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Abstrakt:
Touto prací jsem si vzala

za cíl rozebrat problematiku řešení úpadku

v České republice z pohledu jeho aplikace v praxi, vyložit příslušná ustanovení
insolvenčního zákona týkající se dané problematiky a pokusit se ozřejmit některá
úskalí, jež se v souvislosti s aplikací insolvenčního zákona při řešení úpadku
dlužníka vyskytují.
Práci jsem pojala a zpracovala tak, abych vysvětlila problematiku řešení
úpadku dlužníka obecně. Jednotlivé kapitoly podávají obecný výklad dané
problematiky, jak z pohledu insolvenčního soudu, který o insolvenčních návrzích
rozhoduje, tak z pohledu zákonodárce, insolvenčního správce, věřitelů a dlužníka.
Vzhledem k rozsahu práce nebylo možno se zabývat jednotlivými dílčími
problémy některých zákonných ustanovení do všech podrobností. Ovšem tam, kde
docházelo v praxi k nejčastějším problémům a nejasnostem, byla této problematice
věnována širší pozornost. Práce je doplněna o soudní rozhodnutí, kterými jsou
aplikační problémy prakticky vykládány.

Abstract:

In this work, I have focused on solving problems of analysis of the debtor's
bankruptcy in the Czech Republic in terms of its practical application. I interpreted
the relevant provisions of the Insolvency Act relating to the issue of insolvency
proceedings, and I tried to explain some of the problems that have occurred in
connection with the application of the insolvency law.
Work is conceived so as to explain the issue of resolving insolvency of the
debtor in general. Individual chapters provide a general interpretation of the issue,
both in terms of the Insolvency Court, which decides on insolvency proposals from
the perspective of the legislature, trustee in bankruptcy, the creditor and the debtor.
Given the scope of this study was important to examine the individual sub- problems
of certain statutory provisions in detail. However, where they have been in practice
for common problems and where there was confusion, there was given to wider
attention to this issue. The work is complemented about judicial decisions, where are
application problems practically interpreted.
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Úvod

Insolvenční řízení, je soudním řízením, v jehož průběhu je řešen dlužníkův
úpadek nebo hrozící úpadek. Pojem insolvence se běžně rozumí nemožnost vyhovět
peněžitým závazkům či nezpůsobilost plnit závazky pro nedostatek finančních
prostředků.
Současně s tím je třeba dodat, že insolvenčnímu řízení v rámci Evropské unie
je věnováno zejména nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, „insolvency proceeding“,
přičemž tento výraz byl do češtiny přeložen jako řízení úpadkové.
K insolvenčnímu řízení jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy.
Insolvenční řízení, jako každé jiné řízení před soudem, není pro účastníka řízení
ničím příjemným, přesto soud v insolvenčním řízení podává také pomocnou ruku a
to v případě dlužníka, který je nepodnikající fyzickou osobou. Jeho platební
neschopnost může insolvenční soud řešit povolením oddlužením, a to způsobem
takzvaného splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty dlužníka.
Insolvenční soud má tedy dvojí úlohu, nejen řešit spor mezi účastníky o to, zda
se dlužník nachází v úpadku, ale taktéž je určitým pomocníkem v těžké finanční
situaci dlužníka.
Instituce samotná, soud, nemůže sama zbavit dlužníka svých závazků, ale
může zamezit dalšímu zadlužování a především uspokojit, alespoň dostatečně,
věřitele dlužníka.
U

fyzických osob podnikajících a především právnických osob, které se

dostanou do úpadkové situace, soud především zkoumá opodstatněnost jejich
úpadku, zda se v úpadku nachází a v případě, že ano, jakým způsobem se bude
úpadek v rámci insolvenčního řízení řešit.
Předtím, než se zaměřím na jednotlivá rozhodnutí insolvenčního soudu před
zjištěním úpadku dlužníka, osvětlím zásadní aspekty insolvenčního řízení jako
1

takového, včetně vymezení důležitých pojmů, jako jsou účastníci insolvenčního
řízení, úpadek, procesní subjekty a zásady, bez kterých by rozhodnutí, která
předchází rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka byla neopodstatnělá.
1.

Základní a společná ustanovení

1. 1. Vymezení předmětu insolvenčního zákona
Insolvenční zákon ve svém úvodním ustanovení tradičně vymezuje předmět
úpravy, tj. okruh společenských vztahů, na které se použije. Kromě úpadku jím lze
po vzoru zahraničních úprav nově řešit i hrozící úpadek dlužníka tak, aby byly
uspořádány jeho majetkové vztahy k osobám dotčeným těmito krizovými jevy, a to
především k jeho věřitelům.
Takto ohlášený účel zákona lze vedle konkursu dosáhnout také prostřednictvím
zavedených institutů, a to reorganizací nebo oddlužením.
Poskytnout čestnému a poctivému dlužníku se oddlužit je šance, jak vyjít
z procesu úpadkového řízení se šancí začít nový život bez závazků. V praxi je ale
velmi obtížné posoudit, zda dlužníkův záměr je zamýšlen poctivě.
V praxi se soud setkává s případy, kdy dlužníkův předložený insolvenční návrh
spolu s návrhem na povolení oddlužení není možno projednat, jelikož hodnota
plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé by byla nižší než 30%
jejich pohledávek. Tento nedostatek, který z návrhu vyvstane, řeší soud právě
rozhodnutím, kterým návrh na povolení oddlužení zamítne.
Dlužníci, kteří vlastním příjmem nedosáhnout tak, aby uspokojily 30%
věřitelových pohledávek,

předkládají k insolvenčnímu návrhu různé typy smluv

např. smlouvu o důchodu, smlouvu darovací apod., ve kterých jim třetí osoba
přislíbí, že po dobu povoleného oddlužení soudem, bude dlužníku měsíčně
poskytovat určitou finanční částku. Přislíbená částka je v takové výši, aby dlužník
splnil požadovanou minimální hodnotu plnění třiceti procent, pro své nezajištěné
věřitele.

2

Ve většině případů jsou tyto smlouvy uzavřeny mezi příbuznými nebo partnery
dlužníka. Soud ke smlouvám výše uvedeného typu přihlíží jako na další příjem
dlužníka po dobu povoleného oddlužení.
Často diskutovanou je otázka poctivosti záměru dlužníka se oddlužit. Případem
nepoctivého záměru sledovaný dlužníkem by mohl být příklad dlužníka, který půjčky
použil pouze za účelem zvýšit si svou životní úroveň, bez ohledu na dopady
nesplácení těchto bezúčelových půjček.
Některé návrhy na povolení oddlužení, které dlužník doručil soudu, mohou mít
za následek, a to si ve většině případech podání svého návrhu dlužník neuvědomuje,
že právě odmítnutí nebo zamítnutí jeho návrhu na povolení oddlužení pro něj
představuje tu skutečnost, že soud současně rozhodne o způsobu řešení jeho úpadku
konkursem. Návrh na povolení oddlužení dlužník současně předkládá s insolvenčním
návrhem jako takovým a pokud návrh na povolení oddlužení je odmítnut, je soud
povinen rozhodnout o insolvenčním návrhu dlužníka a pokud jsou naplněny znaky
úpadku, přichází v úvahu jeho řešení, v případě fyzických osob, pouze konkursem.
Dalším příkladem ze kterého se dá vyčíst tzv. nepoctivý záměr a je důvodem
k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je situace, kdy dlužník předloží
insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení a jeho závazek se váže na
rozsudek soudu, ve kterém byl pravomocně uznán vinným pro trestný čin majetkové
povahy. Zde opět soud návrh na povolení oddlužení zamítne a současně rozhodne o
řešení dlužníkova úpadku konkursem 1 .
V souladu se zásadou teritoriality stát prostřednictvím insolvenčního zákona
vykonává svou působnost nad všemi osobami nacházejícími se na jeho území.
Vynětí z této osobní působnosti (exempce), k němuž insolvenční soud přihlíží
z úřední povinnosti 2 , navazuje na dosavadní úpravu. Nemožnost aplikace
insolvenčního zákona působí vůči některým osobám absolutně, u jiných osob je
výluka z působnosti insolvenčního zákona časově omezena.
1

ust. § 395 odst. 3 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
2
ust. § 6 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů (srov. ust. § 1a a ust. § 12a odst. 3 písm. a) zákona o konkursu a vyrovnání).

3

Mezi subjekty, které jsou zcela vyňaty z působnosti insolvenčního zákona patří:
-

stát,

-

majetek územně samosprávného celku, ale to neznamená, že by insolvenčním

řízením nebylo možno postihnout majetek, který územně samosprávní celky svěřily
do správy svých příspěvkových organizací,
-

Česká národní banka

-

Všeobecná zdravotní pojišťovna

-

Fond pojištění vkladů

-

Garanční fond obchodníků s cennými papíry,

-

veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení, zřízené podle zvláštního
zákona

-

veřejná vysoká škola

-

právnická osoba, jejíž veškeré dluhy v době před zahájením insolvenčního

řízení převzal nebo se za ně zaručil stát, popř. nově též některý vyšší územní
samosprávný celek, tzn. kraj (nikoliv obec, jež je základním územně samosprávním
celkem).
Důvodem ke stanovení těchto výjimek z aplikace insolvenčního zákona je
předpoklad, že bude-li úhrada závazků dlužníka garantována státem nebo krajem,
budou věřitelé dlužníka plně uspokojeni. Dlužník, jehož závazky převezme nebo se
za ně zaručí obec jako objektivně ekonomicky slabší subjekt než kraj nebo stát,
z osobní působnosti insolvenčního zákona vyloučen není.
Dojde-li k poskytnutí těchto garancí až po zahájení insolvenčního řízení,
insolvenční soud návrh zamítne 3 . Zařazením výše uvedených subjektů

mezi

subjekty, jež jsou vyňaty z působnosti insolvenčního zákona, je akceptován právní
stav založený zvláštními právními předpisy upravujícími specifické majetkové
postavení a funkce těchto zákonem zřízených subjektů 4 .
Od úpravy, která vylučuje osobní působnost pro určité osoby, jejichž veškerý
majetek nepodléhá režimu insolvenčního zákona, je nutno odlišit úpravu, podle níž

3

ust. § 143 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
4
Čl. 98 Ústavy a zák. č. 6/1993 Sb. o České národní bance, § 41 zák. č. 21/1992 Sb. o bankách, § 128 a
násl. zák. č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, § 3 zák. č. 551/1991 Sb. o Všeobecné
zdravotní pojišťovně České republiky, § 1 a násl. zák. č. 245/2006 Sb. o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízení a o změně některých zákonů

4

do majetkové podstaty nenáleží určitý majetek pro své účelové určení 5 . Jedná se
např. o rezervy finančních prostředků určených k vypořádání důlních škod, které jsou
podnikatelé provozující hornickou činnost povinni vytvářet 6 .
Insolvenční zákon ve svém ust. § 6 odst. 2 upravuje časově omezené výjimky
z působnosti insolvenčního zákona, které nelze použít:
Půjde-li o finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence nebo povolení
podle zvláštních právních předpisů, upravujících její činnost a to se zřetelem ke
zvláštnímu způsobu řešení jejího úpadku,
- o banku, bude možno aplikovat obecnou úpravu insolvenčního zákona až po odnětí
bankovní licence Českou národní bankou 7 , čímž dochází, pokud jde o úpadek bank
k jednoznačnému oddělení pravomoci orgánu bankovního dohledu a soudů;
či o zdravotní (zaměstnaneckou) pojišťovnu zřízenou podle zvláštního právního
předpisu 8 , po dobu, po kterou je nositelem povolení k provádění veřejného
zdravotního pojištění. O odnětí povolení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví anebo
půjde-li o politickou stranu nebo politické hnutí v době vyhlášených voleb podle
zvláštního právního předpisu 9 .
Insolvenční zákon nepočítá s dočasnou výlukou ze své působnosti pro subjekty
provozující zemědělskou prvovýrobu.

1. 2. Vymezení některých základních pojmů insolvenčního zákona
Insolvenční zákon vysvětluje pojmy insolvenční řízení, insolvenční soud;
insolvenční návrh; majetková podstata; majetek určený k uspokojení dlužníkových
věřitelů, ze zákona předpokládané způsoby řešení úpadku; incidenční řízení;
excindační řízení; osoba s dispozičními oprávněními, přihláška pohledávky,
insolvenční rejstřík, finanční instituce či společný zájem věřitelů.

5

ust. § 208 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
6
§ 37a zák. č. 44/1988 Sb. o ochraně využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
7
ust. § 34 zák. č. 21/1992 Sb. o bankách ,ve znění pozdějších předpisů
8
zák. č. 280/0992 Sb. o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění pozdějších předpisů
9
zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

5

Ve své práci se zaměřím jen na některé z nich. Základní pojmy používané při
řešení úpadku jsou ve vztahu k zákonu o konkursu a vyrovnání novými výrazy a
zákonodárce měl potřebu je v úvodních částech zákona definovat a to z důvodu, aby
byl zákon přehlednější a srozumitelnější pro širší okruh veřejnosti, poněvadž
předpokládal, že uživatelem nového zákona by měla být širší veřejnost, než tomu
bylo doposud.
1. 3. Zásady insolvenčního řízení
Insolvenční

řízení

představuje

novou

komplexní

úpravu

českého

úpadkového práva stojící, obdobně jako jiné kodexy, na vlastních zásadách.
Zásady insolvenčního řízení poskytují návod na výklad dalších ustanovení
insolvenčního zákona. Mezi tyto zásady patří 10 :
a)

zásada spravedlivosti řízení, nebo-li zákaz nespravedlivého poškozování či
nedovoleného zvýhodňování účastníků řízení,

b)

princip rychlosti a hospodárnosti řízení,

c)

princip co nejvyššího uspokojení věřitelů,

d)

zásada rovných možností věřitelů, jež je vyjádřena i v čl. 96 odst. 1 Ústavy,
- tato zásada platí jen pro věřitele, kteří mají podle insolvenčního zákona
stejné nebo obdobné postavení 11 a ani izolovaně, neboť platí také

e)

zásada zachování práv věřitelů nabytých v dobré víře před zahájením
insolvenčního řízení (typickým příkladem je zachování a realizace
zajišťovacích práv věřitelů) 12

f)

zákaz uspokojení věřitelů mimo insolvenční řízení

- bez této zásady by zůstal nenaplněn cíl insolvenčního řízení, tj. uspořádat
majetkové vztahy dlužníka ke všem jeho věřitelům; avšak tam, kde to zákon

10

ust. § 5 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
11
ust. § 306 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
12
ust. § 298 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů

6

dovoluje, může být věřitel uspokojen i mimo insolvenční řízení, např.
dlužníkovým ručitelem nebo solidárním spoludlužníkem 13 .

1. 4. Aplikace občanského soudního řádu v insolvenčním řízení
Insolvenční řízení je zvláštním druhem civilního řízení, jež vykazuje řadu
zvláštních rysů a specifik. Pro insolvenční řízení a v jeho rámci i pro incidenční
spory se použijí ustanovení občanského soudního řádu, pouze přiměřeně a to
například při: 14
a)

Rozhodování o nákladech řízení:

Insolvenční zákon neupravuje postup insolvenčního soudu při rozhodování o
nákladech řízení v případě, kdy je insolvenční návrh zamítnut, odmítnut nebo kdy
je insolvenční řízení zastaveno pro zpětvzetí návrhu nebo nezaplacení zálohy na
náklady insolvenčního řízení.
b)

Odůvodňování rozhodnutí o úpadku

Vrchní soud v Praze 15 dospěl k závěru, že rozhodnutí o úpadku dlužníka vydané
na základě insolvenčního návrhu jeho věřitele, musí být insolvenčním soudem
vždy řádně odůvodněn, a to i v případech, kdy dlužník insolvenčnímu návrhu
neodporoval.
Užití občanského soudního řádu, dle něhož kromě jiných nemusí obsahovat
odůvodnění ani usnesení, jemuž nikdo neodporoval 16 , zde nepřichází v úvahu, ale
naopak je nutno přiměřeně aplikovat občanský soudní řád 17 a rozhodnutí o úpadku
odůvodnit tak, aby v něm insolvenční soud uvedl čeho se navrhující věřitel
domáhal a z jakých důvodů, jak se ve věci vyjádřil dlužník, stručně a jasně vyloží,
které skutečnosti má prokázány jak ze strany navrhovatele, tak ze strany dlužníka,
a které nikoliv, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při

13

ust. § 186 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
14
ust. § 7 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
15
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2009, sp.zn. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH
277/2008, 24/2009
16
ust. § 169 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
17
ust. § 157 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
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hodnocení důkazů řídil. Proč neprovedl i další důkazy, jaký učinil závěr o
skutkovém stavu a jak věc posoudil po právní stránce atd.
Po podání insolvenčního návrhu věřitelem je dlužník dotazem soudu
(usnesením) vyzván k tomu, aby předložil seznamy svého majetku, závazků a
zaměstnanců a nad rámec, aby soudu sdělil, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci
rozhodnuto bez nařízení jednání, jen na základě účastníky předložených listinných
důkazů 18 . Tento dotaz dlužníku je velmi praktický především z hlediska
hospodárnosti řízení. V poučení soud uvádí, že nevyjádří-li se dlužník ve lhůtě
stanové soudem, bude mít soud za to, že dlužník souhlasí s tím, aby soud rozhodl
bez nařízení jednání a účastník nemá proti tomu námitek 19 .
Na základě výše uvedeného, jestliže se dlužník na výzvu soudu nevyjádří,
bude moci soud rozhodnout, aniž by nařídil jednání a rozhodne na základě
účastníky předložených listinných důkazů, tak i na základě přihlášených věřitelů
do insolvenčního řízení.
Insolvenční soud v rámci své dohlédací činnosti a přehledu o majetku a
závazcích dlužníka a to především dlužníka – fyzické osoby, se dotazuje
příslušného Finančního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, příslušné
zdravotní pojišťovny k tomu, aby soudu sdělili, zda evidují za dlužníkem splatné,
avšak neuhrazené pohledávky, případně aby soudu sdělili, co je vyzvaným známo
o majetku dlužníka.
c) Přímá aplikace
Tam, kde to insolvenční zákon stanoví, je však třeba použít občanský soudní řád
přímo – jako např. při určení věcné a místní příslušnosti soudu v insolvenčním
řízení 20 nebo při posuzování jednání za právnickou osobu (za stát a územně
samosprávné celky) a zastoupení účastníků řízení 21 .
18

ust. § 133 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
19
ust. § 101 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
20
ust. § 7 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
21
ust. § 20 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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Velice často se stává, že dlužník – fyzická osoba, podává insolvenční návrh
na soud, který není místně

příslušný, soud dle příslušných ustanovení spis

postoupí místně příslušnému soudu, ale jedná se o časové prodlevy, vzhledem
k tomu, že dlužník není informován a podá svůj návrh dle svého volného uvážení a
nikoliv, aby se řádně informoval o místní příslušnost soudu pro projednání jeho
návrhu.
d) Vyloučení aplikace
Aplikace občanského soudního řádu je vyloučena, obsahuje-li insolvenční zákon
speciální úpravu procesních postupů v insolvenčním řízení, např. procesního
nástupnictví 22 nebo doručování 23 . Insolvenční zákon použití některého ustanovení
občanského soudního řádu výslovně vylučuje, např. při korespondenčním
hlasování, při odstraňování vad návrhu na moratorium, odstraňování vad
insolvenčního návrhu, přistoupení a záměny účastníků, odkladu vykonatelnosti
usnesení a nově rovněž tehdy, jestliže by uplatnění příslušného ustanovení
občanského soudního řádu bylo v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční
řízení spočívá 24 .
1. 5. Vliv zahájeného insolvenčního řízení na vedená civilní řízení
Naproti tomu insolvenční řízení má určité dopady na vedená civilní řízení.
Zahájení insolvenčního řízení je okamžikem pro další průběh procesu, ale také pro
uplatnění práv věřitelů vůči dlužníku. Účinky zahájení insolvenčního řízení
nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky v insolvenčním rejstříku. Se zahájením
insolvenčního řízení se pojí účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se
majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou.
Tyto účinky trvají až do skončení insolvenčního řízení a v případě reorganizace do
schválení reorganizačního pláni. Pokud věřitel neuplatnil svou pohledávku proti
dlužníku v civilním řízení žalobou u soudu před zveřejněním vyhlášky o zahájení
22

ust. § 18 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
23
ust. § 71 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
24
srov. ust. § 50 a 401, ust. § 117, § 128 odst. 1, § 90 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho
řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů spolu s ust. § 92 odst. 1 a 2 o.s.ř. , § 164, § 171
odst. 3 a § 243 zák. č. 91/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
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insolvenčního řízení, pak následně po zahájení insolvenčního řízení nemůže
úspěšně uplatnit svá práva proti dlužníku žalobou a musí podat přihlášku. Pokud
civilní řízení již probíhá, věřitel uplatnil svou pohledávku žalobou, před
zveřejněním zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku,je procesní
situace jiná.
Samotné zahájení insolvenčního řízení zásadně nemá vliv na již probíhající
civilní řízení, v němž je na straně žalovaného ten, vůči němuž bylo zahájeno
insolvenční řízení, ale současně platí, že bylo-li zahájeno insolvenční řízení
dlužníka, nemá to vliv ani na účastenství dlužníka v řízení, které bylo zahájeno
před zahájením insolvenčního řízení 25 . Jaký je procesní postup soudu v případě,
že přesto věřitel po zahájení insolvenčního řízení podá žalobu proti dlužníku,
ačkoliv by svou pohledávku měl uplatnit přihláškou? V praxi se vyskytují dva
názory – jeden tvrdí, že je namístě řízení zastavit, druhý názor, že je třeba
zamítnou žalobu. Názory na zastavení řízení vycházejí z odkazu ust. § 104 o.s.ř. na
ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Tento názor se přiklání k tomu, že podání
žaloby vůči dlužníku po zahájení insolvenčního řízení tíží nedostatek podmínek
řízení. Nelze konstatovat nedostatek pravomoci soudu a z tohoto důvodu řízení
zastavit, neboť v usnesení o zastavení řízení z důvodu nedostatku pravomoci je
soud povinen rozhodnut, kterému správnímu nebo jinému orgánu věc postupuje 26 .
O nedostatek pravomoci soudu v tomto případě nejde. Insolvenční řízení je
specifickým civilním řízením vedeným také před soudy. Názory o tom, že je třeba
řízení zastavit, je tedy třeba odmítnout. Zastánci zamítnutí žaloby pak argumentují,
že zahájením insolvenčního řízení se nemění procesní způsobilost dlužníka a
neztrácí se ani pravomoc soudu rozhodovat takový spor. Žalobu věřitele podanou
v rozporu s ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) o.s.ř. příslušný soud zamítne pro
nedostatek aktivní věcné legitimace žalobce 27 . Přikláním se taktéž k této druhé
variantě.
Prohlášení úpadku je

významným momentem v průběhu insolvenčního

řízení a má také velmi výrazný dopad na již vedené civilní řízení a to, že na místo
žalovaného dlužníka, vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, bude soud
25

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za, Komentář 1. vydání Praha C.H. Beck,
2009, str. 727
26
Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za, Komentář 1. vydání Praha C.H. Beck,
2009, str. 670
27
Komentář k ustanovení § 109 zák č. 182/2006 Sb. v systému ASPI 2013
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nadále jednat s insolvenčním správcem takového dlužníka. O tom soud rozhodnutí
nevydává a dále pokračuje v řízení s tímto insolvenčním správcem. Insolvenční
správce se označuje tak, že osoba správce se označí způsobem jako v žalobě, tj.
např. jménem a příjmením, místem podnikání a připojí se dodatek insolvenční
správce dlužníka X.Y. 28
Účinky prohlášení konkursu na civilní řízení, které již probíhá, jsou výrazné.
Prohlášením konkursu se totiž přerušují soudní řízení. Některá soudní řízení se
však nepřerušují např. řízení dědické, trestní, řízení o vypořádání společného jmění
dlužníka a jeho manžela, řízení o výživném nezletilých dětí a řízení o výkonu
rozhodnutí nebo exekuce a další řízení. V některých případech lze za podmínek
stanovených insolvenčním zákonem pokračovat v řízení. Tato možnost se týká jen
sporů uvedených v ustanovení § 265 odst. 1 insolvenčního zákona. V ostatních
sporech je možno pokračovat jen v případě, že tak rozhodl na návrh oprávněné
osoby insolvenční soud. Pokud však rozhodne o pokračování v přerušeném řízení,
stává se tímto rozhodnutím účastníkem řízení insolvenční správce. Konkursní
řízení znamená zásadně přerušení vedeného civilního řízení a klid řízení a to
s výjimkami naznačenými výše. Přerušení řízení znamená klid řízení a působí dále
přerušení lhůt. Po odpadnutí důvodu přerušení běží lhůty znovu.
Insolvenční zákon neodpovídá na otázku jak má soud rozhodnout o
přerušení řízení v důsledku prohlášení konkursu. Insolvenční zákon ukládá soudu
pouze vyrozumět účastníky řízení o přerušení. V praxi se vyskytuje jak forma
usnesení, tak forma vyrozumění. Dle mého názoru je odpovídající formou
usnesení. Pokud věřitel po zjištění, že úpadek dlužníka bude řešen konkursem, se
rozhodne nepokračovat v přerušeném řízení a vezme svou žalobu zpět, soud takto
přerušené řízení zastaví, neboť podání žaloby i zpětvzetí žaloby je v dispozici
žalobce.
V případě řešeného úpadku oddlužením, kdy účinky schváleného oddlužení
nastávají zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení se po právní moci tohoto
usnesení vracejí dlužníku, dříve insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím

28

Drápal L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I. § 1 až 200za, Komentář 1. vydání Praha C.H. Beck,
2009, str. 504
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insolvenčního soudu omezená dispoziční oprávnění. 29 Pokud je schváleno
oddlužení plněním splátkového kalendáře, má dispoziční oprávnění k příjmu, který
získá po schválení oddlužení, dlužník. S takovými příjmy je dlužník povinen
naložit dle rozhodnutí o schválení oddlužení. Pokud je schváleno oddlužení
formou zpeněžení majetkové podstaty, má dispoziční oprávnění k majetku
náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení také dlužník,
s výjimkou majetku, který slouží k zajištění. Oddlužení nemá vliv na probíhající
civilní řízení. Schválení oddlužení neznamená ani přerušení řízení, ani změnu
v účastenství. Soud nadále jedná přímo s dlužníkem.
2.

Úpadek

2. 1. Úpadek, základní podmínka pro aplikaci insolvenčního zákona
Platná právní úprava rozlišuje dvě formy úpadku dlužníka, a to platební
neschopnost a předlužení.
Základním předpokladem úpadku v obou jeho formách je pluralita, tj.
existence nejméně dvou dlužníkových věřitelů, nikoli však pluralita jeho splatných
závazků.
Dlužník proto není v úpadku, má-li pouze jednoho věřitele, lhostejno s
kolika splatnými pohledávkami. V takové situaci se ani on, ani jeho věřitel
nemohou

domáhat

uspořádání

svých

vzájemných

majetkových

vztahů

30

prostřednictvím insolvenčního řízení .
Oproti dosavadní úpravě, insolvenční zákon výslovně čelí umělému
vytvoření dalšího věřitele účelovým postoupením některé z pohledávek (nebo její
části) insolvenčního navrhovatele proti dlužníkovi v době šesti měsíců, před
podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení 31 .
Insolvenční soud za této situace insolvenční návrh zamítne a věřiteli nezbude než
se domáhat úhrady pohledávky v nalézacím nebo exekučním řízení, popř.
29

Hásová, J. , Moravec, T., Insolvenční řízení, Praha 2013, C. H. Beck, str. 218
usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSHK 40 INS 2900/2008, 1 VSPá 165/2008-A ze dne
21.11.2008
31
ust. § 143 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
30
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(opětovně) zahájit insolvenční řízení až po uplynutí šestiměsíční lhůty od
postoupení pohledávky.
V případě plurality věřitelů u dlužníka v likvidaci se judikatura vyjádřila
k otázce insolvenčních návrhů dlužníků - obchodních společností v usnesení
Vrchního soudu v Praze 32 , který uvedl: ,,že smyslu insolvenčního zákona
neodpovídá řešit dlužníkovu situaci v insolvenčním řízení v případě, že stav
úpadku, jehož pojmovým znakem v obou jeho formách je existence vícerých
dlužníkových věřitelů, má být co do naplnění této podmínky založen dlužníkovými
závazky, které přímo souvisejí s likvidací společnosti“.
Jinak vyjádřeno, jestliže mnohost dlužníkových věřitelů zakládá toliko
závazky vázané svým vznikem na proces jeho likvidace, není žádného rozumného
důvodu zahajovat insolvenční řízení, ale jsou naopak dány všechny podmínky
proto, aby již zahájený proces likvidace dále řádně pokračoval a vedl k zániku
společnosti a k jejímu výmazu z obchodního rejstříku 33 .
Dlužník je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže má
a) více věřitelů,
b) peněžité závazky s dobou splatnosti delší než třicet dnů,
- takto stanovená doba (jež nahradila dosavadní nekonkrétní termín „delší doba“
lhůtou, od níž se v obchodně-právních vztazích odvozuje právo na zaplacení úroku
z prodlení) zvyšuje právní jistotu v posuzování vztahů mezi věřiteli a dlužníky a
c) tyto peněžité závazky (pro nedostatek finančních prostředků) není schopen
plnit 34 .
Jsou zde kladeny nároky na platební kázeň dlužníků, když dosavadní soudní
praxe považovala za dlužníka neschopného „po delší dobu“ plnit své splatné
závazky, závazky s dobou splatnosti nejméně šesti měsíců.
Případnou tvrdost nové úpravy dopadající na případy druhotné platební
neschopnosti „změkčuje“ insolvenční zákon příslušným ustanovením tím, že
32

usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSPL 54 INS 2415/2010, 3 VSPH 244/2010-A ze dne
27.4.2010
33
ust. § 70 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
34
ust. § 3 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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umožňuje dlužníku jednajícímu v dobré víře ubránit se věřitelskému
insolvenčnímu návrhu, když osvědčí, že jeho platební neschopnost nastala
protiprávním jednáním třetí osoby, a zároveň lze se zřetelem ke všem okolnostem
důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do tří měsíců po splatnosti jeho
peněžitých závazků 35 . Předmětné ustanovení tak umožňuje prodloužit „ochrannou
lhůtu“, v níž nelze rozhodnout o úpadku dlužníka pro jeho platební neschopnost
z třiceti dnů po splatnosti, ale na dobu tří měsíců po splatnosti jeho peněžitých
závazků.
Obdobnou ochranu poskytující možnost pro dlužníka – podnikatele překonat
úpadek vlastními silami koncipuje i institut moratoria.
Domněnky platební neschopnosti konstruují vyvratitelné právní domněnky,
že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, a to jestliže:
-

zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo

-

své peněžité závazky neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti nebo

-

není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých
pohledávek vůči němu výkonem rozhodnutí nebo exekucí

-

nebo nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a
zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud 36 .
Prokáže-li se některá z těchto skutečností, je na dlužníku – pokud chce
zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku, aby prokázal opak, tj. že neuhrazené
závazky je schopen zaplatit (např. že disponuje prostředky, které mu takové plnění
bez zbytečného odkladu umožňují).
Dalším druhem úpadku dlužníka je předlužení a to tehdy, má-li dlužník
více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho
majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem

35

ust. § 143 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
36
ust. § 3 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo
v provozu podniku pokračovat.
Z výše uvedeného je zřejmé, že insolvenční zákon oproti zákonu o konkursu
a vyrovnání indikuje předlužení již při převaze všech (a nikoli pouze splatných)
závazků dlužníka nad jeho majetkem, a to patrně ve snaze podřadit režimu
insolvenčního (soudního) řízení krizové ekonomické jevy dříve, než tomu bylo
doposud.
Při zjišťování předlužení je nutno zohlednit předpokládaný ekonomický
vývoj dlužníkova podniku, resp. nově i další „správu jeho majetku“, a zároveň
zvážit, zda lze v blízké budoucnosti očekávat zlepšení jeho majetkové situace v
rozsahu umožňujícím úhradu všech jeho závazků.
Zatímco platební neschopnost se týká všech dlužníků, úpadek formou
předlužení může nastat pouze u právnických osob a u fyzických osob podnikatelů.
Fyzická osoba je podnikatelem, jestliže provozuje ohlášenou nebo (státem
povolenou) koncesovanou živnost podle živnostenského zákona, popř. podniká
podle zvláštních předpisů (na základě jiného než živnostenského oprávnění) –
např. lékař, lékárník, advokát, notář, soudní exekutor, makléř, nebo provozuje
zemědělskou výrobu jako zemědělský podnikatel zapsaný do evidence místně
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle zákona o
zemědělství. Nutno zdůraznit, že české právo neodlišuje řešení podnikatelské a
nepodnikatelské insolvence.
Prostřednictvím insolvenčního zákona dochází k uspořádání veškerých
majetkových vztahů dlužníka bez ohledu na skutečnost, zda jde o podnikatelské
nebo nepodnikatelské vztahy, zda dlužníkův majetek slouží či neslouží k
podnikání.
Zatímco u dlužníka, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, přichází
v úvahu jen úpadek ve formě insolvence, 37 u právnických osob a u fyzických osob
– podnikatelů, může být jejich úpadek i ve formě předlužení. U těchto osob tedy k
vydání rozhodnutí o úpadku postačí zjištění, že dlužník je buď insolventní nebo že
37

ust. § 3 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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je předlužen - zjištění úpadku v obou zákonem vymezených formách tu není
nezbytné 38 .
Stávající úprava je doplněna o pojem hrozící úpadek, 39 o institut, který byl
převzat z právní úpravy Německa a o nějž jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem
okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit
podstatnou část svých peněžitých závazků (půjde např. o momentální ztrátu
likvidity, přechodný pokles prodeje dlužníkových produktů).
Zároveň je zde možnost dlužníka (nikoli jeho věřitelů) podat za této situace
návrh na zahájení insolvenčního řízení, a řešit tak hrozící úpadek stejně jako
úpadek již nastalý 40 .
Zavedení tohoto institutu posiluje ambice nové úpravy vedoucí ke včasnému
a urychlenému řešení insolvenčních případů.
Vyložit pojem „podstatná část závazků“ bude nutno v každém posuzovaném
případě zkoumat individuálně.
V praxi se jedná například o situace, kdy se sami obchodní partneři dlužníka
dostanou do finančních problémů a nebudou moci řádně plnit vzájemné obchodní
závazky, v důsledku čehož se může dlužník dostat do platební neschopnosti. Při
vhodném využití tohoto institutu v kombinaci se způsobem řešení úpadku
reorganizací, je dána dlužníku možnost, aby byl zachován chod jeho podniku.

2. 2. Způsoby řešení úpadku
Způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním
řízení (v legislativní zkratce označovaném jen jako „způsob řešení úpadku“) se
rozumí:
-

konkurs (§ 244-313 IZ)

-

reorganizace (§ 316-364 IZ)

-

oddlužení (§ 389-418 IZ)

38

usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. MSPH 95 INS 2212/2008, 2 VSPH 207/2008-B ze dne
13.11.2008).
39
ust. § 3 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
40
ust. § 97 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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-

zvláštní způsoby řešení úpadku upravené insolvenčním zákonem pro určité

subjekty 41 .
Rozhodnutím o způsobu řešení úpadku se rozumí:
-

rozhodnutí o prohlášení konkursu – jde-li o konkurs nebo o některý ze
zvláštních způsobů řešení úpadku

-

rozhodnutí o povolení reorganizace

-

rozhodnutí o povolení oddlužení.
V zákonem stanovených případech (a za jakých podmínek) insolvenční soud

rozhodne o některém z výše uvedených způsobů řešení úpadku již s rozhodnutím o
úpadku.
S rozhodnutím o úpadku spojí (tj. v tomto rozhodnutí obsáhne):
-

rozhodnutí o prohlášení konkursu (popř. i rozhodnutí o tom, že jde o

nepatrný konkurs 42 , pokud dlužníkem je osoba, u které insolvenční zákon vylučuje
řešení úpadku
-

reorganizací (ta je vyloučena, jestliže dlužník není podnikatelem, který

vlastní podnik, a jestliže je takovou osobou, je nepřípustná, pokud jde o
právnickou osobu v likvidaci, o obchodníka s cennými papíry nebo o osobu
oprávněnou k obchodování na komoditní burze, anebo pokud celkový obrat
dlužníka za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu nedosáhl
alespoň 100 mil. Kč nebo zaměstnává méně než sto zaměstnanců v hlavním
pracovním poměru – s výjimkou jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem
nebo nejpozději do patnácti dnů po rozhodnutí o úpadu předloží insolvenčnímu
soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů
počítanou podle výše pohledávek 43 nebo
-

oddlužením (to je vyloučeno u dlužníka, který je podnikatelem nebo má

41

míněn úpadek finančních institucí upravený v ust. § 367-388 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a
způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů nebo pro určité druhy případů
(míněn nepatrný konkurs upravený v ust. §§ 314 - 315 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho
řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
42
ust. § 314 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
43
ust. § 316 odst. 5 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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závazky z podnikání, a dále jde o případ předchozího odmítnutí nebo zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení nebo jeho účinného zpětvzetí, kdy je předepsáno
řešení úpadku konkursem a rovněž jde o případ, kdy je insolvenční řízení zahájeno
k návrhu věřitele a v době rozhodnutí o úpadku již dlužníku uplynula lhůta
k podání návrhu na povolení oddlužení);
-

rozhodnutí o povolení reorganizace – jde o případ reorganizace dlužníkem s

věřiteli předem dojednané, kdy dlužník – podnikatel, u nějž je reorganizace
přípustná, společně s insolvenčním návrhem, ve kterém jako způsob řešení svého
úpadku navrhl reorganizaci, předloží reorganizační plán přijatý alespoň polovinou
všech zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a alespoň
polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek 44 a
současně jsou splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí o
povolení reorganizace 45 ;
-

rozhodnutí o povolení oddlužení, pokud dlužník, u nějž je oddlužení

přípustné, podá návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem a
jsou splněny i ostatní zákonné podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení
oddlužení 46 .
Spojí-li insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o jeho řešení
konkursem (o prohlášení konkursu na majetek dlužníka), musí být toto rozhodnutí
vždy odůvodněno, tj. musí být vysvětleno, proč jiný způsob řešení úpadku
nepřichází v daném případě v úvahu – k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu
v Praze 47 .
Spojení rozhodnutí o úpadku i s rozhodnutím o jeho řešení konkursem na
jeho majetek přichází automaticky v úvahu u dlužníka, který je v likvidaci, tam
jiná možnost řešení úpadku nevyvstává.
44

pozn.: do dne 20.7.2009, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona provedená zákonem
č. 7/2009 Sb., byla pro daný případ podmínka věřitelského souhlasu s reorganizačním plánem stanovena
přísněji tak, že bylo nutné jeho schválení všemi skupinami věřitelů
45
ust. § 328 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
46
ust. § 397 zák. č. 182/2006 Sb. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
47
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.6.2009, sp.zn. KSHK 41 INS 1743/2009, 1 VSPH
309/2009- A
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Není-li o způsobu řešení úpadku rozhodnuto již v rozhodnutí o úpadku,
rozhodne o něm insolvenční soud samostatným usnesením 48 , a to
-

do třiceti dnů od rozhodnutí o úpadku v případě, že dlužník podal návrh na

povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném jinou osobou (dlužníkovým
věřitelem) 49 ,
(tato úprava vychází z předpokladu, že insolvenční návrh podaný věřitelem musel
být dlužníku před rozhodnutím o úpadku doručen, a proto by-li návrh na povolení
oddlužení dlužníkem včas (do třiceti dnů od doručení tohoto insolvenčního
návrhu) podán, pak ho při řádném běhu věci má soud k dispozici natolik včas, aby
na jeho podkladě mohl do třiceti dnů po rozhodnutí o úpadku o povolení oddlužení
rozhodnout),
-

ve všech ostatních případech, tj. nejde-li o řešení úpadku oddlužením, do 3

měsíců po rozhodnutí o úpadku, ne však dříve než po skončení schůze věřitelů
svolané rozhodnutím o úpadku,
(schůze musí být vždy svolána tak, aby se konala do tří měsíců po rozhodnutí o
úpadku dlužníka 50 na této schůzi věřitelé mohou, nikoli musejí, přijmout usnesení
o způsobu řešení dlužníkova úpadku, jímž je pak insolvenční soud zásadně
vázán 51 .
Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je konkurs 52 jako likvidační
forma za situace, kdy dlužník již fakticky nepodniká, a v jehož rámci se věřitelé
uspokojí z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka.
V praxi se vyskytují i případy, kdy návrh věřitele je podán proti dlužníku,
který je fyzickou osobou - nepodnikatelem. V tomto případě soud vyzve dlužníka,
až po potvrzení z dostupných veřejných rejstříků, že dlužník je nepodnikatel, aby
využil zákonné možnosti a podal návrh na povolení oddlužení. Soud dlužníku
uloží třicetidenní lhůtu k podání návrhu na povolení oddlužení.

48

ust. § 149 odst. 1 a 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
49
ust. § 149 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
50
ust. § 137 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
51
ust. § 150, § 152 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
52
ust. § 4 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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Je třeba řešit situace, když dlužník ačkoliv sám nepodnikatel, je
podnikatelem jeho manžel anebo závazky manžela pocházejí z podnikatelské
činnosti a nemají modifikované společné jmění manželů. V takovém případě
dlužník nepodnikatel bude moci být oddlužen se souhlasem druhého manžela
s tím, že věřitelé se budou moci domáhat uspokojení svých pohledávek po druhém
manželu, který oddlužen nebude. V tomto případě povolení oddlužení postrádá pro
jednoho z manželů význam. Současná praxe se potýká s problémy řešení
oddlužení manželů, a proto nedočkavě čeká na novelu insolvenčního zákona, která
by tuto problematiku měla striktně řešit.
Naproti tomu reorganizace je určená pouze pro podnikatele, přičemž jejím
smyslem je zachovat provoz dlužníkova podniku za postupného uspokojování
pohledávek věřitelů, viz níže.
Zvláštní způsoby řešení úpadku:
Do jisté míry zvláštním způsobem řešení úpadku je pro určitý druh případů
tzv. nepatrný konkurs, aplikovatelný v případech „drobných dlužníků“, jenž by
měl v důsledku zjednodušení procesních postupů zrychlit průběh insolvenčního
řízení 53 ; pro určité subjekty tzv. speciální úpadek institucí poskytujících finanční
služby (úvěrových institucí, pojišťoven a zajišťoven), jehož úpravu do českého
práva implementuje komunitární směrnice ES 54 .
Jednotlivé způsoby řešení úpadku jsou upraveny ve druhé části
insolvenčního zákona, jejíž aplikace má v případě odchylek od obecné úpravy
obsažené v první a třetí části insolvenčního zákona (pod označením Základní, resp.
Závěrečná ustanovení) přednost.
Rozhodnutí o prohlášení konkursu
O prohlášení konkursu na majetek dlužníka rozhodne insolvenční soud buď:

53

ust. § 314 a 315 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
54
ust. § 367 až 388 IZ zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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a) současně s rozhodnutím o úpadku (je-li dlužníkem osoba, u které
insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením), v těchto
případech v praxi přichází v úvahu insolvenční návrh podaný dlužníkem, který je
obchodní společností v likvidaci,
b) samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku
s tím, že rozhodnutí o prohlášení konkursu nesmí být vydáno dříve než po
skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku, která se musí konat do 3
měsíců od tohoto rozhodnutí; na této schůzi věřitelé mohou (nikoli musí) přijmout
usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku, jímž je pak insolvenční soud
zásadně vázán 55 .
Nutno dodat, že s rozhodnutím o prohlášení konkursu lze spojit též
rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, včetně rozhodnutí o dalších jeho
odchylkách od předepsaného postupu v konkursu 56 .
Usnesení o prohlášení konkursu se doručí vyhláškou, tj. zveřejněním
rozhodnutí na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v
insolvenčním rejstříku, a zvlášť se doručí:
-

dlužníku (do vlastních rukou),

-

insolvenčnímu správci (do vlastních rukou),

-

věřitelskému výboru,

-

státnímu zastupitelství, pokud vstoupilo do insolvenčního řízení,

-

orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán,

jde-li o písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis 57 .
Insolvenční soud je povinen vyrozumět o prohlášení konkursu také Českou
národní banku, je-li dlužník účastníkem
- platebního systému uvedeného v seznamu ČNB podle zvláštního předpisu 58 nebo

55

srov. ust. § 149 odst. 1 IZ, ust § 150 IZ, ust. § 152 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
56
ust. § 314 IZ, ust. § 315 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
57

§ 75 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
58
(podle zák. č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění zák. č. 257/2004 Sb. a zák. č. 377/2005 Sb.
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- vypořádacího systému uvedeného v seznamu ČNB 59 .
Pro tento případ upravuje speciálně procesní postup soudu tak, že je-li
odvolání podáno, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile
všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání.
Po uplynutí této lhůty činí úkony směřující k odstranění vad včasného
odvolání, k jeho doručení ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo
jiná obdobná šetření předseda odvolacího soudu. Podané odvolání odvolací soud
projedná a rozhodne o něm nejpozději do 2 měsíců poté, co mu bylo soudem
prvního stupně předloženo.

Reorganizace
Její úprava je obsažena v hlavě II, části druhé insolvenčního zákona. Tento
způsob řešení úpadku může být navrhován již při podání insolvenčního návrhu
nebo v průběhu insolvenčního řízení, které bylo zahájeno na základě jediného
návrhu na zahájení insolvenčního řízení společného pro všechny způsoby řešení
úpadku.
Řízení o reorganizaci je postaveno na specifickém, přesném a rovnovážném
rozdělení rolí mezi procesní subjekty zúčastněných na řešení dlužníkova úpadku,
tj. mezi dlužníka, insolvenční soud, insolvenčního správce, věřitele a věřitelský
orgán. Insolvenční zákon ve své obecné části zároveň vytváří předpoklady pro
zapojení odborníků do tohoto procesu, jejichž účast bude při provádění
reorganizace ve většině případů nezbytná.
Reorganizace je vhodným způsobem řešení úpadku pro dlužníka s pozitivní
motivací k řešení své majetkové situace; insolvenční zákon dává dokonce
dlužníkovi možnost reorganizaci předem připravit (předjednat) s věřiteli, a tím
výrazně urychlit celý průběh insolvenčního řízení.
O povolení reorganizace může být insolvenčním soudem rozhodnuto již při
rozhodnutí o úpadku nebo po jeho vydání, a to na základě návrhu dlužníka či

59

dříve Komise pro cenné papíry podle zvláštního právního předpisu, dle zák. č. 256/2004 Sb., o
podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
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věřitele. Insolvenční zákon tak na rozdíl od zákona o konkursu a vyrovnání
umožňuje dlužníkovi i věřitelům docílit vlastním návrhem podaným po zahájení
insolvenčního řízení (dokonce i po rozhodnutí o úpadku) povolení reorganizace,
neboť rozhodnutím o úpadku není předurčen způsob jeho řešení.
Volba způsobu řešení majetkových potíží dlužníka, který je podnikatelem, je
tak podle insolvenčního zákona alternativní a její časový rámec umožňuje
dlužníkovi příslušný způsob řešení úpadku s věřiteli předjednat a předem jej
připravit. To je zásadní rozdíl oproti úpravě zákona o konkursu a vyrovnání, která
dlužníkovi po prohlášení konkursu umožňovala navrhnout již jen nucené
vyrovnání.
Podstatou reorganizace je provedení opatření k odstranění krizového stavu
dlužníkova podniku, postupné uspokojování pohledávek věřitelů z provozu
dlužníkova podniku podle reorganizačního plánu přijatého věřiteli a schváleného
soudem a průběžná kontrola věřitelů nad provozem podniku a plněním
reorganizačního plánu. Výhodou tohoto řešení, při němž provoz podniku
pokračuje, je překonání krizového stavu (výhoda pro dlužníka), zachování
pracovních příležitostí a většinou i výhodnější uspokojení pohledávek věřitelů
(zejména nepřednostních) než při zpeněžení majetkové podstaty dlužníka v
konkursu.
Pohledávky věřitelů se při reorganizaci zásadně uspokojí v rozsahu, v jakém
jsou stanoveny v reorganizačním plánu. V něm mohou být uvedeny v plné výši
(zpravidla bez příslušenství) anebo ve výši snížené (podobně jako při vyrovnání).
Největší prostor k podání návrhu na povolení reorganizace dává zákonná úprava
dlužníkovi, který může návrh na povolení reorganizace podat spolu s insolvenčním
návrhem a zároveň předložit i reorganizační plán přijatý věřiteli. Insolvenční
zákon však vytváří prostor pro podání návrhu na povolení reorganizace i
věřitelům.
Insolvenční zákon obsahuje i instituty zamezující zneužívání reorganizace,
zejména nejzazší možnou lhůtu k předložení reorganizačního plánu, možnost
ukončení této lhůty, zbavení či omezení dlužníka v jeho dispozičních oprávněních,
nebo dokonce přeměnu reorganizace v konkurs.
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Zákonem stanovená lhůta k předložení reorganizačního plánu v délce 120
dnů odpovídá podobně koncipovaným zahraničním úpravám reorganizace
(zejména německé a americké) a umožňuje, aby poctivý dlužník měl možnost
reorganizační plán sestavit v reálné době.
Reorganizační plán musí obsahovat část informativní (vztahující se k
opatřením učiněným po zahájení insolvenčního řízení, jakož i budoucím
opatřením), část vysvětlující (týkající se zejména změny postavení věřitelů) a část
konstruktivní, založenou na určitém distribučním schématu, resp. jejich vzájemné
kombinaci, které insolvenční zákon neklade žádná omezení.
Věřitelé mají po povolení reorganizace zvláštní postavení, jehož
nejvýraznějším

projevem

je

jejich

zařazení

do

skupin

sestavených

v

reorganizačním plánu, v nichž hlasují odděleně o jeho přijetí.
Jednou z hlavních podmínek schválení reorganizačního plánu insolvenčním
soudem je tzv. test „nejlepšího zájmu“ věřitelů („Best Interests of Creditors„ Test),
jehož obsahem je předpoklad, že žádný z věřitelů nedopadne podle
reorganizačního plánu hůře, než by dopadl, kdyby byl dlužníkův podnik prodán v
konkursu. Rovněž toto pravidlo je převzato ze zahraničních úprav, když s ním při
reorganizaci pracuje jak německé, tak americké úpadkové právo. Nebude-li
reorganizace úspěšná, insolvenční soud ji ukončí tím, že rozhodne o její přeměně v
konkurs.
Reorganizace podle insolvenčního zákona, stejně jako podle obdobných
zahraničních úprav, je obvykle pokusem o udržení podniku, který se ocitl v
nesnázích, v provozu, a to pod dohledem soudu (v našem případě i insolvenčního
správce) a věřitelského orgánu.
Tento způsob řešení úpadku, je-li úspěšný, přináší věřitelům větší prospěch
než likvidace dlužníka v konkursu. Insolvenční zákon umožňuje reorganizaci
provést prostřednictvím těchto opatření: prodejem celé majetkové podstaty nebo
její části anebo prodejem dlužníkova podniku; vydáním části dlužníkových aktiv
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věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve
které mají věřitelé majetkovou účast 60 .
Zákon chrání zájmy věřitelů, kteří při přezkumném jednání popřeli
pohledávky dlužníka a insolvenční soud o pravosti popřené pohledávky věřitelem
vede incidenční řízení. Pokud by dlužník prodal celou majetkovou podstatu anebo
prodal podnik, jak

by dlužník uspokojil a z čeho, věřitele, kteří by uspěli

v incidenčním řízení, když by jejich majetek, podnik, neexistoval?
Dle mého názoru je řešení těchto problému v pravomoci soudu, v případě
schvalování reorganizačního plánu, resp. zprávy o reorganizačním plánu, tak aby
v něm bylo jasně stanoveno:
-

jakým způsobem budou zajištěna práva věřitelů s pohledávkami, ohledně

kterých nebude ke dni skončení reorganizace pravomocně skončen incidenční spor a
věřitelů s pohledávkami vázanými na odkládací podmínku, ohledně kterých ke dni
skončení reorganizace nebude podmínka splněna;
-

jak budou zajištěna práva věřitelů zapodstatových a jim naroveň postavených

pohledávek, které nebudou splatné ke dni účinnosti plánu (tj. zejména náklady
spojené s realizací reorganizace, odměna a hotové výdaje insolvenčního správce do
doby skončení reorganizace, odměna znalce, provozní náklady spojené s vedením
účetnictví, audity, archivací, plněním daňových povinností, apod.), zejména aby
doložil na čem se zakládá předpoklad, že prostředky z úvěrového financování
dlužníka postačí k jejich úhradě;
-

s jakým časovým průběhem reorganizace bylo v tomto směru počítáno;

-

jakým způsobem budou zajištěna práva věřitelů zapodstatových pohledávek a

jim naroveň postavených pohledávek, které nebudou v plné výši a včas uspokojeny
do doby skončení reorganizace.

60

ust. 341 odst. 1 písm. b), c zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
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Oddlužení
Třetí možností řešení dlužníkova úpadku je oddlužení, které je v poslední
době nejčastěji diskutovanou variantou řešení dlužníkova úpadku a taktéž
nejprogresivnější, co se týká nárůstu nápadu na soudech.
V čem je překážka, že návrh na povolení oddlužení není povolen a co se děje
s těmi návrhy, které jsou převážně odmítnuty nebo zamítnuty?
Právní mocí rozhodnutí soudu o odmítnutí nebo zamítnutí insolvenčního
návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení se navrhovatel/dlužník vrací do
stejných finančních podmínek, jako před podáním návrhu.
Pokud jeho insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení byl
odmítnut a v rozhodnutí soud poukázal na vady, které stíhá insolvenční návrh,
může dlužník vady odstranit a podat nový insolvenční návrh spolu s návrhem
povolení oddlužení již po formální stránce perfektní a s tím, že předpoklady
úpadku jsou u dlužníka splněny a naplňují zákonné znaky a návrh na povolení
oddlužení nestíhá vady typu nepoctivého záměru, nemožnosti splnění 30%
závazků nezajištěným věřitelům či jiné vady, které by byly proto, aby soud návrh
na povolení oddlužení zamítl nebo odmítl a současně rozhodl o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem.
A v případě druhém, kdy soud zamítl nebo odmítl návrh na povolení
oddlužení a zároveň prohlásil konkurs na majetek dlužníka je pro dlužníka situace
taková, že ustanovený insolvenční správce bude v podstatě dozorcem nad
splácením dlužníkových závazků věřitelům, kteří musí být uspokojeny v celé výši
své pohledávky a dlužník nebude již osvobozen od části svých závazků jako
v případě povoleného oddlužení.
Tato situace je pro dlužníka náročná a jediné co může, je se snažit mít
takové zaměstnání, aby své závazky uhradil a opět se začlenil do společnosti s
„čistým finančním štítem“.
Naproti tomu dlužník, kterému bylo oddlužení povoleno a soud na
přezkumném jednání schválil dlužníkovi formu oddlužení plněním splátkového
26

kalendáře, který trvá pět let, bude dlužníku po pěti letech řádného splácení
odpuštěna zbývající část závazků.
Zda je dlužník schopen splnit zákonnou hranici minimálně 30% svých
závazků věřitelům, zkoumá soud již na počátku zahájeného insolvenčního řízení.
To ovšem nevyvrací možnost, že dlužník po dobu celých pěti let nebude schopen
dostát splátkovému kalendáři a bude tzv. „překlopen do konkursu“ 61 .
Problematika vyvstává při posuzování způsobu řešení úpadku manželů, která
je v poslední době nejdiskutovanějším tématem v oblasti rozhodování o těchto
návrzích.
Jsou situace, kdy podá insolvenční návrh

spolu s návrhem povolení

oddlužení jeden z manželů a druhý manžel je v návrhu podepsán a dále situace,
kdy manželé podají insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení
každý zvlášť.
Zde kromě jiného poukazuji na judikaturu Vrchního soudu v Praze, jež vychází
z toho, že právní úprava majetkové podstaty stojí na zásadě, že majetek, který je ve
společném jmění dlužníka a jeho manžela, náleží do majetkové podstaty, což musí
dlužníkův manžel respektovat také v režimu oddlužení, neboť úprava tohoto
způsobu řešení dlužníkova úpadku žádného podkladu pro jinou právní konstrukci
majetkové podstaty nedává.
K tomuto východisku se Vrchní soud v Praze přihlásil i v usnesení 62 , v němž
mimo jiné uvedl: „ že by bylo v rozporu se zájmem věřitelů na hospodárném a co
nejvyšším uspokojení, kdyby vedle sebe běžela dvě separátní řízení řešící různým
způsobem úpadek každého manželů, jestliže úpadek je v obou případech dán
neschopností každého z nich napravit závazky společné“.
Odhlédnuto od faktických komplikací vzniklých v důsledku možných střetů
úpravy oddlužení s úpravou konkursu nejeví se rozumným ani účelným odepřít
oběma dlužníkům-manželům možnost sanovat své společné dluhy v jednom řízení,
v němž bude možné k úhradě pohledávek věřitelů ve shodném režimu použít

61

srov. ust. § 418 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
62
usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 77 INS 6504/2009, 1 VSPH 763/2009-A ze dne 11. 1.
2010
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veškerých příjmů dosažených za trvání oddlužení každým z nich či oběma
společně, k němuž dali oba manželé kvalifikovaný souhlas.
3. Procesní subjekty insolvenčního řízení
3. 1. Insolvenční rejstřík
Zavedení insolvenčního rejstříku představuje revoluční změnu, která jako
pilotní projekt celkové elektronizace české justice svým významem přesahuje
hranice insolvenčního soudního řízení. Insolvenční rejstřík je informačním
systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti a který je
veřejně

přístupný

na

internetových

stránkách

insolvenčního

rejstříku

http://isir.justice.cz , s výjimkou údajů stanovených insolvenčním zákonem. Každý
má právo do něj nahlížet a pořizovat si z něj kopie a výpisy 63 .
Insolvenční rejstřík tedy plní informační funkci, když prostřednictvím
internetu zajišťuje zveřejňování průběhu insolvenčního řízení pro širokou
veřejnost, a tím zásadním způsobem zvyšuje transparentnost celého procesu, a plní
i další níže specifikované funkce 64 .
Právo na ochranu před neoprávněnými zásahy do soukromí, resp. ochranu
osobních údajů akcentuje insolvenční zákon ve svých ustanoveních, dle nichž na
žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání (podatele), může insolvenční
soud rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v
podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze
podat nejpozději (společně) s podáním, o které jde. Jméno a příjmení takové
fyzické osoby však insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy. Jinak
řečeno, nepodá-li fyzická osoba žádost včas, fakticky souhlasí se zveřejněním
svých (v podání obsažených) osobních údajů. Konkrétní okruh osobních údajů, jež
by případně mohly narušit fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní, sociální nebo jinou identitu takové osoby, a které nebudou v rejstříku
63

ust. § 419 odst. 1 a 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
64
např. při doručování soudních písemností – viz ust. § 71 a násl. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
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publikovány, určí až soudní praxe. Z osobních údajů fyzických osob, které
neučinily podání, se v rejstříku zveřejňuje pouze jejich jméno a příjmení 65 .
V případě, že podání obsahuje údaje, které nemají být zveřejněny, je nutné
před zveřejněním vytvořit anonymizovanou kopii původní podoby dokumentu,
přičemž neveřejný údaj bude nahrazen informací o jeho charakteru. Nutnost
anonymizace posuzuje vedoucí soudní kanceláře, v pochybnostech podání předloží
k posouzení vyššímu soudnímu úředníkovi, asistentu soudci či soudci. A v případě
dokumentů (nebo jiných písemnosti) utajených podle zvláštních právních předpisů
bude ve veřejné části insolvenčního rejstříku vložen pouze záznam, popisující
tento dokument. Interní zobrazení plného dokumentu bude přípustné pouze
osobám s příslušným oprávněním 66 .
3. 2. Insolvenční soud
Insolvenčnímu

soudu

zůstala

zachována

tradiční

dvojí

funkce

v

insolvenčním řízení:
a)

vydává rozhodnutí, jejichž vydání insolvenční zákon ukládá nebo

předpokládá,
b)

průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních

subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost).
V

rámci

vlastní

rozhodovací

činnosti

insolvenční

zákon

ukládá

insolvenčnímu soudu povinnost rozhodnout o úpadku, je-li osvědčením nebo
dokazováním zjištěn úpadek dlužníka a oproti tomu insolvenční zákon pouze
předpokládá (nikoli ukládá), aby insolvenční soud prodloužil (může prodloužit) na
návrh dlužníka vyhlášené moratorium nejdéle o 30 dnů 67 (viz část 5/6).

65

ust. § 422 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů

66

Srov. např. zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečností způsobilosti, ust. §
423 IZ
67
ust.§ 119 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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Smyslem dohledu insolvenčního soudu nad dodržováním povinností
ostatních procesních subjektů je zajistit plynulý průběh a naplnit účel
insolvenčního řízení. Soudní rozhodnutí vydaná v rámci této činnosti mají
rozmanitou povahu.
Některá z nich jsou insolvenčním zákonem přímo předpokládána, a to např.
rozhodnutí o :
- hlasovacím právu věřitelů,
- přezkoumání pokynů zajištěného věřitele při zpeněžování zajištěného majetku,
jež insolvenční správce odmítl.
Jiná dohledová rozhodnutí insolvenční soud vydá dle svojí úvahy v případě,
že je takového opatření zapotřebí, jde-li například . o:
- nařízení prohlídky bytu, sídla, místa podnikání a jiných místností dlužníka a
schránek v nich umístěných,
- uložení povinnosti insolvenčnímu správci předložit oznámení o uzavření účetních
knih, o sestavení účetní závěrky, splnění povinnosti uložené daňovými předpisy a
o předání potřebných účetních záznamů dlužníkovi ke dni zrušení konkursu 68 .
Proti rozhodnutím insolvenčního soudu učiněným v rámci dohlédací činnosti
není odvolání přípustné a insolvenční soud jimi tedy není vázán, tzn. že je může
podle potřeby změnit. To neplatí pokud insolvenční zákon výslovně stanoví, že
proti konkrétnímu “dohledovému” rozhodnutí insolvenčního soudu je odvolání
přípustné jako např. proti rozhodnutí o návrhu dlužníka na vynětí majetku z
majetkové podstaty 69 .

68

Srov. ust. § 51 , ust. § 293 , § 212 odst. 2 , § 313 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
69
viz ust. § 226 odst. 5 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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K povaze obou typů rozhodnutí insolvenčního soudu v insolvenčním řízení se
vyslovil také Vrchní soud v Praze 70 ve svém rozhodnutí, v němž uvedl, že:
„Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně ve smyslu § 10 písm. a)
insolvenčního zákona nebo v rámci dohlédací činnosti podle § 10 písm. b) a § 11
insolvenčního zákona. Rozhodování v rámci dohlédací činnosti má zcela jiný
charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není odvolání přípustné (§ 91
insolvenčního zákona). Tam, kde soud rozhoduje ve smyslu ust. § 10 písm. a)
insolvenčního zákona, zákon výslovně rozhodnutí předjímá.
Toto rozhodování není vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud
dohlíží a zasáhne, když je třeba, formou rozhodnutí) nad postupem subjektů
insolvenčního řízení, nýbrž originární rozhodovací činností.
Tato

činnost

směřuje

ke

stanovení

povinností

ostatním

subjektům

insolvenčního řízení tam, kde to zákon ve smyslu § 10 písm. a) výslovně ukládá
anebo předpokládá“.
Insolvenční soud rozhoduje v insolvenčním řízení vždy formou usnesení.
Záhlaví písemného vyhotovení usnesení obsahuje označení:
-

insolvenčního soudu,

-

jména a příjmení soudců (soudce), kteří usnesení přijali,

-

dlužníka (včetně data narození nebo identifikačního čísla) a jeho zástupce,

-

označení osoby, o jejímž podání se rozhoduje, a jejího zástupce,

-

označení projednávané věci 71 .
Na rozdíl od úpravy v občanském soudním řádu není třeba v záhlaví

písemného vyhotovení usnesení vydaného v insolvenčním řízení uvádět označení
všech účastníků řízení, což považujeme zejména v případech většího množství
účastníků (věřitelů) za přínosné. V incidenčním řízení rozhoduje insolvenční soud
rozsudkem, jde-li o rozhodnutí ve věci samé, o smíru rozhoduje usnesením.

70

Vrchní soud v Praze70 usnesení ze dne 16.7.2008, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH
96/2008, 1 VSPH 110/2008
71
ust. § 88 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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Při doručování svých rozhodnutí postupuje insolvenční soud jednak podle
speciální úpravy doručování a jednak - v rozsahu neupraveném insolvenčním
zákonem – přiměřeně aplikuje o.s.ř. 72 .
Soudní rozhodnutí (včetně předvolání, vyrozumění nebo jiných písemností
insolvenčního soudu) se zásadně doručují
-

tzv. vyhláškou tj. jejich současným

a.

vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a

b.

zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zároveň

-

zvlášť tj. tradičním osobním způsobem doručení; nestanoví-li insolvenční
zákon jinak - doručuje se zvlášť

-

dlužníku,

-

insolvenčnímu správci,

-

věřitelskému výboru a také

-

osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje,

-

osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat,

-

státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení a stanoví-li tak
zvláštní předpis, také

-

orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.
Insolvenční soud je povinen v souladu s ust. § 38i odst. 1 písm. h)

obchodního zákoníku příslušnému soudu, u něhož je veden obchodní rejstřík
zvlášť doručit:
a)

usnesení o zahájení insolvenčního řízení (viz § 101 odst. 1 IZ),

b)

usnesení o předběžných opatřeních (viz např. § 113 IZ ),

c)

rozhodnutí o úpadku (viz § 136 IZ),

d)

jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu (viz § 142 IZ) tj. rozhodnutí o

-

odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady,

-

zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo
který se nepodařilo odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu,

-

zamítnutí insolvenčního návrhu,

72

ust. § 7 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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-

zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka,

e)

usnesení o prohlášení konkursu,

f)

usnesení o schválení konečné zprávy(viz § 304 odst. 4 IZ),

g)

usnesení o povolení reorganizace (viz § 328 IZ),

h)

usnesení o schválení reorganizačního plánu (viz § 348 IZ),

i)

usnesení o schválení změny reorganizačního plánu (viz § 361 odst. 6)

j)

usnesení, jimiž se insolvenční řízení končí tj. usnesení o

-

zrušení konkursu (viz § 308 IZ),

-

splnění oddlužení (viz § 413 IZ),

-

skončení reorganizace (viz § 364 odst. 2 IZ).

V insolvenčním řízení (včetně insolvenčních sporů) jedná a rozhoduje v prvním
stupni jediný soudce (samosoudce).

3. 3. Vyšší soudní úředník
Postavení vyššího soudního úředníka je upraveno v zákoně č. 121/2008 Sb., o
vyšších soudních úřednících a vyšších soudních úřednících státního zastupitelství a
o změně souvisejících zákonů, je zaměstnanec státu s pověřením působit na
konkrétním soudě.
Vyšší soudní úředník vykonává úkony soudu v rámci soudního oddělení, do
kterého byl zařazen. Činí tak dle § 4 odst. 2 cit. zákona na základě rozvrhu práce,
který určuje, ve kterých věcech a typech řízení v rámci zákonem svěřené
působnosti (viz text níže) provádí jednotlivé úkony dle pověření nebo bez pověření
předsedou senátu, a který předseda senátu je oprávněn pověření udělit.
Předchozí právní úprava obsažená v zák.č. 189/1994 Sb. řešila tyto otázky
činnosti vyššího soudního úředníka přímo tím, že výslovně stanovila, ve kterých
věcech a typech řízení je vyšší soudní úředník oprávněn provádět úkony soudu
samostatně (viz ust. § 9) a ve kterých pouze na základě pověření předsedou senátu
(viz ust. § 10, jde-li o úkony v insolvenčním (konkursním či vyrovnacím) řízení viz ust. § 10 písm. k). Dlužno dodat, že s přihlédnutím k ust. § 432 odst. 1
insolvenčního zákona se předchozí zák.č. 189/1994 Sb., ve znění do 31. 12. 2007,
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použije pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností insolvenčního
zákona tj. před dnem 1.1.2008.
Působnost vyššího soudního úředníka je vymezena široce, končí tam, kdy
začíná výhradní, zákonem stanovená působnost soudce.
Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem lze podat odvolání
za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu.
Odvolání se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne,
má-li za to, že se mu má zcela vyhovět.
Takové rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu
prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Jestliže má předseda senátu za to, že
odvolání nelze zcela vyhovět, předloží věc k rozhodnutí odvolacímu soudu.

3. 4. Asistent soudce
Asistent soudce insolvenčního soudu je do funkce jmenován předsedou
insolvenčního soudu na návrh insolvenčního soudce, který ho pověřuje k
provedení jednotlivých úkonů insolvenčního řízení 73 . Zvláštní zákon upravující
působnost asistentů soudců zatím nebyl přijat, přičemž na jejich postavení se
přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků a
zákona o soudech a soudcích 74 .

73

ust. § 13 zák. č. 182/2006 Sb. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
74
ust. § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
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4. Účastníci insolvenčního řízení
4. 1. Dlužník
Účastníky insolvenčního řízení jsou podle tzv. druhé definice účastenství ti,
které zákon za účastníky označuje 75 . Ve shodě s dosavadní právní úpravou za
účastníky insolvenčního řízení insolvenční zákon označuje dlužníka a věřitele,
který uplatňuje své právo vůči dlužníku 76 .
Účastníkem řízení tedy rozumíme osobu, které procesní předpis přiznává
práva a povinnosti v rámci civilního procesu bez ohledu na to, zda tato osoba je
nositelem hmotných práv, které vymezuje předmět řízení.
Vedlejší účastenství není v insolvenčním řízení (obdobně jako v exekuci)
možné, i když jde o institut sporného řízení. Z toho naopak vyplývá, že vedlejší
účastenství je přípustné v incidenčních sporech.
Jelikož předmětem úpravy insolvenčního zákona je řešení dlužníkova
úpadku nebo hrozícího úpadku, je dlužník 77 účastníkem každého insolvenčního
řízení. V souladu s principem subsidiarity, obsaženým v občanském soudním řádu
je nositelem:
- tzv. obecných procesních práv a povinností stanovených občanským soudním
řádem a
- speciálních práv a povinností typických pro insolvenční řízení, které upravuje
insolvenční zákon.
Mezi obecná procesní práva dlužníka patří např. právo účastnit se jednání
soudu 78 , jednat před soudem v mateřském jazyce 79 , vyjádřit se k osobám soudců z

75

ust. § 94 odst. 2 občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

76

ust. § 14 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
77
ust. § 9 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
78
ust. § 116 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
79
ust. § 18 odst. 2 zák. č. 91/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

35

hlediska jejich podjatosti 80 , nahlížet do soudního spisu a činit si z něho výpisy a
opisy 81 /celý spis je veden v elektronické podobě a zveřejněn na internetových
stránkách www.justice.cz , viz. kapitola/.
Mezi obecné procesní povinnosti dlužníka patří např. povinnost starat se o
proces, povinnost součinnosti se soudem nebo povinnost na předvolání dostavit se
k výslechu.
V porovnání s předchozí úpravou provedenou zákonem o konkursu a
vyrovnání obsahuje insolvenční zákon podrobnější úpravu odchylek od
občanského soudního řádu obsažených zejména ve třetí hlavě první části
insolvenčního zákona.
Mezi speciální procesní práva dlužníka patří např. právo podat insolvenční
návrh, navrhnout povolení reorganizace, oddlužení nebo moratoria, navrhnout
zproštění insolvenčního správce, popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených
pohledávek, navrhnout zrušení konkursu 82 .
Právo podat insolvenční návrh odpovídá speciální procesní povinnost
dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, podat
insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo měl dozvědět
o svém úpadku 83 . Ke stěžejním povinnostem dlužníka po zahájení insolvenčního
řízení patří taktéž součinnost při zjišťování majetkové podstaty 84 .
Nesplnění procesních povinností dlužníka sebou nese riziko:
- uložení pořádkového opatření (např. předvedení v případě, že se dlužník
nedostaví k prohlášení o majetku 85 ,
- odpovědnosti za škodu (např. za škodu způsobenou porušením povinnosti podat
insolvenční návrh 86 ,
80

ust. § 15a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
ust. § 44 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
82
srov. ust. § 97 odst. 1, ust. § 317 odst. 1, ust. § 389 odst. 1, ust. § 115 odst. 1, ust. § 32 odst. 1, ust. §
192 odst. 1, ust. § 308 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
83
ust. § 98 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
84
§ 210 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
85
ust. § 214 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
81
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- vydání pro dlužníka nepříznivého rozhodnutí (např. odmítnutí návrhu na
povolení oddlužení pro opožděnost a vady 87 .
Nesoučinnost dlužníka vůči správci je nadále sankcionována 88 , zároveň
mohu taktéž i odkázat na ustanovení trestního zákoníku, které ve své druhé části
hlavy V. uvádí, že ten, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon
funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude
potrestán odnětím svobody až na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti 89 .
Ani v poměrech insolvenčního řízení není vyloučeno, aby insolvenční soud
dlužníkovi ustanovil opatrovníka, či k jeho žádosti mu ustanovil zástupce90 .
Úkolem opatrovníka je důsledně hájit zájmy zastoupeného účastníka, přičemž
opatrovník má stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.
Předseda senátu může ustanovit opatrovníka též právnické osobě, která jako
účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná
za ni jednat nebo je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, je-li tu
nebezpečí z prodlení.
K otázce výběru osoby opatrovníka právnické osobě bez statutárního orgánu
se v poměrech insolvenčního řízení vyjádřil např. Vrchní soud v Praze 91 , který ve
svém rozhodnutí konstatoval, že „úprava obsažená v zákoně o advokacii sice
usnadňuje soudu, aby opatrovníkem účastníka občanského soudního řízení
ustanovil advokáta, neboť advokát je povinen tuto funkci vykonávat, ledaže má
důvod, pro který by byl ve vztahu k dotčenému účastníku (jinak) povinen
odmítnout poskytování právních služeb podle ust. § 19 zákona o advokacii, avšak
je-li záměrem insolvenčního soudu umožnit dlužníkovi výkon jeho procesních
oprávnění a pro potřeby insolvenčního řízení zajistit poskytnutí informací o jeho

86

ust. § 99 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
87
ust. § 390 odst. 3, ust. § 393 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
88
ust. § 210 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
89
ust. § 225 zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
90
ust. § 29, ust. § 30 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
91
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14.8.2008, sp.zn. MSPH 96 INS 1320/2008, 2 VSPH
102/2008
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majetkových poměrech, je vhodné opatrovníkem ustanovit (v tom směru
kontaktovat) bývalý statutární orgán či bývalé členy statutárního orgánu (např.
členy představenstva a dozorčí rady) takové právnické osoby“.
Je však nutno mít na zřeteli, že tyto osoby musí s ustanovením do funkce
opatrovníka souhlasit 92 .
Dosavadní soudní praxe ukazuje, že se žádostí o ustanovení zástupce se na
insolvenční soud nejčastěji

obracejí

dlužníci

navrhující

své

oddlužení.

Předpokladem pro ustanovení takového zástupce je okolnost, že: a) jde o
účastníka, u něhož jsou dány podmínky pro osvobození od soudních poplatků tzn.
o osobu s nepříznivou majetkovou situací (nemajetnou) či sociálními poměry,
nejedná-li se však o svévolné či zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění
práva, b) vyžaduje to ochrana zájmů účastníka 93 .
Proti rozhodnutí o ustanovení zástupce je odvolání přípustné, přičemž
insolvenční soud není při výběru konkrétní osoby zástupce či určeném rozsahu
zastoupení vázán případnými návrhy žadatele.
Byl-li dlužníku ustanoven zástupce (opatrovník) advokát, platí jeho hotové
výdaje a odměnu za zastupování, popřípadě též náhradu za daň z přidané hodnoty
stát 94 ; při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování se postupuje
podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně 95 .
Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny
za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve
věci vykonal. Advokátní tarif určuje, že při výkonu funkce opatrovníka
ustanoveného (insolvenčním) soudem 96 (účastníku řízení, jehož pobyt není znám,
jemuž se nepodařilo doručit na známou adresu v cizině, který byl stižen duševní

92

viz. ust. § 29 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění účinném od 1.7.2009
ust. § 30 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
94
ust. § 140 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
95
vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif)
96
srov. ust. § 9 bodu 5 Advokátního tarifu, ust. § 29 odst. 3 zák. č. 91/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů
93
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poruchou nebo z jiných zdravotních důvodů se nemůže nikoliv jen po přechodnou
dobu účastnit řízení, nebo který není schopen srozumitelně se vyjadřovat).
Obecně platí, že podá-li účastník v zahájeném řízení žádost o ustanovení
zástupce, měl by soud o ní rozhodnout předtím, než učiní další úkony 97 .
Jestliže však je již z obsahu insolvenčního návrhu nepochybné, že
neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný či neurčitý, a proto mu
nemůže být vyhověno, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Proto je na
místě, že insolvenční soud nepochybí, pokud takový insolvenční návrh nejpozději do sedmi dnů od jeho podání - odmítne, aniž rozhodne o (zamítnutí)
žádosti navrhovatele o ustanovení zástupce.
K ustanovení zástupce nelze logicky přistoupit, pokud má účastník dostatek
prostředků na právní pomoc, avšak poskytnutí právních služeb mu bylo (např. více
advokáty) odmítnuto. V takovém případě může požádat Českou advokátní
komoru, aby mu advokáta určila 98 .
Určitou alternativu při poskytování bezplatné právní pomoci např. při podání
návrhu na povolení oddlužení představuje např. Asociace občanských poraden
(více

informací

o

ní

lze

najít

na

webových

stránkách

http://www.obcanskaporadna.cz nebo bezplatná Poradna při finanční tísni, se
sídlem Praha 2, Americká 22, PSČ 120 00, na kterou i odkazuje insolvenční soud
v případech, kdy odmítá insolvenční návrh dlužníka spolu s návrhem na povolení
oddlužení, tak aby se dlužník o své situaci mohl poradit s odborníky). V praxi se
insolvenční soudy s návrhy na povolení oddlužení, se kterými pomohla Poradna
při finanční tísni setkávají poměrně často.

97
98

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3.6.2008, sp. zn. 30 Cdo 2629/2006
ust.§ 18 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
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4. 2. Insolvenční věřitelé
Cílem insolvenčního řízení je uspokojení dlužníkových věřitelů, a proto jak
již bylo uvedeno, vedle dlužníka jsou účastníky insolvenčního řízení také
insolvenční věřitelé, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi 99 .
K uplatnění těchto práv dochází především přihláškou pohledávek u
insolvenčního soudu, kterou lze oproti předchozí úpravě podat již od zahájení
insolvenčního řízení 100 . Jelikož se přihlášení věřitelé zpravidla uspokojují až v
závěru insolvenčního řízení, jejich účastenství trvá většinou také po celou dobu
insolvenčního řízení.
Předtím může dojít k zániku jejich účasti v řízení např. v důsledku zpětvzetí
přihlášky, odmítnutí přihlášky, uspokojení pohledávky, 101 popření pohledávky 102
nebo změny v osobě věřitele /postoupení pohledávky třetí osobě/ 103 .
Insolvenční soud musí rozhodnout o vstupu nabyvatele pohledávky do
insolvenčního řízení na základě návrhu věřitele s tím, že s tímto postupem musí
nabyvatel souhlasit.
Insolvenční soud musí o vstupu nabyvatele pohledávky rozhodnout do konce
následujícího pracovního dne, po dni, kdy insolvenčnímu soudu návrh došel.
Nerozhodne-li insolvenční soud v takto stanovené lhůtě, má se ta to, že návrhu
vyhověl. V praxi tyto návrhy nejsou neobvyklé, ale dá se říci, že časově soud
nikterak svou četností nezatěžují.
Pohledávky věřitelů za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené
na roveň se uplatňují přímo u insolvenčního správce, přičemž insolvenční zákon
předpokládá jejich uspokojení kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Věřitelé těchto
pohledávek jsou účastníky řízení pouze po dobu, po kterou insolvenční soud o
99

ust. § 14 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
100
ust. § 110 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
101
ust. §§ 184, 185, 186 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
102
ust. § 198 odst. 1, ust. § 201 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
103
v ust. § 18 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů je dán postup, který je lex specialit k ust. § 107a o.s.ř., nikoliv však k ust. § 107
o.s.ř., k němuž nemá insolvenční zákon vlastní právní úpravu
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jejich právu jedná a rozhoduje 104 . Např. znalec ustanovený insolvenčním soudem
za účelem ocenění majetkové podstaty 105 se stává účastníkem té části řízení, ve
které se jedná a rozhoduje o jeho nároku na náhradu hotových výdajů a odměny.
Ani v poměrech insolvenčního řízení není vyloučeno, aby insolvenční soud
některému z věřitelů dlužníka ustanovil opatrovníka či k žádosti některého z
věřitelů dlužníka ustanovil zástupce, ale v praxi je těchto případů minimálně a
sama jsem se ze žádným nesetkala.
V některých specifických případech se věřitelé stávají účastníky
insolvenčního řízení jinak, než podáním přihlášky pohledávky u insolvenčního
soudu či uplatněním pohledávky u insolvenčního správce.
Jde především o :
-

zástavní dlužníky, spoludlužníky (viz institut převzetí dluhu či přistoupení k

závazku, ručitele, kteří
-

mohou přihlásit jako podmíněnou (regresní) pohledávku, která by jim proti

dlužníku vznikla uspokojením věřitele, avšak pouze tehdy, nepřihlásí-li svoji
(dosud neuhrazenou) pohledávku za dlužníkem věřitel;
jestliže však věřitel takovou pohledávku přihlásí,
-

mohou v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí (a v němž zaniká pohledávka

původního přihlášeného věřitele) vstoupit do řízení na místo věřitele jako jeho
procesní nástupci postupem dle ust. § 18 IZ, když návrh na změnu v osobě věřitele
dle tohoto ustanovení mohou podat sami,
-

společníky nebo členy dlužníka, kteří své tzv. zůstatkové pohledávky

vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo družstvu neuplatňují (nepřihlašují),
ale pouze oznamují insolvenčnímu správci, který vede jejich evidenci,
-

zaměstnance dlužníka s pracovněprávními pohledávkami, kterým v případě,

že takové pohledávky u insolvenčního správce neuplatní vůbec či v jiné výši,

104

ust. § 15 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
105
ust. § 153 zák. č. 182/2006 o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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přiznává postavení účastníků v rozsahu v němž jejich pohledávky vyplývají
z účetnictví nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu 106 ,
-

banky, spořitelní a úvěrová družstva, pobočky zahraničních bank se sídlem

mimo území Evropského hospodářského prostoru, pojišťovny a tuzemské
zajišťovny provozující činnost na území České republiky, jejichž pohledávky
vyplývající z účetnictví dlužníka se dle ust. § 373 odst.1 a ust. 385 odst. 1 IZ
automaticky pokládají za přihlášené,
-

manžela dlužníka, jehož pohledávka vzniklá po prohlášení konkurzu

z vypořádání

společného

jmění

manželů

se

automaticky

považuje

za

dlužník

učinil

neúčinný

(zkracující

či

přihlášenou 107 ,
-

osoby,

v jejichž

prospěch

zvýhodňující) právní úkon nebo které z něho měly prospěch, jimž v případě, že
plnění, které z tohoto úkonu poskytly dlužníku není v majetkové podstatě
rozpoznatelné nebo se v ní nenachází, vzniká pohledávka, která se automaticky
považuje za přihlášenou 108 .
Otázku, zda ručitel, který zástavnímu věřiteli uhradí zajištěnou pohledávku
vůči osobnímu dlužníku, a který se v rozsahu poskytnutého plnění stane novým
zástavním

věřitelem,

zodpověděl

Nejvyšší

soud

České

republiky

ve

svém rozsudku 109 , v němž uzavřel, že: „Ručení je subsidiární a akcesorický právní
vztah mezi ručitelem (tj. osobou odlišnou od dlužníka) a věřitelem, který slouží k
zajištění věřitelovy pohledávky z hlavního právního vztahu (mezi věřitelem a
dlužníkem) a jehož obsahem je závazek ručitele uspokojit konkrétní (ručením
zajištěnou) pohledávku věřitele, jestliže ji neuspokojí dlužník. Slouží tedy k
zajištění věřitelovy pohledávky…“
Logikou věci pak je dáno, že tím, že ručitel splní věřiteli dlužníkův dluh,
zaniká právo věřitele domáhat se dále úhrady této pohledávky, a to nejen vůči

106

ust. § 203 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
107
ust. § 275 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
108
ust. § 237 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
109
rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR ze dne 9.6.2005, sp. zn. 29 Odo 563/2003, uveřejněném pod
číslem 18/2006, Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
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dlužníku, nýbrž (případně) i vůči dalším osobám, které tuto pohledávku svým
majetkem zajišťovaly.
Jinak řečeno, zanikla tím věřitelova pohledávka vůči dlužníku. Proto se také
právní teorie v rámci výkladu ustanovení § 308 obchodního zákoníku, o právu
ručitele založeném tím, že splnil dluh za dlužníka, vyslovuje tak, že ručitel, který
uhradil závazek dlužníka, se stává namísto „uspokojeného“ věřitele „novým“
věřitelem dlužníka v rozsahu, v jakém uhradil závazek; současně „vzniká ručiteli
nové právo vůči věřiteli“ 110 .
Jestliže splněním dluhu ručitelem zaniká - jak rozvedeno výše - právo
věřitele domáhat se úhrady této pohledávky po dlužníku, pak tím nutně zaniká (ve
smyslu ustanovení § 151g občanského zákoníku) i zástavní právo samotné;
předmětem zajištění totiž byla právě ta pohledávka, kterou zajištěnému
(zástavnímu) věřiteli uhradil ručitel. Skutečnost, že zakládá právo ručiteli, který
dluh splnil, zákonný nárok na náhradu tohoto plnění dlužníkem a že jen pro tyto
účely nabývá v rozsahu plnění práv věřitele, tudíž nemá na závěr o zániku
zástavního práva vlivu 111 .
Ke

způsobu

uplatnění

pracovněprávních

pohledávek

zaměstnanců 112 se vyjádřil Vrchní soud v Praze ve svém usnesení,

dlužníkových
113

dle něhož:

“Jestliže zaměstnanci dlužníka uplatňují nároky vzniklé z pracovního poměru,
zákon jim přiznává, a to bez ohledu na jejich vlastní procesní aktivitu v řízení
postavení osob, které pohledávku uplatnily vždy minimálně ve výši plynoucí z
účetnictví dlužníka, popřípadě jeho evidence 114 .“ Tyto pohledávky se v
insolvenčním řízení uplatňují jedině vůči insolvenčnímu správci pořadem práva
tak, jako by insolvenční správce byl v nich sám dlužníkem. Pohledávky postavené
na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou je insolvenční správce povinen
uspokojit kdykoliv po rozhodnutí o úpadku, a to v plné výši. Neučiní-li tak, věřitel
se může domáhat jejich splnění žalobou podanou proti insolvenčnímu správci.
110

Štenglová I, Plíva S, Tomsa, M. a kol: Obchodní zákoník. Komentář. 10. vydání, Praha, C. H. Beck
2005, str. 1057
111
srov. ust. § 308 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
112
ust. § 169 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů
113
Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008, sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH
94/2008
114
ust. § 203 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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4. 3. Insolvenční správce
Insolvenční správce je procesní subjekt, který musí být ustanoven do funkce
nejpozději v rozhodnutí o úpadku, předtím může být ustanoven jen jako předběžný
správce 115 .
Insolvenční správce je ústřední postavou insolvenčního řízení. Jeho činnost
má zásadní vliv na průběh tohoto řízení. Kromě „hlavního“ insolvenčního správce
mohou být v insolvenčním řízení ustaveni do funkce také další insolvenční
správci, a to
a.

již shora uvedený předběžný správce (§ 27 odst. 2 IZ),

b.

zástupce insolvenčního správce (§ 33 IZ),

c.

zvláštní insolvenční správce (§ 35 IZ) ,

d.

oddělený insolvenční správce (§ 34 IZ).
Kromě „českého” insolvenčního správce může být v insolvenčním řízení podle

insolvenčního zákona ustaven do funkce rovněž tzv. hostující insolvenční správce,
který má oprávnění vykonávat funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a
hodlá dočasně nebo příležitostně vykonávat tuto funkci i na území České
republiky 116 .
Pokud jde o procesní postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení,
lze plně odkázat na závěry obsažené v rozhodnutí publikované ve Sbírce
rozhodnutí Ústavního soudu 117 , dle něhož :
„Správce konkursní podstaty není účastníkem konkursního řízení; jako
zvláštní procesní subjekt má však samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči
konkursním věřitelům a nelze jej považovat za zástupce konkursních věřitelů ani
za zástupce úpadce. Správce konkursní podstaty je tak třeba zařadit mezi zvláštní
veřejnoprávní orgán, jeho úkolem je zajištění řádného průběhu konkursu.“

115

ust. § 9 písm. d), ust. § 27 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů

116

ust. § 21 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 2 odst. 3 a 4 zákona o insolvenčních správcích
117
str. 775–781 v č. 3/2005 Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu
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Přešlo-li na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou
podstatou (typicky v době od prohlášení konkursu tj. pokud je osobou s
dispozičními oprávněními, jedná svým jménem na účet dlužníka.
Postavení insolvenčního správce je tak obdobné postavení komisionáře 118 a
je ho nutno odlišit od postavení dealera (jednajícího vlastním jménem na svůj účet)
i od postavení mandatáře (např. advokáta jednajícího jménem a na účet mandanta).
Insolvenční správce se označuje způsobem, z něhož je patrno, že tak činí při
výkonu funkce insolvenčního správce; součástí jeho označení je i nezaměnitelné
označení dlužníka, s jehož majetkovou podstatou nakládá.
Toto ustanovení je v souladu i s dosavadní výkladovou praxí, např.
stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR 119 , dle
něhož: „Ve sporu, v němž správce vymáhá ve prospěch podstaty pohledávku
úpadce, musí být jako žalobce uveden přímo správce, označený svým jménem,
příjmením, povoláním, bydlištěm a funkcí ("správce konkursní podstaty úpadce
XY"). Označí-li správce konkursní podstaty jako žalobce úpadce, i když je ze
žaloby patrno, že ji podal z titulu své správcovské funkce, jde o vadu podání (vadu
v označení účastníka řízení), k jejímuž odstranění je třeba správce vyzvat
postupem podle ustanovení § 43 o.s.ř.“
Insolvenční zákon výslovně upravuje možnost, aby insolvenční správce
pověřil svého zaměstnance i zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal v soudních
a jiných řízeních s tím, že tím není dotčena jeho odpovědnost 120 .
Insolvenční správce se ustanovuje z centrálního seznamu insolvenčních
správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti v rámci jím spravovaného
insolvenčního rejstříku.
Problematiku seznamu insolvenčních správců, údajů do něj zapisovaných,
členění a vedení seznamu, podmínek zápisu do seznamu, jakož i jiné související
mimoprocesní otázky týkající se insolvenčních správců např. oprávnění vykonávat

118

ust. § 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.,obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17.6.1998, sp. zn.
Cpjn 19/98, uveřejněným pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
120
ust. § 40 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb. o zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
119
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činnost insolvenčního správce, vzdělávání insolvenčních správců nebo postavení
hostujícího insolvenčního správce upravuje zvláštní právní předpis 121 .
Insolvenční řízení zároveň reflektuje požadavek zajistit prostřednictvím
Ministerstva spravedlnosti vliv státu na výběr (činnost) insolvenčních správců. V
obecné rovině tak činí a ministerstvo vykonává dohled nad výkonem činnosti
insolvenčních správců 122 .
Konkrétně pak dohledová činnost ministerstva spočívá především v již výše
zmíněném oprávnění vést seznam insolvenčních správců nebo v oprávnění vydávat
a rušit povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce či oprávnění organizovat
zkoušky insolvenčních správců.
Zákon o insolvenčních správcích rovněž zmocňuje ministerstvo k vydání
vyhlášky, která stanoví obsah a další náležitosti zkoušky, rozdílové zkoušky
insolvenčního správce a zvláštní zkoušky insolvenčního správce a dále vyhlášky,
kterou stanoví minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojištění
insolvenčních správců 123 .
Kromě toho zákon o insolvenčních správcích výslovně deklaruje, že
ministerstvo zajišťuje také výměnu informací o činnosti hostujícího insolvenčního
správce a o opatřeních trestněprávní či správně-právní povahy s příslušnými
orgány jiných členských států 124 .
Nadále je zachována možnost ustanovit do funkce insolvenčního správce
osobu nezapsanou v seznamu insolvenčních správců. Takto výjimečně lze
ustanovit do funkce pouze fyzickou osobu, a to jestliže
a)

insolvenčního správce pro konkrétní řízení nelze vybrat ze seznamu

insolvenčních správců,
b)

uvažovaná osoba se svým ustanovením souhlasí a splňuje obecné a

kvalifikační předpoklady pro funkci insolvenčního správce 125 .

121

zák. č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
ust. § 36 odst. 1 zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
123
ust. § 37, § 39 zák. č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
124
ust. § 36 odst. 2 zák. č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
125
ust. § 22 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
122
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Domníváme se, že insolvenční zákon má na mysli především situace, kdy zvláštní
povaha daného insolvenčního řízení vyžaduje osobu insolvenčního správce se
specializovanou odborností, jež v seznamu insolvenčních správců není zapsána.
V praxi většinou asistent soudce nebo vyšší soudní úředník požádá
prostřednictvím své kanceláře předsedu soudu o ustanovení insolvenčního správce.
Tato žádost se podává v okamžiku, kdy z insolvenčního návrhu vyplývá, že
jsou splněny všechny zákonné předpoklady úpadku.
V případě podaného insolvenčního návrhu dlužníkem – podnikatelem:
dlužník splnil podmínky stanové zákonem, včetně předložených příloh sestávající
se ze seznamu závazků, majetku, zaměstnancům s uvedením, že seznamy jsou
úplné a správné, včetně podpisu dlužníka a dále dlužník na výzvu soudu uhradil
zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou soud vyměřuje až do výše částky
50.000,- Kč 126 . Poté co příslušný senát obdrží ustanoveného insolvenčního
správce, jeho osobu ihned nezveřejňuje v insolvenčním rejstříku, ale až současně
s vydaným usnesením o zjištění úpadku dlužníka.
V rozhodnutí o úpadku dlužníka, je ve výrocích uvedeno jméno a sídlo
insolvenčního správce, dále co soud bude po insolvenčním správci požadovat a
naproti tomu, co má dlužník za povinnosti k insolvenčnímu správci. Insolvenční
soud ve výrocích usnesení o zjištění úpadku dlužníka požaduje po insolvenčním
správci, aby soudu v pevně stanovených lhůtách předložil seznam přihlášených
pohledávek věřitelů a dále předložil soudu přehled o hospodářské situaci dlužníka
ke dni prohlášení úpadku.

126

ust. § 108 zák.č. zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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5. Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm
5. 1. Zahájení insolvenčního řízení
Čtvrtá hlava první obecné části insolvenčního zákona upravuje úvodní fázi
insolvenčního řízení, které začíná podáním insolvenčního návrhu a končí
rozhodnutím o úpadku.
Tato fáze je zásadně společná pro všechny způsoby řešení úpadku.
V souladu s principem jednotnosti řízení, je návrh na zahájení insolvenčního
řízení společný pro všechny způsoby řešení dlužníkova úpadku, přičemž nejprve v
první fázi řízení se rozhodne, zda dlužník je v úpadku, či nikoli a až poté, v dalších
fázích řízení, se rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku.
Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh 127 . Podáním návrhu je jediným
způsobem, jímž lze insolvenční řízení zahájit. Aplikace zásady oficiality - zahájení
řízení insolvenčním soudem z úřední moci, zde nepřichází v úvahu.
Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně a
místně příslušnému soudu, kterým je krajský soud, jako soud prvního stupně.
Nutno dodat, že dle jednacího řádu pro insolvenční řízení je insolvenční soud
povinen na insolvenčním návrhu vyznačit údaj o datu, hodině a minutě jeho
podání 128 . Tento úkon provádí speciální oddělení podatelny soudu.
Zároveň platí, že insolvenční řízení je zahájeno dnem doručení
insolvenčního návrhu věcně příslušnému soudu, i pokud je tento soud místně
nepříslušný (např. v případě, kdy je insolvenční návrh podán Krajskému soudu v
Praze, ačkoli místně příslušným je Městský soud v Praze).
Při určení věcné a místní příslušnosti insolvenčního soudu je třeba aplikovat
občanský soudní řád přímo 129 .
Při určování místní příslušnosti soudu v insolvenčním řízení se plně prosadí
závěr, jenž formuloval Nejvyšší soud ČR ve stanovisku svého občanskoprávního a
127

ust. § 97 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
128
ust. § 2 odst. 1 jednacího řádu pro insolvenční řízení
129
ust. § 9 odst. 4, § 11 a 84 až 89 zák. č. 91/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů
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obchodního kolegia 130 , dle něhož: „Pro určení místní příslušnosti soudu v
konkursním (insolvenčním) řízení nelze přiměřeně použít ust. § 87 (o příslušnosti
dané na výběr) a ust. § 88 (o výlučné příslušnosti) občanského soudního řádu.
Místně příslušným je v konkursním řízení krajský soud, v jehož obvodu je obecný
soud dlužníka (osoby, na jejíž majetek má být prohlášen konkurs).“
Insolvenční návrh je oprávněn podat (pouze) dlužník nebo jeho věřitel
(věřitelé) 131 . Aktivní legitimace k podání insolvenčního návrhu je tak odvozena
od hmotněprávního postavení dlužníka nebo věřitele jako osob nejvíce
ekonomicky zainteresovaných na průběhu a výsledku insolvenčního řízení.
Výjimku představuje úprava obsažená v insolvenčním zákoně, která při úpadku
finančních institucí přiznává oprávnění podat insolvenční návrh “orgánu dozoru a
dohledu„ jímž je např. Česká národní banka 132 .
Určitým průlomem do dispoziční zásady jsou ustanovení insolvenčního
zákona o povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh. Zákonodárce totiž
nenechává jenom na vůli dlužníka, jestli dojde k zahájení insolvenčního řízení, ale
stanoví, který dlužník a za jakých podmínek je povinen svoji úpadkovou situaci
řešit podáním insolvenčního návrhu 133 .
Povinnost podat insolvenční návrh má dlužník, který je
-

právnickou osobou, kromě osob vyňatých z působnosti insolvenčního

zákona 134 ,
-

fyzickou osobou – podnikatelem

(tj. povinnost podat insolvenční návrh se netýká toliko fyzických osob, jež nejsou
podnikateli) a musí tak dlužník učinit bez zbytečného odkladu poté, co se

130

Nejvyšší soud ČR ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17.6.1998130,
sp. zn. Cpjn 19/98, uveřejněného pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
131
ust. § 97 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
132
ust. § 368 a § 380 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
133
ust. § 98 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů , toto ustanovení doznalo (v rámci opatření proti ekonomické krizi) s účinností
novely insolvenčního zákona provedené zákonem č. 217/2009 Sb., jistých, z části jen dočasných změn
134
ust. § 6 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku, což se týká
v případě:
-

dlužníka právnické osoby, která je v likvidaci jak úpadku ve formě

předlužení tak ve formě platební neschopnosti,
-

ostatních dlužníků - po omezenou dobu ode dne 20.7.2009 do 31.12.2011,

pouze jejich úpadku ve formě platební neschopnosti.
Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, s účinností ode dne 20.7.2009 (viz
novela insolvenčního zákona) došlo ke změně a to tak, že dlužník (není-li
v likvidaci) již nadále není povinen podat na sebe insolvenční návrh při
předlužení. Tato změna byla zavedena jen na omezenou dobu do 31.12.2011 135 .
Podle předkladatelů tohoto návrhu se tím zabrání tomu, aby do insolvenčních
procesů vstupovaly subjekty vykazující (účetně) předlužení jen v důsledku
nahodilých a časově omezených výkyvů na trhu, i když dostatečným testem
dlužníkova úpadku nadále zůstane jeho platební neschopnost.
Nová úprava se prosadila i přes kritické hlasy, které ji považují za spornou,
poukazujíc na možné případy zneužití, kdy předlužený dlužník namísto podání
insolvenčního návrhu začne svůj majetek - v zájmu udržení své platební
schopnosti - zpeněžovat, aniž by bylo zajištěno, že výtěžek zpeněžení použije ke
prospěchu svých věřitelů.
V této souvislosti lze zmínit, že z dosavadních zkušeností při aplikaci
insolvenčního zákona plyne, že převážná většina insolvenčních návrhů je
odůvodněna platební neschopností a nikoli předlužením.
Za výše uvedených předpokladů má dlužník povinnost podat insolvenční
návrh i v případě, že byl pravomocně zastaven
-

výkon rozhodnutí prodejem dlužníkova podniku, nebo

-

exekuce podle zvláštního právního předpisu (jímž je dle ust. § 71

exekučního řádu, občanský soudní řád) a to proto, že cena majetku náležejícího k
podniku dlužníka nepřevyšuje výši závazků náležejících k podniku 136 , to neplatí,
má-li dlužník ještě jiný podnik.

135
136

ust. § 98 odst. 1 IZ
srov. úpravu obsaženou v ust. § 338n odst. 6 a ust. § 338w odst. 3 os.ř.
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Nutno poznamenat, že pro insolvenční řízení nebyla převzata předchozí
právní úprava konkursu v ZKV, která ve výše uvedených případech ukládala
povinnost podat návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka správci
podniku (jakožto samostatnému navrhovateli, který není povinen dokládat svoji
splatnou pohledávku za dlužníkem) 137 .
Nutno předeslat, že je úkolem správce podniku dlužníka především dbát o
to, aby po nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) nedošlo bezdůvodně ke
zmenšení majetku prodávaného podniku, přičemž k řádnému zajištění majetku
podniku činí vhodná opatření, zejména vyrozumí peněžní ústav, že s prostředky
na účtu povinného, které slouží k provozování podniku, může povinný nakládat
jen s jeho souhlasem 138 .
Vyžadují-li to okolnosti případu, může správce vyzvat dlužníky
povinného, aby plnění svých peněžitých dluhů skládali na účet povinného, který
za tím účelem zřídil.
Zjistí-li správce, že součástí podniku je nemovitost, vyrozumí bez
zbytečného odkladu příslušný katastrální úřad, že byl nařízen výkon rozhodnutí
prodejem podniku a že povinný nesmí bez jeho souhlasu nemovitost převést na
jiného, zatížit ji nebo s ní jinak nakládat. Z odst. 6 ustanovení § 338k o.s.ř. dále
vyplývá, že ve sporech a v jiných řízeních, v nichž je povinný účastníkem a které
se týkají podniku, je správce oprávněn povinného zastupovat i bez jeho souhlasu;
má přitom obdobné postavení jako zástupce účastníka na základě procesní plné
moci. Po dobu, po kterou správce podniku zastupuje povinného, nesmí jiné osoby
povinného zastupovat nebo za něj jednat.
Již pro poměry konkursního řízení vzbuzovala rozpaky otázka aplikace
občanského soudního řádu, tj. otázka oprávnění správce podniku zastupovat
dlužníka v takovém řízení 139 .
Ohledně práva správce podniku podat za dlužníka návrh na prohlášení
konkursu, disponovat s ním anebo podávat řádné či mimořádné opravné
prostředky, se v soudní praxi bylo možno setkat jak s názorem, že správce
137

srov. ust. § 4b ZKV, ust. § 4 odst. 2 ZKV
ust. § 338k odst. 1 o.s.ř.
139
ust. § 338k odst. 6 o.s.ř., tedy možnost jednat správce podniku namísto dlužníka, jako jeho zástupce,
což je situace odlišná od případů jeho speciální legitimace k podání návrhu dle ust. § 4b ZKV
zmíněných výše)
138
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podniku, má-li dlužník pouze tento podnik, je minimálně do rozhodnutí o
prohlášení konkursu oprávněn za dlužníka jednat, tak i s názorem, že správce
podniku není oprávněn zastupovat dlužníka v konkursním řízení vůbec, tj. v žádné
jeho fázi.
Posledně uvedené stanovisko posléze zaujal i Nejvyšší soud ČR 140 ,
přičemž s ohledem na jeho závěry i na skutečnost, že oproti konkursnímu řízení je
v insolvenčním řízení účinek zákazu provedení exekuce (jenž nutně vylučuje
výkon funkce správce podniku) spojen dokonce již s jeho zahájením141 , je namístě
dovodit, že správce podniku není oprávněn zastupovat dlužníka v žádné fázi
insolvenčního řízení (a nemá ani zvláštní legitimaci k podání insolvenčního
návrhu, jakou zakotvoval zákon o konkursu a vyrovnání) 142 .
Z rozhodnutí Nejvyššího soudu

143

, jehož závěry jsou podle mého názoru,

jak uvedeno výše, použitelné i pro insolvenční řízení, cituji následující: “Zákonná
úprava nepřiznává správci podniku postavení zástupce povinného v žádné fázi
konkursního řízení.
V té fázi konkursního řízení (řízení podle zákona o konkursu a vyrovnání),
která předchází rozhodnutí o návrhu na prohlášení konkursu, se tento závěr
podává již z toho, že v takovém případě nejde o řízení, které by se týkalo pouze
podniku povinného, který správce podniku spravuje, a ze kterého jedině své
postavení zástupce povinného odvozuje.
Konkursní řízení se i v té fázi, jež začíná podáním návrhu na prohlášení
konkursu na majetek dlužníka (povinného) a končí rozhodnutím soudu o tomto
návrhu, týká jakéhokoli dalšího majetku dlužníka (povinného), včetně jiného
podniku dlužníka (povinného), předjímaného v ustanovení § 4b zákona o
konkursu a vyrovnání.
Vzhledem k tomu, že zastavením výkonu rozhodnutí nebo exekuce
prodejem podniku zaniká působnost ustanovení § 338k o. s. ř., je zjevné, že v
takovém případě podává správce podniku návrh na prohlášení konkursu nikoli
140

stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.5.2008 rozhodnutí ze dne 22.5.2008, sp.zn. 29 Cdo
699/2008
141
ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů
142
ust. § 4b ZKV
143
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2008, sp.zn. 29 Cdo 699/2008

52

jménem povinného (dlužníka), nýbrž jménem svým (současně jde o „navrhovatele
konkursu“, který nedokládá svou pohledávku za dlužníkem ve smyslu ust. § 4
odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání, v rozhodném znění).
Pro úplnost lze dodat, že činnost prováděná správcem podniku při nařízení
výkonu rozhodnutí prodejem podniku povinného je prováděním výkonu
rozhodnutí nebo exekuce, což platí i pro zastupování povinného ve sporech a v
jiných řízeních, v nichž je povinný účastníkem a které se týkají podniku 144 .
Insolvenční zákon vymezuje okruh osob, které jsou jménem dlužníka
povinny podat insolvenční návrh 145 . Je-li těchto osob více a jsou-li oprávněny
jednat jménem dlužníka samostatně, má tuto povinnost každá z nich. Jde o:
a)

zákonné zástupce dlužníka (např. rodiče nezletilého nebo soudem

ustanoveného opatrovníka),
b)

statutární orgány dlužníka (např. jednatele společnosti s ručením omezeným

nebo představenstvo akciové společnosti),
c)

likvidátora dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci.
Oproti předchozí úpravě

má likvidátor dlužníka povinnost podat

insolvenční návrh nejenom tehdy, je-li dlužník předlužen, ale také tehdy, je-li
insolventní 146 .
V této souvislosti mohu poukázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 147
dle něhož: „Okolnost, že dlužník vstoupil do likvidace, by mohla mít při úvaze o
jeho úpadku význam jen za předpokladu, že dlužník se dostal do prodlení s
placením splatných pohledávek svým věřitelům pouze proto, že vstoupil do
likvidace, ve které řádně a včas pokračuje. Má-li totiž dlužník – právnická osoba v
likvidaci závazky po lhůtě splatnosti jen proto, že likvidátor v počátečním stadiu
likvidace bez zbytečného odkladu sestavil 148
144

zahajovací likvidační účetní

ust. § 338f a násl. o.s.ř. nebo při vydání exekučního příkazu prodejem podniku povinného (ust. § 59
odst. 1 písm. d), ust. § 70, § 71 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
/exekučního řádu/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
145
ust. § 98 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb.
146
srov. ust. § 3 odst. 1 ZKV, ust. § 98 zák. č. 182/2006 Sb.
147
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 6. 2004 , sp. zn. 29 Odo 306/2002
148
ve shodě s ust. § 74 odst. 1 zák. č. 591/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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rozvahu a soupis jmění, pak je stěží možné uzavřít, že je naplněn znak úpadku
spočívající v tom, že dlužník není schopen hradit své splatné závazky “po delší
dobu“. Samotný vstup společnosti do likvidace a skutečnost, že likvidátor bez
zbytečného odkladu zahájil kroky směřující k likvidaci společnosti, však nejsou
na překážku závěru, že dlužník po delší dobu nehradil pohledávky svých věřitelů,
jestliže dlužník povinnost platit splatné závazky porušil již před vstupem
společnosti do likvidace.“
Dlužno zmínit, že s účinností novely ode dne 20.7.2009 (novelou
obchodního zákoníku provedenou zák.č. 217/2009 Sb.) došlo ke zrušení
ustanovení § 72 odst. 2 obchodního zákoníku, jenž likvidátorovi ukládal podat
insolvenční návrh (pouze) při předlužení likvidované společnosti.
Důvodem

zrušení

tohoto

ustanovení

byl

jeho

rozpor

s úpravou

v insolvenčním zákoně, ukládající likvidátorovi povinnost podat insolvenční
návrh jak při předlužení tak i při platební neschopnosti likvidované společnosti.
Nadále tedy platí pouze úprava v insolvenčním zákoně.
Povinnost podat insolvenční návrh není splněn:
a)

bylo-li řízení o insolvenčním návrhu vinou navrhovatele zastaveno (např. z

důvodu zpětvzetí nebo nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení), nebo
b)

byl-li jeho insolvenční návrh (pro vady) odmítnut.

Cílem tohoto ustanovení je předcházet (co do splnění zákonné povinnosti podat
návrh) formálním, resp. účelovým insolvenčním návrhům.
Osoba, která (tj. řádně a včas) nepodala insolvenční návrh, odpovídá
věřiteli za škodu nebo jinou újmu (např. ušlý zisk), kterou způsobí porušením této
povinnosti. Insolvenční zákon pak vymezuje škodu nebo jinou újmu tak, že jde o
rozdíl mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem
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k uspokojení a částkou, kterou věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení této
pohledávky obdržel 149 .
Dlužno dodat, že komentářová literatura i judikatura
Nejvyššího soudu ČR

150

např. rozsudek

definovaly škodu vzniklou porušením povinnosti podat

návrh na prohlášení konkursu (dle ZKV) jako rozdíl mezi částkou, kterou by
věřitelé dostali na úhradu svých pohledávek, kdyby byl návrh podán včas a
částkou, kterou nakonec obdrželi.
Insolvenční zákon koncipuje odpovědnost za škodu nebo jinou újmu
způsobenou porušením povinnosti podat insolvenční návrh jako objektivní
odpovědnost obdobně jako obchodní zákoník 151 . Osoba, která nepodala
insolvenční návrh, ač ho podat měla se této odpovědnosti nezprostí průkazem, že
porušení povinnosti, resp. škodu, nezavinila – zprostí se jí jen pokud prokáže, že:
a)

porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky

určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení (např.
že v mezidobí, tj. od vzniku povinnosti podat insolvenční návrh do doby, kdy byl
skutečně opožděně podán, nedošlo ke změně jejích majetkových poměrů),
b)

tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle

na její vůli (vnější okolnosti) a které nemohla odvrátit ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat.
Insolvenční soud může nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě
uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do soudní úschovy
přiměřenou peněžitou částku 152 .
Učiní tak jen:
a)

na návrh oprávněného věřitele a jen

b)

je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda

149

ust. § 99 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
150
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27.9.2007, sp.zn. 29 Odo 1395/2005
151
srov. ust. § 373 a násl. zák. č. 591/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
152
srov. ust. § 352 o.s.ř. , ust.§ 76 odst. 1 písm. d) o.s.ř.
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nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh.
Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné
újmy dosud nelze vyčíslit. Výši částky, která má být složena, určí insolvenční
soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy.
Vzhledem k dikci zákona je patrné, že v době po přezkumném jednání by
tato částka neměla přesáhnout výši zjištěné pohledávky navrhujícího věřitele 153 .
Nařídí-li insolvenční soud předběžné opatření, uloží zároveň navrhovateli
(věřiteli), aby ve lhůtě, kterou mu určí, a která nesmí skončit dříve, než skončí
insolvenční řízení, podal u příslušného (okresního) soudu žalobu o náhradu škody
nebo jiné újmy 154 ; řízení o této žalobě není incidenčním sporem.
V rozsahu, ve kterém soud vyhoví žalobě o náhradu škody nebo jiné újmy,
se jeho rozhodnutí považuje za rozhodnutí o udělení souhlasu s vydáním předmětu
úschovy žalobci.
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že je třeba rozlišovat mezi
odpovědností za škodu nebo jinou újmu způsobenou porušením povinnosti podat
insolvenční návrh dle insolvenčního zákona a odpovědností za škodu způsobenou
porušením povinnosti podat návrh na prohlášení konkursu dle zákona o konkursu
a vyrovnání.
O případné odpovědnosti povinného za škodu nebo jinou újmu, a tedy i o
nařízení předběžného opatření, tak lze uvažovat pouze v případě, že osoba, jež
byla jménem dlužníka povinna podat insolvenční návrh, tak neučinila v období po
1.1.2008 (od doby účinnosti insolvenčního zákona), a nikoli dříve.
Při posuzování podmínek pro nařízení předběžného opatření je ve shodě se
závěry, které na dané téma učinil Vrchní soud v Praze 155 , nutno mít na zřeteli
následující souvislosti: „Dopad (tohoto) předběžného opatření do majetkové sféry
153

ust. § 99 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
154
srov. § 76 odst. 3 o.s.ř.
155
Vrchní soud v Praze v rozhodnutí ze dne 20.5.2009, sp.zn. KSUL 69 INS 2058/2008, 1 VSPH
190/2009-A
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osob za dlužníka jednajících je zcela zásadní, jelikož tyto osoby mají povinnost
plnit ihned, ale svůj negativní postoj k uplatněnému nároku mohou fakticky
obhajovat až následně poté, kdy dle předběžného opatření plnily či byly donuceny
plnit 156 , a to v nalézacím řízení vyvolaném žalobou věřitele (zde by se tak dle
výzvy soudu mohlo stát až po skončení insolvenčního řízení). Teprve v něm jim
bude dán prostor k tomu, aby prokázaly, že zde jsou okolnosti, jež je jejich
odpovědnosti za škodu zprošťují. Odtud plyne, že k nařízení předběžného opatření
nutno přistoupit s maximální uvážlivostí a zásadně toliko v případech zcela
zjevného selhání povinných osob, o němž nelze mít vzhledem k okolnostem
případu zásadních pochyb, bez toho, že by soud znal dopředu jejich stanoviska.
Jinak řečeno, návrhu na nařízení předběžného opatření lze vyhovět výhradně za
situace, kdy skutkové okolnosti případu umožňují bez dalšího přijmout závěr o
naplnění podmínek tam uvedených tedy, že již v dosavadním průběhu
insolvenčního řízení vyšlo najevo, že potřebné skutečnosti je možné osvědčit
pouze listinami, přičemž lze důvodně očekávat, že k vyvrácení či zpochybnění
tvrzení navrhovatele nebudou vznášeny takové věcně opodstatněné důkazní
návrhy (výslechem účastníků či svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.),
jejichž provedením by insolvenční soud fakticky nahrazoval sporné řízení“.
Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření se doručuje vyvěšením na
úřední desce insolvenčního soudu a jeho současným zveřejněním v insolvenčním
rejstříku, zvlášť se doručuje dlužníkovi, insolvenčnímu správci (byl-li ustaven),
věřitelskému výboru, navrhujícímu (oprávněnému) věřiteli a povinným osobám.
Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné.
Insolvenční soud je povinen oznámit zahájení insolvenčního řízení tak, že o
tom vydá usnesení, které zveřejní vyhláškou (tzn., že jej vyvěsí na úřední desce
svého soudu a současně zveřejní v insolvenčním rejstříku), nejpozději do 2 hodin
poté, kdy mu došel insolvenční návrh.

156

srov. ust. § 90 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
který zapovídá odložit vykonatelnost rozhodnutí
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Vzhledem k důsledkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení,
k nimž dojde i doručením insolvenčního návrhu místně nepříslušnému soudu
(jinému věcně příslušnému krajskému soudu), oznamovací povinnost splní tento
místně nepříslušný soud.
Podle přechodného ustanovení insolvenčního zákona se po přechodnou
dobu - do 31. prosince 2008 – pokládala povinnost insolvenčního soudu zveřejnit
vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení (do 2 hodin poté, kdy mu došel
insolvenční návrh), za splněnou i tehdy, učinil-li tak insolvenční soud do 2 hodin
po zahájení rozvržené pracovní doby.
Jelikož úprava daná výše přechodným ustanovením se v praxi osvědčila,
zákonem č. 458/2008 Sb., byla s účinností ode dne 1.1.2009 vtělena jako trvalá
součást insolvenčního zákona, podle níž jestliže insolvenční návrh dojde
insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního
soudu zbývají méně než dvě hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní
insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do dvou hodin po zahájení úředních
hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.
Jinak řečeno, insolvenční soud ani nadále není povinen oznamovat
zahájení insolvenčního řízení v mimopracovní době. Taktéž upraveno ve vyhlášce
o jednacím řádu pro insolvenční řízení 157 , a kterou se provádějí některá ustanovení
insolvenčního zákona.
Usnesení o oznámení zahájení insolvenčního řízení obsahuje:
-

označení insolvenčního soudu, který ho vydal,

-

označení insolvenčního navrhovatele,

-

označení dlužníka,

-

údaj o okamžiku jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku,

-

jméno a příjmení osoby, která ho vydala,

-

den jeho vydání.

157

ust. § 3 vyhlášky č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení
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Usnesení o zahájení insolvenčního řízení je rozhodnutím vydaným v rámci
dohledu, proti němuž není odvolání přípustné.
Pokud by odvolání proti vyhlášce, kterou

insolvenční soud oznámí

zahájení insolvenčního řízení, přesto bylo podáno, odvolací soud je, jako
objektivně nepřípustné, odmítne, např. viz. usnesení Vrchního soudu v Praze 158 .
Usnesení o zahájení insolvenčního řízení se doručuje účastníkům
insolvenčního řízení vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho
současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, zvlášť se doručuje dlužníkovi,
navrhujícímu věřiteli (nejde-li o dlužnický návrh) a také obchodnímu nebo jinému
rejstříku, v němž je dlužník zapsán 159 .
Insolvenční soud (kromě níže uvedených výjimek) není povinen zvlášť
vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení známé věřitele dlužníka (např. osoby
uvedené v předloženém seznamu závazků dlužníka).
Proto je nezbytné, aby věřitelé při správě či vymáhání svých pohledávek
pravidelně sledovali insolvenční rejstřík, neboť není vyloučeno, že zmeškají lhůtu
k přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení vedeného na majetek některého
z jejich dlužníků 160 , aniž by o existenci takového řízení byli vyrozuměni.
Známí věřitelé se o zahájení insolvenčního řízení vyrozumívají zvlášť
pouze v případech odůvodněných povahou věci, a to jen jde-li o známé věřitele
z jiných členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, které o existenci
insolvenčního řízení zvlášť vyrozumívá insolvenční soud 161 .
Neprodleně po oznámení insolvenční soud o zahájení insolvenčního řízení
vyrozumí také subjekty, jako jsou 162 :

158

usnesní Vrchního soudu v Praze ze dne 19.11.2009, sp.zn. KSCB 27 INS 6328/2009, 1 VSPH
714/2009-A
159
ust. § 38i odst. 1 písm. h) ObchZ
160
viz ust.§ 136 odst. 2 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
161
ust. § 430 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
162
ust. § 102 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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-

finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická

osoba, jinak finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště; je-li však
insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že správcem
daně dlužníka je jiný finanční úřad, vyrozumí insolvenční soud o zahájení
insolvenčního řízení pouze tento (územně) jiný finanční úřad;
-

celní úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická

osoba, jinak celní úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště; je-li však
insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že celním
úřadem dlužníka je jiný celní úřad, vyrozumí insolvenční soud o zahájení
insolvenčního řízení pouze tento (územně) jiný celní úřad;
-

úřad práce, v jehož obvodu má dlužník, který je zaměstnavatelem, sídlo, je-

li dlužníkem právnická osoba, nebo místo podnikání, je-li dlužníkem fyzická
osoba, anebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá místo podnikání;
-

příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení;

-

obecný soud dlužníka;

-

soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podle

údajů obsažených v insolvenčním návrhu a listinách k němu připojených probíhá
řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek dlužníka; je-li však
insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že dlužník
má majetek, ohledně kterého lze vést výkon rozhodnutí nebo exekuci u jiného
soudu, než je obecný soud dlužníka, vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení i
tento soud;
-

Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému

uvedeného v seznamu České národní banky podle zákona č. 124/2002 Sb., o
platebním styku, ve znění pozdějších předpisů; nebo účastníkem vypořádacího
systému podle zákona č. 256/2004 Sb., upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu), přičemž
- seznam účastníků platebního systému lze vyhledat na webových stránkách
http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/ucty_kody_bank/ a
- seznam účastníků vypořádacího systému lze vyhledat na webových stránkách
http://www.sec.cz/export/CZ/Seznamy_a_prehledy/List_subjektu.page?RoleId=15
&SubroleId=0 - zde kliknutím na detail lze zjistit, který konkrétní subjekt je
účastníkem toho kterého vypořádacího systému.
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Pokud se insolvenční soud až po zahájení insolvenčního řízení (avšak ještě před
rozhodnutím o úpadku) dozví o skutečnostech, na jejichž základě je povinen
informovat o zahájení insolvenčního řízení i další dosud nevyrozuměné osoby,
učiní tak neprodleně poté, kdy tyto skutečnosti vyšly najevo 163
-

obchodní rejstřík, pokud je dlužník právnickou osobou.

Insolvenční soud vyrozumí oprávněné osoby elektronicky tak, že jim doručí
vyhlášku (usnesení) o zahájení insolvenčního řízení prostřednictvím veřejné
datové sítě (internetu).
5. 2. Insolvenční návrh
Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávněn podat dlužník
nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen
dlužník.
Insolvenční návrh musí mít obsahové náležitosti zákonem stanovené a musí
být k němu připojeny listinné důkazy, kterých se dovolává, přičemž v případě
návrhu dlužníka musí být připojeny i přílohy (seznam majetku, seznam závazků a
seznam zaměstnanců) a v případě návrhu věřitele musí být připojena jeho
přihláška pohledávky.
Podmínkou jeho projednatelnosti je i naplnění podmínek řízení 164 . Vzor
insolvenčního návrhu podaného dlužníkem….můžu zařadit na konec práce jako
přílohu.zařaďte
Insolvenční návrh musí obsahovat:
-

obecné náležitosti podání

-

zvláštní náležitosti:

-

označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka, popř. též jejich zástupců,

s tím, že fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm
(sídlem), jde-li o podnikatele, též identifikačním číslem, právnická osoba musí být
označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem (k vadě v
163

ust. § 102 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů

164

ust. § 103 o.s.ř.
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označení účastníka spočívající v nesprávném identifikačním číslu viz např.
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 165 , k vadě spočívající v chybějícím dovětku „v
likvidaci“ k obchodní formě, viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze 166 .
Stát (je-li navrhovatelem), musí být označen příslušnou organizační
složkou státu (např. ministerstvem), která za stát před insolvenčním soudem
vystupuje;
-

vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka nebo

jeho hrozící úpadek (tj. okolností, z nichž závěr o úpadku nebo hrozícím úpadku
dlužníka logicky vzato vyplývá), a je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel také
skutečností, ze kterých vyplývá (jeho) oprávnění podat návrh (tj. tvrzení o
existenci jeho splatné pohledávky za dlužníkem).
Povinnost vylíčit rozhodující skutečností nelze dle judikatury Nejvyššího
soudu ČR 167 splnit tím, že insolvenční navrhovatel (navrhující věřitel) ohledně
těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu
jako

přílohu,

uplatnění

judikatorního

závěru

formulovaného

v rozsudku

Nejvyššího soudu ČR 168 je v insolvenčním řízení vyloučeno.
Jde-li o insolvenční návrh dlužníka měl by obsahovat:
-

označení důkazů, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává;

-

údaj o tom, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá - to neznamená, že

by insolvenční navrhovatel byl povinen formulovat návrh na znění výroku
rozhodnutí ve věci samé, neboť o formulaci výroku rozhoduje pouze soud, jenž
ani případným návrhem na znění výroku není vázán; soud ovšem musí dbát o to,
aby formulace výroku jeho rozhodnutí z obsahového hlediska odpovídala tomu,

165

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.9.2008, sp.zn. 25 Cdo 1503/2006
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18.5.2010, sp.zn. KSCB 28 INS 3392/2010, 1VSHP
309/2010
167
viz např. rozsudek Nejvyššího soudu z 26.2.2009, sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR
7/2008-A-16)
168
rozsudek Nejvyššího soudu ČR168 sp.zn. 29 Cdo 1089/2000
166
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čeho se navrhovatel návrhem skutečně domáhal (k tomu viz např. rozhodnutí
Nejvyššího soudu publikované v časopisu Soudní judikatura 169 a také
-

úředně (např. notářem, krajským úřadem či advokátem) ověřený podpis,

nebo zaručený elektronický podpis 170 osoby, která insolvenční návrh podala.
K požadavkům na vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují
úpadek dlužníka či jeho hrozící úpadek v poměrech insolvenčního návrhu
dlužníka, který není podnikatelem, se již vyslovil i Nejvyšší soud ČR 171 když
zdůraznil následující: „Rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek
dlužníka, se rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud
(shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně
dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou
po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit. Přitom
v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky, může být konkrétní
dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno
tvrzením, z nějž lze odvodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých
peněžitých závazků nebo tvrzením, z nějž lze odvodit, že dlužník tyto závazky
neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti anebo tvrzením, z nějž lze
dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku
není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí “.
Tam, kde dlužník podal insolvenční návrh proto, že mu úpadek teprve hrozí
se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, rozumí
vylíčení konkrétních okolností z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými)
bude moci uzavřít (se zřetelem ke všem okolnostem případu), že lze důvodně
předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých
peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane dlužníkova
platební neschopnost, přičemž k podmínce, aby dlužník i v tomto případě měl
nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu stanou splatnými, se v

169

rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované v časopisu Soudní judikatura pod č. 152/2003 či
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze týkající se přímo insolvenční agendy ze 14.10. 2008, sp.zn. MSPH
93 INS 3718/2008, 2 VSPH 209/2008)
170
ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona o elektronickém podpisu
171
Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 27.1.2010 sp.zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSCR 1/2008-A
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takovém případě pojí i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit
pohledávky věřitelů, týkala „podstatné části“ dlužníkových peněžitých závazků.
Otázkou, zda závěr obsažený ve výše zmíněném rozsudku Nejvyššího
soudu

172

o nedostatečnosti odkazu na přílohy při vylíčení rozhodujících

skutečností platí i pro dlužnické insolvenční návrhy, tím se také zabýval Vrchní
soud v Praze 173 , jenž ve svém rozhodnutí: „Odvolací soud považuje za nutné
zdůraznit závěry soudní praxe (viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. KSBR 31
INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A-16, ze dne 26. února 2009), podle nichž vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v
poměrech dlužníka nebo třetích osob – na splnění zákonem předepsané povinnosti
vylíčit (jako nutné obsahové náležitosti insolvenčního návrhu) rozhodující
skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. mimo
jiné uvést i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou
pohledávku, je nutno i v případě návrhu podávaného dlužníkem trvat. Tuto
povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční navrhovatel ohledně
těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu
jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků připojený
k insolvenčnímu návrhu dlužníka“.
Z uvedeného dle mého názoru plyne, že závěry obsažené v rozsudku
Nejvyššího soudu 174 se v zásadě vztahují i na insolvenční návrh dlužníka, ovšem
s tou odchylkou, že dlužník svoji povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti úpadku
splní i tehdy, pokud při zmínce o existenci svých věřitelů (závazků) či majetku
odkáže co do jejich identifikace na řádný seznam závazků či majetku, který
k insolvenčnímu návrhu současně připojí.
Tyto seznamy nelze mít za „listinné důkazy připojené k insolvenčnímu
návrhu jako příloha“, jelikož ony seznamy musí obsahovat dlužníkovo prohlášení
(tvrzení) o jeho majetku a závazcích, a v tom směru je lze k jeho tvrzením
z hlediska naplnění tvrzení o úpadku připojit.
172

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2009, sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR 7/2008-A
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze173 ze dne 30.7.2009, sp.zn. KSPL 27 INS 548/2009, 1 VSPH
152/2009-A
174
v rozsudku Nejvyššího soudu174 ze dne 26.2.2009, sp.zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 29 NSČR
7/2008-A
173
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Dlužník nepodnikatel, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek
oddlužením, musí s insolvenčním návrhem spojit i návrh na povolení oddlužení.
Pokud tak neučiní, insolvenční soud později podaný návrh na oddlužení pro
opožděnost odmítne.
V této souvislosti soud považuje - s ohledem na přetrvávající nedostatky
spojené s praktickou aplikací uvedeného ustanovení - za nezbytné opakovaně
zdůraznit, že insolvenčním návrhem se dlužník domáhá zjištění svého úpadku,
kdežto návrhem na povolení oddlužení se domáhá rozhodnutí o způsobu jeho
řešení. Jde tudíž o dvě různá procesní podání, pro něž insolvenční zákon
předepisuje různé obsahové náležitosti a pro něž uplatňuje odlišná pravidla a to i
co požadavku na jejich formu.
Jinými slovy, samotný návrh na povolení oddlužení (ani při dodržení všech
požadavků kladených na jeho obsah) není způsobilý zahájit insolvenční řízení –
k jeho zahájení dochází jen na podkladě insolvenčního návrhu.
Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři, jehož náležitosti
stanoví prováděcí právní předpis 175 a jehož podoba je bezplatně zveřejněna
Ministerstvem spravedlnosti na adrese na adrese www.insolvencnizakon.cz .
Formulář návrhu na povolení oddlužení však umožňuje, aby byl využit i k
současnému podání insolvenčního návrhu, a to prostřednictvím jeho kolonky č. 6
(dříve č. 21), jež v souladu s náležitostmi insolvenčního návrhu předpokládá
vyplnění údaje o tom, čeho se jím dlužník domáhá a uvedení důvodů tohoto
návrhu, tj. vylíčení rozhodujících skutečností, které úpadek či hrozící úpadek
dlužníka osvědčují.
Obecně lze říci, že dlužník, který označením kolonky (bodu) č. 21 ve
formuláři návrhu na povolení oddlužení projeví navenek úmysl podat „návrh na
povolení oddlužení“ zároveň jako „insolvenční návrh“ a který současně rezignuje
na uvedení (popis) jakýchkoli „rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho
úpadek

175

či

hrozící

úpadek“,

předkládá

vyhláška č. 311/2007 Sb.
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insolvenčnímu

soudu

zásadně

neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut (k tomu viz
např. již výše zmiňovaný judikát).
Na základě uvedeného lze tudíž uzavřít, že dlužník, který hodlá podat
insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, může insolvenční
návrh podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným
podáním, přičemž v obou případech se tak musí stát předepsaným způsobem, jenž
je popsán shora.
Přitom v dosavadní judikatuře převažuje názor, že při posuzování náležitosti
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení spočívající ve
vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek či hrozící úpadek
dlužníka je nutno, jde-li o formulář návrhu na povolení oddlužení, striktně
vycházet z údajů uvedených v kolonce (bodě) č. 6 formuláře, a nikoli přihlížet
k ostatním částem formuláře, jež jsou obsahem návrhu na povolení oddlužení 176 .
S insolvenčním návrhem je rovněž možné spojit návrh na povolení
reorganizace, k němuž jsou oprávněni dlužník - podnikatel nebo přihlášený věřitel.
Spojit insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení nebo reorganizace
přichází samozřejmě v úvahu jen v případě, kdy tento způsob řešení úpadku není
ani z jiných důvodů nepřípustný.
Nebude-li insolvenční návrh obsahovat zákonné náležitosti, a pro tyto
nedostatky nebude možné pokračovat v řízení; insolvenční soud jej nejpozději do 7
dnů ode dne jeho podání - bez výzvy k opravě a doplnění - odmítne 177 .
Nutno dodat, že k doplnění insolvenčního návrhu učiněnému poté, co
insolvenční soud rozhodnutí o jeho odmítnutí vydal, nelze v odvolacím řízení
přihlédnout. Vady insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit jen dokud
soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu. Smyslem takového
“zákazu novot” v odvolacím řízení je co nejrychleji odstranit nejistotu, zda je
176

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.04.2008, sp. zn. KSPL 27 INS 1007/2008, 1 VSPH
16/2008-A
177
srov. ust. § 128 ost. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů, taktéž i usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp.zn. KSPL 20
INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008
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návrh vadný a tím zkrátit dobu trvání účinků spojených se zahájením
insolvenčního řízení zasahujících do práv třetích osob např. zákazu provádění
exekuce postihující majetek dlužníka apod. 178
5. 3. Elektronické podání insolvenčního návrhu
Učinit podání u soudu je možné taktéž v elektronické podobě.
Takové elektronické podání může být opatřeno tzv. prostým nebo
zaručeným elektronickým podpisem. Rozdíl mezi prostým a zaručeným
elektronickým podpisem lze přirovnat k rozdílu mezi úředně neověřeným a úředně
ověřeným podpisem.
Zaručený elektronický podpis by měl zajistit, že:
- jeho autorem je skutečně ten, kdo je pod podáním podepsán, a že
- po podpisu nedošlo k žádné změně v obsahu podání.
Český právní řád definuje několik druhů elektronického podpisu, a to
kromě „běžného“ elektronického podpisu 179 i několik variant zaručeného
elektronického podpisu. Jde o:
-

zaručený elektronický podpis,

-

zaručený elektronický podpis založený na certifikátu,

-

zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu,

-

zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu od

akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
S ohledem na dikci ust. § 42 odst. 5 o.s.ř. se z praxe dovozuje, že zaručený
elektronický podpis na insolvenčním návrhu předpokládaný ust. § 97 odst. 2
insolvenčního zákona musí být založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném
178

taktéž usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17.3.2008, sp.zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH
5/2008
179
viz ust. § 2 písm. a) zákona o elektronickém podpisu)
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akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (musí jít o tzv. uznávaný
elektronický podpis) dle ust. § 11 zákona o elektronickém podpisu.
K tomu, aby insolvenční soud mohl přijímat podání v elektronické podobě,
je dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém
podpisu, povinen provozovat jednu nebo více elektronických podatelen, přičemž
informace potřebné k doručování takových podání je povinen zveřejnit na své
elektronické úřední desce. Těmito informacemi jsou např. elektronická adresa
elektronické podatelny insolvenčního soudu, či pravidla pro potvrzování doručení
datových zpráv včetně vzoru takové potvrzující zprávy.
V souladu s ust. § 2 odst. 5 vyhl. č. 496/2004 Sb., o elektronických
podatelnách,

doručení

datové

zprávy

v elektronické

podobě

(např.

„elektronického“ insolvenčního návrhu) prostřednictvím veřejné datové sítě
potvrzuje odesílateli (např. insolvenčnímu navrhovateli) elektronická podatelna
insolvenčního soudu - pokud je schopna z přijaté datové zprávy zjistit
elektronickou adresu odesilatele - tak, že mu neprodleně zašle datovou zprávu,
jejíž součástí je:
-

uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance insolvenčního

soudu nebo uznávaná elektronická značka insolvenčního soudu,
-

datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva

doručena, a
-

charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.
Z ustanovení § 134 odst. 5 instrukce 505/2001 organizačního, vnitřního a

kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy vyplývá, že při úspěšném
ověření elektronického podpisu se na vytištěné podání vyznačí doložka „PODPIS
OVĚŘEN" a vytiskne se identifikátor elektronické podatelny (dále jen
"identifikátor"), který se k podání připojí. Při neúspěšném ověření elektronického
podpisu - pokud je při kontrole zjištěno, že datová zpráva neobsahuje platný
kvalifikovaný certifikát nebo adresu veřejně přístupného seznamu kvalifikovaných
certifikátů a jednoznačné identifikační číslo kvalifikovaného certifikátu - se na
vytištěné podání vyznačí doložka "PODPIS NEOVĚŘEN" a vytiskne se
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identifikátor, který se k podání připojí. O tomto zjištění zaměstnanec v
elektronické podatelně informuje odesílatele podání.
Z výše uvedeného z praxe dovozuji, že pokud elektronická podatelna
insolvenčního soudu úspěšně neověří zaručený elektronický podpis na
insolvenčním návrhu a o tomto zjištění informuje odesílatele, pak se k takovému
„elektronickému“ insolvenčnímu návrhu nepřihlíží.
Obdobné závěry týkající se elektronického podání opatřeného zaručeným
elektronickým podpisem, obsahujícím přihlášku pohledávky do insolvenčního
řízení učinil taktéž Vrchní soud v Praze 180 . Tento závěr se však (logicky)
neprosadí, pokud k „neověření“ zaručeného elektronického podpisu došlo chybou
na straně insolvenčního soudu. Ústavní soud 181 k tomu např. ve svém nálezu
uvedl:
„V návaznosti na dosavadní judikaturu Ústavního soudu lze konstatovat, že k
porušení práva na poskytnutí soudní ochrany (a v konečném důsledku k porušení
práva na spravedlivý proces) dojde především tehdy, jestliže je stěžovateli upřeno
právo domáhat se svého nároku u nezávislého a nestranného soudu, tento soud
zůstane v řízení delší dobu nečinný nebo bezdůvodně odmítne jednat a rozhodnout
o podaném návrhu.Taková situace v posuzovaném případě nastala. Městský soud
v Praze podání stěžovatelky, která mu byla doručena řádně se zaručeným
elektronickým podpisem, chybou na své straně vyhodnotil jako podání bez
zaručeného elektronického podpisu, resp. zaručený elektronický podpis, jímž byla
opatřena, vyhodnotil jako vadný. Důsledkem tohoto pochybení bylo, že Městský
soud v Praze k podáním stěžovatelky nepřihlížel, čímž stěžovatelce upřel možnost,
aby její žaloby byly řádně projednány“.

180

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28.10.2008, sp.zn. KSUL 70 INS 1845 /2008, 1 VSPH
225/2008-P37, 1 VSPH 226/2008-P38
181
nález Ústavního soudu ze dne 6.10.2008, sp.zn. IV. ÚS 1882/08
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5. 4. Záloha na náklady insolvenčního řízení
Navrhujícímu insolvenčnímu věřiteli zákon ukládá, aby doložil či splnil
svoji důkazní povinnost co do tvrzení, že má proti dlužníkovi splatnou
pohledávku, tedy že je oprávněn podat insolvenční návrh 182 .
Požadavek doložení pohledávky znamená, že o její právní relevanci nesmí
být pochyb.
Za takto doloženou pohledávku lze nepochybně považovat vykonatelnou
pohledávku nebo pohledávku jinak nesporně doloženou, např. pohledávku
uznanou dlužníkem co do důvodu i výše.
Z povahy věci je zřejmé, že povinnost doložit pohledávku nemá orgán
dozoru a dohledu, jenž je oprávněn podat insolvenční návrh ohledně osob, nad
nimiž vykonává dozor nebo dohled.
Nedoloží-li navrhující insolvenční věřitel existenci své splatné pohledávky
za dlužníkem, insolvenční soud jeho insolvenční návrh zamítne.
Ke způsobu doložení pohledávky insolvenčního věřitele a rozsahu
dokazování před insolvenčním soudem se vyjádřil např. Vrchní soud v Praze 183 .
V této souvislosti můžeme zmínit i právní úpravu vztahující se k
rozhodování odvolacího soudu o odvolání dlužníka proti rozhodnutí insolvenčního
soudu o jeho úpadku. Odvolací soud nebude jako zásadní otázku pro své
rozhodnutí posuzovat doložení pohledávky věřitele, nýbrž toliko osvědčení úpadku
dlužníka. Důvodem ke zrušení nebo změně rozhodnutí o úpadku tak nebude
(oproti stavu podle ZKV) věcně nesprávný závěr soudu prvního stupně o tom, že
navrhující věřitel doložil existenci své splatné pohledávky, či skutečnost, že
navrhující věřitel v průběhu odvolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem
řízení.

182

ust. § 103 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
183
usnesení Vrchního soudu v Praze např. v usnesení ze dne 16.1.2009, sp.zn. 43 INS 3064/2008, 1
VSPH 256/2008-A

70

Byl-li osvědčen úpadek dlužníka (jehož řešení je předmětem a cílem
insolvenčního zákona a kdy je dlužník také povinen podat insolvenční návrh),
nehraje pohledávka navrhujícího věřitele pro rozhodnutí, zda ve fázi insolvenčního
řízení počínajícího rozhodnutím o úpadku pokračovat či nikoli, žádnou roli.
Insolvenční zákon umožňuje (obdobně jako ust. § 5 odst. 1 ZKV)
insolvenčnímu soudu uložit insolvenčnímu navrhovateli (lhostejno, zda dlužníkovi
nebo věřiteli), aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního
řízení až do částky 50.000 Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k
tomu nelze zajistit jinak.
Rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu je dle ustálené judikatury (viz např.
usnesení Vrchního soudu v Praze 184 ) typicky usnesením, kterým insolvenční soud
rozhoduje o povinnosti zaplatit zálohu – nikoliv vyzývá k zaplacení.
Účelem zálohy je zajištění proveditelnosti insolvenčního řízení, tj. úhrady
alespoň minimálně předpokládaných nákladů insolvenčního řízení (jež mimo jiné
potřebuje vynaložit k řádnému výkonu funkce insolvenční správce).
Výzva k zaplacení zálohy bude případná v situaci, kdy insolvenční soud
nebude mít dostatek hodnověrných informací o skutečných majetkových poměrech
dlužníka a kdy není možné s dostatečnou jistotou předvídat výši nutných nákladů
insolvenčního řízení.
Při úvaze, zda požadovat zaplacení zálohy u insolvenčních návrhů podaných
likvidátory obchodních společností v likvidaci či nikoli, je dle našeho názoru
podstatné, zda v konkrétní věci jsou splněny podmínky pro zamítnutí
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 185 .
V případech, kdy jsou dány podmínky pro zamítnutí insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku, insolvenční soud k zaplacení zálohy vyzývat nebude.

184

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008 sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH
96/2008-A, 1 VSPH 110/2008-A
185
ust. § 144 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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Naopak, nepůjde-li o tento případ, výzva k zaplacení zálohy bude (po splnění
shora uvedených předpokladů) namístě.
Tomu nebrání ani zjištění, že dlužnice (likvidovaná společnost) nemá
majetek užitelný pro účely insolvenčního řízení.
V tom případě totiž - jak uzavřel Vrchní soud v Praze 186 , nedává zákon
žádného podkladu pro další pokračování insolvenčního řízení.
Testem k tomu, aby insolvenční řízení nebylo zneužíváno pro účely, k nimž
sloužit nesmí, je právě uložená povinnost dlužníka zaplatit zálohu na náklady
insolvenčního řízení.
Bude-li likvidátor dlužníka schopen takový majetek identifikovat a z něho
zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, pak lze požadovat, aby
insolvenční řízení proběhlo alespoň v režimu nepatrného konkursu.
Ukáže-li se, že likvidátor dlužníka nebude schopen zálohu zaplatit, pak
tento test zřetelně podpoří závěr, že další pokračování insolvenčního řízení by
bylo zjevným zneužitím postupů podle insolvenčního zákona k dokončení
likvidace dlužníka. Za takové situace soud řízení zastaví a likvidátor mimo rámec
insolvenčního řízení dokončí likvidaci společnosti.
Výzvu k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení lze učinit pouze
před rozhodnutím o insolvenčním návrhu, a to ovšem až v okamžiku, kdy
insolvenční návrh obsahuje všechny náležitosti a přílohy předepsané insolvenčním
zákonem, tj. kdy je právně perfektní a tedy projednatelný.
Neobsahuje-li insolvenční návrh všechny zákonné obsahové náležitosti nebo
je-li nesrozumitelný či neurčitý a pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení,
insolvenční soud jej bez dalšího odmítne.
Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy,
nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, insolvenční soud nejprve
usnesením vyzve dlužníka k doplnění návrhu a teprve až po řádném doplnění
návrhu rozhodne, zda a v jaké výši má insolvenční navrhovatel zálohu na náklady
186

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.6.2009, sp.zn. KSPA 56 INS 4540/2008, 1 VSPH
238/2009
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insolvenčního řízení zaplatit. Vrchní soud v Praze 187 v této souvislosti zdůrazňuje,
že je pojmově vyloučeno činit další opatření vůči navrhovateli, jestliže insolvenční
návrh je buď vadný anebo k němu nejsou připojeny předepsané přílohy.
V usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, KSHK 45 INS 5103/2009,
přijal Vrchní soud v Praze 188 právní závěry, jež lze shrnout následovně:
„Podmínky k tomu, aby insolvenční soud uložil insolvenčnímu navrhovatelivěřiteli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nejsou dány v případě, kdy
se rozhodné konkrétní údaje o majetkové situaci dlužníka z insolvenčního návrhu
nepodávají, a insolvenční soud dosud po dlužníku nepožadoval vyjádření
k insolvenčnímu návrhu a předložení seznamů jeho majetku a závazků dle ust.
ust. § 104 IZ anebo splnění této jeho procesní povinnosti nevyčkal.
Z týchž důvodů shledal Vrchní soud v Praze 189 uložení povinnosti zaplatit
zálohu předčasným.
Zálohu na náklady insolvenčního řízení nelze zaměňovat se soudním
poplatkem, a proto o osvobození od soudních poplatků nelze na zálohu aplikovat
ani přiměřeně 190 . Pokud jde o osoby povinné k placení zálohy, insolvenční zákon
vylučuje uložit zálohu:
-

insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož

pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích (obdobně jako ZKV v
době do 31.3.2003),
-

orgánu dozoru nebo dohledu 191 .
V soudní praxi se setkáváme se snahou vyhnout se placení zálohy na

náklady insolvenčního řízení např. tím, že insolvenční návrh proti dlužníku podá
statutární orgán dlužníka coby jeho věřitel s tím, že vykonává u dlužníka činnost

187

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v již ve zmiňovaném usnesení sp.zn. KSUL 44 INS 1893/2008,
1 VSHP 96/2008, 1 VSHP 110/2008, ze dne 16.7.2008
188
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze KSHK 45 INS 5103/2009, 1 VSPH 517/2009-A ze dne 9. 1.
2010
189
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 42 INS 8955/2009, 3 VSPH 171/2010-A ze dne 10.6.2010
190
ust. § 138 o.s.ř.
191
ust. § 368 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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statutárního orgánu v pracovním poměru, z něhož jako zaměstnanec má za
dlužníkem pohledávku vyplývající pouze z pracovněprávního vztahu.
Takový navrhovatel s ohledem na výše řečené předpokládá, že je od
placení zálohy na náklady insolvenčního řízení osvobozen.
Tento předpoklad je však nesprávný, jelikož na danou situaci lze plně
aplikovat ustálenou soudní judikaturu 192 , dle nichž činnost statutárního orgánu
obchodní společnosti s ručením omezeným nemůže vykonávat fyzická osoba v
pracovním poměru, a to ani v případě, že není společníkem.
Funkce statutárního orgánu společnosti totiž není druhem práce 193 a vznik
a zánik tohoto právního vztahu není upraven pracovněprávními předpisy, nýbrž se
řídí obsahem společenské smlouvy.
Právní předpisy ani povaha společnosti s ručením omezeným však nebrání
tomu, aby jiné činnosti pro tuto obchodní společnost vykonávaly fyzické osoby na
základě pracovněprávních vztahů, pokud však náplní pracovního poměru (nebo
jiného pracovněprávního vztahu) není výkon činnosti statutárního orgánu.
Z povahy věci plyne, že důvod k uložení povinnosti zaplatit zálohu na
náklady insolvenčního řízení zpravidla nebude dán též v případě insolvenčního
navrhovatele, který splňuje podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro
zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.
Naopak, ustanovení § 144 odst. 2 insolvenčního zákona určuje, že pokud
insolvenční navrhovatel zaplatil požadovanou zálohu, insolvenční soud již nemůže
zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku, nýbrž je povinen při splnění
zákonných předpokladů vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že - jak je
patrno z důvodové zprávy k tomuto ustanovení - tato záloha bude v další fázi
řízení spotřebována především na prověření majetkových poměrů dlužníka též
z hlediska institutů odporovatelnosti, neúčinnosti a neplatnosti právních úkonů.
Zálohu na náklady insolvenčního řízení je insolvenční navrhovatel povinen
zaplatit ve lhůtě, kterou určí insolvenční soud zásadně v usnesení, kterým ukládá
192

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 108/92 či rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21
Cdo 963/2002
193
ust. § 37 odst. 1 písm. b) ZP
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povinnost zaplatit zálohu. Jde o soudcovskou lhůtu, kterou lze prodloužit, nikoli
však zkrátit, a to i po jejím uplynutí. Prominutí zmeškání této lhůty sice není podle
insolvenčního zákona přípustné, ale to neznamená, že by záloha nemohla být
zaplacena později, tj. do doby, než insolvenční soud

z nezaplacení zálohy

nevyvodí níže předvídané důsledky.
Při určení lhůty k zaplacení zálohy u insolvenčního návrhu dlužníka (u
něhož jsou všechny rozhodné skutečnosti osvědčeny) by měl insolvenční soud
přihlédnout k tomu, že o takovém návrhu je povinen rozhodnout nejpozději do
patnácti dnů od jeho podání 194 .
Lhůta, v níž musí insolvenční navrhovatel zálohu zaplatit, počíná dle obecné
úpravy běžet následující den ode dne doručení usnesení. Jelikož se však soudní
judikatura ustálila v závěru, že proti usnesení o zaplacení zálohy se lze odvolat
(k tomuto tématu podrobněji níže), jeví se zde účelným aplikovat ust. § 171 odst. 3
o.s.ř. .
Takový postup však vylučuje ustanovení ust. § 90 insolvenčního zákona, ve
kterém je uvedeno, že ustanovení občanského soudního řádu o odkladu
vykonatelnosti rozhodnutí se pro rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná
v insolvenčním řízení nepoužijí.
Ke sjednocení soudní praxe při řešení této situace přispěl Vrchní soud
v Praze 195 , jenž uzavřel, že lhůta stanovená ke splnění povinnosti zaplatit zálohu
na náklady insolvenčního řízení má být vázána na okamžik právní moci usnesení a
nikoli na okamžik doručení usnesení.
Povinnými k zaplacení zálohy jsou všichni insolvenční navrhovatelé, kteří
se účastní insolvenčního řízení v době, kdy insolvenční soud ukládá povinnost
zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Je-li insolvenčních navrhovatelů
více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně nebo-li solidárně (např.
194

ust. § 134 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
195

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.11.2008, sp.zn. MSPH 96 INS 3778/2008, 2 VSPH
224/2008
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tak, že některý z navrhovatelů uhradí celou zálohu nebo každý z navrhovatelů
uhradí poměrnou část zálohy apod.).
V otázce přípustnosti odvolání proti usnesení, jímž soud ukládá
insolvenčnímu navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení,
zpočátku soudy prvního stupně vycházely ze závěrů rozhodnutí Nejvyššího
soudu 196 , který pro poměry konkursního řízení dospěl při výkladu ustanovení § 5
zákona o konkursu a vyrovnání k závěru, že výzva k zaplacení zálohy na náklady
konkursu je svou povahou usnesením, jímž se upravuje vedení řízení, proti
kterému není odvolání přípustné.
Argumentačním východiskem pro tento závěr byla úvaha, že pravomocné
usnesení (výzva) není exekučním titulem, na jehož základě by bylo možné zálohu
na náklady konkursu vymáhat, a že navrhovatel konkursu má možnost uplatnit
všechny podstatné námitky proti požadavku, aby složil předepsanou zálohu
v rámci odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení zálohy.
Podle konstantní judikatury je proti usnesení ukládajícímu zaplatit zálohu
na náklady insolvenčního řízení, odvolání přípustné.
Ve svém usnesení vyslovil Vrchní soud v Praze 197 následující závěry:
„Odvolací soud zastává názor, že usnesení, jímž soud uložil insolvenčnímu
navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, nenáleží svojí
povahou mezi rozhodnutí insolvenčního soudu činěná při výkonu dohlédací
činnosti ani mezi rozhodnutí, jimiž se upravuje vedení řízení, proti nimž není
odvolání přípustné 198 . Jde o rozhodnutí, kterým insolvenční soud na základě
okolností věci rozhoduje o tom, zda jsou dány důvody k tomu, aby insolvenční
navrhovatel zálohu zaplatil, a v jaké výši, a jelikož z žádného procesního předpisu
neplyne, že toto rozhodnutí nelze odvoláním napadnout, nutno dovodit, že
insolvenční navrhovatel je oprávněn odvolání proti němu podat.“

196

rozhodnutí Nejvyššího soudu196 ze dne 23.8.2000, č.j. 31 Cdo 1972/2000
usnesení Vrchního soudu v Praze usnesení ze dne 19.6.2008, sp.zn. KSPL 29 INS 1329/2008, 1
VSPH 33/2008-A, 1 VSPH 87/2008-A
198
srov.ust.§ 91 zák. č. 182/2006 Sb. a ust. § 202 odst. 1 písm. a) zák č. 91/1963 Sb. občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů
197
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K téže problematice se také ve svém usnesením vyslovil Vrchní soud
v Praze 199 v němž uvedl následující: „Tam, kde soud rozhoduje ve smyslu ust.
§ 10 písm. a) insolvenčního zákona (srov. slova „může uložit“), což je i případ
rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu, zákon výslovně rozhodnutí předjímá“.
Soud v insolvenčním řízení rozhoduje buď tzv. statutárně ve smyslu
ust. § 10 písm. a) insolvenčního zákona nebo v rámci dohlédací činnosti podle
ust. § 10 písm. b) a § 11 insolvenčního zákona. Rozhodování v rámci dohlédací
činnosti má zcela jiný charakter, a proto proti těmto rozhodnutím zásadně není
odvolání přípustné ( ust. § 91 insolvenčního zákona). Tam, kde soud rozhoduje ve
smyslu ust. § 10 písm. a), což je i případ rozhodnutí o povinnosti zaplatit zálohu,
je rozhodnutím, kde soud rozhoduje – nikoliv vyzývá k zaplacení - rozhoduje o
povinnosti zaplatit zálohu; nezaplacení může vést k zastavení řízení či k vymáhání
povinnosti cestou výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Toto rozhodování není
vyjádřením dohlédací činnosti (ve smyslu, že soud dohlíží a zasáhne, když je
třeba, formou rozhodnutí) nad postupem subjektů insolvenčního řízení, nýbrž
originární rozhodovací činností. Tato činnost směřuje ke stanovení povinnosti
ostatním subjektům insolvenčního řízení, tam, kde to zákon ve smyslu ust. § 10
písm. a) výslovně ukládá anebo předpokládá.
Posouzení přípustnosti odvolání proti usnesení vydanému ustanovení se
proto neřídí úpravou insolvenčního zákona, nýbrž ve smyslu ust. § 7 insolvenčního
zákona, obecnou úpravou v občanském soudním řádu.
Proti usnesení, kterým soud ukládá povinnosti zaplatit zálohu na náklady
insolvenčního řízení, je odvolání přípustné.“
Právní teorie i soudní praxe však vychází z toho, že oprávnění podat
odvolání nemá účastník řízení bez dalšího, ale pouze tehdy pokud mu (objektivně
posuzováno) rozhodnutím soudu prvního stupně nebylo zcela vyhověno nebo mu
byla způsobena újma na jeho právech.
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usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.7.2008, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH
96/2008-A, 1 VSPH 110/2008-A

77

Na dané téma Vrchní soud v Praze 200 ve vztahu k rozhodnutí o uložení
povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení - vyslovil, že
insolvenční zákon sice výslovně neupravuje subjektivní přípustnost odvolání proti
usnesení, kterým soud uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního
řízení, avšak z povahy věci může být osobou oprávněnou k podání odvolání jen
ten účastník, jemuž byla rozhodnutím soudu uložena povinnost či způsobena újma
v jeho právech, jež může být reparována cestou odvolacího řízení.
V projednávané věci za takovou osobu označil pouze insolvenčního
navrhovatele (navrhujícího věřitele) a nikoli dlužníka.
Lze tedy uzavřít, že proti usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu může
podat odvolání jen ten účastník, jemuž byla tato povinnost uložena, a jímž je
(logicky) osoba, která podala návrh na zahájení insolvenčního řízení.
Jak vyplývá z výše uvedeného, insolvenční soud při rozhodování o
insolvenčním návrhu zkoumá, zda jsou dány důvody požadovat zaplacení zálohy
na náklady insolvenčního řízení a pokud ano, v jaké výši. Přitom posuzuje, jaké
minimální náklady (včetně odměny insolvenčního správce) lze v daném
insolvenčním řízení předpokládat, a to také (logicky) v závislosti na tom, který ze
způsobů řešení úpadku přichází v konkrétní věci v úvahu.
Pro rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy je zásadně podstatné, jaký
způsob řešení dlužníkova úpadku lze očekávat, a má-li jít o oddlužení, významná
je i forma, v níž bude nejspíše provedeno. K tomu se podrobně vyslovil Vrchní
soud v Praze 201 ve svém usnesení, když dovodil následující (citace z odůvodnění):
„V této souvislosti nutno vzít v úvahu, že při očekávaném oddlužení - zvláště máli jít o splátkový kalendář, kde jsou nároky správce hrazeny v měsíčních splátkách
- je zpravidla zapotřebí zálohy v podstatně nižší výši, než v případě dlužníkova
konkursu. Pokud však dlužník vlastní nemovitost nemalé hodnoty, která není
předmětem zajištění a která na základě souhlasu jeho manželky může být při
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty celá pro uspokojení společných
200

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11.5.2010 v sp.zn. MSPH 91 INS 1628/2010, 3 VSPH
232/2010
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usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 70 INS 6396/2009, 1 VSPH 697/2009 ze dne 27.
4.2010
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nezajištěných závazků použita (a to zřejmě s výtěžkem vyhovujícím podmínce ust.
§ 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona), je třeba počítat i s tím, že věřitelé
mohou zvolit právě tento způsob oddlužení. Při něm se postupuje obdobně jako
v konkursu, a i náklady řízení, k jejichž zajištění je možno požadovat dle
ust. § 108 insolvenčního zákona zálohu, pak zhruba odpovídají nákladům
v případě konkursu. Zásadní odlišnost (rozhodná i z hlediska skladby a rozsahu
majetkové podstaty a tedy též z hlediska případného požadavku zálohy) spočívá
v tom, že v případě konkursu nebude k uspokojení věřitelů zpeněžován všechen
majetek náležející do dlužníkova společného jmění manželů, ale jen ta jeho část,
jež po jeho vypořádání připadne do výlučného vlastnictví dlužníka. Současně však
- oproti oddlužení zpeněžením majetkové podstaty - při konkursu náleží do
majetkové podstaty i postižitelné příjmy dlužníka (viz ust. § 207 odst. 2
insolvenčního zákona) a také veškerý další majetek, který dlužník po prohlášení
konkursu (do jeho skončení) nabude. V intencích řečeného je tedy při úvaze
o požadavku zálohy na náklady insolvenčního řízení rozhodné jak to, zda lze
očekávat oddlužení či konkurs, tak i to, zda je případné oddlužení dosažitelné
oběma možnými způsoby, a který z nich lze nejspíše očekávat“.
Vrchní soud v Praze 202 se vyslovil, že pokud přichází v úvahu řešení
dlužníkova úpadku konkursem, v němž mezi náklady insolvenčního řízení bude
náležet i odměna insolvenčního správce dosahující dle vyhlášky č. 313/2007 Sb.
nejméně 45.000,- Kč a uspokojení těchto nákladů z majetkové podstaty nelze
předpokládat, je záloha stanovená soudem prvního stupně ve výši 50.000,- Kč
přiměřená.
To však neznamená, že při očekávaném řešení dlužníkova úpadku
konkursem je vždy opodstatněné požadovat zálohu ve výši 50.000,- Kč. Například
v usnesení Vrchní soud v Praze 203 vysvětlil, že v konkursu tvoří náklady
insolvenčního řízení mimo jiné vždy i hotové výdaje a odměna insolvenčního
správce, která dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. - bude-li dosaženo výtěžku zpeněžení
připadajícího na zajištěného věřitele nebo alespoň výtěžku určeného k rozdělení
202

usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 45 INS 2986/2008, 1 VSPH 174/2008, 1 VSPH
187/2008 ze dne 8.10.2008
203
usnesení Vrchní soud v Praze sp.zn. KSUL 46 INS 9030/2009, 3 VSPH 8/2010-A ze dne 24.6.2010
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mezi nezajištěné věřitele – dosahují náklady nejméně 45.000,- Kč, jinak se určí
úvahou soudu dle téže vyhlášky. S přihlédnutím k tomu, že v dané věci nebylo
možno předpokládat, že by zpeněžením majetku dlužníka mohly být získány
finanční prostředky postačující k úplné úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to
ani se zohledněním možných dalších přínosů podstaty odpovídajících postižitelné
části očekávaných budoucích příjmů dlužnice ze mzdy (ust. § 207 odst. 2
insolvenčního zákona), odvolací soud dovodil, že není nezbytné požadovat po
dlužnici zaplacení zálohy v maximální možné výši, a k zajištění úhrady budoucích
nákladů insolvenčního řízení (očekávaného nepatrného konkursu) považoval za
postačující zálohu ve výši 15.000,- Kč.
Přichází-li v úvahu

řešení dlužníkova úpadku oddlužením formou

splátkového kalendáře, soudní praxí je většinou považována za postačující nižší
záloha než v případě konkursu. Např. dle rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci 204 který ve svém usnesení uvedl, že záloha na náklady insolvenčního
řízení ve výši 20.000,- Kč v případě, že majetkové a výdělečné poměry dlužníka
svědčí pro přijetí způsobu oddlužení formou splátkového kalendáře, se jeví být
zpravidla nepřiměřeně vysoká. Při takto uvažovaném způsobu oddlužení totiž
záloha neslouží ke krytí odměny či hotových výdajů insolvenčního správce, jelikož
tyto správcovy nároky hradí v průběhu oddlužení dlužník z částky určené pro
splátky nezajištěným věřitelům. Tuto okolnost je nutno vzít v potaz již při
posuzování přípustnosti oddlužení - příjmy dlužníka musí postačovat nejen
k úhradě alespoň 30 % pohledávek jeho nezajištěných věřitelů, ale také k úhradě
odměny a hotových výdajů správce; tyto nároky správce, v případě, že oddlužení
splátkovým kalendářem bude trvat zákonem předpokládanou dobu 5 let, činí
minimálně 45.000,- Kč.
Z hlediska dané problematiky (požadavku zálohy při očekávaném
oddlužení) obecně nutno zdůraznit, že povinnost zaplatit zálohu je navrhovateli
ukládána ve fázi řízení, kdy je nejisté, zda
-

oddlužení bude povoleno a zda v důsledku toho nedojde k prohlášení

konkursu nebo zda
204

rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30.9.2008, sp.zn. KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL
119/2008
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-

již povolené oddlužení insolvenční soud schválí a rozhodne o prohlášení

konkursu anebo zda
-

již schválené oddlužení insolvenční soud zruší a rozhodne o prohlášení

konkursu.
S ohledem na okolnosti věci nechává insolvenční zákon na úvaze
insolvenčního soudu, jaký postup zvolí v případě nezaplacení zálohy ve stanovené
lhůtě, tzn. zda :
- insolvenční řízení zastaví - učiní tak především tehdy, bude-li mít za to, že
důvody pro zaplacení zálohy nadále trvají, nicméně není zde reálný předpoklad
úspěšného či včasného vymožení zálohy cestou výkonu rozhodnutí, a v řízení tedy
bez požadovaného zaplacení zálohy není možné pokračovat, nebo
- přikročí k jejímu vymáhání (cestou výkonu rozhodnutí) - učiní tak především
v případě, že bude mít za to, že důvody pro zaplacení zálohy nadále trvají, a že lze
současně předpokládat, že výkon rozhodnutí postihující majetek insolvenčního
navrhovatele bude úspěšně a rychle proveden; v této souvislosti ovšem
poukazujeme na to, že po dobu insolvenčního řízení (od jeho zahájení) nelze
provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví
dlužníka 205 , a proto je-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, jenž má zálohu
zaplatit, je za trvání insolvenčního řízení úvaha o zajištění zálohy na náklady
insolvenčního řízení jejím vymožením fakticky vyloučena, anebo
- pokračuje v řízení, aniž by postupoval způsoby uvedenými výše – učiní tak
především tehdy, pominuly-li důvody, pro něž bylo třeba zálohu zaplatit či ji
vymoci, např. ukáže-li se, že prostředky nutné ke krytí nákladů insolvenčního
řízení lze zajistit jinak.
O následcích nezaplacení zálohy však musí být insolvenční navrhovatel v
rozhodnutí poučen.
Insolvenční zákon co do důsledků nezaplacení soudem požadované zálohy
nerozlišuje, zda tuto povinnost nesplnil jakožto insolvenční navrhovatel dlužník či
jeho věřitel. Nutno však poukázat na judikaturu Ústavního soudu týkající se zálohy

205

ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
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na náklady konkursu 206 , v níž se prosadil názor, že povinnost složit zálohu, včetně
důsledku, že řízení bude zastaveno, jestliže záloha nebude zaplacena řádně a včas,
zatěžuje především navrhujícího věřitele, který na rozdíl od dlužníka nebývá
v úpadkové situaci a že tudíž zájem na projednání konkursu (úpadku) převažuje
nad zájmem zajistit dodatečné finanční krytí nákladů konkursu (insolvenčního
řízení).
Problematikou důsledků spojených s nezaplacením zálohy dlužníkem se
zabývá ve svém usnesení Vrchní soud v Praze 207 , z něhož plyne, že: „Pokud není
ve stanovené lhůtě splněna povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního
řízení, je na úvaze soudu, zda před rozhodnutím o insolvenčním návrhu řízení
zastaví, anebo přikročí k jejímu vymáhání. Je ovšem třeba brát v potaz, že z logiky
věci se nabízí druhý způsob zejména tam, kde je insolvenčním navrhovatelem
věřitel, tedy osoba od dlužníka odlišná, vůči níž, obecně vzato, může soud být s
vymáháním takové pohledávky úspěšný. Jinak je tomu v případě, kdy je
insolvenční návrh podán dlužníkem, neboť pokud mu bude vyhověno, tedy dojde k
zjištění úpadku, musí být rozhodnuto i o způsobu řešení úpadku, přičemž bude-li
tímto řešením konkurs, kterého se zde dlužník domáhá, je provedení výkonu
rozhodnutí a exekuce za jeho trvání i nadále buď zcela vyloučeno či umožněno
toliko ve vztahu k pohledávkám, u nichž to insolvenční zákon výslovně stanoví 208 ,
což ovšem není případ nároku z titulu zálohy na náklady insolvenčního řízení.
Toho by si měl být dlužník vědom a insolvenční návrh by měl podat včas, jak mu
to ostatně insolvenční zákon ukládá, tedy v době, kdy má k dispozici prostředky
potřebné k úhradě zálohy, popř. kdy ještě je schopen si tyto prostředky opatřit
(např. zpeněžením svého majetku). Jde proto výlučně k jeho tíži, že insolvenční
návrh nepodal bez zbytečného odkladu poté, kdy se o svém úpadku dozvěděl a kdy
měl nebo si mohl opatřit prostředky k úhradě zálohy“.
Naproti tomu osoba odlišná od dlužníka, která zaplatila zálohu, může
uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou
206

např. nález publikovaný pod sp.zn. II.ÚS 1/07 ze dne 9.8.2007
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.9.2009, sp.zn. KSPA 56 INS 5036/2009, 1 VSPH
559/2009-A
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ust. § 267 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
207
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podstatou 209 . Náhrada této zálohy však připadá do úvahy jenom v případě, že
výtěžek zpeněžení majetkové podstaty postačuje ke krytí ostatních zapodstatových
pohledávek 210 . Zálohu na náklady konkursu, kterou zaplatil dlužník, je třeba
považovat za zpeněžení majetkové podstaty.
Ustanovení o záloze na náklady insolvenčního řízení se přiměřeně použijí i
v případě zálohy na náklady předběžného správce ustanoveného za trvání
moratoria.

5. 5. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení
Insolvenční úprava spojuje již k okamžiku zahájení insolvenčního řízení 211
– řadu nových hmotněprávních a procesních účinků, které předchozí úprava
spojovala až s okamžikem prohlášení konkursu. Smyslem tohoto rozšíření je
docílit toho, aby po celou dobu insolvenčního řízení existoval právní režim
umožňující co nejefektivnější uspokojení věřitelů. Se zahájením insolvenčního
řízení spojeny následující účinky:
- pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty (nároky, jež s majetkem
podstaty přímo či nepřímo souvisejí) nemohou být uplatněny žalobou (tj.
individuálně mimo režim insolvenčního řízení), lze-li je uplatnit přihláškou (je-li
taková žaloba podána, nelze než jí zamítnout);
- právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka
nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit (realizovat) a nově
nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem (např. při zajištění
pohledávek z úvěrového financování nebo při zajištění 212 , to platí i pro zřízení
soudcovského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení

209

ust. § 168 odst. 2 písm. j) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon,
ve znění pozdějších předpisů
210

ust. § 297 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
211
ust. § 97 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
212
srov. ust. § 41 a ust. § 366 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
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insolvenčního řízení 213 ;
- výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví
dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit,
nelze jej však provést (použít k uspokojení jediného oprávněného věřitele na úkor
ostatních insolvenčních věřitelů) – k tomu viz speciální úpravu ust. § 267
insolvenčního zákona pro případ konkursu.
Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem (dnem, hodinou
a minutou) zveřejnění oznámení o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním
rejstříku a zásadně trvají do skončení insolvenčního řízení (např. v konkursu do
právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu a jde-li o reorganizaci, do schválení
reorganizačního plánu 214 . Dlužno dodat, že v průběhu legislativního procesu bylo
bezúspěšně navrhováno, aby se účinky u věřitelských insolvenčních návrhů
připojovaly až k době rozhodnutí o úpadku, s odůvodněním, že jinak bude tato
úprava zneužívána k účelovým insolvenčním návrhům 215 .
Výše uvedené trvající pochybnosti vyústily v záměr změnit právní úpravu
tak, aby v odůvodněných případech bylo umožněno přivodit zánik účinků
spojených se zahájením insolvenčního řízení ještě před skončením insolvenčního
řízení. Podle těchto uvažovaných legislativních návrhů by insolvenční soud
nařizoval jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka (věřitele
dlužníka) také tehdy, nejsou-li předpoklady, za nichž lze rozhodnout bez jednání,
splněny nejpozději po uplynutí třiceti dnů od podání insolvenčního návrhu.Termín
jednání by určil insolvenční soud tak, aby se konalo nejpozději do dvou měsíců od
podání insolvenčního návrhu, a nebylo-li by o insolvenčním návrhu rozhodnuto do
dvou měsíců od jeho podání, insolvenční soud by byl povinen rozhodnout do tří
dnů po uplynutí této lhůty o účincích spojených se zahájením insolvenčního řízení;
tyto účinky by zůstaly nadále zachovány jen v rozsahu uvedeném v rozhodnutí.
Tento návrh uvažuje též stanovit, že proti tomuto rozhodnutí, které musí být
213

srov. ust. § 338b o.s.ř.) - k tomu viz i úpravu § 248 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro případ konkursu
214
srov. ust. § 309 odst. 4 IZ a ust. § 348 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
215
ust. § 109 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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odůvodněno a které se doručuje zvlášť insolvenčnímu navrhovateli a dlužníku,
není odvolání přípustné.
Insolvenční zákon chrání věřitele před promlčením či zánikem jejich
pohledávek vůči dlužníkovi prekluzí úpravou, podle níž zahájením insolvenčního
řízení dochází ke stavení promlčecích a prekluzivních lhůt ohledně pohledávek, jež
mají být uplatněny (přihláškou) v insolvenčním řízení. To znamená, že pokud tyto
lhůty měly začít běžet až po zahájení insolvenčního řízení, jejich běh nezačne, a
pokud začaly běžet dříve, od zahájení insolvenčního řízení již dál neběží. Nutno
podotknout, že obdobné účinky spojuje ustanovení 173 odst. 4 insolvenčního
zákona se samotným podáním přihlášené pohledávky u insolvenčního soudu.
Počátek lhůty pro přihlášení pohledávek se již určuje od zahájení
insolvenčního řízení, a nikoli (jako předchozí úprava) až od rozhodnutí o
úpadku 216 . Tomu odpovídá povinnost insolvenčního soudu vyzvat insolvenční
věřitele k podání přihlášky nejenom v rozhodnutí o úpadku, ale také již před
rozhodnutím o úpadku, a to buď
a)

v rámci oznámení o zahájení insolvenčního řízení, nebo

b)

samostatně vyvěšením výzvy na úřední desce insolvenčního soudu se

současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku.
Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek stanoví vyhláška Ministerstva
spravedlnosti.
Náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek stanoví vyhláška Ministerstva
spravedlnosti o jednacím řádu pro insolvenční řízení 217 .
Známým věřitelům dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště
nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska - jimž
je insolvenční soud povinen doručit výzvu k podávání přihlášek pohledávek zvlášť
začíná lhůta k podání přihlášek běžet až ode dne, kdy jim výzva k podávání
přihlášek bude doručena zvlášť.

216

ust. § 110 odst. 1 IZ ve spojení s ust. § 109 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů
217
vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení
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Věřitelé mohou podávat přihlášky pohledávek až do uplynutí lhůty
stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později,
insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení
neuspokojují. Z těchto důvodů je právně významné, zda lhůta k přihlášení
pohledávek je lhůtou hmotněprávní či procesněprávní. Odlišnost v počítání těchto
lhůt přitom tkví v tom, že na rozdíl od hmotněprávní lhůty, jež je zachována jen
pokud je podání, jímž je právo uplatňováno (např. přihláška pohledávky do
insolvenčního řízení), podáno nejpozději v poslední den lhůty u soudu, k
zachování procesněprávní lhůty postačí, je-li podání posledního dne lhůty
odevzdáno orgánu, který má povinnost jej doručit. Judikatura vrchních soudů
dovodila, že lhůta stanovená dle ust. § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona k
přihlášení pohledávek je lhůtou procesněprávní (viz následující judikát), a
přihláška je proto podána včas, je-li posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který
má povinnost podání doručit. Jak uzavřel Vrchní soud v Praze 218 , na běhu lhůty
stanovené k podání přihlášek v rozhodnutí o úpadku nic nemění skutečnost, že
insolvenční soud v tříměsíční lhůtě po rozhodnutí o úpadku rozhodl postupem
podle ust. § 149 odst. 1 IZ o způsobu řešení úpadku, např. o prohlášení konkursu.
Vrchní soud v Praze 219 vyslovil následující závěry: “Za situace, kdy
insolvenční zákon (na rozdíl od jiných případů uplatnění práva v insolvenčním
řízení) lhůtu k podání přihlášek stanovenou rozhodnutím o úpadku nedefinuje
způsobem, z nějž by vyplýval její hmotněprávní charakter, je podle názoru
odvolacího soudu namístě, aby ve smyslu výše uvedené judikatury Ústavního
soudu (jde o nález Ústavního soudu sp.zn. III.ÚS 545/99) byla i tato lhůta (stejně
jako přihlašovací lhůta dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání)
aplikována coby lhůta procesněprávní, když v rozhodných aspektech jsou tyto
lhůty koncipovány obdobně. I lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku dlužníka 220
totiž představuje konečnou propadnou lhůtu k přihlášení pohledávek, s jejímž
zmeškáním (s opožděným podáním přihlášky) je přímo spojen pouze procesní
důsledek vyloučení z insolvenčního řízení (resp. neúčasti v něm), nikoli zánik
218

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008, sp.zn. KSUL 45 INS 442/2008, 1 VSPH
101/2008
219
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29.4.2008, sp.zn. KSKH 41 INS 128/2008, 1 VSPH 8/2008
220
ust. § 136 odst. 2 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů
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hmotného práva (pohledávky), jež nadále trvá. Na tom nic nemění skutečnost, že v
případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením může dojít po jeho splnění k
osvobození dlužníka od placení svých závazků (ztrátě jejich vymožitelnosti) i ve
vztahu k pohledávkám, které byly přihlášeny opožděně 221 , anebo že takové
pohledávky v případě řešení úpadku reorganizací bez náhrady zaniknou účinností
schváleného reorganizačního plánu 222 . Naopak, tyto okolnosti jen podporují závěr,
že není-li konečná lhůta k podání přihlášek stanovena zákonem výslovně jako
hmotněprávní, je nutno ji interpretovat “ve prospěch” dlužníkových věřitelů jako
lhůtu procesněprávní. Z hlediska těchto závěrů nemá žádného významu
skutečnost, že účinky stavění promlčecí doby (popř. prekluze) nastávají v případě
uplatnění pohledávky přihláškou (stejně v případě jejího uplatnění žalobou) až
dnem, kdy dojde soudu, a že tento důsledek je pro případ přihlášky do
insolvenčního řízení spojen speciálně až s jejím doručením (příslušnému)
insolvenčnímu soudu 223 ”.
Přihláška pohledávky je procesní úkon věřitele adresovaný soudu, jejž je
možno učinit také telefaxem či v elektronické podobě. Má-li mít takové uplatnění
pohledávky požadované účinky, je nutno jej doplnit předložením jejího originálu
nebo písemného podání shodného znění nejpozději do tří kalendářních (nikoli
pracovních) dnů, jinak se k takovému telefaxovému či elektronickému podání
nepřihlíží. To neplatí - předložení originálu či písemného podání shodného znění
se nevyžaduje - v případě elektronické přihlášky pohledávky opatřené zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (viz pasáž o zaručeném
elektronickém podpisu v části 5/3). Uvedená lhůta k doplnění telefaxového či
elektronického podání je lhůtou procesněprávní a proto postačí, bude-li doplněné
podání odevzdáno k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Z výše
uvedeného rovněž vyplývá, že dojde-li k předložení originálu telefaxového či
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ust. § 414 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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ust. § 356 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
223
ust. § 173 odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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elektronického podání nebo písemného podání shodného znění po uplynutí
třídenní lhůty, nejedná se o „doplnění přihlášky podané telefaxem či elektronicky“,
nýbrž o „samostatné podání“. Přihláška pohledávky je za této situace včasná
(nastolí procesní účinky přihlášky) tehdy, jestliže originál telefaxového či
elektronického podání nebo písemné podání shodného znění byly podány u soudu
nebo na poště či jiného orgánu, který má povinnost je doručit, v době, v níž lhůta
k podání přihlášky ještě běžela 224 .
V případě uplatnění pohledávky telefaxem je nutno mít na zřeteli, že se při
něm neuplatní pravidlo, podle kterého je lhůta zachována, je-li posledního dne
lhůty podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Orgánem, který
má povinnost doručit podání, se podle ustálené judikatury rozumí především
držitel poštovní licence (pošta) popř. věznice pro osoby ve výkonu trestu nebo ve
vazbě a nikoli provozovatel telefaxového spojení 225 . Z hlediska posouzení
zachování lhůty pro podání přihlášky pohledávky je proto rozhodující okamžik,
kdy telefaxové podání došlo soudu a nikoli okamžik, kdy bylo takové podání
vloženo do telefaxového přístroje, popř. okamžik, kdy bylo zahájeno jeho
odesílání na telefaxové číslo soudu.
5. 6. Moratorium
Institut moratoria je určen dlužníkům

- podnikatelům, jímž lze

prostřednictvím dočasného zákazu vydání rozhodnutí o úpadku poskytnout
příležitost k nalezení způsobu jak překonat jejich úpadek nebo hrozící úpadek,
prostřednictvím tzv. předúpadkového moratoria 226 .
K podání návrhu na vyhlášení moratoria je oprávněn pouze dlužník (fyzická
či právnická osoba), který je podnikatelem. Toto právo nemá právnická osoba v
likvidaci, i kdyby byla podnikatelem, a ani finanční instituce, pojišťovny a

224

k tomu viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4.9.2008 sp.zn. KSUL 45 INS 1695/2008,
1 VSPH 109/2008-P7
225
např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2000, sp.zn. 26 Cdo 2378/99, publikované ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 17/2002)
226
ust. § 125, § 126 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
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zajišťovny vyjmenované v insolvenčním zákoně, u nichž je použití příslušných
ustanovení insolvenčního zákona upravující moratorium vyloučeno.
Návrh na moratorium musí dlužník podat nejpozději
-

do sedmi dnů ode dne, kdy podal insolvenční návrh;

-

do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh podaný

věřitelem.
Vrchní soud v Praze 227 formuloval a odůvodnil závěr, že lhůta k podání
návrhu na vyhlášení moratoria je lhůtou procesní. To znamená, že lhůta k podání
tohoto návrhu je zachována, je-li posledního dne lhůty dlužníkův návrh podán u
soudu nebo odevzdán orgánu, který má povinnost podání doručit.. Procesní
charakter této lhůty lze dovodit ze skutečnosti, že insolvenční zákon výslovně
nestanoví, že lhůta k podání návrhu na prohlášení moratoria má hmotněprávní
charakter, a taktéž z toho, že i v případě lhůty k podání přihlášky pohledávky se
soudní praxe přiklonila k závěru, že jde o lhůtu procesní. Obdobně tomu je i
v případě lhůty stanovené dlužníku k předložení reorganizačního plánu či lhůty
k podání návrhu na povolení oddlužení.
Návrh na moratorium musí obsahovat vedle obecných náležitosti podání
všechny skutečnosti, které odůvodňují jeho vyhlášení (včetně skutečností, které
osvědčují úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a včetně stabilizačních opatření,
které dlužník hodlá provést po dobu moratoria).
Povinnými přílohami návrhu na moratorium jsou:
-

seznamy (majetku, závazků, zaměstnanců) a listiny (dokládající úpadek

nebo hrozící úpadek), které je povinen připojit k insolvenčnímu návrhu,
-

poslední účetní závěrka, písemné prohlášení většiny dlužníkových věřitelů,

počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením moratoria souhlasí;
podpisy věřitelů na tomto prohlášení musejí být úředně ověřeny.

227

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.1.2010 sp.zn. KSCB 25 INS 6516/2009, 1 VSPH
799/2009-A
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S účinností ode dne 20.7. 2009 (novelou insolvenčního zákona provedenou
zák.č. 217/2009 Sb.) je zrušen soudní poplatek za podání návrhu na moratorium.
Účelem tohoto opatření je odstranit finanční zátěž pro dlužníky hodlající využít
(ochranného) institutu moratoria.
Podle předchozí právní úpravy za návrh na vyhlášení moratoria zahájeného
před účinností novely byl navrhující dlužník povinen zaplatit dle položky 9
sazebníku soudních poplatků - šlo o přílohu k zák. č. 549/1991 Sb., o soudních
poplatcích - soudní poplatek ve výši 50.000,- Kč. Řízení o návrhu na vyhlášení
moratoria bylo tak spolu s incidenčními spory (u nichž je stanoven soudní
poplatek ve výši 5.000,- Kč výjimkou z úpravy, dle které jsou řízení, v nichž se
řeší dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek, osvobozena od soudního poplatku
(srov. ust. § 11 odst. 1 písm. j) SoudP). Účelem zpoplatnění návrhu na vyhlášení
moratoria byla patrně prevence před zneužitím tohoto institutu dlužníky, kteří
nesplňují předpoklady pro vyhlášení moratoria. Výše poplatku za řízení v prvním
stupni odpovídala maximální výši zálohy na náklady insolvenčního řízení .
Poplatková povinnost podle předchozí úpravy (účinné do 20.7.2009)
vznikala podáním návrhu na vyhlášení moratoria. Zákonná úprava, kdy soudní
poplatek nebyl zaplacen zároveň s podáním návrhu na vyhlášení moratoria,
v insolvenčním zákonu chybí, přičemž zákon o soudních poplatcích ukládá soudu,
aby vyzval poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, s
tím, že po marném uplynutí této lhůty řízení zastaví. Insolvenční soud rozhodne o
návrhu na moratorium do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy
mu takový návrh došel. Řešení “kolize” této lhůty závisí na tom, zda lhůta určená
v insolvenčním zákoně je lhůtou “absolutní”, v níž je insolvenční soud povinen
rozhodnout vždy (bezvýjimečně, tj. bez ohledu na zaplacení soudního poplatku),
či nikoli. Nelze-li lhůtu k rozhodnutí překročit, nabízí se analogická aplikace
ustanovení ust. § 4 odst. 1 písm. e) SoudP, dle níž by insolvenční soud uložil
povinnost zaplatit soudní poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o
insolvenčním návrhu. Je-li návrh na moratorium odmítnut, insolvenční soud
rozhodne o vrácení (zaplaceného) soudního poplatku analogicky dle ust. § 10
odst. 3 SoudP. V případě, že lhůtu k rozhodnutí o návrhu na moratorium lze
překročit, insolvenční soud nejprve vyzve navrhovatele, aby v určené lhůtě
90

zaplatil soudní poplatek za moratorium, a o návrhu rozhodne až po jeho
(včasném) zaplacení, jinak řízení zastaví. Je otázkou, jak se k tomuto problému
soudní praxe postaví.
O návrhu na moratorium musí insolvenční soud rozhodnout do konce
pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel. Jelikož
jde o velmi krátkou lhůtu, je výzva insolvenčního soudu k odstranění vad návrhu,
vyloučena.
Insolvenční soud vyhlásí moratorium, jestliže:
-

jsou splněny (formální) předpoklady uvedené v insolvenčním zákoně, tzn. že

-

návrh byl podán včas a oprávněnou osobou,

-

návrh obsahuje náležitosti a přílohy stanovené 228 insolvenčním zákonem,

(insolvenční soud při rozhodování o návrhu na moratorium přezkoumává toliko
formální předpoklady pro jeho vyhlášení a nezabývá se skutečnostmi, kterými
dlužník v návrhu věcně odůvodňuje vyhlášení moratoria) a dosud nebylo
rozhodnuto o insolvenčním návrhu. Návrh na moratorium odmítne, jestliže shora
uvedené podmínky nejsou splněny.
Rozhodnutí o vyhlášení moratoria nebo odmítnutí návrhu na moratorium
insolvenční soud doručí jeho vyvěšením na úřední desce soudu s jeho současným
zveřejněním v insolvenčním rejstříku a zvlášť ho doručí dlužníkovi, předběžnému
správci, byl-li ustanoven a prozatímnímu věřitelskému výboru, byl-li jmenován.
Proti rozhodnutí o vyhlášení moratoria není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o
odmítnutí návrhu na moratorium se může odvolat pouze dlužník.
Účinky moratoria stanovené nastávají okamžikem (dnem, hodinou a
minutou) zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení moratoria v insolvenčním rejstříku a
trvají po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle však (i kdyby byla
navrhována delší lhůta) tři měsíce.
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Insolvenční soud může na návrh dlužníka moratorium výjimečně prodloužit
nejdéle o třiceti dnů, jestliže dlužník k takovému návrhu připojí :
-

seznam závazků aktualizovaný ke dni jeho podání a

-

písemné prohlášení většiny jeho věřitelů, počítané podle výše jejich

pohledávek, že s prodloužením moratoria souhlasí; podpisy věřitelů na tomto
prohlášení musejí být úředně ověřeny.
Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka, a proto
nemohou ani nastat účinky spojené s tímto rozhodnutím. Účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení však v zásadě zůstávají zachovány. S účinností
moratoria zanikají insolvenčním soudem nařízená předběžná opatření, neurčil-li
insolvenční soud v rozhodnutí o vyhlášení moratoria jinak.
V průběhu moratoria mohou věřitelé
-

přistoupit do insolvenčního řízení (tj. mohou podávat další insolvenční

návrhy),
-

přihlašovat své pohledávky za dlužníkem.
Účinky těchto úkonů 229 zásadně nastávají až zánikem moratoria. To mimo

jiné znamená, že insolvenční soud o dalších insolvenčních návrzích a přihlášených
pohledávkách uplatněných v průběhu moratoria nejedná (nečiní ohledně nich
žádné procesní úkony, např. neodstraňuje jejich vady, neodmítá je apod.). Přitom
však jak přihlášení věřitelé, tak i osoby uvedené v seznamu závazků, jejž je
dlužník povinen připojit k návrhu na moratorium se pro účely moratoria (např. při
postupu považují za věřitele dlužníka 230 .
Insolvenční zákon dlužníkovi dovoluje, aby po dobu trvání moratoria
přednostně (tj. před dříve splatnými závazky) hradil závazky bezprostředně
související se zachováním provozu jeho podniku vzniklé v posledních třiceti dnech
před vyhlášením moratoria nebo po něm. Takové úkony dlužníka tedy nejsou vůči
věřitelům dlužníka a insolvenčnímu správci neúčinné dle ust. § 241 odst. 5 písm.
229
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c) insolvenčního zákona a nelze je ani trestně postihnout (nejde o trestný čin
zvýhodňování věřitele). Smyslem této úpravy je pomoci dlužníkovi, aby překonal
úpadek a co nejrychleji ozdravil (sanoval) svůj podnik. S ohledem na výjimečnost
tohoto ustanovení se při výkladu toho, jaké závazky lze zařadit mezi závazky
bezprostředně související se zachováním provozu podniku, je třeba postupovat
spíše restriktivně. Nepochybně však půjde např. o dlužníkovy platby za energie,
suroviny, zboží nebo služby bezprostředně nutné pro výrobu nebo dokončení
rozpracovaných zakázek apod.
V návaznosti na výše řečené se zakazuje věřitelům dlužníka odstoupit od
smluv nebo vypovědět smlouvy na dodávky energií a surovin, zboží a služeb, které
ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespoň po dobu 3 měsíců, a to z důvodu
-

prodlení dlužníka s placením úhrady za zboží nebo služby, ke kterému došlo

před vyhlášením moratoria, nebo
-

zhoršení majetkové situace dlužníka.

Tento zákaz však pro věřitele platí pouze tehdy, jestliže dlužník na základě těchto
smluv hradil řádně a včas alespoň závazky bezprostředně související s provozem
podniku dlužníka vzniklé v posledních třiceti dnech před vyhlášením moratoria
nebo po něm. Tato úprava v zájmu naplnění účelu moratoria prolamuje v
neprospěch dlužníkových věřitelů zásadu pacta sunt servanda (uzavřené smlouvy
je třeba dodržovat). Věřitelé, kteří se tohoto účinku obávají, nemusejí s návrhem
na moratorium souhlasit nebo mohou podat návrh na ustanovení předběžného
správce či návrh na zrušení moratoria. Dlužno uvést, že pohledávky věřitelů
vzniklé za trvání moratoria z výše uvedených smluv jsou pohledávkami za
majetkovou podstatou. Pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria
vyhlášeného před zahájením insolvenčního řízení z těchto smluv, bylo-li
insolvenční řízení zahájeno ve lhůtě do 1 roku od zániku moratoria, jsou
pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou 231 .
Započtení (kompenzace) je způsob zániku vzájemně se kryjících pohledávek
dlužníka a věřitele. Obecná úprava započtení je obsažena v občanském zákoníku
231
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pro obchodně-závazkové vztahy platí navíc speciální úprava v obchodním
zákoníku. Insolvenční zákon v dosavadní podobě upravoval odchylky od obecné
úpravy jen v souvislosti s účinky rozhodnutí o úpadku tak, že omezil vzájemné
započtení dlužníka a jeho věřitele.
S účinností novely ze dne 20.7.2009, provedenou zák.č. 217/2009 Sb. bylo
doplněno ustanovení § 122 insolvenčního zákona o odst. 3, jenž po dobu trvání
moratoria, tj. od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o vyhlášení moratoria
v insolvenčním rejstříku až do zániku moratoria, zakazuje započtení (lhostejno zda
na základě jednostranného nebo dvoustranného právního úkonu) vzájemných
pohledávek dlužníka a jeho věřitelů.
Přímým impulsem k zavedení této úpravy byly dosavadní zkušenosti s využitím
institutu započtení v mediálně sledovaných insolvenčních řízeních tuzemských
skláren, kdy věřitelé (především banky) v průběhu moratoria jednostranně
započítávali své pohledávky vůči vzájemným pohledávkám těchto dlužníků (šlo
především o pohledávky na výplatu finančních prostředků nacházejících se na
účtech bank), čímž došlo k faktickému „odčerpání„ zmiňovaných finančních
prostředků a následnému prohloubení (nikoli překonání) úpadkové situace
dlužníků. Účelem nové úpravy tudíž je, jak zmiňuje i důvodová zpráva k tomuto
ustanovení, ochrana dlužníka - podnikatele, který poctivě usiluje o řešení svého
úpadku nebo hrozícího úpadku sanační formou (např. s využitím institutu
moratoria), když především jednostranné započítávání pohledávek věřiteli může
proti takovému záměru působit a posilovat tak v rozporu s obecným směřováním
IZ likvidační úpadkové procesy. Zákaz započtení platí, i pokud zákonné podmínky
tohoto započtení byly splněny před vyhlášením moratoria. Jinak řečeno, právní
úkon směřující k započtení (kompenzační projev) je po vyhlášení moratoria
nedovolený i kdyby se pohledávky setkaly (okamžik splatnosti pohledávky, která
se stala splatnou, nastal) ještě před vyhlášením moratoria. Dlužno dodat, že
obdobná úprava platí i pro reorganizaci - podle novelizovaného ust. § 324 odst. 3
insolvenčního zákona od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace
v insolvenčním rejstříku není přípustné započtení vzájemných pohledávek
dlužníka a věřitele, ledaže insolvenční soud určí jinak předběžným opatřením.
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Zákaz započtení neplatí absolutně, v odůvodněných případech bude moci
insolvenční soud k návrhu oprávněné osoby vydat „speciální“ předběžné opatření,
jímž se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele udělí souhlas i
v době trvání moratoria.
Jestliže bylo vyhlášeno moratorium, může insolvenční soud i bez návrhu
ustanovit dlužníkovi předběžného správce. Insolvenční soud je povinen ustanovit
dlužníkovi předběžného správce, navrhne-li to dlužník před rozhodnutím o návrhu
na vyhlášení moratoria – v tom případě ustanoví insolvenční soud předběžného
správce v rozhodnutí o vyhlášení moratoria;
Osobám, které ustanovení předběžného správce navrhly a nejsou zároveň
insolvenčními navrhovateli, může insolvenční soud uložit, aby ve stanovené lhůtě
zaplatily zálohu na náklady předběžného správce. Insolvenční soud přitom použije
přiměřeně ustanovení o záloze na náklady insolvenčního řízení. To mimo jiné
znamená, že povinnost zaplatit zálohu na náklady předběžného správce nelze
uložit zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních
nárocích, ani orgánu dozoru nebo dohledu.
Proti rozhodnutí o výzvě k zaplacení zálohy na náklady předběžného
správce není odvolání přípustné a je na úvaze insolvenčního soudu, zda v případě
jejího nezaplacení řízení o návrhu na ustanovení předběžného správce zastaví
(předběžného správce do funkce neustanoví) či zda přikročí k jejímu vymáhání.
Jak již bylo zmíněno výše, insolvenční zákon s účinností ode dne 20.7.2009
nově formuluje zákaz započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele po
dobu trvání moratoria. Zároveň jako záruku proti případné nepřiměřené tvrdosti
takového zákazu je umožněno insolvenčnímu soudu předběžným opatřením udělit
s případným započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele po dobu
trvání moratoria souhlas. Jde o jedno ze „speciálních“ předběžných opatření, jenž
se od „obecného“ předběžného opatření v insolvenčním řízení odlišuje tím, že toto
předběžné opatření může insolvenční soud nařídit jen za následujících podmínek:
-

na návrh dlužníka či insolvenčního správce (v závislosti na tom, kdo z nich

je v době rozhodnutí k započtení oprávněn), věřitele, jehož se započtení týká nebo
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osoby, která na tom má právní zájem, přičemž navrhovatel je povinen složit jistotu
-

neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů,

-

z důvodů hodných zvláštního zřetele.

Podmínky pro nařízení uvedeného předběžného opatření budou dány především v
případech, kdy požadovaný zápočet vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele
nebude mít podstatný vliv na realizaci stabilizačních opatření, které dlužník v zájmu překonání úpadku či hrozícího úpadku - hodlá provést po dobu moratoria.
O takovou situaci půjde např. tehdy, kdy předmětem zápočtu bude fakticky
nedobytná pohledávka dlužníka (dlužníkův dlužník bude nemajetný nebo budou
chybět podklady pro soudní vymáhání pohledávky apod.).
Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření se doručuje vyvěšením na
úřední desce insolvenčního soudu a jeho současným zveřejněním v insolvenčním
rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, navrhovateli a věřitelům, na jejichž
pohledávky se předběžné opatření vztahuje, se doručuje do vlastních rukou.
Proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je odvolání přípustné,
přičemž o odvolání proti němu (stejně jako proti rozhodnutí o nařízení jiného
předběžného opatření nebo proti rozhodnutí o úpadku anebo rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku) rozhodne odvolací soud „přednostně a s nejvyšším urychlením“,
nejpozději v pořádkové lhůtě do dvou měsíců od předložení odvolání soudem
prvního stupně. Přitom úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání,
doručení odvolání ostatním účastníkům řízení a potřebná šetření nečiní soud
prvního stupně, jak je to v občanském soudním řízení obvyklé, ale odvolací
soud 232 .
Návrh na nařízení předběžného opatření insolvenční soud
- zamítne (neshledal-li důvody pro jeho nařízení), nebo
- odmítne (např. proto, že nebyla složena jistota podle ust. § 75b o.s.ř.), anebo
- řízení o něm zastaví (např. z důvodu zpětvzetí).
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Tato rozhodnutí se doručují zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci a
navrhovateli předběžného opatření.
Dle novelizovaného ust. § 82 odst. 3 písm. b) insolvenčního zákona může
insolvenční soud za shora uvedených podmínek předběžným opatřením udělit
souhlas s případným započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po
okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku.

Moratorium vždy zaniká uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno, tj.
uplynutím doby uvedené v návrhu na moratorium, nejdéle do tří měsíců nebo
uplynutím doby, o kterou insolvenční soud prodloužil trvání moratoria, max. ještě
o 30 dnů 233 . Předtím moratorium zaniká
-

jeho zrušením;

-

zamítnutím nebo odmítnutím insolvenčního návrhu;

-

zastavením insolvenčního řízení.
Insolvenční soud zruší moratorium na návrh většiny věřitelů, počítané

podle výše jejich pohledávek, uvedené v seznamu závazků – o tomto návrhu
rozhodne insolvenční soud neprodleně; Insolvenční soud zruší moratoriu bez
návrhu, jestliže
- dlužník uvedl v návrhu na moratorium nepravdivé údaje, a to jak ohledně
skutečností, kterými odůvodňoval vyhlášení moratoria, tak ohledně povinných
příloh návrhu,
- za trvání moratoria vyjde najevo, že dlužník vyhlášením moratoria sledoval
nepoctivý záměr (tzn. nikoli záměr překonat svůj úpadek nebo hrozící úpadek) –
na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na vyhlášení

moratoria lze usuzovat

zejména tehdy, jestliže jím dlužník sledoval přednostní uspokojení jen některých
jeho věřitelů.
Rozhodnutí o zrušení moratoria bez návrhu vydá insolvenční soud až poté,
co ke skutečnostem, pro něž má být moratorium zrušeno vyslechne dlužníka a
233

ust. § 119 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů

97

předběžného správce (byl-li ustanoven) a zpravidla až poté, co se k těmto
skutečnostem vyjádří alespoň tři věřitelé s nejvyššími pohledávkami, kteří
podepsali prohlášení (s vyhlášením moratoria souhlasili). Od slyšení dlužníka lze
upustit, jestliže se dlužník zdržuje v cizině nebo jeho pobyt není znám a je-li zde
nebezpečí nepřiměřeného prodlení, anebo jestliže dlužník se zrušením moratoria
výslovně souhlasí.
Rozhodnutí o zrušení moratoria insolvenční soud doručí jeho vyvěšením na
úřední desce soudu a jeho současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku a
zvlášť ho doručí dlužníkovi, předběžnému správci, byl-li ustanoven, a
prozatímnímu věřitelskému výboru, byl-li jmenován. Proti rozhodnutí o zrušení
moratoria není odvolání přípustné.
5. 7. Rozhodnutí o insolvenčním návrhu
Pro soudní řízení o insolvenčním návrhu platí přiměřeně příslušná
ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo
není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých insolvenční řízení spočívá.
Insolvenčnímu soudu, kterému byl doručen insolvenční návrh, především
zkoumá, zda jsou splněny podmínky řízení, tedy podmínky, za kterých lze věc
projednat a ve věci samé rozhodnout.
Zjistí-li insolvenční soud, že projednání návrhu brání takový nedostatek
podmínek řízení, který nelze odstranit, řízení zastaví. Půjde-li o odstranitelný
nedostatek podmínek řízení, učiní insolvenční soud vhodná opatření k tomu, aby
tyto nedostatky byly odstraněny a insolvenční návrh mohl být projednán.
Insolvenční řízení je řízením návrhovým, a proto insolvenční soud může
projednat úpadkovou situaci dlužníka a rozhodnout o způsobu jejího řešení jen na
základě řádného návrhu. Zjistí-li insolvenční soud v rámci své rozhodovací
činnosti, že účastník jiného soudního řízení je v úpadku, není oprávněn zahájit
insolvenční řízení na základě svých vlastních zjištění.
Jakmile insolvenční soud obdrží návrh na zahájení insolvenčního řízení
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(insolvenční návrh), zkoumá, zda má zákonné náležitosti a v případě, že půjde o
návrh dlužnický, zda jsou k návrhu připojeny zákonem stanovené přílohy (viz
výše). Pouze v případě, že je návrh určitý a srozumitelný a jsou k němu připojeny
přílohy předepsané zákonem, insolvenční soud návrh projedná. Jsou-li splněny
všechny podmínky řízení, zkoumá insolvenční soud, zda je insolvenční návrh
řádný a projednatelný.
Insolvenční návrh, který :
-

neobsahuje všechny náležitosti předepsané pro věřitelský návrh a pro

dlužnický návrh nebo
-

je nesrozumitelný nebo

-

je neurčitý

tak, že pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení, insolvenční soud jej odmítne,
a to nejpozději do sedmi dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Pro tento
případ insolvenční zákon vylučuje použití občanského soudního řádu a to
k možnosti výzvy k odstranění vad návrhu.; odmítnutí návrhu tedy nepředchází
výzva k odstranění vad návrhu či k jeho doplnění. Za takového stavu věci – při
neprojednatelnosti insolvenčního návrhu pro jeho obsahové nedostatky - není
důvodu vyzývat insolvenčního navrhovatele k předložení zákonem předepsaných
příloh – k tomu usnesení Vrchního soudu v Praze 234 .
Při posuzování úplnosti a tedy i projednatelnosti insolvenčního návrhu
dlužníka - co do povinných rozhodných konkrétních tvrzení svědčících o
dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku - lze přihlížet k obsahu seznamu majetku a
závazků, pokud tyto seznamy připojil dlužník k insolvenčnímu návrhu a pokud
vyhovují požadavkům pro ně předepsaným. Mohou takto být do jisté míry
nahrazena v samotném insolvenčním návrhu chybějící rozhodná skutková tvrzení
o úpadku dlužníka. K tomu viz. usnesení Vrchního soudu v Praze 235 .

234

usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009-A ze dne
25.5.2010.
235
usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSPL 27 INS 6903/2009, 3 VSPH 131/2010-A ze dne
22.07.2010
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V usnesení Vrchního soudu v Praze 236 je uvedeno: „jestliže insolvenční
návrh neobsahuje náležitosti stanovené v ust. § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního
zákona a pro tyto nedostatky nelze v řízení pokračovat, insolvenční soud, aniž by
určil navrhovateli lhůtu k jeho doplnění či opravě jej bez dalšího odmítne. Vady
insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit jen dokud soud prvního stupně
nevydá usnesení o odmítnutí návrhu, a proto nemají z hlediska posouzení věcné
správnosti tohoto usnesení žádného významu ta doplnění insolvenčního návrhu,
jež navrhovatel učinil k odstranění jeho nedostatků až v rámci odvolacího řízení“.
V usnesení Vrchního soudu v Olomouci 237 je uvedeno: „Pro vady
insolvenčního návrhu uvedené v ustanovení § 128 odst. 1 insolvenčního zákona
soud insolvenční návrh bez dalšího odmítne. Tyto vady nemůže insolvenční soud
odstraňovat, a to ani s využitím údajů získaných od dlužníka postupem dle ust. §
128 odst. 3 insolvenčního zákona.“
Vrchní soud v Praze 238 konstatuje: „Dlužník v insolvenčním návrhu neuvedl
konkrétně ničeho ani o svých celkových majetkových poměrech (o svém majetku a
příjmech), ani o splatnosti svých dluhů a neoznačil řádně a nepochybně své
věřitele. Dlužník tak v insolvenčním návrhu nevylíčil skutečnosti, jež by jeho
tvrzený úpadek osvědčovaly, přestože jde o obligatorní náležitosti insolvenčního
návrhu. Při zjištění takovýchto nedostatků insolvenčního návrhu, jež brání v řízení
pokračovat, nebylo důvodu vyzývat dlužníka postupem dle ust. § 128 odst. 2
insolvenčního zákona k doplnění tohoto návrhu o předložení předepsaných příloh
(a k doplnění návrhu na povolení oddlužení dle ust. § 393 odst. 1 a 2 insolvenčního
zákona), jak to soud usnesením ze dne 7. 10. 2009 učinil, ale bylo namístě, aby
soud insolvenční návrh – aniž by dlužníku určil lhůtu k jeho doplnění - dle ust. §
128 odst. 1 insolvenčního zákona, odmítl“.
V usnesení Vrchního soudu v Praze 239 je uvedeno, že:

236

„Základem pro

Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008, ze dne
17.03.2008, (publikováno v časopise Soudní judikatura, sešit 7/2008, judikát č. 101)
237
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp.zn. KSOS 22 INS 284/2009, 3 VSOL 54/2009- A ze dne
11.3.2009
238
Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009-A ze dne
25.5.2010
239
Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSPL 27 INS 6903/2009, 3 VSPH 131/2010-A ze dne
22.7.2010
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rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh
opatřený náležitostmi dle ust. § 103 insolvenčního zákona a zákonem
požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v ust. § 104 insolvenčního
zákona. Soudní praxe dovodila, že -vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i
vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob - je nutno i
v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem
předepsaném řádném vylíčení rozhodující skutečností, které osvědčují jeho úpadek
nebo hrozící úpadek (ust. § 103 odst. 2 insolvenčního zákona), mezi něž patří
mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou
pohledávku. Tuto povinnost nelze mít proto za splněnou tím, že insolvenční
navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k
insolvenčnímu návrhu jako přílohu, ledaže jde o řádný seznam majetku a závazků
připojený k insolvenčnímu návrhu dlužníka. Jinak řečeno, co do povinných
rozhodných tvrzení o dlužníkově úpadku či hrozícím úpadku, jež jeho insolvenční
návrh postrádá, lze vzít v potaz (jako součást tvrzení o úpadku akceptovat) údaje o
věřitelích dlužníka a jejich pohledávkách a o majetkových poměrech dlužníka
obsažené v seznamech majetku a závazků, které spolu s insolvenčním návrhem (co
jeho obligatorní přílohu) předložil. To však za předpokladu, že tyto seznamy jsou
řádné - tj. opatřené náležitostmi zákonem předepsanými, a že tedy k nim lze (i
v uvedeném směru) přihlížet“.

V případech, kdy :
-

nejsou k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy (v

případě věřitele přílohy vyžadované v ust. § 103 odst. 3 a ust. § 105 insolvenčního
zákona a v případě dlužníka přílohy v ust. § 103 odst. 3 a v ust. § 104
insolvenčního zákona) nebo
-

připojené přílohy neobsahují stanovené náležitosti, určí insolvenční soud

navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Nejde-li o návrh dlužnický,
nesmí být lhůta k doplnění delší než sedm dnů. Tedy insolvenční zákon umožňuje
insolvenčnímu soudu, aby dlužníkovi poskytl k odstranění nedostatků, které
vykazují přílohy k insolvenčnímu návrhu, lhůtu delší než v případě návrhu
podaného věřitelem. Nebude-li ve stanovené lhůtě insolvenční návrh doplněn,
insolvenční soud jej odmítne. Tento postup se nemusí vždy uplatnit v případě, kdy
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ke dlužnickému návrhu nejsou připojeny listiny dokládající úpadek dlužníka, tedy
přílohy dle ust. § 104 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona. K tomu viz níže
uvedené závěry usnesení Vrchního soudu v Praze 240 .
Usnesení o odmítnutí návrhu se doručuje účastníkům řízení jeho vyvěšením
na úřední desce insolvenčního soudu s jeho současným zveřejněním v
insolvenčním rejstříku a zvlášť se doručí insolvenčnímu navrhovateli a dlužníkovi;
osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze insolvenční navrhovatel.
Usnesení Vrchního soudu v Praze 241 poukazuje na to, že v případě, že
k insolvenčnímu návrhu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy, nebo
předložené přílohy neobsahují zákonem stanovené náležitosti, určí insolvenční
soud navrhovateli lhůtu k doplnění, jež zásadně nesmí být delší sedmi dnů
s výjimkou navrhovatelů – dlužníků, kteří jsou podnikateli, a návrh odmítne,
pokud jej navrhovatel ve stanovené lhůtě nedoplní.
Usnesení Vrchního soudu v Praze 242 poukazuje na nezbytnou přílohu
insolvenčního návrhu

podaného věřitelem dlužníka a to je i přihláška jeho

pohledávky vůči dlužníku, jež lze podat pouze na formuláři, jejíž náležitosti a
přílohy stanoví ust. § 21 a § 22 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro
insolvenční

řízení

a

jež

je

bezplatně

přístupný

na

adrese

www.insolvencnizakon.cz, zřízené Ministerstvem spravedlnosti ČR. Jestliže
insolvenční navrhovatel svůj insolvenční návrh ani přes výzvu insolvenčního
soudu o řádnou přihlášku nedoplní, musí jej insolvenční soud dle ust. § 128 odst. 2
insolvenčního zákona odmítnout. V praxi je velmi málo případů navrhovatelských
návrhů, které by přihlášku nepřiložili k návrhu, stane-li se, soud bezodkladně
vyzve věřitele na její doplnění.
Usnesení Vrchního soudu v Praze 243 konstatuje

ve svém rozhodnutí

následující: „Listiny dokládající úpadek či hrozící úpadek dlužníka jsou sice dle
240

usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009-A ze dne
25.5.2010
241
Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. MSPH 76 INS 297/2008, 2 VSPH 1/2008, ze dne 7.3.2008
242
Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSUL 43 INS 384/2008, 1 VSPH 7/2008, ze dne 31.3.2008
243
Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009-A ze dne
25.5.2010

102

ust. § 104 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, jednou z předepsaných příloh
insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem, nicméně dle názoru odvolacího
soudu je způsobilý projednání (je dostatečným podkladem pro meritorní
rozhodnutí) takový dlužníkův insolvenční návrh, který obsahuje všechny
předepsané náležitosti a je opatřen řádnými seznamy dle ust. § 104 odst. 1 písm. a)
až c) insolvenčního zákona, a to zejména seznamy majetku a závazků, pokud je
absence zaměstnanců dlužníka jinak zřejmá. Za splnění těchto podmínek tedy není
třeba trvat na předložení dalších příloh insolvenčního návrhu – listin uvedených v
ust. § 104 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, ledaže údaje obsažené v návrhu a
seznamech vykazují vzájemné rozpornosti či nejasnosti, které správnost těchto
údajů (z hlediska rozhodných tvrzení o úpadku či hrozícím úpadku) zpochybňují, a
které je nutno uvést na pravou míru za pomocí příslušných listinných důkazů“.
Jak dlužníci, kteří podávají insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení, tak někdy i samotná soudní praxe dostatečně nerozlišuje mezi
oběma těmito návrhy, zvláště pokud jde o odstraňování jejich vad a odstraňování
nedostatků v jejich přílohách. Nutno vycházet z toho, že zákonné náležitosti
insolvenčního návrhu, jímž se insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze
zaměňovat se zákonnými náležitostmi návrhu na povolení oddlužení, jenž
představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož zjištění se
insolvenčním návrhem domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu nemohou
být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny ( k tomu
závěry Usnesení Vrchního soudu v Praze 244 , jež v dalších souvislostech citováno
v předchozím odstavci). Proto názornost je na místě stručné porovnání rozhodné
úpravy a postupu soudu ve vztahu k insolvenčnímu návrhu a návrhu na povolení
oddlužení.
Náležitosti insolvenčního návrhu předepisuje insolvenční zákon, viz výše,
soud navrhovatele k odstranění vad návrhu nevyzývá, ale vadný návrh bez dalšího
odmítne. Vykazuje-li návrh vady, vyzve insolvenční soud dlužníka k opravě nebo
doplnění návrhu a stanoví k tomu

maximálně sedmidenní

lhůtu. Následkem

neodstranění vad návrhu na povolení oddlužení je jeho odmítnutí a současné
244

Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009-A ze dne
25.5.2010
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prohlášení konkursu na majetek dlužníka, to ovšem pouze ze předpokladu, že na
rozdíl od insolvenčního návrhu byl samotný insolvenční návrh

projednatelný

(bezvadný) a nebyl rovněž odmítnut.
Nejsou-li přílohy návrhu na povolení oddlužení připojeny nebo neobsahujíli stanovené náležitosti soud vyzve dlužníka k doplnění, lhůtu k doplnění stanoví
maximálně sedmidenní. Následkem marného uplynutí lhůty je odmítnutím návrhu
na povolení oddlužení, ale zároveň současné prohlášení konkursu na majetek
dlužníka, a to ovšem rovněž ze předpokladu, že na rozdíl od návrhu na povolení
oddlužení byl samotný insolvenční návrh projednatelný.
Insolvenční soud nejdříve zkoumá projednatelnost insolvenčního návrhu a
teprve poté, když dojde k závěru, že samotný insolvenční návrh je bez vad a byly
k němu připojeny zákonem vyžadované přílohy, může přistoupit ke zkoumání
náležitostí návrhu na povolení oddlužení.
- k insolvenčnímu návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení,
jenž je podáván na předepsaném formuláři, je dlužník povinen připojit jak přílohy,
jež se povinně připojují k samotnému insolvenčnímu návrhu, tak přílohy, jež se
povinně připojují k návrhu na povolení oddlužení,
-

soud musí rozlišovat, zda činí výzvu k odstranění vad nebo a tomu musí

následně odpovídat i jasná formulace výroku o odmítnutí návrhu tak, aby bylo
patrno, zda se odmítá insolvenční návrh ( tím se insolvenční řízení končí) nebo se
odmítá pouze návrh na povolení oddlužení (pak soud prohlašuje na majetek
dlužníka konkurs).
Pokud jsou splněny podmínky řízení

a insolvenční návrh nevykazuje

nedostatky, pro něž je nutno ho odmítnout, přistoupí insolvenční soud k úkonům
směřujícím k projednání a rozhodnutí věci. Insolvenční soud je povinen učinit tyto
úkony do deseti dnů od podání insolvenčního návrhu a o návrhu pak rozhodnout
bez zbytečného odkladu poté, co bude mít k dispozici veškeré potřebné poklady.
Budou-li v případě dlužnického návrhu všechny rozhodné skutečnosti osvědčeny
údaji uvedenými v insolvenčním návrhu, je insolvenční soud povinen o
dlužnickém návrhu rozhodnout nejpozději do patnácti dnů od jeho podání, aniž by
bylo nutno projednat návrh při nařízeném soudním jednání. Je-li vyhlášeno
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moratorium, neskončí tato lhůta dříve než uplynutím deseti dnů od zániku
moratoria. Pro potřeby rozhodnutí o insolvenčním návrhu postačí, pokud jsou
skutečnosti, na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, alespoň osvědčeny.
Tím však není vyloučeno, aby rozhodnutí o úpadku bylo učiněno na základě
dokazování a úpadek tak byl zjištěn i v případě, kdy jednání o návrhu není
povinné. K tomu je nutno dodat, že při dokazování je insolvenční soud povinen
provést i jiné důkazy k osvědčení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku, než
byly účastníky řízení navrhovány. Provádí-li insolvenční soud dokazování ke
zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních
návrhů účastníků, nařídí vždy jednání, a to i v případě insolvenčního návrhu
dlužníka.
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 245 konstatuje: „Neobstojí odvolací
námitky navrhujícího věřitele, že při hodnocení pohledávky soud prvního stupně
porušil ustanovení ust. § 86 a ust. § 131 insolvenčního zákona. Od povinnosti
insolvenčního soudu provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku
nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány, stanovené v ust. § 86
insolvenčního zákona a osvědčení skutečností rozhodných pro projednání
insolvenčního návrhu dle ust. § 131 insolvenčního zákona je nutno odlišovat
vedení dokazování ke zjištění samotné existence pohledávek za dlužníkem. Povaha
řízení o insolvenčním návrhu vylučuje provádění dokazování ke zjištění existence
pohledávky za dlužníkem, které by řešilo spor o existenci takové pohledávky, ať už
by šlo o pohledávku insolvenčního navrhovatele či jiného věřitele. Stejně jako
tomu bylo v řízení o návrhu na prohlášení konkursu dle z.č. 328/1991 Sb. o
konkursu a vyrovnání (bod VIII. Stanoviska občanskoprávního a obchodního
kolegia NS z 17.6. 1998 Cpj 19/1998 publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek pod č. 52 ročníku 1998).“
V případě insolvenčního návrhu dlužníka platí, že postačí, jsou-li rozhodné
skutečnosti osvědčeny údaji insolvenčního návrhu a jeho přílohami. V takovém
případě je insolvenční soud povinen o dlužnickém návrhu rozhodnout nejpozději
do patnácti dnů od jeho podání, aniž by bylo nutno projednat návrh při nařízeném
245

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci245 sp.zn. KSOS 34 INS 556/2008, 3 VSOL 115/2008-A ze
dne 23.10.2008
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soudním jednání.
Insolvenční zákon byl s účinností 1. listopadu 2012 novelizován zákonem
č. 334/2012 Sb., který reaguje na tzv. šikanózní insolvenční návrhy. Dle důvodové
zprávy jde o reakci na rozmáhající se praxi podávaní návrhů na zahájení
insolvenčního řízení ze strany věřitelů, kteří se svým podáním snaží dotčeného
soutěžícího eliminovat z dalšího konkurenčního boje v daném podnikatelském
prostředí. Cílem těchto tendenčně podávaných insolvenčních návrhů je zejména
poškodit jiného soutěžícího na pověsti, na důvěryhodnosti, na možnosti ucházet se
o veřejné zakázky, na možnosti a podmínkách pro získání úvěru apod. Vše se děje
s vědomím toho, že samotný fakt zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na to,
zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoliv) stačí dotčený subjekt (dlužníka)
zdiskreditovat a znejistit jeho postavení především v očích smluvních partnerů a
veřejnosti.
Novelou bylo vloženo za ustanovení § 128 insolvenčního zákona nové
ustanovení § 128a, které insolvenčnímu soudu umožňuje odmítnout insolvenční
návrh také pro zjevnou bezdůvodnost, a to neprodleně, nejpozději ve lhůtě sedmi
dnů od podání insolvenčního návrhu. Ustanovení § 128a insolvenčního zákona
demonstrativně vymezuje příklady, kdy je insolvenční návrh zjevně bezdůvodný.
Jedná se o situace, kdy insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění podat
insolvenční návrh pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku
nepřihlíží, jde o insolvenční návrh podaný opětovně a insolvenční navrhovatel při
jeho podání nedoloží, že splnil povinnosti uložené mu případně předchozím
rozhodnutím o insolvenčním návrhu

nebo podáním insolvenčního návrhu

navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka. Odstavec tři
předmětného ustanovení umožňuje soudu v rozhodnutí, kterým odmítá insolvenční
návrh pro zjevnou bezdůvodnost, uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby za podání
takového bezdůvodného insolvenčního návrhu zaplatil pořádkovou pokutu až do
výše 50.000,- Kč se zřetelem ke všem okolnostem věci.
Ačkoliv novela přináší i úpravu a zpřesnění některým formulací ustanovení
§ 147 insolvenčního zákona, nadále dle mého mínění lze říci, že bude v praxi
složité prokazovat a vyčíslit, jakou škodu navrhovatel šikanózním insolvenčním
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návrhem způsobil. Praxe ukáže, do jaké míry je tak schopna eliminovat problém
šikanózních návrhů zejména nově zavedena pořádková pokuta.
V případě, že má dlužník více statutárních orgánů oprávněných jednat
jménem dlužníka samostatně (např. společnost s ručením omezeným má dva
jednatele), nebo má dlužník více osob v rámci jednoho statutárního orgánu
oprávnění

jednat

jeho

jménem

samostatně

(např.

jednotliví

členové

představenstva), nebo více zákonných zástupců oprávněných jednat jeho jménem
samostatně, pak insolvenční soud o návrhu může bez dalšího rozhodnout pouze v
případě, kdy je návrh všemi těmito osobami spolupodepsán. Jinak je insolvenční
soud povinen před rozhodnutím o úpadku vyzvat tyto osoby oprávněné jednat za
dlužníka k tomu, aby se ve stanovené lhůtě k návrhu vyjádřily. Uplyne-li jim lhůta
marně, nebo vysloví-li s návrhem souhlas, pak insolvenční soud bez dalšího o
návrhu rozhodne. Pokud tyto osoby oprávněné jednat jménem dlužníka, které
insolvenční návrh nepodepsaly, s podáním návrhu nesouhlasí, bude insolvenční
soud povinen provést dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku, a to i nad rámec
návrhů dlužníka, a to při nařízeném soudním jednání (ust. § 133 odst. 2
insolvenčního zákona).
Stejně tak bude insolvenční soud postupovat v případě, kdy vyjdou v průběhu
insolvenčního řízení najevo skutečnosti, které jsou v rozporu : viz shora
-

s tvrzeními dlužníka obsaženými v insolvenčním návrhu nebo

-

se skutečnostmi obsaženými v listinách připojených k insolvenčnímu

návrhu.
V těchto případech tedy insolvenční soud:
-

nařídí jednání o insolvenčním návrhu a bude provádět dokazování ke zjištění

dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku, a to i nad rámec důkazních návrhů
dlužníka.
Účelem insolvenčního zákona deklarovaným v ustanovení § 1 insolvenčního
zákona podle judikatury,
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a taktéž dle usnesení Vrchního soudu v Praze, který

uvedl: „není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních společností,
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ale řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze zákonem stanovených
způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným
dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně
poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Na tom nic nemění skutečnost, že
případné rozhodnutí o zamítnutí dlužníkova insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku jež se opírá o splnění všech zákonných podmínek v insolvenčním zákoně
kumulativně stanovených, či rozhodnutí o zrušení konkursu, je podkladem pro
výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, když k jeho výmazu (i k předchozímu
dokončení jeho likvidace) může dojít bez toho, že by taková rozhodnutí byla
vydána.“
Vrchní soud v Praze ve výše uvedeném rozhodnutí vyslovil závěr, že:
„smyslu insolvenčního zákona neodpovídá řešit dlužníkovu situaci v insolvenčním
řízení tam, kde jedinými dlužníkovými pasivy jsou toliko jeho závazky přímo
související s likvidací společnosti. V takovém případě jsou naopak dány všechny
podmínky pro to, aby již zahájený proces likvidace ve smyslu ustanovení § 70
a násl. obchodního zákoníku dále řádně pokračoval a vedl k zániku společnosti
a jejímu výmazu z obchodního rejstříku, přičemž není zde žádného rozumného
důvodu zahajovat insolvenční řízení.¨
K obdobným závěrům dospěl rovněž Vrchní soud v Praze 247 ve svém
usnesení, kde uvedl: „Jestliže mnohost dlužníkových věřitelů jako jeden
z předpokladů úpadku zakládají teprve závazky vázané svým vznikem na proces
jeho likvidace, není rozumného důvodu zahajovat insolvenční řízení, ale jsou
naopak dány podmínky pro to, aby již zahájený proces likvidace dále řádně
pokračoval a vedl k zániku společnosti a jejímu výmazu z obchodního rejstříku.“
Zjistí-li insolvenční soud z insolvenčního návrhu dlužníka a připojených
příloh, že dlužník jiné závazky, než vázané svým vznikem na likvidaci (např.
pohledávka likvidátora z titulu náhrady hotových výdajů a odměny, pohledávka
státu za soudní poplatek vyměřený za zahájení řízení o

vstupu dlužníka do

likvidace a jmenování likvidátora apod.) nemá, insolvenční návrh zamítne. Účelem
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insolvenčního řízení není vytváření podmínek pro zánik nefunkčních obchodních
společností.
Půjde-li o návrh věřitelský, je insolvenční soud povinen doručit tento návrh
dlužníkovi k vyjádření a současně s tím:
-

vyzve dlužníka k předložení seznamu majetku, závazků a zaměstnanců s

náležitostmi uvedenými v zákoně, viz výše, má-li insolvenční navrhovatel
vykonatelnou pohledávku, tuto povinnost insolvenční soud uloží dlužníkovi vždy,
-

poučí dlužníka, u něhož připadá v úvahu řešení úpadku oddlužením, že

návrh na povolení oddlužení lze podat nejpozději do třiceti dnů od doručení
insolvenčního návrhu
-

považujeme v praxi za vhodné, aby soud poučil dlužníka též o účincích

zahájení insolvenčního řízení, zejména pokud jde o omezení jeho dispozičních
oprávnění k majetku.
O insolvenčním návrhu lze rozhodnout taktéž bez nařízení jednání, jestliže:
-

insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval (dlužník

se ve stanovené lhůtě k návrhu nevyjádřil nebo skutečnosti uvedené v
insolvenčním návrhu potvrdil – viz judikatura níže),
-

lze o něm rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných

důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s
rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.
Insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než
dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda je
dlužník v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nad rámec
důkazních návrhů účastníků, je povinen nařídit soudní jednání.
V usnesení Vrchního soudu v Praze 248 je uvedeno: „Nevyjádřil-li se
dlužník k (řádnému) doručenému insolvenčnímu návrhu ani přes výzvu soudu (a
ve stanovené lhůtě nepředložil současně požadované seznamy), byly dány
podmínky k tomu, aby vydal insolvenční soud usnesení o úpadku dlužníka bez
jednání (a byla také nastolena domněnka dlužníkovy neschopnosti platit své
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peněžité závazky. Současně však nutno zdůraznit, že za takovéto situace by soud
při vydání rozhodnutí o úpadku mohl vycházet jen ze skutkových tvrzení
obsažených v insolvenčním návrhu, nikoli však ze skutečností, jež v něm tvrzeny
nebyly a jež v řízení vyšly najevo jinak. To znamená, že v uvedeném případě by
soud nemohl závěr o dlužníkově úpadku stavět i na zjištění existence těch dalších
věřitelů dlužníka, kteří nebyli v insolvenčním návrhu označeni, a k jejichž
pohledávkám se tedy dlužník, i kdyby si zaslaný návrh vyzvedl, vyjádřit
nemohl“.
Vrchní soud v Praze 249 ve svém usnesení uvedl: „Východiska, která jsou
obsahově vtělena do úpravy ust. § 133 insolvenčního zákona, lze shrnout tak, že
bez jednání lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout buď za
předpokladu, že dlužník se v procesním úkonu adresovaném soudu jednoznačně
vzdá práva na projednání věci, popřípadě

udělí výslovný souhlas, obojí za

předpokladu, že lze rozhodnout jen na základě listinných důkazů, anebo za
předpokladu, že lze plně vyhovět insolvenčnímu návrhu, kterému nikdo
neodporoval.
Aby mohl soud uzavřít, že dlužník – který svou vůli nevyjádřil výslovně návrhu neodporoval, musí být se zřetelem k uvedenému splněny dva předpoklady:
dlužníku musí být insolvenční návrh s výzvou k vyjádření k němu doručen zvlášť a
doklad o doručení musí jednoznačně prokazovat, že dlužník návrh obdržel, je mu
znám jeho obsah a na své stanovisko k němu právě proto rezignoval.“
Nařídí-li insolvenční soud k projednání insolvenčního návrhu jednání,
předvolá k němu insolvenčního navrhovatele, dlužníka a případně státní
zastupitelství, vstoupilo-li do řízení. Jestliže dlužníkův pobyt není znám nebo se
dlužník zdržuje v cizině a je zde nebezpečí z prodlení, je insolvenční soud podle
oprávněn upustit od jeho slyšení a rozhodnout o návrhu, aniž by se podařilo zjistit
stanovisko dlužníka. Je-li to možné, insolvenční soud v takovém případě
vyslechne zástupce dlužníka nebo osobu dlužníkovi blízkou. Toto obdobně platí v
případě jednání fyzických osob za osobu právnickou.
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Při zjišťování rozhodných skutečností (osvědčením nebo dokazováním) se
insolvenční soud zaměří na zkoumání věcné aktivní legitimace navrhovatele,
(jde-li o osobu odlišnou od dlužníka), tedy soud bude zkoumat, zda navrhovatel
doložil, že má proti dlužníkovi pohledávku po splatnosti; v této souvislosti je
vhodné poukázat na ust. § 141 odst. 2 insolvenčního zákona, jenž upravuje řízení
o odvolání proti rozhodnutí o úpadku a dle něhož, je-li osvědčen úpadek dlužníka,
není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí o úpadku
skutečnost, že insolvenční navrhovatel dle názoru odvolacího soudu nedoložil, že
má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, (k rozsahu dokazování o pohledávce viz
judikát níže).
Teprve poté, co bude osvědčena navrhovatelova věcná aktivní legitimace, bude
soud zkoumat, zda se dlužník nachází v úpadku, tedy zda dlužník má vedle
navrhovatele dalšího věřitele se splatnou pohledávkou a zda dlužník je, či není
schopen své splatné závazky plnit či zda není předlužen.
V usnesení Vrchního soudu v Praze 250 je uvedeno: „Úspěch věřitele, jenž se
domáhá vydání rozhodnutí o úpadku, závisí v tomto řízení nejen na tom, zda bude
osvědčen úpadek osoby, proti níž návrh směřuje, ale předpokladem dosažení pro
navrhovatele příznivého výsledku řízení je i to, že prokáže, že k podání návrhu je
oprávněn. Proto zákon vyžaduje, aby navrhovatel doložil, že proti dlužníkovi má
splatnou pohledávku, tj. aby připojil ke svému návrhu veškeré listiny, z nichž lze
spolehlivě učinit závěr o existenci jeho splatné pohledávky. Doložením splatné
pohledávky vůči dlužníku navrhující věřitel jednak prokazuje své oprávnění podat
insolvenční návrh (aktivní legitimaci) ve smyslu ust. § 97 odst. 3 insolvenčního
zákona, a jednak zčásti poskytuje skutkový podklad pro zkoumání tvrzeného
dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku podle ust. § 3 insolvenčního zákona. Pokud
se navrhovateli nepodaří prokázat oprávnění k podání návrhu (jinými slovy,
nedoloží-li existenci splatné pohledávky vůči dlužníkovi), musí soud insolvenční
návrh zamítnout dle ust. § 143 odst. 2 insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda z
dalších zjištění lze usuzovat na úpadek dlužníka.
Ohledně způsobu doložení pohledávky insolvenčního věřitele a rozsahu
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dokazování před insolvenčním soudem pokládá odvolací soud za potřebné
poukázat na závěry vyjádřené pod bodem VIII. stanoviska občanskoprávního a
obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky publikovaného pod
značkou Rc 52/98 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, které – byť se
vztahují k řízení vedenému dle zákona o konkursu a vyrovnání – se vzhledem ke
shodě řešené problematiky uplatní i v řízení insolvenčním. Podle předmětné pasáže
tohoto stanoviska povaha řízení o návrhu věřitele na prohlášení konkurzu (na
vydání rozhodnutí o úpadku) nevylučuje, aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi
účastníky sporné, prováděl dokazování o tom, zda pohledávka věřitele skutečně
existuje, ale není povolán k tomu, aby ke zjištění této skutečnosti prováděl rozsáhlé
dokazování. Zjistí-li, že k závěru o existenci splatné pohledávky věřitele je třeba
takové dokazování provádět, pak návrh (bez ohledu na to, zda účastníci učinili
důkazní návrhy ve výše uvedeném směru či nikoliv) zamítne proto, že věřitel svou
pohledávku za dlužníkem nedoložil. Obdobně postupuje i v případech, kdy jsou
osvědčovány tvrzené pohledávky dalších věřitelů. K téže problematice se vyjádřil
Nejvyšší soud i v rozhodnutí sp.zn. 29 Odo 204/2003 ze dne 31.1.2006, z nějž
mimo jiné (s aplikačním dosahem i do poměrů insolvenčního řízení) plyne, že
pokud jsou mezi účastníky sporné skutkové okolnosti případu, z nichž má být činěn
závěr o tom, zda navrhující věřitel doložil splatnou pohledávku vůči dlužníku nebo
zda osvědčil existenci některé z forem jeho úpadku, jednání není třeba nařizovat též
v případě, že již v průběhu přípravy jednání vyšlo najevo, že sporné skutečnosti
nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně opodstatněných
důkazních návrhů, výslechem účastníků či svědků, znaleckými posudky, ohledáním
apod. by konkursní soud (v případech, v nichž tvrzená pohledávka navrhujícího
věřitele nebo pohledávka známého věřitele, kterou má být doložen dlužníkův
úpadek, není pohledávkou pravomocně přiznanou rozhodnutím příslušného orgánu
nebo alespoň pohledávkou vykonatelnou) nahrazoval sporné řízení.
Z výše uvedeného lze dovodit, že není povinností insolvenčního navrhovatele
dosáhnout před podáním insolvenčního návrhu v nalézacím řízení vydání
pravomocného rozhodnutí, jímž by mu byla pohledávka vůči dlužníku přiznána
(zvláště pak pokud důkazní materiál v rukou věřitele je do té míry průkazný a
nezpochybnitelný, že již při předběžném posouzení nároku tohoto věřitele je
zřejmé, že dlužníkova obrana zásadně nemůže obstát), jiná situace nastává
v případě, že argumenty dlužníka zpochybňují navrhovatelův nárok natolik
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kvalifikovaně, že přezkoumání a posouzení jejich důvodnosti vyžaduje prostor
vyhrazený právě řízení nalézacímu, jež by v takovém případě bylo de facto řízením
konkursním suplováno. Je třeba si uvědomit, že oproti rozhodnutí, jež "toliko"
ukládá jedinou konkrétní povinnost, obvykle povinnost zaplatit určitou sumu
peněz, rozhodnutím o úpadku dlužníka je zasahováno do práv příslušného subjektu
nesrovnatelně větší měrou, a tomu také odpovídají procesní požadavky, jež se
doložení aktivní legitimace insolvenčního navrhovatele týkají.
V usnesení Vrchního soudu v Praze, 251 se uvádí: „Jestliže insolvenční
navrhovatelé nedoložili proti dlužníkovi splatnou pohledávku, pak by bylo
v rozporu se zásadou spravedlnosti insolvenčního řízení vyjádřenou v ustanovení §
5 písm.a) insolvenčního zákona, kdyby odvolací soud měl za osvědčený úpadek
dlužníka ve smyslu ustanovení § 141 odst. 2 insolvenčního zákona, jehož příčinou
nebyla dlužníkova nezpůsobilost dostát splatným závazkům vzešlá z jeho vlastních
ekonomických poměrů, nýbrž porušení povinnosti banky dlužníka umožnit mu
běžné nakládání s prostředky na účtu.“
Při projednání insolvenčního návrhu podaného jinou osobou než dlužníkem
mají jiní účastníci insolvenčního řízení než dlužník stejná práva a povinnosti jako
insolvenční navrhovatel; jednají však pouze sami za sebe. Odporují-li jejich úkony
úkonům insolvenčního navrhovatele, posoudí je insolvenční soud po uvážení
všech okolností.
Projednání insolvenčního návrhu v případě, kdy do řízení přistoupí další
navrhovatel platí dle ust. § 107 odst. 1 insolvenčního zákona, že další insolvenční
návrh podaný proti témuž dlužníku dříve, než insolvenční soud vydá rozhodnutí o
úpadku, se považuje za přistoupení k řízení. Insolvenční soud tedy v rámci
jednoho insolvenčního řízení společně projedná dva nebo i více insolvenčních
návrhů (bude zkoumat, zda je každý z návrhů úplný a jsou k němu připojeny
zákonem požadované přílohy, zda je věřitel k podání insolvenčního návrhu věcně
aktivně legitimován – zda má za dlužníkem pohledávku).
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K rozhodnutí o úpadku přitom postačí:
-

bude-li alespoň jeden z návrhů projednatelný (řádný se všemi náležitostmi a

přílohami),
-

bude-li prokázána věcná aktivní legitimace tohoto navrhovatele k podání

insolvenčního návrhu (existence pohledávky po splatnosti) a
-

bude-li osvědčen úpadek dlužníka.

Další navrhovatel může svým podáním do insolvenčního řízení přistoupit i ve
stádiu, kdy již insolvenční soud o „předchozím“ nebo o více „předchozích“
insolvenčních návrzích rozhodl, rozhodnutím však nebyl zjištěn úpadek a řízení
nebylo v době podaní tohoto dalšího insolvenčního návrhu pravomocně
skončeno. Praktický postup, jak v popsaném případě takový další insolvenční
návrh zohlednit (projednat) naznačuje rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 252 .
Zjistil-li insolvenční soud při projednání návrhu, že úpadek dlužníka je
osvědčen, případně že dlužníkovi úpadek hrozí (podal-li návrh dlužník pro hrozící
úpadek), vydá rozhodnutí o úpadku.
Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat:
-

výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,

-

výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce. Osobu

insolvenčního správce předtím určí opatřením předseda insolvenčního soudu,
-

údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí ve věci

samé je účinné vůči všem účastníkům insolvenčního řízení a vůči insolvenčnímu
správci, jakmile je insolvenční soud veřejně vyhlásí. Jinak je rozhodnutí (pokud
nebylo veřejně vyhlašováno) účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním
rejstříku.
Další náležitosti rozhodnutí o úpadku jsou rozvedeny níže.
Soud ve výroku usnesení o úpadku vyzývá věřitele, aby ti, kteří dosud
nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích
jejího zmeškání. Věřitelé jsou oprávněni uplatňovat své nároky vůči dlužníkovi
přihláškou již od zahájení insolvenčního řízení. Lhůta k podání přihlášek
252
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stanovená v rozhodnutí o úpadku nesmí být kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce.
Uplynutím takto stanovené lhůty se v podstatě lhůta pro podání přihlášek s
konečnou platností uzavírá. Insolvenční zákon nezná úpravu obdobnou úpravě
konkursní, kdy od prvního přezkumného jednání počíná běžet ještě dodatečná
lhůta k uplatnění přihlášek. Pokud je přihláška podána opožděně platí, že se k
takové přihlášce v insolvenčním řízení nepřihlíží a insolvenční soud takovou
přihlášku odmítne, prominutí zmeškání lhůty není přípustné. Pokud insolvenční
soud s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutí o povolení oddlužení, pak je lhůta k
podání přihlášky stanovena třicetidenní lhůtou. Výjimka ve způsobu počítání běhu
lhůty pro přihlášku platí pro známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo
pobytu, sídlo nebo bydliště v některém z členských států EU, jimž běží lhůta
k podání přihlášky až od doručení výzvy k podání přihlášky zvláštním způsobem.
Další výzva stanovená výrokem v rozhodnutí o úpadku je výzva, aby osoby,
které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale
insolvenčnímu správci. Dlužník je od zahájení insolvenčního řízení omezen v
dispozičních oprávněních ke svému majetku v rozsahu stanoveném zákonem
případně dále v rozsahu, v jakém tato dispoziční oprávnění nad rámec zákona
omezil

insolvenční

soud

předběžným opatřením vydaným po

zahájení

insolvenčního řízení. Omezení trvají i po rozhodnutí o úpadku, když insolvenční
soud je oprávněn dalším předběžným opatřením dispoziční oprávnění dlužníka
ještě více omezit. V rozsahu, ve kterém dlužník není oprávněn s majetkovou
podstatou nakládat, předchází toto oprávnění na insolvenčního správce. Od
rozhodnutí o úpadku tedy dlužník není oprávněn od svých dlužníků přijímat sám
plnění.
Výzva, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká
zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo
jiných majetkových hodnotách s poučením o následcích nesplněné této povinnosti.
Předmět zajištění musí být totiž pokud možno bez zbytečného odkladu oceněn
znalcem. Je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po
rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky,
považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou.
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Údaje o ocenění významným způsobem ovlivní např. způsob výkonu hlasovacích
práv zajištěným věřitelem na schůzi věřitelů.
Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat výrok, ve kterém je určen datum a
termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání. Schůze věřitelů se musí
konat nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí o úpadku. Obligatorním bodem
programu schůze věřitelů bude volba věřitelského orgánu, pokud dosud nebyl
ustanoven, případně usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku, pokud o
něm insolvenční soud bude rozhodovat samostatným rozhodnutím. Termín
přezkumného jednání musí insolvenční soud určit tak, aby se konalo nejpozději do
tří měsíců po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, ne však dříve než po sedmi
dnech ode dne uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek. Pokud by tedy insolvenční
soud měl v úmyslu naplánovat průběh insolvenčního řízení tak, aby schůze
věřitelů navazovala na přezkumné jednání, neměl by lhůtu k podání přihlášek
stanovit delší než 6 týdnů. Jestliže insolvenční soud ponechá věřitelům k podání
přihlášek lhůtu maximální, tedy dvouměsíční, je nepochybné, že se schůze věřitelů
nebude konat v den přezkumného jednání. V takovém případě je insolvenční soud
v rozhodnutí o úpadku povinen svolat i další schůzi na den, kdy se bude konat
přezkumné jednání, aby se tak konala po skončení přezkumného jednání.
Obligatorním bodem takové schůze je hlasování o insolvenčním správci. V
případě, kdy s rozhodnutím o úpadku je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení,
určí insolvenční soud termín prvního přezkumného jednání tak, aby se konalo
nejpozději do 15 dnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek. Protože v tomto
případě mají věřitelé k podání přihlášek zákonnou lhůtu 30denní, bude se při
řešení úpadku oddlužením konat schůze věřitelů vždy po přezkumném jednání.
Dlužníku, který tak dosud neučinil, se určí, aby ve stanovené lhůtě sestavil a
odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením
svých dlužníků a věřitelů. Tento seznam by měl dlužník předložit insolvenčnímu
soudu spolu s dlužnickým návrhem na zahájení insolvenčního řízení. Půjde-li o
návrh věřitelský, je insolvenční soud při projednávání návrhu oprávněn tyto
seznamy majetku a závazků po dlužníkovi žádat. Nepředložení těchto seznamů
dlužníkem na výzvu insolvenčního soudu zakládá domněnku úpadku dlužníka.
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Výrokem soudu se označí v jakých hromadných sdělovacích prostředcích
bude insolvenční soud zveřejňovat svá rozhodnutí. Je-li to vhodné vzhledem k
počtu účastníků řízení a k povaze věci, je insolvenční soud oprávněn vedle
doručení vyhláškou nebo zveřejnění vyhláškou doručit písemnost nebo zveřejnit
potřebné údaje i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků anebo sítě
anebo služby elektronických komunikací.
S rozhodnutím o úpadku insolvenční soud spojí rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku v případech uvedených, jinak o něm rozhodne samostatným rozhodnutím.

Rozhodnutí o úpadku musí být insolvenčním soudem řádně odůvodněno, a
to i v případech, kdy insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem nikdo
neodporoval.
K požadavkům na náležitosti odůvodnění rozhodnutí o úpadku se ve své
rozhodnutí zabýval Vrchní soud v Praze, 253 který uvedl následující: „Ve smyslu
výše cit. ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona je nutno dovodit, že usnesení vydaná
soudem v insolvenčním řízení musí odpovídat požadavkům vymezeným v
příslušných ustanoveních občanského soudního řádu, a to s tím, že rozhodnutí o
úpadku dlužníka vydané k insolvenčnímu návrhu jeho věřitele musí být s ohledem
na povahu tohoto rozhodnutí (bez zřetele ke stanovisku dlužníka k věci) vždy
odůvodněno (tj. užití ust. § 169 odst. 2 o.s.ř. zde nepřichází v úvahu), a ve smyslu
§ 167 odst. 2 o.s.ř. se tak musí stát způsobem uvedeným v ust. § 157 odst. 2 téhož
zákona. Proto soud v odůvodnění tohoto usnesení musí kromě jiného uvést, co
bylo obsahem insolvenčního návrhu a jaké stanovisko k němu dlužník zaujal, které
skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci má prokázány, o které důkazy opřel
svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil
závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po právní stránce. Přitom dbá o to,
aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé“.
Rozhodnutí o úpadku insolvenční soud vyvěsí na své úřední desce a
253
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současně je zveřejní v insolvenčním rejstříku, zvlášť je doručí dlužníkovi a
insolvenčnímu správci do vlastních rukou, dále předběžnému správci (byl-li
ustanoven), insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které jako další navrhovatelé
do řízení přistoupily. Považuje-li to insolvenční soud za vhodné, doručí rozhodnutí
o úpadku zvlášť i věřitelům, kteří se dosud přihlásili do insolvenčního rejstříku.
Insolvenční soud je povinen doručit rozhodnutí o úpadku známým věřitelům
dlužníka, kteří mají své sídlo v některém z členských států Evropské unie,
s výjimkou Dánska, a to zvláštním způsobem viz výše.
Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.9.2008

254

vyplývá, že: „Nejde-

li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo
sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, nedoručuje
insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou 255 ) ani
vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku“.
Proti rozhodnutí o úpadku vydanému na základě návrhu dlužníka není
odvolání přípustné. Proti rozhodnutí o úpadku, které bylo vydáno na základě
návrhu věřitele, se může odvolat pouze dlužník. Namítat může pouze to, že úpadek
nebyl osvědčen nebo že vydání rozhodnutí o úpadku bránila překážka stanovená v
insolvenčním zákoně. Přitom však, jak již bylo řečeno, je-li osvědčen úpadek
dlužníka, není důvodem k tomu, aby odvolací soud zrušil nebo změnil rozhodnutí
o úpadku, skutečnost, že insolvenční navrhovatel nedoložil, že má proti dlužníkovi
splatnou pohledávku, ani skutečnost, že insolvenční navrhovatel v průběhu
odvolacího řízení ztratil způsobilost být účastníkem řízení.
Odvolání proti rozhodnutí o úpadku musí být odvolacím soudem projednáno
a o něm rozhodnuto nejpozději do dvou měsíců poté, co odvolacímu soudu bylo se
spisem předloženo. Přitom úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání,
doručení odvolání ostatním účastníkům řízení a potřebná šetření nečiní insolvenční
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soud prvního stupně, jak je to v občanském soudním řízení obvyklé, ale soud
odvolací ve výše uvedené 2měsíční lhůtě.
Rozhodnutí o úpadku nelze napadnout žalobou na obnovu řízení. 256 .
Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu jsou (rozhodnutí procesní povahy) a
to:
-

odmítnutí insolvenčního návrhu pro vady

-

zastavení řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit nebo
který se nepodařilo odstranit,

-

zastavení řízení pro zpětvzetí insolvenčního návrhu
dále věcná (meritorní) rozhodnutí, a to:

-

zamítnutí insolvenčního návrhu ,

-

zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.
Zastavením

insolvenčního

řízení

či

odmítnutím

nebo

zamítnutím

insolvenčního návrhu zanikají veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního
řízení a dosud vydanými předběžnými opatřeními. Insolvenční soud je oprávněn,
odůvodňují-li to okolnosti případu, odložit zánik účinků až na právní moc těchto
rozhodnutí.
Je-li toho podle stavu insolvenčního řízení zapotřebí, rozhodne insolvenční soud
po právní moci shora uvedených usnesení o odměně a hotových výdajích
předběžného správce.
Insolvenční soud návrh zamítne, nejsou-li splněny zákonem stanovené
předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku. Důvodem pro zamítnutí návrhu je
ve smyslu insolvenčního zákona:
a)

nedostatek věcné aktivní legitimace navrhovatele k podání insolvenčního

návrhu, když v insolvenčním řízení nebylo osvědčeno, že věřitel, který návrh
podal, má za dlužníkem splatnou pohledávku (k rozsahu dokazování o věcné
aktivní legitimaci navrhovatele viz. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 257 ,
256

ust. § 96 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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b)

neosvědčení úpadku dlužníka, když se nepodaří navrhovateli osvědčit existenci

splatné pohledávky dalšího věřitele (mnohost věřitelů jako znak úpadku) – přitom za
dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek
insolvenčního navrhovatele proti dlužníkovi nebo její část v době 6 měsíců před
podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení – nebo nebude
osvědčena platební neschopnost dlužníka. Toto neplatí, pokud se má za to, že dlužník
je v úpadku a dlužník tuto domněnku v insolvenčním řízení nevyvrátí.;
c)

při zjištění úpadku pro platební neschopnost (neplatí to v případě předlužení)

osvědčení toho, že platební neschopnost dlužníka vznikla v důsledku protiprávního
jednání třetí osoby a se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat,
že platební neschopnost dlužník do 3 měsíců po splatnosti peněžitých závazků
odvrátí,
d)

je-li dlužníkem právnická osoba a stát nebo vyšší samosprávný celek po

zahájení insolvenčního řízení převzal všechny její dluhy nebo se za ně zaručil,
e)

směřuje-li návrh proti osobám, jež jsou z působnosti insolvenčního zákona

vyloučeny.
Rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu insolvenční soud vyvěsí na
své úřední desce a současně je zveřejní v insolvenčním rejstříku, zvlášť je doručí
dlužníkovi a insolvenčnímu navrhovateli. Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu se
může odvolat pouze navrhovatel.
Insolvenční zákon zachoval institut zamítnutí návrhu pro nedostatek
majetku, jak byl upraven v zákonu o konkursu a vyrovnání 258 , ovšem možnost
jeho použití výrazně omezil. Insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro
nedostatek majetku za předpokladu, že jsou současně splněny podmínky:
-

dlužník je obchodní společností, která byla zrušena rozhodnutím soudu; tedy

tohoto institutu nelze využít za situace, kdy dlužníkem bude jiná právnická osoba
nebo osoba fyzická. V těchto případech bude nutno rozhodnout o způsobu řešení
úpadku konkursem a následně pak po ověření majetkových poměrů insolvenčním
správcem bude konkurs zrušen pro nedostatek majetku 259 ,
258

ust. § 12 odst. 5 zák. č. o konkursu a vyrovnání
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-

jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze

seznamu insolvenčních správců. Na tomto místě je nutno upozornit, že soud je
oprávněn jmenovat likvidátorem i bez jeho souhlasu, některého ze společníků nebo
statutární orgán anebo člena statutárního orgánu. Nebude-li tedy soudem
ustanovený likvidátor osobou zapsanou v seznamu insolvenčních správců, nebude
možno návrh pro nedostatek majetku zamítnout,
-

likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil

možnost uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních úkonů
dlužníka , tedy že prověřil, zda tu není majetek ve vlastnictví třetích osob, který by
se mohl po úspěšném dovolání se neúčinnosti stát součástí majetkové podstaty,
-

ze seznamu majetku dlužníka a ze šetření insolvenčního soudu vyplývá, že

majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení; přitom
je nutno uvážit alespoň minimální vyhláškou stanovenou odměnu insolvenčního
správce a jeho hotové výdaje,
-

věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku

dlužníka a údajů o právních úkonech dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit
neplatnost nebo neúčinnost, a žádný majetek ani úkony dlužníka zjištěny nebyly.
Z dikce zákona jednoznačně nevyplývá, jak vykládat podmínku, že návrh
podal pouze likvidátor jmenovaný soudem ze seznamu insolvenčních správců.
Domnívám se, že ze zákona lze dovodit, že institut zamítnutí návrhu pro
nedostatek majetku může insolvenční soud využít pouze v případech, kdy všechny
výše uvedené podmínky budou splněny kumulativně, tedy kdy půjde pouze o
návrh dlužnický a za dlužníka podá návrh likvidátor jmenovaný soudem ze
seznamu insolvenčních správců, ale už nebude možné zamítnou insolvenční návrh
pro nedostatek majetku za splnění ostatních podmínek pro nedostatek majetku
v případě insolvenčního návrhu podaného věřitelem.
Nevidím důvod, proč by nebylo možné věřitelský návrh na zahájení
insolvenčního řízení směřovaný vůči obchodní společnosti v likvidaci, která má
likvidátora ustanoveného soudem ze seznamu insolvenčních správců zamítnout
pro nedostatek majetku. S ohledem na dané ustanovení insolvenčního zákona a
slučovací spojka “a“, se zároveň přikláním k výkladu, že zákonem stanovené výše
uvedené podmínky musejí být, jak jsem výše uvedla, splněny kumulativně. Soud
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bude moci věřitelský insolvenční návrh zamítnout pro nedostatek majetku
pravděpodobně v případě, kdy se jako další navrhovatel připojí sám dlužník
vyhovující shora uvedeným kritériím. V usnesení Krajského soudu v Hradci
Králové 260 bylo uvedeno následující: „v případě rozhodnutí

o zamítnutí

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka musí být z výroku usnesení
patrné, že se nejedná o zamítnutí insolvenčního návrhu, ale právě o zvláštní
případ zamítnutí insolvenčního návrhu, a proto v něm insolvenční soud (v souladu
s dikcí ustanovení § 142 písm. d) insolvenčního zákona) musí výslovně uvést, že
se insolvenční návrh zamítá pro nedostatek majetku“.
Usnesení o zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku insolvenční soud
vyvěsí na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v
insolvenčním rejstříku a zvlášť doručí dlužníkovi a insolvenčnímu navrhovateli.
Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat insolvenční navrhovatel, popř. i věřitel,
který doloží, že má za dlužníkem pohledávku. Počátek běhu odvolací lhůty těchto
věřitelů zákon výslovně neřeší, analogicky jsou využitelné závěry obsažené v
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 261 , jež se týkají stejné procesní situace, jež se
posuzovala podle zákona o konkursu a vyrovnání: „Osobám uvedeným v § 12a
odst. 5 věty druhé zákona o konkursu a vyrovnání, začíná běžet lhůta k podání
odvolání proti usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku od doručení rozhodnutí poslednímu z těch dosavadních účastníků řízení,
kteří jsou legitimováni k podání odvolání podle ust. § 12a odst. 5 věty první
zákona o konkursu a vyrovnání; to platí bez zřetele k tomu, zda se takový
dosavadní účastník řízení sám práva odvolání vzdal. Podáním včasného odvolání
se taková osoba stává dalším navrhovatelem ve smyslu ust. § 4 zákona o konkursu
a vyrovnání a platí pro ni stav řízení v době, kdy její odvolání došlo soudu.“
Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je
podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku. Má se tedy za to, že na
základě pravomocného usnesení o zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku by
měl

rejstříkový soud bez dalšího dlužníka vymazat z obchodního rejstříku.

Prozatím rejstříkové soudy vyžadují, aby po zamítnutí návrhu na zahájení
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usnesení Krajského soudu v Hradci Králové KSHK 34 INS 111/2008, 1 VSPH 6/2008
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.7.2003, sp. zn. 29 Odo 184/2001 - Sbírka soudních
rozhodnutí a stanovisek, sešit 2/2005, judikát č. 18
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insolvenčního řízení insolvenčním soudem, podal likvidátor dlužníka návrh na
výmaz dlužníka z obchodního rejstříku. K jeho návrhu pak rejstříkový soud
zrušenou obchodní společnost, většinou již bez dalšího, z obchodního rejstříku
vymaže.
6. De lege ferenda
Ministerstvo spravedlnosti připravilo systémovou novelu insolvenčního
zákona, která by měla platit od 1. ledna 2014. Má za cíl komplexně reagovat na
dosavadní zkušenosti s úpadkovým právem, přesněji řečeno s jejich aplikačními
nedostatky.Transparentnost předvídatelnost insolvenčního práva jsou nepochybně
klíčovými požadavky pro potenciální investory uvažující o rozběhnutí podnikání
v tuzemsku. V tomto ohledu vystupuje do popředí zejména otázka postavení
věřitele v insolvenčním řízení a to z hlediska nákladů a rizik, která jsou s řešením
úpadků dlužníků spojena. Nejedná se však jen o investory, ale obecně o
podnikatelské prostředí v České republice v jehož rozvoji je snadná orientace
v insolvenčním právu podmínkou.
Historicky se pojďme ohlédnout do minulosti roku 2008, kdy vstoupil
insolvenční zákon v účinnost. Zákon navazoval na zákon o konkursu a vyrovnání,
jehož nedostatky se snažil odstranit nebo zmírnit. Dle údajů uváděných
v důvodové zprávě k novele, ke zlepšení v některých směrech došlo. Zkrátilo se
trvání nejdelšího insolvenčního řízení téměř trojnásobně z devíti let v roce 2006 na
tři roky v roce 2012. Průměrná délka insolvenčního řízení ukončeného zrušením
konkursu po splnění rozvrhového usnesení dokonce činí z jednoho roku na sedm
měsíců.
Inspirací pro zmíněnou novelu se staly oblasti, jež se i z pohledu široké
veřejnosti, s níž byla novela diskutována, za těch několik let soužití s insolvenčním
zákonem ukázaly být problematické. Jedná se především o určování insolvečních
správců, které v současnosti vyvolává pochybnosti o transparentnosti a
nezávislosti tohoto procesu; úprava věřitelských orgánů, jež poměrně snadno
umožňuje

majoritnímu

zajištěnému

věřiteli

ovládnout

orgány

na

úkor

nezajištěných věřitelů; souběh exekuce a insolvenčního řízení, jejichž nedořešený
vzájemný vztah může v praxi ohrožovat práva věřitelů; uplatňování nároků
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v insolvenčním řízení, například pokud jde o riziko sankce za neoprávněně
přihlášenou pohledávku; postavení zajištěných věřitelů, a to zejména pokud jde o
jejich pravomoci v rámci správy a zpeněžení majetku sloužícího k zajištění jejich
pohledávek; oddlužení manželů či živnostníků, kde se dosavadní úprava ukázala
být nedostatečná; reorganizace, jejíž přísná kriteria znemožňují tento způsob řešení
úpadku menším podnikatelům.

Datum 1. ledna 2014, kdy má novela nabýt

účinnosti není náhodné, pojí se s účinností nového občanského zákoníku, resp.
dalších zákonů a novel, které na něj navazují. Ačkoliv přijetí projednávané novely
insolvenčního zákona není odůvodněno rekodifikací soukromého práva, k určité
harmonizaci úpadkového práva v tomto směru dochází.

Závěr
Touto prací jsem si vzala

za cíl rozebrat problematiku řešení úpadku

v České republice z pohledu jeho aplikace v praxi, vyložit příslušná ustanovení
insolvenčního zákona týkající se dané problematiky a pokusit se ozřejmit některá
úskalí, jež se v souvislosti s aplikací insolvenčního zákona při řešení úpadku
dlužníka vyskytují.
Práci jsem pojala a zpracovala tak, abych vysvětlila problematiku řešení
úpadku dlužníka obecně. Jednotlivé kapitoly podávají obecný výklad dané
problematiky, jak z pohledu insolvenčního soudu, který o insolvenčních návrzích
rozhoduje, tak z pohledu zákonodárce, insolvenčního správce, věřitelů a dlužníka.
Vzhledem k rozsahu práce nebylo možno se zabývat jednotlivými dílčími
problémy některých zákonných ustanovení do všech podrobností. Ovšem tam, kde
docházelo v praxi k nejčastějším problémům a nejasnostem, byla této problematice
věnována širší pozornost. Práce je doplněna o soudní rozhodnutí, kterými jsou
aplikační problémy prakticky vykládány.
Insolvenční řízení je řízení, ve kterém se rozhoduje o úpadku dlužníka, coby
fyzické nebo právnické osoby, na jedné straně řízení končí umožněním díky
splátkovému kalendáři se dluhů zbavit na druhé straně řízení končí buď
rozvrhovým usnesením nebo zamítnutím návrhu pro nedostatek majetku či
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zrušením konkursu pro nedostatek majetku. U dlužníka, fyzické osoby, kterému je
povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře se může po ukončení procesu
oddlužení osvobodit od zbytku svých dluhů, splní-li všechny zákonem stanovené
náležitosti a předpoklady. Je tedy na místě říci, aby dlužníci k tomuto institutu
přistupovali s nejvyšší mírou obezřetnosti a odpovědnosti a nesnažili se jej využít
s nepoctivým záměrem, jímž se chtějí vyhnout placení zbytku svých dluhů.
V případě, že by nastala situace, že
zneužíván, měli

by institut oddlužení byl ve velké míře

by dlužníci nést za jeho zneužití odpovědnost. Je nutné si

uvědomit, že nejeden věřitel může být na splacení závazku dlužníkem v plné výši
finančně závislý. Dostane-li se věřiteli v důsledku procesu oddlužení jeho dlužníka
jen část pohledávky, můžeme nadále polemizovat nad tím, zda zákon v tomto
případě nenahrává skutečnosti, kdy se díky pomoci dlužníku, může stát následným
dlužníkem sám věřitel. Pokud by se ovšem jednalo o fyzickou osobu –
podnikatele, nesplňoval by zákonem stanovené podmínky pro formu řešení úpadku
oddlužením a tím by sám být oddlužen nemohl.
Insolvenční zákon je již účinný pátým rokem, každým rokem dochází
k neustálému nárůstu insolvenčních návrhů. V roce 2013 dobíhají první oddlužení
plněním splátkového kalendáře. V této souvislosti stoupá pracovní zatížení
insolvenčních soudů, jelikož musí v rámci rozhodování o osvobození dlužníků od
zbytku jejich dluhů, nařizovat jednání. Nastanou i aplikační problémy příslušných
ustanovení insolvenčního zákona, které budou muset být rychle řešeny odvolacími
soudy, aby nevznikla mezera v podobě právní nejistoty způsobené různými
výklady zákonných ustanovení jednotlivými insolvenčními soudy.
Stále se zvyšující počet obchodních společností, které se dostávají do
úpadkové situace a výrazný nárůst návrhů na povolení oddlužení fyzických osob,
kteří se snaží prostřednictvím insolvenčního soudu najít cestu ze své tíživé
finanční situace, je neudržitelný. Jak obchodní společnosti, tak fyzické osoby
neodhadují na počátku, buď svého podnikání nebo nepřiměřeného úvěrování
svých potřeb, své síly a možnosti. Nemají žádné prostředky pro řešení krizových
situací. Netvoří si rezervy pro nečekané události, které je mohou potkat.
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V případě obchodní společnosti soud ve většině případů prohlásí na jejich
majetek konkurs. Počet reorganizací se za účinnosti insolvenčního zákona dá
počítat na desítky, ale pro fyzickou osobu, u které soud zjistí úpadek a povolí
oddlužení, formou splátkového kalendáře, znamená po dobu pěti let mít zatížený
rodinný rozpočet a nedostat do situace, aby soud pro nesplnění zákonných
požadavků prohlásil na jeho majetek konkurs. Věková kategorie fyzických osob,
kteří podávají návrhy na povolení oddlužení se pohybuje mezi 20 – 70 rokem.
Jelikož insolvenčních návrhů je čím dál více, domnívám se, že prevence je
nezbytná. Prevence, která by varovala veřejnost, jak předcházet úpadkových
situacím. Na základních, středních školách, by měli být děti a studenti
seznamováni s otázkami, týkající se neodpovědného jednání a nedůslednosti
v činech, které mohou člověka, vzhledem k jeho neinformovanosti a neznalosti
zákonů, vnést do úpadkové situace. Nabídek a lákadel, jsou kolem nás /v médiích,
tisku, reklamách/ mnoho, nabádají nás k pořízení všech možným movitých i
nemovitých věcí. Nabídka je tak velká a pestrá, že jen silní jedinci odolají a
nenechají se „zlákat“ jinými k tomu, aby si za tzv. „levné“ půjčky pořídily ještě
„levnější“ věci a nechali se tak svést z cesty, do které již není, nebo jen z těží,
návratu.
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Resume

Diese Arbeit habe ich konzipiert auf die Lösung der Probleme des Insolvenz in
der Tschechischen Republik im Hinblick auf ihre praktische Anwendung genommen,
interpretieren

die

einschlägigen

Bestimmungen

der

Insolvenzordnung

im

Zusammenhang mit der Ausgabe und ich versuchte, einige der Gefahren, die im
Zusammenhang mit der Anwendung des Insolvenzrechts im Umgang mit der
Schuldner Konkurs sind zu klären auftreten.
Die Arbeit wurde konzipiert und vorbereitet, so dass die Frage der Lösung
Insolvenz des Schuldners in der Regel klären. Einzelne Kapitel geben allgemeine
Interpretation des Themas, sowohl hinsichtlich der Insolvenzgericht , das über
Insolvenz Vorschläge entscheidet, und aus der Sicht des Gesetzgebers, der
Insolvenzverwalter, Gläubiger und Schuldner. Da der Umfang der Arbeit war es,
einzelne Teilprobleme bestimmter gesetzlichen Bestimmungen im Detail zu
untersuchen. Doch wo es in der Praxis die häufigsten Probleme und Verwirrung wurde
diesem Problem größere Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die Arbeit wird von
gerichtlichen

Entscheidungen

ergänzt

sind

Anwendungsprobleme

praktisch

interpretiert.
Insolvenzverfahren sind Verfahren, in denen Entscheidungen auf die Insolvenz
des Schuldners gestellt, als eine natürliche oder juristische Person, auf der einen Seite,
so dass der Rechtsstreit durch die Zahlung Plan, um der Schulden loszuwerden
beendet wird, auf der anderen Seite, die Verwaltung enden entweder durch Bestellung
oder Ablehnung von Vorschlägen mangels Masse oder die Aufhebung des Konkurses
wegen des Mangels an Eigentum.
Für den Schuldner kann die natürliche Person, die zur Entschuldung zugelassen
ist, in Form von Umschuldung nach dem Abschluss des Prozesses der Schuldenerlass
sein, den Rest ihrer Schulden zu befreien, wenn sie alle gesetzlichen Anforderungen
und Voraussetzungen zu erfüllen. Daher ist es man sagen dass die Kreditnehmer
dieses Instituts behandelt mit höchster der Vorsicht und Verantwortung und nicht
versuchen, sie mit unehrlichen Absichten, die sie nicht zu zahlen und den Rest ihrer
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Schulden verwenden wollen. In dem Fall, dass eine Situation, die Entschuldung
einleiten würde wurde vielfach missbraucht, sollten Kreditnehmer die Verantwortung
für seine Missbrauch zu tragen.
Es ist wichtig zu erkennen, dass viele Gläubiger kann vom Schuldner in voller
Höhe zurückgezahlt werden finanziell abhängig. Wenn es an den Gläubiger bekommt
als Ergebnis der Entschuldungsprozess nur ein Teil des Vermögens des Schuldners
weiterhin darüber, ob das Gesetz in diesem Fall nicht auf den Widerspruch zu streiten,
wenn mit Hilfe des Schuldners, kann der Schuldner dann selbst ein Gläubiger. Wenn
aber, es war eine natürliche Person - Unternehmer, nicht die gesetzlichen
Voraussetzungen für die Form des Umgangs mit dem Konkurs Schuldenerlass zu
treffen, und sie selbst nicht in der Lage sein, den Schuldenerlass.
Insolvengesetz ist schon fünf Jahre wirksam. Jedes Jahr gibt es
kontinuierlichen Anstieg der Insolvenzanträge. Im Jahr 2013 werden die ersten
Schuldenfalle durch der Umschuldung beendet. In diesem Zusammenhang werde die
zunehmende

Arbeitsbelastung

der

Insolvenzgerichte.

Massgebend

bei

der

Entscheidung über die Schulden und die weiteren Verhandlungen und Ausnahmen von
der Schulden werde großer Bedeutung. Wo werden Probleme und Anwendung der
einschlägigen Bestimmungen in der Insolvenzordnung aufgezeigt, diese müssen so
schnell als möglich an der Berufungsgerichte gelöst werden, damit keine rechtlichen
Unsicherheiten entstehen nicht können. Zum Beispiel, um Ärger zu vermeiden durch
unterschiedliche Interpretationen der gesetzliche Bestimmungen bei der einzelner
Insolvenzgerichten.
Die ständig wachsende Zahl von Unternehmen, die in die Insolvenz Situation
und einem deutlichen Anstieg der Anträge auf Genehmigung der Schuldenerlass
Personen, die durch das Konkursgericht versucht, einen Ausweg aus ihrer schwierigen
finanziellen Situation zu finden sind, kommen nicht nachhaltig ist. Beide
Unternehmen und Einzelpersonen nicht zu Beginn zu schätzen, entweder Ihr
Unternehmen oder unzumutbar Kreditvergabe an ihre Bedürfnisse, ihre Stärken und
Möglichkeiten. Sie haben keine Mittel für Krisensituationen. Es ist auch nicht eine
Reserve für unerwartete Ereignisse, die passieren können.
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Im Fall eines Unternehmens, in den meisten Fällen wird das Gericht Konkurs
auf ihr Eigentum zu erklären. Anzahl der Reorganisation für Effizienz Insolvenzgesetz
in zehn gezählt werden, aber für eine Person, mit der das Gericht feststellt, Niedergang
und ermöglichen Entschuldung, in Form von Umschuldung bedeutet, dass ein
Zeitraum von fünf Jahren haben, das Familienbudget belastet und nicht in eine
Situation zu bekommen, um für die Nichteinhaltung der gesetzlichen Anforderungen
vor Gericht sagte er zu seiner Konkursmasse.
Altersgruppe von Personen, die Vorschläge zur Entschuldungs erlauben
einreichen liegt zwischen 20-70 Jahren. Seit Insolvenz Vorschläge ist immer, ich
glaube, dass Prävention ist unerlässlich. Prävention, die die Öffentlichkeit auf, wie
man verhindern Insolvenzsituationen gewarnt.
Im primären und sekundären Schulen sollten Kinder und Schüler mit den
Fragen, die unverantwortlichen Handeln und Inkonsistenz in den Aktionen, die eine
Person aufgrund ihrer Unwissenheit und Unkenntnis der Gesetze, um in die Insolvenz
Situation zu bringen bezogenen vertraut sein. Angebote und Versuchungen um uns
herum /Medien, Zeitungen, Werbung/ Los, ermutigen uns, alle möglichen
beweglichen und unbeweglichen Vermögen zu erfassen. Das Menü ist so groß und
vielfältig, dass nur starke Individuen zu widerstehen und nicht "locken" die anderen zu
den so genannten "billige" Kredite beschafft noch "billiger" die Dinge und hatte so in
die Irre, die nicht ist, oder einfach nur die Vorteile, zurückzukehren.

129

Klíčová slova:
insolvenční řízení

insolvency proceedings

konkurs

bankruptcy

oddlužení

debt relief

reorganizace

reorganization

dlužník

debtor

věřitel

creditor

majetková podstata

he nature of Property

platební neschopnost

insolvency

předlužení

insolvency

insolvenční správce

insolvency administrator

úpadek

insolvency

soud

court

rozhodnutí soudu

court decision

insolvenční návrh

insolvency petition

Seznam použitých zkratek:
IZ

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

Obč.Z.

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Obch.Z.

zákon č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů

SoudP

zákon č. 549/1991 Sb.o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů

ZKV

zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve
znění pozdějších předpisů
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VSPH

Vrchní soud v Praze

KSPH

Krajský soud v Praze

KSHK

Krajský soud v Hradci Králové

ÚS

Ústavní soud
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Související právní předpisy:
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů
zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nař.vl. č. 258/1995 Sb., kterým se provádí
občanský zákoník,
zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem,
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
zákon č. 94/1993 Sb., zákon o rodině
Usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva ČNR, o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod
vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a
krajské soudy,
instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001 č.j. 505/2001 - Org.,
kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy,
z.č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání,
z.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),
instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 1360/95 - OOD, kterou se vydává řád pro
soudní vykonavatele,
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku
zaměstnanosti
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
některých dalších organizacích a orgánech
nař. vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci
v noci
nař. vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a
některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
nař. vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy,
některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
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zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů
zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve
znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 177/1996 Sb. advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
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Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb.
zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
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