dle výše
uvedených kritérií schválili a každý z věřitelů podle něj získá stejné nebo vyšší uspokojení
v poměru ke konkursu – tzv. test nejlepšího zájmu322 – a pohledávky za majetkovou podstatou
a jim na roveň postavené budou uhrazeny nejpozději neprodleně po nabytí účinnosti
reorganizačního plánu.323 Tato kritéria bych označil za měkká, neboť se od nich může soud za
určitých okolností odchýlit.

322

RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 410.
Podmínka výnosnosti, v teorii též formulovaná jako tzv. test nejlepšího zájmu, je založena na zkoumání, zda
každý věřitel podle reorganizačního plánu získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti
reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek
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testem nejlepšího zájmu reorganizační plán prošel, musí být první hodnota (tj. hodnota získaná reorganizací)
vyšší než druhá hodnota, tedy potencionální hodnota získaná při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Při
zjišťování hodnoty získané reorganizací se předpokládá analýza současné hodnoty budoucího plnění získané
věřitelem podle reorganizačního plánu. Pro zjištění hodnoty plnění, které by věřitel zřejmě obdržel, kdyby
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Od požadavku relativně vyššího uspokojení vůči konkursu se lze odchýlit v případě, že
věřitelé nesplňující toto kritérium s nižším uspokojením souhlasili, stejně tak uspokojení
zapodstatových pohledávek lze za souhlasu takových věřitelů učinit jiným způsobem –
typicky odložit.
7.6.2.1. Nahrazení souhlasu skupiny věřitelů soudem324
Z pohledu alternativního postupu je zřejmě nejzajímavější kritérium poslední, a to
souhlas všech skupin věřitelů s reorganizačním plánem. Standardně je ke schválení zákonem
požadován souhlas všech věřitelských skupin. Zákon však svěřuje do diskrece soudu možnost
schválit reorganizační plán i přes nesouhlas drtivé většiny věřitelů.
Takový postup je možný za předpokladu:


že reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů vyjma skupiny dle ust.
§ 335 InsZ,



reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci
každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala (kritérium rovnosti),



je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý (kritérium
spravedlnosti) a



lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení
a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka (kritérium
uskutečnitelnosti).
Z těchto kritérií považuji za zásadní především pojem spravedlnosti reorganizačního

plánu. Pokud jsem výše polemizoval s vhodností zakotvení povinnosti spravedlnosti
reorganizačního plánu,325 v tomto bodě bych na tuto polemiku rád navázal. V případě, že by
předkladatel měl povinnost obdobnou obsahu ust. § 349 InsZ, a musel se tedy v plánu
explicitně s jeho spravedlností vypořádat, byla by úloha soudu v této fázi reorganizačního
procesu značně ulehčena. Soud by nemusel konstituovat nahrazení souhlasu věřitelů a jeho
úloha by se omezila na pouhou revizi předloženého pojetí spravedlnosti. V takto pojaté

dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, nezbývá než vycházet z odhadu a je nezbytné především vycházet ze
znaleckého posudku zpracovaného podle § 155 odst. 3 IZ. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. října
2011, sp. zn. 3 VSPH 835/2011.
324
RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 412.
325
K tomu srov. závěr kapitoly 7.1 této práce.
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koncepci by jistě bylo zajímavé sledovat vzájemný vztah poctivého záměru předkladatele
a jeho pojetí spravedlnosti reorganizačního plánu.
De lege lata je ale tato úloha svěřena soudu. Lapidárně řečeno prohlásí soud
reorganizační plán za spravedlivý, a tedy nahradí souhlas věřitelské skupiny, bude-li
postavení skupiny a každého jejího člena stejné nebo lepší než v případě konkursu. Konkrétní
postavení se však liší dle povahy jednotlivých pohledávek a lze je ještě vnitřně rozdělit na
postavení ekonomické a právní.
Posouzení spravedlnosti plánu je postaveno na pravidle absolutní přednosti, které určuje
pořadí nároků věřitelů na majetek dlužníka.326 Test spravedlnosti je splněn, jestliže ve vztahu:


ke všem skupinám obecně, jestliže jsou věřitelé uspokojováni v pořadí zajištění,
nezajištění, podřízení a na závěr společníci nebo členové,



k zajištěným věřitelům, jestliže dostanou věřitelé dle plánu stejné nebo obdobné
zajištění a plnění minimálně v hodnotě původního zajištění,



k nezajištěným věřitelům, jestliže obdrží nominální hodnotu přihlášené pohledávky
s úrokem nebo žádný z podřízených věřitelů neobdrží žádné plnění,



k věřitelům dle ust. § 335 InsZ pokud dostanou alespoň to, co by dostali v konkursu.
(taková podmínka může být však splněná i v případě nulového uspokojení)
„Formulace zákonných podmínek rovnosti, spravedlnosti a uskutečnitelnosti, jež soud

zkoumá podle druhého odstavce ustanovení § 348 IZ, je založena na předpokladu, že
věřitelovo odmítnutí reorganizačního plánu má svůj důvod buď v nejistotě, zda získá plnění
v hodnotě, kterou plán nabízí, protože reorganizační plán není ekonomicky realistický nebo
proto, že podíl tohoto věřitele na celkové hodnotě reorganizovaného podniku (majetkové
podstaty) je menší, než pokládá věřitel za přiměřené ve srovnání s vyšším dílem věřitele, který
je ve srovnatelném postavení (právním i ekonomickém) anebo jiní věřitelé v jiných skupinách
získávají díl, který by měl nesouhlasící věřitel podle svého mínění získat sám se zřetelem
k tomu, jaké bylo jeho postavení před zjištěním úpadku.“327
Pokud soud reorganizační plán schválí, mohou ti věřitelé, kteří hlasovali proti přijetí
podat proti rozhodnutí o schválení odvolání. Analogicky k tomu v případě zamítnutí

326
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RICHTER, T. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008 s. 414.
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reorganizačního plánu mohou odvolání proti zamítavému rozhodnutí podat pouze věřitelé,
kteří hlasovali pro přijetí plánu.

7.7.

Účinky reorganizačního plánu a jeho provádění
Popsat celý průběh insolvenčního řízení, v němž byl přijat reorganizační plán a nezmínit

se o jeho účincích, by jak píše i Richter,328 působilo poněkud neuceleně.

7.7.1. Dispozice s majetkem
Dlužníkovi se účinností reorganizačního plánu vrací jeho dispoziční oprávnění
k majetku náležícímu do majetkové podstaty v plném rozsahu, pokud není reorganizačním
plánem určeno jinak. Všechna omezení jsou však standardně zrušena. Taktéž se obnovuje
výkon funkce valné hromady nebo členské schůze, není-li opět stanoveno jinak. Vnitřní
poměry společnosti se pak řídí režimem uvedeným v reorganizačním plánu.
Kontrola provádění plánu věřitelským výborem je dle mého názoru jedním
z podstatných znaků sanace – pokud věřitelé vyjdou dlužníkovi vstříc, mají mít možnost
dlužníka následně kontrolovat. Za potenciálně problematické však považuji ust. § 355 odst. 2)
InsZ, a to analogicky k výkladu dle kapitoly 6.6.1 této práce. Přednost zájmů věřitele před
zájmy dlužníka jsou v případě úpadku dlužníka do určité míry ospravedlnitelné. Míra právní
jistoty ve vztahu ke třetím osobám by však snížena být neměla. Věřitelský výbor navíc ani
nemůže jednání dlužníka provedené v rozporu s uvedeným ustanovením dodatečně schválit.
Na druhou stranu musím přiznat, že všechny alternativní varianty rovněž nejsou
neproblematické. V případě odpovědnosti statutárního orgánu je to jeho solventnost, v případě
ochrany dobré víry třetí osoby a tedy nemožnosti dovolávat se neplatnosti takového úkonu je
to zcela bezprecedentní zhoršení práv věřitelů. Možnost dodatečného schválení věřitelským
výborem by však do textu zákona inkorporována býti mohla.

7.7.2. Zánik práv věřitelů a třetích osob
Dalším podstatným účinkem, nastávajícím s účinností reorganizačního plánu, je zánik
všech nároků věřitelů vůči dlužníkovi a jejich nahrazení novými. Z tohoto důvodu je

328
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reorganizační plán považován za vícestrannou privativní novaci,329 neboť z hmotněprávního
hlediska mění postavení dlužníka a věřitelů.
Zánik práv se týká jak všech věřitelů, tak třetích osob majících práva k majetku
v majetkové podstatě, s výjimkou těch, které mají nárok na vyloučení věci nebo jiné
majetkové hodnoty z majetkové podstaty. Opačný princip, který by postihoval vlastnické
právo třetích osob, by jistě byl protiústavní. Reorganizační plán se rovněž nedotýká nároku
proti spoludlužníkům a ručitelům dlužníka. Byť prima facie skutečnost, že zaniknou všechna
práva všech věřitelů, směšuje věřitele do jedné skupiny, není tomu tak. Pokud by takovému
plánu nezabránili již věřitelé při hlasování, insolvenční soud by takový plán nikdy neschválil.
Zanikly by tak i pohledávky zapodstatových věřitelů, ty ale musí být uhrazeny buďto před
účinností plánu, popř. musejí být v plánu uvedeny, jinak soud plán neschválí.330 Nahrazení
obligačních vztahů novými má dopad i dopad i na případnou exekuci. Po účinnosti
reorganizačního plánu lze, pokud nebude nejdříve postupováno podle ust. § 362 InsZ, vést
výkon rozhodnutí pouze pro nově vzniklé pohledávky.
Třetími osobami, uvedenými v ust. § 356 odst. 2) InsZ mohou být při ústavně
konformním výkladu pouze osoby, jejichž majetek byl do majetkové podstaty zahrnut proto,
že úkonu, jímž jej nabyli, bylo úspěšně odporováno. Tuto skupinu zmiňuje Richter331 spolu
s věřiteli a osobami, které se reorganizačního plánu účastní na bázi dobrovolnosti. Jsem však
toho názoru, že se dvěma posledně zmíněnými skupinami zákon počítá explicitně, proto do
okruhu „třetích osob“ patří stricto sensu jen uvedené subjekty. Ztotožňuji se s Richterem, že
jakýkoli extenzivnější výklad by znamenal nepřípustný zásah do subjektivních práv třetích
osob.
Aby bylo možno provést na plán navazující administrativní kroky, počítá InsZ s tím, že
v plánu musí být pro provedení záznamu do katastru nemovitostí uvedeny všechny k tomu
podstatné náležitosti.

329
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8.

Analýza současné úpravy a úvahy de lege ferenda
Jsem toho názoru, že polistopadová úprava úpadkového práva je v České republice stále

na cestě k hledání rovnovážného bodu. Zákon o konkursu a vyrovnání zadržel úpadkové
právo ve fázi preferenčně likvidační, přestože vyspělé právní řády již tou dobou běžně sanační
řešení úpadku znaly nebo se k nim začaly přiklánět. S tímto se insolvenční zákon dokázal
poměrně dobře vypořádat a nabídl úpadcům poměrně široké spektrum možností, jak úpadek
řešit bez fatálních důsledků. Kde však bylo pomyslné kyvadlo přehoupnuto do opačného
extrému, je reorganizace malých a středních podniků, resp. právnických osob, které neprojdou
kvantitativním testem. Ke stabilizaci těchto výkyvů a brždění pohybu kyvadla dochází hlavně
v rámci rozhodovací činnosti soudů nebo novelizacemi zákona.
V předchozích sedmi kapitolách jsem postupně popsal jak historický vývoj, tak
současné zahraniční úpravy reorganizace a především pak tu českou. Úvahy de lege ferenda
u jednotlivých ustanovení InsZ jsem oproti původnímu záměru vložil z důvodu přehlednosti
přímo do deskriptivní části práce, jakkoli by jejich zařazení do této části práce bylo možná
metodologicky vhodnější. V následujících podkapitolách se budu zabývat analýzou
komplexnějších a systémových problému reorganizace a sanace obecně. Doplním rovněž pár
úvah de lege ferenda.

8.1.

Malý počet reorganizací?
Pohledem na statistiku uvedenou v příloze č. 3 této práce je zřejmé, že reorganizace

tvoří pouze doslova nepatrnou část agendy insolvenčních soudů, byť dle systematiky InsZ by
měla být k oběma zbylým způsobům řešení úpadku rovnocenná. Bylo by chybné tvrdit, že
všechny způsoby řešení úpadku mají zabírat stejnou výseč statistického koláče, neboť
v absolutních číslech je prostě množina spotřebitelů větší než množina korporací. Pokud bylo
v roce 2012 vydáno 17.891 rozhodnutí v insolvenčních řízeních, která se týkala způsobu
řešení úpadku a z toho byla povolena reorganizace v 17 případech, je reorganizací řešeno cca.
0,1 % úpadků právnických osob, tedy zhruba stejný počet jako vyrovnání za účinnosti ZKV .
Co se týče poměru povolených reorganizací k návrhům na povolení reorganizace, je
statistika do jisté míry zkreslena i účinky ust. § 324 odst. 3) InsZ, tedy zákazem započtení
pohledávek po zveřejnění návrhu na povolení reorganizace. Byť tento zákaz může být do jisté
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míry modifikován soudem a započtení tak může být povoleno, nevylučuje tato alternativa
morální hazard332 při podávání návrhu na povolení reorganizace, jímž je právě vůle (a to jak
dlužníka, tak věřitele) k aktivaci ustanovení § 324 odst. 3) InsZ. Nejedná se však o legislativní
chybu. Tento zákaz má své opodstatnění, neboť započtením pohledávek, byť započitatelných
i před zahájením insolvenčního řízení, by mohlo dojít k narušení výchozího bodu pro
negociace o konkrétní formě reorganizace. Otázkou zůstává, proč zakonzervování stavu
neposunout o dostatečně dlouhou lhůtu. V případě minoritního věřitele, který má k započtení
způsobilou pohledávku, avšak jeho souhlas není potřeba k předjednané reorganizaci, bude
tento věřitel povinen do majetkové podstaty vydat pohledávku, kterou za ním má insolvenční
dlužník, a zároveň svoji pohledávku bude moci vymáhat jen v rámci insolvenčního řízení. Je
otázkou, zda soud při posuzování postavení takového věřitele v relaci sanace – likvidace bude
brát nemožnost započtení tohoto věřitele v potaz.333
V současné době334 se již diskutuje o razantním snížení kvantitativní brány reorganizace
na hodnotu obratu 50,000.000,- Kč za rok. Vzhledem k tomu, že tento limit je poměřován
k podílu korporací s tímto obratem na HDP a HDP od roku 2008 jistě nekleslo na polovinu, je
současná novela motivována něčím jiným. Anebo naopak, a k tomuto názoru se částečně
kloním i já, byla původní hranice z taktických důvodů uměle zvýšena. Pokud by totiž institut
reorganizace, s nímž v českých podmínkách neexistovala v době přijetí InsZ žádná zkušenost,
byl povolen v příliš mnoha případech ještě před tím, než se povědomí o něm rozšíří a proces
ustálí, skončila by velmi pravděpodobně většina reorganizací přeměnou v konkurs, a to by
mohlo vést ke ztrátě důvěry a nechuti věřitelů tento institut využívat. Takto vysoké snížení
kvantitativního omezení vstupu do reorganizace v době, kdy již existuje relevantní judikatura
i odborná literatura, by o tom částečně vypovídalo. Analogicky, na padesát, má být snížena
i hranice počtu zaměstnanců. Skutečnost, že i počet zaměstnanců je podrobován revizi,
považuji za vhodnou, neboť vypovídací hodnota tohoto kritéria o budoucí hodnotě podniku
a efektivnosti reorganizace je minimálně diskutabilní.

332

Situace, kdy informovaný subjekt při maximalizaci svého užitku snižuje užitek neinformovaných subjektů a
nenese za to plné důsledky. HOŘEJŠÍ, B., SOUKUPOVÁ, J., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J., Mikroekonomie,
Praha : Management Press s.r.o., 2007 str. 557.
333
Pokud mají věřitel a dlužník (z pohledu InsZ) započitatelné pohledávky v hodnotě x, v případě možnosti
započtení bude věřitel uspokojen do výše 100% (bez ohledu na náklady). V případě, že bude započtení
vyloučeno, bude věřitel uspokojen jen pro rata s ostatními věřiteli, a to za stejných podmínek. V prvním případě
je navíc uspokojení okamžité, v druhém případě, i když bude možnost započtení následně umožněna, může dojít
k situaci, kdy dlužník věřitele v mezidobí vyzve ke splnění pohledávky, přičemž sám nebude nucen plnit.
Postavení věřitele v obou případech je tedy zásadně odlišné.
334
Tato pasáž byla vypracována v průběhu února 2013.
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8.2.

Skupina dlužníků diskvalifikovaná ze sanačních způsobů řešení úpadku
Premisa, že úprava úpadkového práva má být co do rozhodování věřitelů o způsobu

řešení úpadku dlužníka neutrální, je v této práci uvedena na několika místech, přesto si
neodpustím ji zmínit znovu. Pokud z této úvahy vytvoříme maximu, je zřejmé, že by neměla
existovat skupina dlužníků, jejichž sanace je de iure nemožná. Rozdělím tedy množinu
dlužníků diskvalifikovaných ze sanace na dvě podskupiny.

8.2.1. Relativně vyloučení dlužníci
Relativně vyloučení dlužníci jsou skupinou, u které se statisticky jejich sanace
nevyplatí. Aby na věřitele nebyla přenášena neúměrná zátěž rozhodování o hospodářské
situaci dlužníka, InsZ nastavuje pro tyto případy kvantitativní bránu do reorganizace. Tento
koncept je dle mého názoru teoreticky správný, jeho konkrétní zákonná podoba je, jak bude
uvedeno v následující kapitole, však minimálně diskutabilní. Relativně vyloučení dlužníci
jsou tedy takové subjekty, u nichž by měla přicházet v úvahu zásadně jen předjednaná
reorganizace, neboť statisticky se u nich sanace nevyplatí.

8.2.2. Absolutně vyloučení dlužníci
Insolvenční zákon však zná i skupinu dlužníků vyloučených absolutně, a to jak fakticky,
tak právně. Fakticky jsou absolutně vyloučeni fyzické osoby podnikatelé, u nichž je sice
teoreticky možná reorganizace, avšak v praxi k ní nikdy nedošlo a vzhledem k velikostem
podniků těchto podnikatelů si troufám říct, že nikdy nedojde. De iure jsou pak z jakéhokoli
sanačního řešení vyloučeny fyzické osoby, které sice již zanechaly podnikatelské činnosti,
takže reorganizace není možná ani teoreticky, ale zároveň mají tak vysoké dluhy
z předchozího podnikání, že u nich není možné oddlužení.
Skupinu relativně vyloučených dlužníků je dle mého názoru potřebné vytvořit, aby
věřitelé dostali alespoň vodítko, jakým směrem ve svých úvahách postupovat. Absolutní
vyloučení některých dlužníků ze sanace, zejména jedná-li se o fyzické osoby, však hodnotím
jednoznačně negativně. Insolvenční zákon ostatně letos oslaví sedm let své platnosti
a zákonodárce by tedy mohl, v duchu tradice jubilejního promíjení dluhů, změnu úpravy
minimálně zvážit. Konkrétní podoba je nastíněna v následující kapitole.
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8.3.

Reorganizace nebo oddlužení?
Zákonná úprava insolvenčního řízení by měla být pouze nástrojem, jehož

prostřednictvím by věřitelé mohli realizovat svoje majetkové nároky. Pokud však existuje
skupina dlužníků, u kterých je možný jen konkurs (a event. likvidace), jedná se v rámci této
teorie o preferenci likvidačního řešení.
Jaké je tedy řešení této situace? Myslím si, že je minimálně dvojí, obě varianty však
mají svá pro i proti.

8.3.1. Rozšíření reorganizace
Prvním z řešení, které se nabízí, je snížení, popř. úplné zrušení kvantitativní brány do
reorganizace. Jak bude uvedeno dále, má kvantitativní test svůj význam, proto by úplné
zrušení kvantitativní brány sice bylo možné, avšak přeneslo by na věřitele neúnosnou zátěž
rozsáhlé ekonomicko-strategické analýzy stavu dlužníkova podniku. Co se týče snížení, resp.
výše uvedeného upravení kvantitativní brány, myslím si, že je to jedna z možností, jak
insolvenční řízení udělat flexibilnějším.
8.3.1.1. Kvantitativní test a jeho význam
Základní úlohou kvantitativního testu je oddělení podniků schopných přežití od těch,
které tuto schopnost postrádají. Pokud je brána příliš otevřená, snižuje to důvěru v institut
reorganizace, neboť životnost podniku v době po reorganizaci bude v mnoha případech příliš
krátká a reorganizace pak slouží jen k (nákladnému) oddálení konkursu.335 Pokud je naopak
brána příliš uzavřena, uspokojení věřitelů je nižší, než by mohlo být, a není tak naplňován
účel úpadkového řízení.
Je tedy zřejmé, že nastavení nějaké hranice je ve vztahu k věřitelům (a ostatně i soudu,
který reorganizaci povoluje) vhodné. Kde by ale tato hranice měla být? Ke kritické velikosti
společnosti důvodová zpráva k InsZ mlčí. Jak tedy zákonodárce k hodnotě 100,000.000,- Kč
dospěl a jak by bylo vhodné nastavit tuto hranici elegantněji, aby reagovala na hospodářský
vývoj a a priori nevylučovala malé a střední podniky?

335

GINÉ, X., LOVE, I., Do Reorganization Costs Matter for Efficiency? Evidence from a Bankruptcy Reform in
Colombia. [online] Dostupné z WWW:
<http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/GineLove0708.pdf> [cit. 2013-22-02]
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Ekonomicko-statistickou analýzou bychom při zkoumání empirických dat úpadců
zřejmě nalezli hodnotu limity, která by odpovídala reálné bariéře výhodnosti reorganizace.
Statistický vzorek by však musel být dostatečně obsáhlý, což v podmínkách české úpravy
insolvenčního práva, kdy jsou ročně povolovány řádově maximálně desítky reorganizací,
nebude v nejbližších letech možné. Ze zkoumaných úpadců by pak největší vypovídací
hodnotu měli ti úpadci, u nichž byla provedena reorganizace předjednaná, neboť ta není
svázána současným kvantitativním omezením. Nalezená hodnota by navíc měla být stanovena
buďto podzákonným předpisem nebo určena relativní hodnotou vztaženou k některému
z ukazatelů hospodářské situace obecně. Tato hodnota bude totiž nutně podléhat změnám
v závislosti na času a vnějších (převážně ekonomických) podmínkách.
I pokud bude tato hranice sebelépe určena, neznamená to a priori, že reorganizace
takového podniku bude úspěšná. Ve výsledku ale bude stejně na ekonomické analýze věřitelů,
zda je v jejich zájmu podnik zachránit či zlikvidovat, a to bez ohledu na zákonem daný limit.
Tuto analýzu budou provádět jak věřitelé samotní, tak insolvenční správce, který věřitelům
nejlepší způsob řešení navrhuje.

8.3.2. Podnikatelské oddlužení
Druhou z možností, kterou já osobně považuji spolu s úpravou (ne zrušením)
kvalitativní brány za nejvhodnější, je poskytnutí možnosti oddlužení všem fyzickým osobám.
Předesílám, že negativní regulatorní arbitráž by v tomto případě nezpůsobila takové
problémy,

neboť

fyzické

osoby,

byť

podnikatelé,

jsou

tak

jako

tak

fakticky

nereorganizovatelní.
8.3.2.1. Kvalitativní omezení oddlužení
Co se týče kvalitativního vstupu do oddlužení (analogicky, byť v trochu jiném významu
než v případě reorganizace), zde si myslím, že kritika je nejvíce na místě.
Fyzická osoba – podnikatel má v případě konkursu tu nevýhodu, že není po zrušení
konkursu v právním slova smyslu zlikvidována. Pokud tedy dluhy z podnikání mnohonásobně
převyšují výdělečné možnosti dlužníka, nemá v současné době možnost, jak tento temný kruh
přerušit. Motivace dlužníka k plnění jakýchkoli závazků je nulová a dlužník nutně shání
prostředky pro obživu prostředky contra legem.336 Z vlastní zkušenosti vím, že věřitelé taktéž

336

Byť to nemusí nezbytně být trestná činnost.
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brzy svůj boj vzdají, protože náklady na vymáhání vždy spolehlivě násobně překročí
vymoženou částku.
Kritika možnosti zneužití tohoto institutu je jistě na místě, pokud by však byl precizně
nastaven test poctivosti oddlužení a případná možnost dodatečného odnětí osvobození od
placení pohledávek, byli by dlužníci dle mého názoru dostatečně motivováni. Argument tzv.
„bílých koní“ taktéž neobstojí, neboť oproti současné úpravě by v případě takového jednání
nedošlo k žádné podstatné změně.
Nejvíce patrný je tento legislativní zádrhel samozřejmě v případě dlužníků, kteří
ukončili podnikatelskou činnost, avšak dluhy z podnikání jim zůstaly.
8.3.2.2. Minimální uspokojení věřitelů
Kvantitativní vstup do oddlužení (pokud zachovám paralelu s reorganizací), taktéž
nepovažuji za šťastný, neboť tím, že není dlužníku povoleno oddlužení, věřitelé vyššího
uspokojení, dle mého názoru a mimo jiné z výše uvedených důvodů, nedosáhnou. V tomto
ohledu vidím v české úpravě další slabé místo.
Dle mého názoru jsou alespoň dva způsoby (v závislosti na rozsahu nutné novelizace),
jak tento problém vyřešit. Tím jednodušším je zavedení dvojí kvóty pro povolení oddlužení.
U fyzických osob nepodnikatelů by úprava mohla zůstat v současné podobě a u fyzických
osob podnikatelů by byla stanovena rovněž procentem, avšak vyšším. O kolik procent by
měla být vyšší, je otázka spíše statistická než právní, ale osobně jsem toho názoru, že by
neměla překročit dvojnásobek, tedy 60 % hodnoty všech pohledávek dlužníka.
Podmínku předem daného minimálního plnění pohledávek považuji obecně za
problematickou, a to s ohledem na povahu těchto pohledávek. Jsou to totiž, jak bylo uvedeno,
utopené náklady a nelze k nim tedy v rozhodování o budoucnosti (podniku) dlužníka přihlížet.
U fyzických osob – podnikatelů by rovněž mohla být stanovena, i s ohledem na vyšší
absolutní hodnoty pohledávek, delší doba pro jejich plnění, popř. by bylo možno obě kritéria
kombinovat, a to v závislosti na konkrétní kauze. Představitelná je u podnikatelů i progrese
v závislosti na absolutní výši pohledávek věřitelů. Referenčním bodem by mohla být
průměrná mzda dle vzdělání dlužníka, která by v kombinaci s uvedenými kritérii minimálně
hrubým způsobem naznačila, jakého uspokojení je možno pro věřitele v rámci oddlužení
dosáhnout.
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Český zákonodárce vyšel z premisy, že u fyzických osob je nutno – a platilo by to
zřejmě i pro podnikatele – z důvodu ochrany věřitelů a zamezení zneužití institutu oddlužení,
nějakou hranici stanovit. Koncepci InsZ v tomto ohledu považuji za zdařilou potud, že hranice
30 % je při souhlasu věřitelů prolomitelná. Zároveň však znovu podotýkám, že vhodně
nastavený test poctivosti oddlužení by tuto úlohu splnil ještě elegantněji.337
Rozšíření podmínek dle německého vzoru za současného zrušení obou omezení,
kvantitativního i kvalitativního, je řešením druhým a myslím si, že systémovějším
a vhodnějším. Pokud je účelem insolvenčního řízení co nejvyšší a poměrné uspokojení
věřitelů, je na zákonodárci, aby zásadním způsobem přehodnotil úpadek fyzických osob
podnikatelů, neboť tito nemají v současné době reálnou šanci se z dluhové spirály, jakmile na
ní jednou „nastoupí“, dostat. Německou koncepci oddlužení jsem představil v kapitole 4.3
této práce a považuji ji za teoreticky aplikovatelnou i v našich podmínkách, a to bez nutnosti
zásadních změn ostatních institutů.
Pokud by snad zákonodárce skutečně rozšiřoval okruh osob, u kterých lze povolit
oddlužení, myslím si, že u fyzických osob – podnikatelů by mělo oddlužení probíhat oběma
jeho formami. Nejdříve by obligatorně měl být zpeněžen veškerý majetek (popř. převeden na
věřitele) a teprve následně by bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Toto
specifikum plyne z povahy majetku fyzické osoby podnikatele, který je/byl zpravidla celý
používán k podnikatelské činnosti, byť jsem si vědom, že tyto množiny nejsou absolutně
koherentní.
Při kombinaci rozšíření oddlužení na všechny fyzické osoby a modifikaci kvantitativní
brány reorganizace by samozřejmě zůstala určitá skupina subjektů, které by ani tak nemohly
být podle zákonných měřítek reorganizovány. Byly by to malé a střední společnosti, které by
brána zarazila jako „nevhodné z ekonomického hlediska“. Zde by kvalitativní korektiv
kvantitativní brány reorganizace dle mého názoru ještě více vyjadřoval svoji podstatu. Je
zjevné, že primárním hlediskem je výhodnost reorganizace. Jsou však podniky, které věřitelé
chtějí reorganizovat z důvodů jiných, popř. důvěřují společnosti za horizont odhadu výše
going concern hodnoty.
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O absenci poctivosti návrhu na oddlužení může svědčit i skutečnost, že dlužník na sebe v době z pohledu
insolvenčního práva ne nevýznamné převzal závazky v míře vyšší, než by byl při běžném chodu událostí
schopen plnit.
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Jak ostatně opakovaně judikují i americké soudy, dlužník má mít šanci na odčinění své
(nešťastné) chyby. „It gives to the honest but unfortunate debtor…, a new opportunity in life
and a clear field for future effort, unhampered by the pressure and discouragement of preexisting debt.“338
8.3.2.3. Řešení podle novely InsZ
Řešení navržené v chystané novele InsZ jde poněkud jinou cestou. Aby mohl dlužník,
který má dluhy z podnikání žádat soud o povolení oddlužení, musí nejprve projít testem
absence majetku. I nadále by tedy ve výchozí situaci dlužník mající dluhy z podnikání nemohl
žádat o povolení oddlužení, ale byl by u něj přípustný jen konkurs. Po zrušení konkursu pro
nedostatek majetku by však dlužník ve „druhém kole“ již o povolení oddlužení žádat mohl.
Tato varianta však nemůže být posuzována odděleně od druhé možnosti. Dlužníku bude
rovněž povoleno oddlužení, i přesto, že má dluhy z podnikání, jestliže s tím věřitelé
pohledávek vzniklých z podnikání souhlasí. Konstrukci rozumím tak, že dlužník se pokusí
nejprve přesvědčit věřitele, aby vyslovili souhlas s oddlužením již v „prvním kole“ a pokud
mu nebude vyhověno, po ukončení prvního insolvenčního řízení může sám na sebe podat
další insolvenční návrh a žádat o oddlužení znovu. Tentokrát však není vázán speciálním
souhlasem věřitelů pohledávek vzniklých z podnikání.
Myslím, že zatěžovat dlužníka dvojími náklady insolvenčního řízení, není zcela vhodné
a povinný test existence majetku, nastíněný v předchozí podkapitole, by tuto úlohu sehrál
stejnětak dobře.
Co hodnotím pozitivněji, je možnost oddlužení drobných živnostníků, a to aniž by
ukončili své podnikání. Byť se o tom důvodová zpráva nezmiňuje, je dle mého názoru
správné, že dlužník v oddlužení nemusí být vázán pouze na příjmy ze závislé činnosti, ale
může (samozřejmě v malém rozsahu) i podnikat. Jedná se svým způsobem i o akcentaci čl. 26
odst. 1) LZPS.
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8.4.

Limity stanovené evropskou legislativou
Nemám ambice postihnout všechny aspekty evropské legislativy, tedy úpravy dle

nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o úpadkovém řízení, nicméně minimálně jednoho omezení
bych se rád dotknul.
V případě, kdy již bylo zahájeno insolvenční řízení s přeshraničním prvkem (v rámci
EU), může být v jiném členském státě EU otevřeno už jen sekundární insolvenčního řízení.
Dlužníci z tohoto státu zahájí sekundární insolvenční řízení zpravidla tehdy, pokud v rámci
jejich národní úpravy mohou dosáhnout vyššího poměrného uspokojení jejich pohledávek.
Problémem je, že sekundární řízení může být výhradně likvidační.339 I z toho důvodu řeší
dlužníci a věřitelé tento stav pomocí institutu britského práva, tzv. scheme of arrangement,340
tato dohoda však není, jak bylo uvedeno, možná vždy. V rámci scheme of arrangement se pak
lze s věřiteli, kteří by chtěli zahájit sekundární řízení, dohodnout, že jejich pohledávky budou
uspokojeny (bez ohledu na běžící insolvenční řízení) tak, jako by byly uspokojeny dle jejich
národního právního řádu v sekundárním insolvenčním řízení. To za předpokladu, že
sekundární insolvenční řízení nezahájí. Jedná se sice o zásah do zásady pari passu, nicméně
tím, že není zahájeno sekundární insolvenční řízení (které musí být v současné době pouze
likvidační), jsou ušetřeny nemalé finanční prostředky. Tento postup však není možný vždy,
proto se na úrovni EU v současné době diskutuje novelizace nařízení o úpadkovém řízení,
jejímž obsahem je i odstranění povinnosti likvidační povahy sekundárního insolvenčního
řízení.

8.5.

Adhezní řízení
Otázkou dosud neřešenou je vztah insolvenčního řízení k řízení adheznímu. Skutečnost,

že insolvenční řízení může probíhat paralelně s řízením trestním, je nesporná. Po nabytí
účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
může však trestní soud vyslovit povinnost k náhradě škody i v případě právnické osoby.
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Novela nařízení Rady o úpadkovém řízení, která toto pravidlo prolomí je však již v součanosti projedáváná.
V rámci projednávání scheme of arrangement předloží dlužník a věřitelé soudu návrh na uspořádání vnitřních
a vnějších poměru dlužníka a soud na základě equity rozhodne, zda je toto uspořádání spravedlivé. Toto
uspořádání nemusí mít žádnou oporu v zákoně a je tak možno si dohodnout de facto cokoliv. Je nutno doplnit, že
scheme of arrangement není primárně nástrojem úpadkového práva, byť jeho prostřednictvím lze úpadek
dlužníka vyřešit.
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Jaké jsou ale důsledky pro insolvenční řízení? Preferuje právní řád postavení
poškozeného a dovolí mu svým nárokem „rozbít“ schválený a řádně plněný reorganizační
plán? Je odsouzení k náhradě škody automaticky důvodem pro přeměnu v konkurs? Může
trestní soud tento výrok vyslovit? A je nárok poškozeného vůbec vymahatelný?
Kloním se k řešení, že trestní soud v případě škody způsobené právnickou osobou
rozhodne o povinnosti k náhradě škody, neboť se s tímto nárokem vypořádat musí, nicméně
exekuce tohoto nároku nebude v souladu s principy insolvenčního práva možná.341 Přeměna
reorganizace v konkurs tímto rozhodnutím nebude automaticky nastávat. Poctivý záměr
se sleduje pouze ve vztahu k reorganizačnímu plánu, nikoli obecně k činnosti dlužníka.
Povinnost k náhradě škody navíc může být vyslovena i za nedbalostní jednání. Jsem si vědom
zásadního zásahu do práv poškozeného, který nebude mít možnost domoci se svého nároku, je
však potřeba toto právo poměřovat s právy ostatních věřitelů dlužníka. Pokud by věřitel
(poškozený) mohl svoji pohledávku exekuovat, muselo by se nutně jednat o zapodstatovou
pohledávku a jako taková by byla uspokojována přednostně. To by zásadním způsobem
narušilo insolvenční řízení v jakékoli jeho pokročilejší fázi.
Jedinou alternativou, která by neupírala poškozenému všechna práva, je prolomení
propadné lhůty pro přihlašování pohledávek. Je však otázkou, zda je toto řešení skutečně
vhodné, neboť přichází v úvahu pouze do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Později by
i toto řešení způsobilo příliš významnou změnu výchozího stavu, nemluvě o neúčasti
takového věřitele na schůzi věřitelů a hlasování o způsobu řešení úpadku. Ve prospěch pouze
formálního výroku hovoří i fakt, že dlužník jako právnická osoba nebude zpravidla jediným
pachatelem trestné činnosti a spolu s ním budou k náhradě škody odsouzeny osoby, které se
ve prospěch dlužníka trestné činnosti dopustily.
Konečným způsobem však budou odpovědi na tyto otázky muset být vyřešeny až
v praxi judikaturou, neboť test proporcionality lze takto a priori provést pouze stěží.
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Zde se promítá povaha základních zásad insolvenčního řízení jako normativních pravidel.
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8.6.

Faktické (mimoprávní) limity

8.5.1. Pozdní rozpoznání krize
Skutečnost, že v České republice má úpadek stále stigmatizující účinky, se projevuje
i na ochotě společností podávat insolvenční návrhy pro hrozící úpadek a obecně insolvenční
návrhy v době, kdy je ještě možnost krizi vyřešit. Uzavření podniku je přitom v kontextu
globálního hospodářství slučitelné s hospodářským rozvojem, což také uznává Evropská
charta pro malé podniky.342 Do jisté míry je však na vině i legislativa, která umožňuje
uplatňování pštrosího algoritmu i v podnikatelském prostředí, které by, na rozdíl
od nepodnikatelského, mělo být profesionální. Byť po přijetí insolvenčního zákona roste
trend, kdy prohlášených konkursů je meziročně vždy více než návrhů zamítnutých
pro nedostatek majetku dlužníka, reorganizací je stále povolováno o dva řády méně.343
Je české prostředí plné „iracionálních manažerů, kteří berou udržení podniku v chodu
jako svoji životní výzvu“?344 Ano i ne. České prostředí je specifické v tom, že zde v 90. letech
minulého století, po změně společenských poměrů, vzniklo mnoho společností „rodinného
typu“. Tyto společnosti stojí jaksi na pomezí mezi profesionalitou, kdy je management
odosobněn od fungování společnosti a živnostenským podnikáním, kterému je osobní vztah
k podnikatelské činnosti imanentní. I z toho důvodu je stále na úpadek společnosti pohlíženo
jako na skutečnost zásadně negativní a je hodnocena jako selhání všech článků řetězu.
Insolvenční zákon na toto sice reaguje petičním přímusem, avšak v praxi se ukazuje, že
úprava není dostatečná. Důsledkem pozdní reakce na krizi je vyprázdnění podniků a jejich
nevhodnost nejen k reorganizaci, ale mnohdy i ke konkursu a z toho pramenící letargie
nezajištěných věřitelů k aktivnímu řešení tohoto problému.345 Fáze krize vedoucí k úpadku
společnosti jsem již představil, jak však legislativně donutit manažery jednat včas je otázkou
jinou.346 Jednou z možností by byla reakce v duchu článku M. Žižlavského,347 tedy
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Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve
znění
pozdějších
předpisů.
[online]
Dostupné
z WWW:
<http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment;jsessionid=D11A4CAA236C8C0516F8B6F5B6AADD1C?id=zd_ra
ck95ce7j61.doc> s. 5 [cit. 2013-03-09 ]
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z WWW:
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favorizovat v případě insolvenčního řízení věřitele, kteří se podíleli na restrukturalizaci
vedené s poctivým záměrem. Z důvodu zamezení zneužití by však bylo nutné proces
restrukturalizace mnohem více formalizovat a mám obavu, že jako „předinsolvenční řízení“
by se časem stalo stejně stigmatizační jako samotné insolvenční řízení.

8.5.2. Náklady insolvenčního řízení
Protože jsou standardně alfou a omegou reorganizace peníze, jsou podstatným faktorem
náklady insolvenčního řízení. Jak píší Schönfeld a Smrčka348 „Výše nákladů spojených
s vymáháním plnění smlouvy soudní cestou prostřednictvím individuálního sporu i výše
nákladů během insolvenčního řízení (jako mechanismu nuceného kolektivního vymáhání) jsou
brzdami pro standardní ekonomické vztahy a mají dopad na celou hospodářskou strukturu.“
Je zajímavé, jak stejná otázka může mít v ekonomickém a právním pojetí různé
odpovědi. Až v průběhu psaní této práce jsem pochopil obsah motta úvodní kapitoly
Richterovy učebnice insolvenčního práva: „Právník, který není obeznámen s ekonomií … je
na nejlepší cestě stát se veřejným škůdcem.“349 Z pohledu práva obdrží věřitel v insolvenčním
řízení zpravidla plnou hodnotu své zajištěné pohledávky. Právo však již nepočítá s fluktuací
hodnoty zajištění a s odečtením nákladů na vymáhání takové pohledávky, nezohledňuje tedy
přímé a nepřímé náklady.
Jak tedy správně uvádějí Schönfeld se Smrčkou, inkasují v České republice zajištění
věřitelé v insolvenčním řízení zhruba 80 % nominální výše pohledávky. Situace
u nezajištěných věřitelů je pak dramaticky horší a tito věřitelé většinou obdrží pouze jednotky
procent nominální hodnoty své pohledávky. Opět z právního pohledu. Z ekonomického
pohledu se na konci procesu ocitnou věřitelé mnohdy ve vztahu k vymáhané pohledávce
dokonce v červených číslech. To s ohledem na statistiku, kdy průměrné insolvenční řízení trvá
3,2 roku a náklady na něj činí průměrně 17 % z hodnoty majetkové podstaty,350 činí sanaci
pro nezajištěné věřitele příliš složitou a nezajímavou, a to i přesto, že průměrné procento
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uspokojení pohledávky v úpadkovém řízení bylo oproti předchozí úpravě zvýšeno ze 17 % na
56 %.351
Zvláštním druhem problému s náklady insolvenčního řízení je pak „všeobecná
racionální apatie věřitelů“,352 tedy stav, kdy se věřitelům nevyplatí vynakládat jakékoli další
transakční náklady na správu dlužníkova majetku, neboť jakékoli uspokojení z majetkové
podstaty nebude dosahovat výše těchto nákladů. Problematický je tento aspekt zejména
v neochotě na účasti na hlasování schůze věřitelů a tím snižování kvóra.

8.5.3. Čas
Čas je v rámci insolvenčního řízení luxus, který nemá k dispozici ani jeden z procesních
subjektů. Existuje totiž přímá úměra mezi náklady insolvenčního řízení a délkou jeho trvání,
naopak křivka výše uspokojení věřitelů má tendenci opačnou. V tomto ohledu je nutno
zákonodárci vyslovit pochvalu, neboť se legislativní změnou podařilo zkrátit průměrnou
délku insolvenčního řízení na cca. třetinu.353 Zákonná úprava délky soudního řízení bude vždy
hledáním rovnovážného bodu mezi kvalitou a kvantitou (resp. rychlostí) rozhodování. Čím
jednodušší však bude rozhodovací činnost soudu, tím rutinnější budou rozhodnutí a tím kratší
lhůty lze soudu stanovit. Alespoň jeden příklad, jak soudu rozhodování ulehčit, jsem
představil v kapitole 7.6.2 této práce.

8.5.4. Sociálně-ekonomické omezení
Jako každý zákon, i InsZ je do jisté míry poplatný době vzniku a kritiku InsZ je tedy
nutno vidět i optikou doby, v níž byl text zákona vytvářen. Úpadkové právo by mělo mít
výrazný sociální rozměr pouze v případě oddlužení. Jsou-li totiž sociální principy násilně
roubovány na čistě ekonomické procesy v rámci řešení úpadku podniku, působí to zpravidla
negativně. Jedním z významných faktických omezení, byť jeho zavedení je do jisté míry
pochopitelné, jsou tak nároky zaměstnanců dlužníka, které jsou považovány za pohledávky
za majetkovou podstatou, a to až 3 roky zpětně.
Původní záměr zákonodárce počítal s lhůtou šestiměsíční, což by, při současném
zavedení dalších zvýhodnění zaměstnanců, bylo ospravedlnitelné, neboť zaměstnanci jsou
pro další provoz dlužníkova podniku naprosto nepostradatelní, nicméně právě z důvodů
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politických tlaků tehdejší levicové vlády byla tato lhůta prodloužena. Ctím zásadu,
že zaměstnanci by z titulu svého právního postavení neměli být odpovědni za hospodářskou
situaci svého zaměstnavatele, nicméně i zaměstnavatel, jako pověstná ovce, se dá ostříhat
opakovaně, ale oškubat jen jednou.
V současné době předinsolvenční nároky zaměstnanců dostanou v řadě případů dlužníka
na kolena a tomu nezbyde nic jiného, než v návaznosti na to všechny zaměstnance propustit.
Banky v takovém případě zásadně nebudou ochotné financovat reorganizaci a výsledný efekt
je tedy pro zaměstnance i dlužníka podstatně horší. Čím více bude takových zaměstnanců, tím
vyšší nároky a tím kritičtější situace nastává. Pokud k ní navíc skutečně dojde, velikost
podniku dlužníka bude hrát roli i po ukončení insolvenčního řízení. S velikostí podniku bude
přímo úměrně růst míra nezaměstnanosti v regionu a tím budou klesat možnosti pracovního
uplatnění bývalých zaměstnanců dlužníka. Na první pohled sociální opatření má tedy zcela
opačný efekt a brzdí možnosti reorganizace. Inspirace přitom existuje, dle ust. § 123 odst. 2)
InsO může k uspokojení pohledávek zaměstnanců sloužit maximálně jedna třetina majetkové
podstaty.354
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Německá úprava sice v tomto případě není s tou českou totožná, nicméně jako inspirace sloužit rozhodně
může.
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Závěr
V předložené práci, jejíž téma zní „Limity reorganizace v insolvenčním řízení“ jsem
se zabýval popisem a analýzou mantinelů, které nastavuje insolvenční řízení podle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.
Za cíl jsem si vytyčil nalezení jak procesních a hmotněprávních limitů reorganizace,
tak limitů právních a faktických. Vzhledem k tomu, že reorganizace je pouze jednou z fází
jednotného insolvenčního řízení, popsal jsem v základních rysech průběh celého řízení,
přičemž jsem však všechny eventuální proměnné modifikoval s ohledem na téma práce.
Insolvenční zákon byl z pohledu českého úpadkového práva revolučním počinem, proto
jsem rovněž stručně nastínil vývoj úpadkového práva a poukázal na posun v chápání
jednotlivých institutů. Bylo by asi bláhové domnívat se, že český insolvenční zákon
je samostatným ostrůvkem v moři, a proto jsem za účelem komparace představil i německou
a americkou úpravu sanačních řešení úpadku. V kapitolách o zahraničních úpravách jsem
se od úpravy reorganizace odchýlil jen tam, kde jsem měl představení souvisejících institutů
za vhodné z důvodu jejich použití v dalším textu.
Dvě kapitoly práce jsou věnovány čistě reorganizaci a reorganizačnímu plánu, neboť
právě tyto dva pojmy tvoří jádro práce, a to společně s kapitolou závěrečnou, která
je souhrnnou analýzou poznatků extrahovaných z historického vývoje, ze zahraničních úprav
a z české úpravy.
Práci jsem úmyslně nekoncipoval jako telefonní seznam jednotlivých limitů
reorganizace, neboť takové metodice by chyběla vnitřní logická provázanost. Snažil jsem
se tedy při popisu jednotlivých částí o jejich analýzu, nalezení možných úskalí aplikace a tam,
kde jsem k tomu měl ambice, navrhl řešení de lege ferenda. Trochu výjimkou z tohoto
pravidla jsou limity nastavené evropskou legislativou a omezení, který vyplývají
z mimoprávních skutečností. V těchto kapitolách jsem uvedl nejdůležitější okolnosti, které
mají dle mého názoru vliv na proces reorganizace a insolvenčního řízení obecně. Pro jejich
obecnost je nebylo možno ke konkrétním ustanovením přiřadit a tak tvoří jakousi „zbytkovou
kategorii“. Obdobně jsou ostatně zařazeny i ostatní úvahy, které svým rozsahem překročily
rámec jednotlivých institutů. Ty jsou taktéž uvedeny v závěrečné části práce.
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Insolvenční zákon je po formální stránce, tedy z pohledu komplexnosti úpravy a její
systematičnosti, jistě velkým přínosem. Po obsahové stránce však bylo původní znění zákona
nutno již několikrát pozměnit, neboť se ukázalo, že v praxi spousta institutů nefunguje tak, jak
by měla. Ani po těchto novelizacích však není úprava insolvenčního řízení u nás zdaleka
perfektní. Nezbývá tak, než i nadále z důvodu zlepšování zákonného textu apelovat
na zákonodárce. Prostor pro zlepšení v legislativní úpravě insolvenčního práva jistě
je a netýká se pouze nastavení limitů reorganizace v rámci insolvenčního řízení.
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Seznam používaných zkratek
BGB

Německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch)

InsZ

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (pozn. pokud
je v textu uvedena zkratka „insolvenční zákon“, je tím rovněž myšlen
zákon č. 182/2006 Sb.)

InsO

Německý insolvenční řád (Insolvenzordnung)

LZPS

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

NOZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NS ČR

Nejvyšší soud ČR

ObčZ

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (pozn. pokud je v textu
uvedena zkratka „občanský zákoník“, je tím rovněž myšlen zákon
č. 40/1964 Sb.)

ObchZ

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (pozn. pokud je v textu
uvedena zkratka „obchodní zákoník“, je tím rovněž myšlen zákon
č. 513/1991 Sb.)

OSŘ

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

USBC

Americký insolvenční zákon (U.S. Bankruptcy Code)

ÚS

Ústavní soud

VergO

Německý vyrovnací řád (Vergleichsordnung)
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Abstrakt
Tato rigorózní práce se zabývá tématem „Limity reorganizace v insolvenčním řízení“.
Práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichž první vymezuje pojem reorganizace a úpadkového
řízení bez ohledu na specifika jednotlivých právních řádů a zařazuje je do systematiky práva.
Druhá kapitola pojednává o historii úpadkového, přičemž největší pozornost je věnována
zákonu o konkurzu a vyrovnání. Třetí kapitola popisuje americkou úpravu úpadku, neboť
právě ta byla a je největší inspirací pro všechny moderní úpadkové úpravy, zejména pak
kapitola 7 a 11 United States Bankruptcy Code, tedy likvidace a reorganizace. Čtvrtá kapitola
je věnována úpravě německé, která hrála velkou roli při tvorbě insolvenčního zákona. Obě
zahraniční úpravy jsou zkoumány především optikou reorganizace, jiné instituty jsou
popisovány a hodnoceny jen v případě, že jejich úprava je zajímavá pro inspiraci úpravy de
lege ferenda. Jelikož nelze institut reorganizace vymezit bez širších souvislostí, pátá kapitola
je věnována popisu základních institutů insolvenčního zákona. Kapitola šestá a sedmá pak
důkladně

popisuje

současnou

úpravu

reorganizace,

resp.

proces

reorganizace

a provádění reorganizačního plánu. Poslední kapitola se zabývá analýzou současného stavu
a náměty de lege ferenda. Pojem limitů je v této práci pojímán jako mantinel možného
jednání a práv účastníků řízení, popř. ostatních subjektů, podílejících se na procesu
reorganizace.

Klíčová slova: reorganizace, insolvenční řízení, reorganizační plán
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Abstract
This thesis deals with the theme "Limits of reorganization in insolvency proceedings."
Thesis is divided into eight chapters. First chapter defines the concept of reorganization and
insolvency proceedings regardless of the specifics of individual national laws and arranges
them into the legal scheme. Second chapter deals with the development of insolvency
throughout history. Specific attention is paid to the Bankruptcy and Settlement Act (“zákon o
konkurzu a vyrovnání”). Third chapter describes the American regulation of insolvency,
which is the major inspiration for most modern insolvency regulations, especially chapter 7
and 11 United States Bankruptcy Code, i.e. liquidation and reorganization. Fourth chapter
describes the German regulation, because the German regulation played a huge role in the
process of making of the Czech Insolvency Act (“insolvenční zákon”). Both foreign
adaptations are examined primarily through the lens of reorganization; other institutes are
described and evaluated only in if they seemed to be important as an inspiration for the de
lege ferenda regulation. Since the reorganization cannot be defined without a broader
procedural context, fifth chapter is devoted to description of the basic institutes of the
Insolvency Act. Chapter Six and Seven thoroughly describe the current reorganization
regulation, or better put the process of reorganization and implementation of the
reorganization plan and describe procedural limits of reorganization. Last chapter deals with
the analysis of the current issues and possible future legal regulations. The term “limits” in
this thesis is conceived as a potential barrier of acting and rights of the parties or other entities
involved in the reorganization process rather than a list of independent obstacles.
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Resumé
Limits of reorganization in insolvency proceedings
This thesis deals with the theme "Limits of reorganization in insolvency proceedings."
Thesis is divided into eight chapters. First chapter defines the concept of reorganization and
insolvency proceedings regardless of the specifics of individual national laws and arranges
them into the legal scheme. Second chapter deals with the development of insolvency
throughout history. Specific attention is paid to the Bankruptcy and Settlement Act (“zákon o
konkurzu a vyrovnání”). Third chapter describes the American regulation of insolvency,
which is the major inspiration for most modern insolvency regulations, especially chapter 7
and 11 United States Bankruptcy Code, i.e. liquidation and reorganization. Fourth chapter
describes the German regulation, because the German regulation played a huge role in the
process of making of the Czech Insolvency Act (“insolvenční zákon”). Both foreign
adaptations are examined primarily through the lens of reorganization; other institutes are
described and evaluated only in if they seemed to be important as an inspiration for the de
lege ferenda regulation. Since the reorganization cannot be defined without a broader
procedural context, fifth chapter is devoted to description of the basic institutes of the
Insolvency Act. Chapter Six and Seven thoroughly describe the current reorganization
regulation, or better put the process of reorganization and implementation of the
reorganization plan and describe procedural limits of reorganization. Last chapter deals with
the analysis of the current issues and possible future legal regulations. The term “limits” in
this thesis is conceived as a potential barrier of acting and rights of the parties or other entities
involved in the reorganization process rather than a list of independent obstacles, because
without a procedural platform, reorganization would be only a specific commercial
agreement, not far from the British institute of Scheme of arrangement.
Czech Insolvency Act is nowadays favourable especially for non-enterpreneurs. Most
apparent is this fact in case of reorganization. On one side, limits stipulated for entrance into
reorganization defend the Debtor as well as the Creditors. On the other hand the border
between defense and limitation is quite thin hence a sensitive approach is neccessary. The aim
of this thesis is to deal with the fact how the aforementioned border is stipulated in Czech law.
A majority of the limits has a procedural nature, there are however also economic and factual
limits, on which a potentially successful reorganization shatters.
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Even though a great novelization of the Czech Insolvency Act is planned at the moment,
the planned solution does not in my opinion solve all current problems of reorganization and
we can and should await further development of the insolvency law in the Czech Republic.
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