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1. Úvod
Insolvenční právo je v posledních letech dynamickým právním odvětvím, což
dokládají poslední novely insolvenčního zákona1 i diskuze o dalších možných úpravách.
Insolvenční zákon, účinný od 1. 1. 2008, přinesl mnoho nového do oblasti řešení
úpadku dlužníka. Jak si ale stojí insolvenční právo v porovnání se zahraniční úpravou a
jaká je praxe? Částečnou odpověď by měla poskytnou tato práce s názvem: Komparace
mezi českým a německým insolvenčním právem s náhledem do praxe. Německou právní
úpravu jsem zvolil z ekonomických i právních důvodů. Export ČR do Německa
představuje podle statistik 32 % veškerého exportu ČR a Německo je zároveň největším
importérem do ČR.2 Ekonomiky obou států jsou, zejména z našeho pohledu, silně
provázané. Lze tak v obou zemích předpokládat relativně častá insolvenční řízení
s účastí subjektu z druhého státu. Německé právo je tradičním zdrojem inspirace
českého práva, z čehož by bylo lepší vyvodit závěr tyto právní úpravy nesrovnávat.
Zajímavé naopak může být, jak moc jsou tyto právní úpravy i přes tuto okolnost odlišné
a jestli lze z německé právní úpravy i nadále, při budoucích změnách naší právní
úpravy, čerpat inspiraci. To je také hlavním cílem této diplomové práce.
Cílem naopak není komplexně pokrýt problematiku insolvenčního práva, a
vzhledem k poměrně širokému tématu je tak nutno práci adekvátním způsobem
ohraničit. Hlavními tématy jsou oddlužení, reorganizace a institut insolvenčního
správce. Tomu odpovídá i systematika práce, která je rozdělena do 11 kapitol. Kapitoly
2-3 jsou obecnějšího charakteru a obsahují úvod do německého insolvenčního práva.
Tento úvod se značně překrývá s úvodem do českého insolvenčního práva a stručné
srovnání je obsahem 4. kapitoly. Kapitoly 5-7 představují těžiště této práce, jelikož se
věnují vybraným hlavním tématům a mají vždy podkapitoly obsahující německou
úpravu, českou úpravu a srovnání vybraných prvků a shrnutí. Následují kapitoly 8 a 9,
které odrážejí praxi insolvenčních rejstříků a statistiky. Zbývá pak závěr a kapitola de
lege ferenda, která obsahuje návrh nejdůležitějších změn, které by mohla česká právní
1

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

předpisů, In: Sbírka zákonů, 2006, částka 62 (dále jen „InsZ“)
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Český statistický úřad, Zahraniční obchod ČR – roční údaje - 2014 [online]. 2015. Dostupné z
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úprava od té německé převzít. V kapitolách, ve kterých je popisován určitý druh řízení,
se odráží snaha promítnout průběh daného řízení.
Náhled do praxe je kromě kapitol 8 a 9 řešen napříč také pomocí popisu
obvyklého chování subjektů a přesahů do judikatury u jiných kapitol. V práci je užita
komparační metoda. U hlavních témat je užita mikrokomparace, v rámci které jsou
srovnány vybrané prvky právních úprav.

2

2. Úvod do německé právní úpravy insolvenčního práva
2.1 Východiska a právní zásady
Insolvenční právo je právní odvětví, jež pomocí insolvenčního řízení upraveného
právními předpisy poskytuje právní rámec pro řešení úpadku dlužníka. Hlavním cílem
německé právní úpravy insolvenčního řízení je „umožnit insolvenčním věřitelům
poměrné a zároveň co nejvyšší uspokojení jejich pohledávek za dlužníkem“1.
Insolvenční řízení je soudní řízení, které je jednotné pro celé Německo. Před
přijetím insolvenčního zákona (dále také „Insolvenzordnug“ nebo také „InsO“) ale
nebyla právní úprava v SRN sjednocena, což stručně rozvedu v podkapitole o historii.
Způsoby řešení úpadku se základně dělí na likvidační a sanační. Německá
úprava zná obě alternativy a upravuje konkurs spočívající ve zpeněžení majetkové
podstaty dlužníka, reorganizaci, i oddlužení fyzických osob, jelikož „poctivému
dlužníku bude dána možnost osvobození od zbylých pohledávek“2. Konkurs je v zásadě
obecným způsobem řešení úpadku, nicméně v Německu není žádný způsob
upřednostňovaný. Úpadek má být řešen způsobem, který nejvíce odpovídá požadavkům
konkrétního případu. Jednotlivá řízení se v Německu podle různých kritérií
diversifikují. Je tak upraveno více zvláštních řízení, ve kterých platí odchylná
ustanovení od konkursu.
Právní úpravy insolvenčního práva v jednotlivých zemích jsou často
poměřovány podle toho, čí zájem převážně sledují. Právní úpravy tak lze rozdělit na
úpravy pro-dlužnické (Francie, částečně i USA), pro-věřitelské (Velká Británie) a na
právní úpravy neutrální. Německo je země s „insolvenčním právem principiálně
neutrálním“3, které má za hlavní cíl uspokojení věřitelů, zároveň ale sleduje i zájem
dlužníka na ekonomický restart, což se projevuje zejména v oddlužení a reorganizaci.

1

Insolvenzordnung (InsO), spolkový zákon ze dne 5. října 1994, ve znění pozdějších předpisů, In:

Bundesgezetzblatt I S. 2866, 1994 (dále také „Insolvenzordnung“, nebo také „InsO“), §1
2

Ustanovení §1 InsO

3

KISLINGEROVÁ, Eva, Tomáš RICHTER a Luboš SMRČKA. Insolvenční praxe v České republice: v

období 2008-2013. V Praze: C.H. Beck, 2013, Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1.
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Zásady insolvenčního řízení jsou demonstrativně uvedeny v §5 InsO, další
právní zásady nejsou explicitně uvedeny a vyplývají ze samotné právní úpravy. V §4
InsO je uvedena subsidiarita užití německého soudního řádu (Zivilprozeßordnung, dále
také „ZPO“)1. V insolvenčním řízení se užijí i ty právní zásady civilního řízení, jejichž
povaha to nevylučuje.
Insolvenční právo v Německu vychází z obecně známých zásad insolvence, mezi
které se řadí například rovné nakládání s věřiteli se srovnatelnými právy (par condicio
crediorum). Další zásadou, která se projevuje na mnoha místech německé právní
úpravy, je zásada věřitelské autonomie (Gläubigerautonomie), která byla v posledních
letech ještě zdůrazněna několika novelami.2 Insolvenční řízení se zahajuje podáním
insolvenčního návrhu. Po zahájení insolvenčního řízení postupuje soud dále z moci
úřední, což však nevylučuje nutnost aktivity účastníků, resp. součinnosti v rámci řízení.
Řízení vychází ze zásady omezené ústnosti, kdy ve své standardní podobě probíhá
řízení ústně. K omezení principu ústnosti dochází především v menších insolvenčních
řízeních (Kleinverfahren)3, pokud o tom rozhodne insolvencí soud. V takovém případě
probíhá celé řízení pouze v písemné podobě, a to včetně přezkumného jednání. Tato
možnost je v praxi často využívaná u řešení úpadku pomocí oddlužení. Rozhodnutí
může insolvenční soud kdykoliv zrušit a navrátit řízení v případě nutnosti k ústní
podobě.4 Jedná se o velmi praktickou a flexibilní možnost, která má za účel odstranit
přílišnou formálnost řízení a snížit jeho náklady v případech, kdy to není třeba.
1

Zivilprozessordnung (ZPO), spolkový zákon ze dne 12. září 1950, znovu vyhlášený dne 5. prosince

2005, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 3202, 2005 (dále také „ZPO“)
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BREUER, Wolfgang. Insolvenzrecht: eine Einführung. 3. Aufl. München: Beck, 2011. ISBN 978-3-

406-60127-9.
3

Posouzení, co je menší insolvenční řízení (tzv. Kleinverfahren) a kdy je vhodné o písemnosti řízení

rozhodnout, je v diskreci insolvenčního soudu. Soud má k dispozici pomocná kritéria, které by měla být
pro toto rozhodnutí naplněna. „Majetkové poměry dlužníka by měly být přehledné a počet věřitelů a výše
celkových pohledávek za dlužníka by měl být nízký. Tato kritéria avšak nelze stanovit paušálně pro každý
případ. Jako záchytný bod je užit §304 InsO, který stanoví, že 20 věřitelů již není nízký počet a že
dlužníkovy dluhy by neměly přesahovat 25.000 Eur.“ Zdroj: UHLENBRUCK, Wilhelm, Heribert HIRTE
a Heinz VALLENDER. Insolvenzordnung Kommentar. §5 odst. 2, 14. Aufl. München: Vahlen, Franz,
2013. ISBN 978-3-8006-4664-7.
4

Úprava zavedená novelou německého insolvenčního zákona dne 1. 2. 2007 ke zjednodušení řízení,

současné ustanovení upravující možnost písemnosti řízení je §5 odst. 2 InsO

4

2.2 Prameny německého insolvenčního práva
Prameny německého insolvenčního práva lze nalézt na více úrovních práva.
Mezi tato patří mezinárodní právo, evropské právo a národní právo. Národní rovina
práva

je

tvořena

ústavním

právem

(Verfassungsrecht),

právem

spolkovým

(Bundesrecht), které má působnost na celém území Německa a zemským právem
(Landesrecht) s působností v jednotlivých spolkových zemích.1
Hlavním pramenem německého insolvenčního práva na národní úrovni je
insolvenční zákon (dále také „Insolvenzordnung“ nebo „InsO“). InsO je spolkový
zákon, který do značné míry kodifikuje úpravu insolvenčního práva. Dalším zásadním
pramenem insolvenčního práva je ZPO, který je obecným předpisem upravující civilní
soudní proces v Německu a ve vztahu k InsO je pro insolvenční řízení na základě §4
InsO subsidiární. Pozice, kterou InsO v rámci německého právního řádu zaujímá, je tak
podobná jako pozice IsnZ v rámci českého právního řádu.
Na národní úrovni je tvořeno dalšími právními předpisy, které jsou zejména :
uvozovací zákon k insolvenčnímu zákonu (EGInsO)2, obsahující mimo přechodných
ustanovení také prováděcí ustanovení k evropské úpravě úpadkového řízení, občanský
zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch)3, zákon o insolvenčních odměnách (InsVV)4
upravující odměnu a náhradu nákladů insolvenčního správce a některých členů
věřitelských orgánů, zákon o insolvenčních statistikách (Insolvenzstatistikgesetz)5,
trestní zákoník (Strafgesetzbuch)6, vyhláška o zveřejňování informací na internetu1 a

1

Spolková republika Německo je složena celkem z 16 německých spolkových zemí. Vyšší právní sílu

mají spolkové zákony (Bundesgezetze).
2

Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (EGInsO), spolkový zákon ze dne 5. října 1994, ve znění

pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 2911, 1994 (dále také „EGInsO“)
3

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), spolkový zákon ze dne 18. srpna 1896, znovu vyhlášený 2. ledna

2002, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 42, 2002,
4

Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV), Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.

srpna 1998, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 2205, 1998
5

Gesetz über die Insolvenzstatistik (InsStatG), spolkový zákon ze dne 7. prosince 2011, ve znění

pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 2582, 2011
6

Strafgesetzbuch (StGB), spolkový zákon ze dne 15. května 1871, znovu vyhlášený 13. listopadu 1998,

ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 3322, 1998 (dále také „StGB“)
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dalšími. Úpadek některých subjektů2 je upraven ve zvláštních zákonech. Kromě
právních předpisů je pramenem německého insolvenčního práva i bohatá judikatura.
V některých bodech přenechává InsO prostor k právní úpravě na úrovni
zemského práva (Landesrecht). Explicitně tak stanoví např. §2 odst. 2 InsO (možnost
odchylně upravit pravidla ohledně příslušnosti insolvenčního soudu), §9 odst. 2 InsO
(zveřejňování informací v insolvenčním řízení), § 12 odst. 1 číslo 2 InsO (nepřípustnost
insolvenčního řízení vedeného proti právnické osobě veřejného práva, nad kterým
vykonává dohled spolková země).
Systematika německého insolvenčního zákona je poměrně standardní. Zákon je
rozdělen do 12 částí, které jsou logicky členěny od obecného ke zvláštnímu. Prvních pět
částí InsO obsahuje obecná ustanovení. V těchto jsou zejména stanoveny cíle, základní
zásady insolvenčního řízení, subjekty a průběh řešení úpadku pomocí konkursu
(Regelverfahren). Další části insolvenčního řízení patří zvláštním způsobům řešení
úpadku, mezinárodnímu insolvenčnímu právu a stanovení účinnosti.

2.2.1 Stručná historie Insolvenzordnung
Německý insolvenční zákon je platný od 5. 10. 1994 a účinný od 1. 1. 1999.
Tento zákon svojí účinností nahradil Konkursní řád (Konkursordnung) z roku 1877,
Vyrovnávací řád (Vergleichsordnung) z roku 1935 a Zákon o univerzální exekuci
(Gesamtvollstreckungsordnung) z roku 1991. První dva jmenované právní předpisy
byly platné na území spolkových zemí před znovusjednocením Německa (Západní
Německo), poslední pak na území tehdejší Německé demokratické republiky (Východní
Německo). Insolvenčním zákonem byla právní úprava v SRN sjednocena.
Přijetí tohoto sjednocujícího právního předpisu má relativně dlouhou historii.
„První diskuze ohledně nutnosti náhrady stárnoucích právních předpisů započaly již
v roce 1978, kdy byla jmenována komise pro insolvenční právo...V letech 1985 a 1986

1

Verordnung

des

Bundesministerium

der

Justiz

zu

öffentlichen

Bekanntmachtungen

in

Insolvenzverfahren im Internet, Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. února 2002, ve znění
pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 667, 2002
2

Úpadek Bank upravuje bankovní zákon (Kreditwesebgesetz, KWG), jiných finančních institucí Zákon o

kontrole platebních institucí (Zahlungsdiensteaufsichtzgesetz, ZAG) a pojišťoven Zákon o kontrole
pojišťoven (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG).
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zveřejnila komise dvě základní zprávy ohledně vývoje své práce, které si však vysloužily
všeobecnou kritiku.“1 Sílící politický tlak v období kolem znovusjednocení SRN v roce
1990 měl za následek zpoždění přípravných prací na chystaném InsO, jelikož bylo
nutné co nejrychleji přijmout zákon upravující mezeru v právním řádu bývalé Německé
demokratické republiky (Východní Německo). Bylo tak učiněno narychlo přijatým
zákonem o univerzální exekuci (Gesamtvollstreckungsordnung) v roce 1991. InsO bylo
nakonec přijato v roce 1994 a vzhledem k dlouhé legisvakanční lhůtě, způsobené
nahrazováním dlouho zažitých právních přepisů, nabylo účinnosti bezmála pět let poté.
Největší novelizace InsO proběhly s účinností 1. 7. 2007 (souhrnné zjednodušení
insolvenčního řízení), 1. 3. 2012 (zjednodušení sanace úpadků právnických osob) a 1. 7.
2014 (zkrácení oddlužení a posílení věřitelských práv). Naposledy byl tento zákon
novelizovaný 26. 11. 2015.

2.2.2 Evropské insolvenční právo
Hmotněprávní úprava úpadkového práva náleží do pravomoci jednotlivých
členských států, proto je i úprava v rámci jednotlivých států Evropské Unie rozdílná.
Nicméně vzhledem k tomu, že si Evropská Unie stanovila za cíl zřídit prostor svobody,
bezpečnosti a práva2 a tomu, že v rámci EU funguje vnitřní trh, je třeba zajistit, aby
úpadková řízení s mezinárodním prvkem probíhala účinně a kooperativně. Hlavním
pramenem evropského insolvenčního práva je Nařízení Rady č. 1346/2000 o
úpadkovém řízení3.
Toto Nařízení je přímo aplikovatelné pro všechny státy EU (s výjimkou Dánska,
viz čl. 33 Nařízení) a tvoří určité rámcové zastřešení úpadkového práva v Evropské
Unii, definuje některé pojmy a obsahuje především ustanovení procesní povahy a
kolizní normy, které určují rozhodné právo. Dne 20. 5. 2015 však bylo přijato nové
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 848/20154, které by stávající Nařízení mělo
od poloviny roku 2017 nahradit. Míra harmonizace zůstane v zásadě nezměněna, kromě

1

BORK, Reinhard. Einführung in das Insolvenzrecht. 7., neu bearb. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck,

2014. ISBN 978-3-16-153153-8.
2

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, OJ L 160 P. 1, čl. 3

3

Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení, OJ L 160 P. 1

4

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 848/2015 o úpadkovém řízení, OJ L 141/19
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dalších změn budou zejména změny pravidla příslušnosti k zahájení úpadkového řízení
s mezinárodním prvkem.

2.3 Subjekty a předmět insolvenčního řízení v SRN
Mezi hlavní subjekty insolvenčního řízení patří insolvenční soud, insolvenční
správce, dlužník a insolvenční věřitelé.

2.3.1 Věřitelé
Pohledávky, které mají věřitelé za dlužníkem, jsou úpadkem dlužníka zásadně
ohroženy. Věřitelé mají volbu, zda tyto pohledávky do insolvenčního řízení přihlásí či
nikoliv. Pouze věřitelé, kteří své přihlášky přihlásí, mohou být uspokojeni v rámci
insolvenčního řízení. Vzhledem k cíli řízení v podobě kolektivního uspokojení
pohledávek věřitelů mají věřitelé na průběh řízení zásadní vliv a k tomu účelu disponují
věřitelskými právy a mohou tvořit věřitelské orgány, které mají další práva. Hlavním
věřitelským

orgánem

je

věřitelské

shromáždění

(Gläubigerversammlung)

a

fakultativním orgánem je věřitelský výbor (Gläubigerausschuss).
Věřitelé jsou podle svých pohledávek rozděleni do více skupin, v rámci kterých
mají věřitelé vždy stejná práva. Do rozdílných skupin patří zajištění věřitelé
(Absonderungsberechtigten), nezajištění věřitelé (Insolvenzgläubiger), věřitelé s právy
na vynětí majetku z majetkové podstaty (Aussonderungberechtige), věřitelé, kteří mají
pohledávky za majetkovou podstatou (Massegläubiger)1 a neprioritní věřitelé
(nachrangigen Insolvenzgläubiger).

2.3.2 Insolvenční správce
Ústřední postavou řízení je stejně jako v tuzemské právní úpravě insolvenční
správce. Je ustanoven insolvenčním soudem způsobem uvedeným zákonem a po
ustanovení na něj zásadně přechází dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka.
Insolvenční správce je neutrální, nezávislý subjekt a odpovídá za škodu způsobenou
věřiteli či dlužníku veškerým svým majetkem. Insolvenční soudem může být ustanoven

1

V této skupině jsou i některé pohledávky, které by v ČR byly ve skupině pohledávek postavených na

roveň pohledávek za majetkovou podstatou. Např. výživné dle §100 InsO.
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i předběžný insolvenční správce, jako předběžné opatření k zajištění majetkové
podstaty, či k vytvoření soupisu majetkové podstaty. Práva a povinnosti předběžného
insolvenčního správce se liší případ od případu podle rozhodnutí insolvenčního soudu.
Podrobnější informace k insolvenčnímu správci uvádím v kapitole 7.

2.3.3 Dlužník
Insolvenčním dlužníkem (dále také „dlužník“ nebo „úpadce“) může být fyzická i
právnická osoba, podnikatel či nepodnikatel. Velká část InsO upravuje řízení, které se
aplikuje na úpadek podnikajících právnických osob (Unternehmensinsolvenzverfahren),
jelikož úpadek podnikatelského subjektu bývá zpravidla mnohem složitější a má
závažnější ekonomické i sociální dopady. Oddlužení (Restschuldbefreiung), podobně
jako v české právní úpravě, bylo dříve umožněno pouze nepodnikajícím fyzickým
osobám. Nyní může o oddlužení žádat i podnikající fyzická osoba, pokud splní
zákonem předpokládané požadavky, což rozvádím v kapitole o oddlužení.
Insolvenční řízení je z důvodu veřejného zájmu nepřípustné proti některé z
šestnácti

spolkových

zemí,

Německé

spolkové

republice

jako

celku

nebo

veřejnoprávnímu subjektu, pokud právo spolkové země (Landesrecht), která vykonává
dohled nad takovým subjektem, nestanoví přípustnost takovému subjektu odchylně.1
Nepřípustnost aplikace insolvenčního řízení na veřejnoprávní subjekty je dána mimo
jiné tím, že orgány veřejnoprávních subjektů se ze zákona nemohou dělit o své
kompetence s věřiteli či insolvenčním správcem a finanční krizi mohou překlenout
pomocí zvýšení daní, nebo jinou úpravou rozpočtu.

2.3.4 Insolvenční soud a příslušnost
Insolvenční řízení je soudní řízení, mezi základní procesní subjekty tak patří i
insolvenční soud. Hlavní úlohou soudu je stanovit určitý procesní rámec řízení a působit
jako nezávislý třetí. Soud v rámci zahajovacího řízení zjišťuje, zda jsou naplněny

1

Ustanovení §12 odst. 1 InsO, poznámka k označení subjektů: Označení spolková země (Bundesland pl.

Bundesländer) není zcela korektní, jelikož v německé spolkové ústavě (Grundgezetz) je zmínka pouze o
Land pl. Länder, tedy v překladu země. Dále zdroj uvádí „Bund“ – technicky korektnější by zřejmě bylo
napsat „proti Spolku“, nicméně znovu volím pro lepší srozumitelnost variantu uvedenou v textu.
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podmínky k zahájení insolvenčního řízení a řízení zahajuje. Vybírá a ustanoví
insolvenčního správce, případně předběžného insolvenčního správce.
Po ustanovení insolvenčního správce se úloha soudu v zásadě omezuje na
vykonávání dohledu nad správcem, ustanovení věřitelského výboru a řízení věřitelského
shromáždění. Většinu ostatních úkonů vykonává po svém ustanovení již insolvenční
správce. Některé procesní úkony, jako například rozhodnutí o úpadku, zastavení nebo
přerušení řízení, patří výlučně do pravomoci soudu. Postavení soudu se dle druhu řízení
může mírně lišit, například při reorganizaci má soud navíc kompetence při přijímání
insolvenčního plánu a zesílený dozor nad průběhem reorganizace.
Věcně příslušný pro insolvenční řízení je dle §2 odst. 1 InsO soud prvního
stupně (Amtsgericht), v jehož obvodu má sídlo zemský soud (Landesgericht), soud
druhého stupně v civilněprávní soudní soustavě. Právě podle obvodu soudu druhého
stupně se určí, který soud prvního stupně bude insolvenčním soudem. To znamená, že
obvod soudu prvního stupně se v insolvenčních věcech zásadně shoduje s obvodem
soudu vyššího stupně.
Zemský právní předpis může určit odchylné obvody pro určení věcné
příslušnosti, což je velmi běžnou praxí.1 Celkem je v Německu 116 soudů druhého
stupně a 191 soudů určených legislativou jako insolvenčních, z čehož vyplývá, že téměř
polovina insolvenčních soudů má zemským předpisem určené obvody odchylně.2 Díky
této úpravě mají soudy příslušné k insolvenčnímu řízení odpovídající personální složení
a odbornou způsobilost. Rovněž nedochází k zahlcování soudů vyšších článků.
Nevýhodou však může být horší přehlednost v příslušnostech.
Příslušný k vydání rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a ustanovení
insolvenčního správce je soudce. Po zahájení řízení zásadně přechází příslušnost pro
většinu úkonů na vyššího soudního úředníka (Rechtspfleger)3. „Soudce však může na

1

Ustanovení §2 odst. 1 InsO

2

Důvody spočívají v různé hustotě obyvatelstva v jednotlivých obvodech soudů druhého stupně. Aby se

předešlo zahlcení soudu první instance, je možno takový obvod určeno více soudů první instance jakožto
insolvenčních soudů. Každý takový soud pak dostane přidělenou část obvodu soudu vyšší instance.
3

Rechtspflegergesetz (RPflG), spolkový zákon ze dne 8. února 1957, znovu vyhlášený dne 14. dubna

2013, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 778, 2013, §3 číslo 2
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základě §18 odst. 2 RPflG1 jednotlivé úkony atrahovat a provést je sám, což se však v
praxi děje pouze zřídka.“2
Pravidla místní příslušnosti se na základě §3 InsO posuzují podle obecných
pravidel místní příslušnosti určených ZPO3. Místně příslušný je ten insolvenční soud,
v jehož obvodu určeném pro insolvenční řízení má dlužník trvalé bydliště, pokud se
jedná o fyzickou osobu. Pokud je dlužníkem právnická osoba, pak je rozhodující sídlo
společnosti. Pokud je dlužník podnikatelem a má centrum hospodářských aktivit
v jiném místě, je pro určení místní příslušnosti soudu rozhodující tento ukazatel. Pokud
je více místně příslušných insolvenčních soudů, je příslušný ten soud, u něhož bylo
zahájeno řízení jako první. Uvedené soudní příslušnosti jsou výlučné a nelze se od nich
dispozitivně odchýlit dohodou účastníků. V praxi však často dochází k účelovým
změnám sídla společností nebo trvalého bydliště těsně před zahájením insolvenčního
řízení za účelem místní příslušnost změnit (tzv. fórum shopping).

2.3.5 Předmět insolvenčního řízení
V Německu je zdůrazněna majetková podstata jakožto předmět insolvenčního
řízení. Vyplývá to mimo jiné z §11 InsO, který stanoví, že se insolvenční řízení zahajuje
na majetek (über das Vermögen) právnické osoby, fyzické osoby, společnosti bez
právní osobnosti4 a dalších subjektů. Tento majetek tak existuje vždy ve vztahu
k určitému subjektu (insolvenčnímu dlužníku).
Majetková podstata představuje „souhrn majetku dlužníka k okamžiku zahájení
insolvenčního řízení a v průběhu insolvenčního řízení“.5 Z výtěžku zpeněžení
majetkové podstaty se při likvidačním způsobu řešení úpadku uspokojí insolvenční
věřitelé a uhradí náklady řízení, včetně odměny a náhrady hotových výdajů
1

Rechtspflegergesetz (RPflG), spolkový zákon ze dne 8. února 1957, znovu vyhlášený dne 14. dubna

2013, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 778, 2013
2

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

3

Ustanovení §12-40 ZPO

4

Mezi společnosti bez právní osobnosti v Německu patří např. veřejná obchodní společnost (offene

Handelsgesellschaft), komanditní společnost (Kommanditgesellschaft), evropské hospodářské zájmové
družstvo (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung).
5

Ustanovení §35 odst. 1 InsO
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insolvenčního správce a věřitelských orgánů. Vzhledem k důležitosti majetkové
podstaty musí být náležitě právně chráněna. Prostřednictvím ochrany majetkové
podstaty chrání zákon také celkový účel insolvenčního řízení. Základním právním
institutem k ochraně je přechod dispozičních oprávnění k majetkové podstatě dle §80
InsO z dlužníka na insolvenčního správce po zahájení insolvenčního řízení.
Přípustná jsou i insolvenční řízení proti samotnému souboru majetku. Například
insolvence pozůstalosti (Nachlassinsolvenzverfahren) a společného jmění manželů
(Insolvenzverfahren über das Gesamgut einer Gütergemeinschaft). Tyto druhy
insolvence však patří mezi zvláštní způsoby řízení. Pozůstalostní insolvence je
výjimečná zejména tím, že subjekt, ke kterému se majetek vztahoval již zanikl úmrtím a
práva takového subjektu jsou vykonávána procesně jiným subjektem. Dlužníkova práva
v tomto případě vykonává správce pozůstalosti. Tento druh insolvence může vzniknout
dvěma způsoby. Pokud v průběhu insolvenčního řízení zemře insolvenční dlužník,
kterým je fyzická osoba, standardní insolvenční řízení bude přeměněno v pozůstalostní,
jelikož smrtí zaniká způsobilost dlužníka být subjektem insolvenčního řízení. Druhým
způsobem je podání insolvenčního návrhu na zahájení řízení po smrti dlužníka.

2.4 Definice úpadku v SRN
Existence úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka je prvním předpokladem
k provedení insolvenčního řízení. Pokud tento předpoklad není naplněn, mohou se
věřitelé domáhat plnění svých pohledávek za dlužníkem jinými prostředky, než
prostřednictvím insolvenčního řízení, například exekucí.
Německá

právní

úprava

nepoužívá

pojem

„úpadek“,

nýbrž

pojem

„Eröffnungsgrund“1. Obsah těchto pojmů je však srovnatelný, a proto budu i pro
německou úpravu používat zejména českého pojmu úpadek, a to i vzhledem k lepší
orientaci v textu. Druhy úpadku v SRN jsou stejné jako v ČR. Jsou jimi platební
neschopnost

(Zahlungsunfähigkeit),

hrozící

platební

neschopnost

(Drohende

2

Zahlungsunfähigkeit) a předlužení (Überschuldung). Definice těchto druhů se však
odlišuje v obou státech.
1

Volně přeloženo: „důvod k zahájení“.

2

Ustanovení §16-18 InsO
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Platební neschopnost je obecným důvodem pro zahájení insolvenčního řízení a
v rámci InsO je definována poměrně vágně. „Dlužník je v platební neschopnosti, pokud
není v situaci, ve které může plnit své splatné závazky. Platební neschopnost je
předpokládána, pokud dlužník přerušil platby svých závazků.“.1 Takto obecná
formulace vybízí ke vzniku judikatury, která zjednoduší interpretaci tohoto ustanovení.
V opačném případě by totiž mohlo docházet ke zcela nerovné aplikační praxi
insolvenčních soudů ohledně existence či neexistence platební neschopnosti, a tedy i
přípustnosti insolvenčního řízení. Judikatura v této věci existuje a stanoví, že dlužník by
neměl přerušit platbu svých závazků na delší dobu než 3 týdny2, čímž se upřesňuje §17,
odst. 2 věta 2 InsO. Stejný judikát dále stanoví, že aby se jednalo o platební
neschopnost, musí být dlužník neschopný splácet minimálně 10 % jeho již splatných
dluhů. Těchto 10 % dává dlužníkům určitý manipulační prostor, který je praktický,
protože v reálných hospodářských vztazích dochází k platbám po splatnosti poměrně
často, a to například v důsledku druhotné platební neschopnosti. Platí tak vyvratitelná
domněnka, že dlužník je v platební neschopnosti, pokud 3 týdny a déle neplní více než
10 % ze svých již splatných závazků.
Hrozící platební neschopnost upravená v §18 InsO je specifikovaná podobně
jako v InsZ3, „dlužník čelí hrozící platební neschopnosti, pokud lze předpokládat, že
v době splatnosti svých závazků nebude tyto závazky schopen plnit“.4 Z dikce prvního
odstavce §18 vyplývá, že insolvenční návrh v případě hrozící platební neschopnosti
může podat pouze dlužník.
Předlužení, upravené v §19 InsO, je posledním druhem úpadku. Tento druh
úpadku je aplikovatelný pouze na právnické osoby. Předlužena je ta právnická osoba,
které kumulativně naplní dvě podmínky. První podmínkou je situace, kdy majetek
dlužníka nestačí na pokrytí veškerých dluhů. Druhou podmínkou je nepříznivý výhled
vývoje (Forthbestehensprognose). Druhá podmínka byla přidána 1. 12. 2008 v reakci na

1

Ustanovení §17 InsO

2

Rozsudek Bundesgerichtshof (BGH) ze dne 21. 7. 2007, sp. zn. IX ZR 231/04

3

Ustanovení §3 odst. 4 InsZ

4

Ustanovení §18 odst. 2 InsO
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globální ekonomickou krizi, jelikož první podmínku alespoň krátkodobě naplňovalo
příliš mnoho subjektů.1

2.5 Insolvenční návrh v SRN
Druhou podmínkou k provedení insolvenčního řízení kromě existence úpadku je
podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení (dále také „insolvenční návrh“ nebo
„IN“). Insolvenční návrh může podat jak dlužník, tak i věřitel.2 Návrh musí mít vždy
písemnou formu a splňovat obecné náležitosti podání dle §130 ZPO a insolvenčního
návrhu dle §13 InsO. V některých dalších náležitostech se od sebe dlužnický a
věřitelský insolvenční návrh odlišuje, jelikož oba subjekty disponují odlišnými
informacemi. Rozdílem je také právní postavení navrhovatele z hlediska prokazování
existence úpadku. Při dlužnickém insolvenčním návrhu je existence úpadku nebo
hrozícího úpadku presumována. Oproti tomu věřitelský návrh musí vždy úpadek
prokázat, resp. hodnověrně doložit (Glaubhaftmachung).3
V dlužnickém návrhu (Schuldnerantrag) je na základě §13 InsO nutno kromě
identifikace dlužníka podat soupis veškerých dluhů úpadce, rozvahu společnosti, souhrn
příjmů a průměrný počet zaměstnanců za předešlý kalendářní rok. Ke všem údajům je
zároveň nutné dodat prohlášení, že uvedené údaje jsou úplné a správné. Insolvenční
návrh se podává na formuláři vydaném Ministerstvem spravedlnosti. Podle návrhu se
také posuzuje, jestli úpadce naplnil kritéria ustanovení §22a InsO o větších
společnostech4, což má význam pro další průběh řízení, zejména pro ustanovení
předběžného insolvenčního správce a předběžných věřitelských orgánů.
Návrh na zahájení insolvenčního řízení podaný věřitelem (Gläubigerantrag) má
šanci na úspěch, pokud věřitel prokáže existenci tří skutečností. Dle §14 InsO musí

1

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.

2

Ustanovení §13 odst. 1 věta druhá InsO

3

Ustanovení §14 odst. 1 InsO

4

Tato kritéria ve své podstatě specifikují větší společnosti. K tomu je nutné, aby společnost naplnila

alespoň 2 ze 3 následujících ukazatelů: a) aktiva společnosti přesahují pasiva o více než 4.840.000 Eur b)
příjmy za posledních 12 měsíců alespoň 9.680.000 Eur c) alespoň 50 zaměstnanců v průměru za poslední
rok.
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prokázat právní zájem na zahájení řízení, svou pohledávku vůči dlužníkovi a dlužníkův
úpadek.
Právní zájem navrhovatele je možno prokázat jakýmkoliv relevantním a
přípustným důkazním materiálem1, nejčastěji pak smlouvou, dodacím listem, účtenkou,
svědeckou výpovědí atd. Právní zájem je obvykle prokázán, pokud je spolehlivě
prokázána pohledávka vůči dlužníkovi. Úpadek dlužníka musí věřitel hodnověrně
doložit tak, aby se jevil jako pravděpodobný (Glaubhaftmachung). Dlužník může
naopak přinášet důkazy o tom, že není v úpadku.
Podle judikatury je nepřípustný věřitelský návrh označující pouze zajištěné
pohledávky.2 Vzhledem k zajištění může věřitel postupovat vůči dlužníkovi jiným
způsobem, který nemusí mít za následek insolvenci se všemi negativními důsledky pro
dlužníka. Toto rozhodnutí modifikuje požadavky na věřitele coby navrhovatele tak, že
takový věřitel musí mít alespoň jednu nezajištěnou pohledávku vůči dlužníkovi.
Pohledávka za dlužníkem by však na základě okolností daného případu neměla být
pouze minimální, jelikož by poté mohl chybět právní zájem na zahájení řízení a návrh
by mohl být zamítnut.
Za zmínku stojí skutečnost, že insolvenční návrh může podat věřitel bez
dokládání existence pohledávky jiného věřitele3, což vyplývá z definice úpadku v SRN.4
Pokud však věřitel ve svém návrhu poukazuje pouze na jednu svou pohledávku, „musí
taková pohledávka být exekučním titulem“5.
S jedinou pohledávkou má věřitel také ztíženou pozici při dokládání dlužnického
úpadku. Dlužník, proti kterému návrh směřuje, může navíc pohledávku uhradit, čímž
pohledávka zanikne a insolvenční návrh bude zamítnut, jelikož navrhovatel neprokáže
ani právní zájem, ani svou pohledávku za dlužníkem.6 Taková právní úprava může
1

Přípustnost důkazních materiálů pro civilní řízení upravuje §294 ZPO

2

Usnesení Bundesgerichtshof (BGH) ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. IX ZB 12/07

3

Tato povinnost se v ČR dá částečně a s jistým časovým odstupem obejít pomocí štěpení pohledávky

mezi více věřitelů.
4

Oproti české úpravě chybí jedna z kumulativních podmínek v podobě „více věřitelů“ formulována

v české úpravě v §3 odst. 1 InsZ
5

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

6

Podmínky dle §14 InsO jsou tyto: právní zájem, prokázání pohledávky a hodnověrné prokázání úpadku

dlužníka. Pokud je pohledávka uhrazena, účinkem je její zánik a je dále neprokazatelná.
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motivovat věřitele, aby vůči dlužníku postupoval podáním insolvenčního návrhu, a
donutil ho tak k plnění. Dlužník však nemůže hradit pohledávky, o které se věřitelský
IN opírá bez omezení: „Pokud již dlužník v posledních dvou letech uhradil pohledávku,
o kterou se opírá insolvenční návrh, nezdůvodňuje sám o sobě zánik takové pohledávky
zamítnutí návrhu. Pokud dlužník uhradí pohledávku po podání návrhu, nese náklady
řízení“.1 Pravidlo dvou let by mělo zamezit nepoctivému konání dlužníka, kdy
pohledávky hradí až po podání insolvenčního návrhu věřitele. Právní úprava umožňující
zamítnutí návrhu po zaplacení pohledávky je však v Německu i tak kritizována. „V
praxi dochází k velmi častému hrazení věřitelských pohledávek před rozhodnutím o
úpadku. Nejčastěji se tak děje u pohledávek sociálního a finančního úřadu. Problém
spočívá v tom, že soud musí návrh zamítnout i v případě, že se dlužníkův úpadek podle
okolností jeví jako vysoce pravděpodobný“2. Dlužník tak do určité míry může oddalovat
řešení problému pomocí insolvenčního řízení, a tím hypoteticky i prohlubovat
poškození věřitelů. Naopak věřitel, který insolvenční návrh podal, může být na základě
uhrazení své pohledávky samozřejmě spokojen. V tomto lze dle mého názoru spatřit
nepřímé porušení zásady par condicio crediorum.
Pokud statutární orgán nesplní povinnost podat insolvenční návrh řádně a včas,
může následovat sankce v civilněprávní i trestněprávní rovině. Jako civilněprávní
sankce může následovat osobní odpovědnost za způsobené škody. Trestněprávní rovina
je řešena v ustanovení §15a InsO zvláštní skutkovou podstatu pozdního podání
insolvenčního návrhu (Insolvenzverschleppung). Více k trestnímu právu a insolvenci
uvádím v kapitole 9.

1

Ustanovení §14 InsO

2

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.
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3. Standardní průběh německého insolvenčního řízení
Nejprve je nutné vymezit pojem „insolvenční řízení“, jelikož tento pojem lze
chápat ve dvojím smyslu. V širším smyslu vymezuje řízení od podání insolvenčního
návrhu příslušnému soudu do usnesení o ukončení insolvenčního řízení. V užším
smyslu vyznačuje řízení až od rozhodnutí o úpadku. Německá úprava používá pojem
insolvenční řízení v užším smyslu a insolvenční řízení stricto sensu je tak zahájeno až
rozhodnutím o úpadku. Pojem Insolvenčního řízení largo sensu je tak v Německu
pomyslně děleno na zahajovací insolvenční řízení (Insolvenzeröffnungsverfahren)1 a
hlavní řízení (Hauptverfahren). Až tzv. hlavní řízení je zákonem označováno jako
insolvenční řízení, což lze vyčíst např. z §27 InsO. Oproti tomu v ČR je užíván pojem
insolvenční řízení v širším smyslu, je tak třeba podle konkrétního kontextu tyto pojmy
rozlišovat, nicméně v obecné rovině je v této práci dána přednost širšímu pojetí.
Nejčastějším způsobem řešení úpadku je konkurs, který se v Německu jinak
nazývá standardní řízení (Regelverfahren).2 Tento likvidační způsob řešení úpadku
spočívá ve zpeněžení majetkové podstaty a následným rozdělením výtěžku mezi
věřitele, se v Německu jinak nazývá. Jak bylo zmíněno výše, konkurs není
upřednostňovaným způsobem řešení úpadku, jelikož každý případ úpadku je jedinečný
a podle toho má být zvolen odpovídající způsob řešení. V německé právní úpravě je
poměrně mnoho zvláštních řízení, která stanoví od konkursu odchylnou úpravu.
Zákonná ustanovení o standardním řízení (Regelverfahren) jsou obecného charakteru a
pokud právní úprava jiných způsobů řešení úpadku, případně o zvláštních řízeních,
nestanoví něco jiného, uplatní se ustanovení o běžném řízení. Proto v této kapitole budu
popisovat zejména tuto obecnou variantu insolvenčního řízení, která má zároveň
zásadní význam i pro jiné způsoby řešení úpadku a zvláštní řízení.

1

Tato fáze bývá označována také jako tzv. předběžné insolvenční řízení (Vorläufiges Insolvenzverfahren)

2

V InsO označení konkurs chybí. Nicméně obsahově se o konkurs jedná, tudíž bude použit i tento pojem
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3.1 Zahajovací řízení a předběžná opatření
Zahajovací řízení je zahájeno podáním dlužnického nebo věřitelského
insolvenčního návrhu. V této fázi řízení se rozhoduje zejména o přípustnosti
insolvenčního návrhu, o existenci úpadku dlužníka a o předběžných opatřeních. Definici
úpadku a insolvenčnímu návrhu byly věnovány předchozí kapitoly, v této se tedy budu
soustředit na předběžná opatření. Ty mohou mít na další průběh řízení zásadní dopad.
Bez ohledu na zvolené předběžné opatření, má podle §20 InsO dlužník v rámci
zahajovacího řízení povinnost součinnosti ke zjištění všech potřebných informací
k přípravě hlavního řízení a rozhodnutí o úpadku.
Předběžná opatření jsou upravena v §21-25 InsO a patří mezi ně zejména
ustanovení předběžného insolvenčního správce, předběžného věřitelského výboru,
omezení dispozičních práv dlužníka vůči majetkové podstatě a provozu podniku,
omezení nebo zastavení exekucí vůči dlužníkovi a kontrola příchozí i odchozí pošty1.
Soud by měl využít veškerých zákonných předběžných opatření ve prospěch zachování
majetkové podstaty dlužníka a řádnému provedení insolvenčního řízení. Proti nařízení
některého z předběžných opatření je přípustné dlužníkovo odvolání zásadně bez
odkladného účinku.
„V praxi nejčastějšími předběžnými opatřeními v rámci zahajovacího řízení je
jmenování předběžného věřitelského výboru a určení osoby předběžného insolvenčního
správce.“2 Předběžný věřitelský výbor insolvenční soud ustanoví obligatorně, pokud je
úpadce větší společností naplňující kritéria uvedena v §22a InsO3. Fakultativně může
být předběžný věřitelský výbor jmenován na návrh některého z věřitelů, dlužníka či
1

Ustanovení §21 odst. 2 věta 1 číslo 4 InsO. Tento institut zasahuje do ústavně zaručených základních

práv a svobod, konkrétně do práva garantovaného čl. 10 Německé Ústavy, Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland (GG), spolkový ústavní zákon ze dne 23. května 1949, ve znění pozdějších
předpisů, In: Bundesgezetzblatt S. 1, 1949. A proto se „tento institut se využívá poměrně výjimečně a jeho
využití musí být řádně odůvodněno“ REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F.
Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7. Kontrola se vztahuje i na elektronickou poštu, byť kontrola
v praxi je těžce proveditelná.
2

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

3

Tato kritéria specifikují „větší“ společnosti. K tomu je nutné, aby společnost naplnila alespoň 2 ze 3

následujících ukazatelů: a) aktiva společnosti přesahují pasiva o více než 4.840.000 Eur b) příjmy za
posledních 12 měsíců alespoň 9.680.000 Eur c) alespoň 50 zaměstnanců v průměru za poslední rok.
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předběžného insolvenčního správce. „Předběžný věřitelský výbor však nebude
ustanoven, pokud dlužníkův podnik již nadále nefunguje, či pokud by takový krok byl
disproporční k očekávanému výnosu ze zpeněžení majetkové podstaty“1.
Předběžný věřitelský výbor, pokud je ustanoven, může insolvenčnímu soudu
navrhnout ustanovení konkrétního předběžného insolvenčního správce. Ten se po
zahájení hlavního řízení v mnoha případech stává i řádným insolvenčním správcem.
Pokud věřitelský výbor schválí návrh na konkrétní osobu jednohlasně, insolvenční soud
se od návrhu výboru nesmí odchýlit. Věřitelským výborem vhodně zvolená osoba
insolvenčního správce může zásadně ovlivnit vývoj i výsledek celého insolvenčního
řízení.
Předběžnému insolvenčního správci jsou poté dle potřeb svěřena práva a
povinnosti dle §22 InsO. Ta mohou například souviset s omezením dispozičních práv
dlužníka či s vytvořením soupisu majetkové podstaty. Teorie rozděluje předběžné
insolvenční správce na tzv. „silné“ a „slabé“, a to podle rozsahu práv a povinností.
Pokud je již v rámci zahajovací fáze řízení přijato předběžné opatření v podobě
omezení dispozičních práv dlužníka k majetkové podstatě, bude toto zveřejněno
nejenom v insolvenčním rejstříku, ale i v obchodním či jiném příslušném rejstříku2.
Standardně jsou informace o insolvenčním řízení zveřejněny v insolvenčním rejstříku až
po rozhodnutí o úpadku dlužníka. Více k zveřejňování informací uvádím v kapitole 8.
Předběžné

insolvenční

řízení

končí

buďto

odmítnutím,

zamítnutím

insolvenčního návrhu nebo rozhodnutím o úpadku. Nejčastějším důvodem k zamítnutí
je především nedostatečné prokázání existence úpadku. Pokud majetek dlužníka zjevně
nebude postačovat ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, může insolvenční soud
dle §26 InsO insolvenční návrh zamítnout pro nedostatek majetku dlužníka.

1
2

Ustanovení §22 odst. 3 InsO
Ustanovení § 23 odst. 2 InsO. Mezi německé rejstříky patří např. obchodní (Handelsregister),

družstevní (Genossenschaftsregister), spolkový (Vereinsregister). Návrh na takový zápis vyhotoví
insolvenční soud a zašle jej příslušenému rejstříkovému soudu.
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3.2 Rozhodnutí o úpadku
Pokud okolnosti nasvědčují tomu, že se dlužník nachází v úpadku, insolvenční
soud usnesením rozhodne o úpadku dlužníka, a tím nastává hlavní fáze insolvenčního
řízení. Až tímto rozhodnutím je zahájeno insolvenční řízení stricto sensu.
V rozhodnutí o úpadku ustanoví soud insolvenčního správce1, stanoví termín
přezkumného jednání (Prüfungstermin) a termínu věřitelského shromáždění, kde se
projedná zpráva o hospodářské situaci dlužníka vypracovaná insolvenčním správcem
(Berichtstermin).
Účinky rozhodnutí o úpadku, resp. zahájení insolvenčního řízení, jsou stanoveny
v 3. části InsO v §80-102. Rozhodnutím o úpadku přechází dispoziční oprávnění k
majetkové podstatě na insolvenčního správce2, který se v této fázi stává hlavní postavou
řízení, přejímá majetek dlužníka do držby, spravuje ho a je povinen sepsat aktuální
soupisku majetkové podstaty. Individuální postup věřitelů a pomyslný „závod“ o
majetek dlužníka je zahájením insolvenčního řízení v zásadě zastaven. Probíhající
exekuční řízení nebudou provedena a navrhované exekuce nebudou nařízeny.3 „Věřitelé
mohou postupovat při vymáhání pohledávek vůči dlužníkovi pouze podle předpisů
insolvenčního zákona.“4 Pokud bylo na majetek dlužníka zapsáno exekutorské zástavní
právo během posledního měsíce před zahájením insolvenčního řízení, je toto na základě
§88 InsO neúčinné. Možnost započtení je dle §96 InsO také omezena. Dalším účinkem
je zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku a dalších rejstřících.
Soud stanoví termín věřitelského shromáždění v rozmezí 6 týdnů až 3 měsíců
od rozhodnutí o úpadku5. Podání zprávy insolvenčního správce (Bericht) proběhne
v písemné podobě, zpravidla nejpozději do týdne před termínem konání věřitelského
shromáždění (Gläubigerversammlung), kde se zpráva IS projedná (Berichtstermin)6.
Zpráva insolvenčního správce obsahuje popis hospodářské situace dlužníka, rozpis

1

Ustanovení §27 odst. 1 InsO

2

Ustanovení §80 InsO

3

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.

4

Ustanovení §87 InsO

5

Ustanovení §29 odst. 2 InsO

6

„Berichtstermin“ je v německém insolvenčním právu název pro konkrétní věřitelské shromáždění, kde

se mimo jiné projednává zpráva insolvenčního správce.
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majetkové podstaty a vyjádření k možnosti pokračování podnikatelských aktivit
dlužníka a vhodnosti řešení úpadku pomocí reorganizace (Insolvenzplanverfahren).
Na základě §157 InsO hlasují přihlášení věřitelé na věřitelském shromáždění o
ukončení aktivit dlužníka vedoucí k likvidačnímu řešení úpadku nebo o předběžném
pokračování podnikatelských aktivit dlužníka. Mohou také pověřit insolvenčního
správce k vypracování reorganizačního plánu (Insolvenzplan). Rozhodnutí mohou
věřitelé na pozdějších schůzích věřitelů změnit. Jelikož k takovému rozhodnutí může
být již relativně pozdě, je insolvenčnímu správci dána pravomoc o pokračování
podnikatelských aktivit dlužníka předběžně rozhodnout. K takovému rozhodnutí je však
potřeba následného schválení věřitelského výboru.
Na tomto věřitelském shromáždění (Berichtstermin) může IS předložit věřitelům
k hlasování i další podstatné záležitosti ohledně svého právního jednání vztahujícímu se
k insolvenčnímu řízení.1
V případě, že věřiteli není odhlasováno jiné řešení úpadku, například pomocí
reorganizace, začne insolvenční správce dle §159 InsO bez zbytečného odkladu po
ukončení věřitelského shromáždění zpeněžovat majetkovou podstatu dlužníka.

3.3 Rozhodnutí o smlouvách uzavřených dlužníkem před insolvencí
Úpadek dlužníka a zahájení insolvenčního řízení představuje zásah nejen do
závazků, které nebyly plněny dlužníkem, ale také do zatím oboustranně nesplněných
závazků mezi dlužníkem a věřitelem. Dlužník nemusí být plnění vůbec schopen a
věřitel se nachází v nejistotě, zda plnit i přes to, že pravděpodobně nedostane
protiplnění. Německý insolvenční zákon na problematiku smluv uzavřených před
zahájením insolvenčního řízení reaguje v §103-128 InsO. Obecným ustanovením je
§103 InsO, který stanoví možnost volby insolvenčního správce, zda bude smlouva
plněna či nikoliv. Buďto dosud oboustranně neplněná smlouva a nutnost plnění zanikne,
anebo může insolvenční správce od smluvní protistrany plnění na základě smlouvy
vyžadovat. Výhoda pro věřitele spočívá v tom, že pokud na základě těchto ustanovení
insolvenční správce plnění požaduje, stává se pohledávka strany, která plnila,
1

Aby byla zvýšena flexibilita, je možné tyto dílčí souhlasy k podstatným rozhodnutím (například

uzavření nové nájemní smlouvy) získat také od věřitelského výboru. Právně upraveno v ustanovení §160
InsO.
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pohledávkou za majetkovou podstatou a jako taková bude pravděpodobně uspokojena,
jelikož insolvenční správci mají v Německu osobní odpovědnost za neplnění
pohledávek za majetkovou podstatou (viz kapitola 7). Tento institut je určitou výjimkou
ze zásady par condicio crediorum. Insolvenční správce se při rozhodování musí řídit
pravidlem, že „rozhodnutí musí být pro majetkovou podstatu výhodné“.1
Podle smluvního typu pak zákon stanoví případnou zvláštní úpravu. Například
smlouvy o nájmu může insolvenční správce vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, a
to i v případě, že se jednalo o smlouvu na dobu určitou, což je stejná úprava jako v ČR.

3.4 Odporovatelnost v insolvenčním řízení
Odporovatelnost, respektive neúčinnost některých právních jednání, patří
k tradičním institutům insolvenčního práva. Výtěžek zpeněžení majetkové podstaty
slouží k uspokojení přihlášených pohledávek a proto musí být majetková podstata
náležitě chráněna. Kromě jiných právních institutů je prostředkem ochrany také
„neúčinnost některých právních jednání, učiněných před zahájením insolvenčního
řízení, které znevýhodňují insolvenční věřitele“ (například snížením majetkové
podstaty)2. Tímto jsou dány tři předpoklady, které odůvodňují podání odporu. Německý
insolvenční zákon stanoví právní jednání, proti kterým může být podán odpor v §130137. Jedná se například o zvýhodnění věřitele v posledních třech měsících před
podáním insolvenčního návrhu, pokud si je dlužník vědom svého úpadku a uspokojení
vybraného věřitele, anebo mu umožní zajištění, kterým by věřitel získal nad ostatními
věřiteli v rámci insolvenčního řízení výhodu.
Následkem úspěšné žaloby insolvenčního správce, kterou je odporováno právní
jednání dlužníka popsané výše, je podle §143 InsO navrácení věci, která byla
předmětem neúčinného jednání či náhradní hodnoty do majetkové podstaty dlužníka.

1

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.

2

Ustanovení §129 InsO
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3.4 Přihlašování pohledávek
Pohledávky lze dělit na ty, které se do insolvenčního řízení přihlašují a ty, které
se uplatňují jiným způsobem. Do druhé kategorie spadají například pohledávky za
majetkovou podstatou, které insolvenční správce uspokojí kdykoliv v průběhu řízení.
Věřitelé pohledávek přihlašují své pohledávky na základě §174 InsO přímo u
insolvenčního správce. Lhůta k přihlašování pohledávek je stanovena v rozhodnutí o
úpadku v rozmezí dvou týdnů až tří měsíců.1 Výběr délky lhůty se také odvíjí od toho,
jaký stanoví insolvenční soud termín pro přezkumné jednání. Na přezkumném jednání,
které má formu věřitelského shromáždění, probíhá zjišťování přihlášených pohledávek.
Základním účinkem přihlášení pohledávky kromě toho, že se k pohledávce v rámci
insolvenčního řízení přihlíží, je dle §204 odst. 1 č. 10 BGB2 stavení promlčecí lhůty.
Insolvenční správce z přihlášených pohledávek vytvoří soupis pohledávek
(Tabelle). Kromě seznamu pohledávek vede i seznam věřitelů (Gläubigerverzeichnis).
Rozdíl spočívá v tom, že do soupisu pohledávek jsou zapsány pouze přihlášené
pohledávky, zatímco seznam věřitelů správce tvoří podle všech dostupných informací,
které o dlužníkovi zjistil. Čerpá z účetnictví dlužníka, dokumentů i jiných ověřených
zdrojů. Insolvenční soud pak známé věřitele písemně informuje o rozhodnutí o úpadku
dlužníka a případně je i vyzve k přihlašování pohledávek. Stejně tak o úpadku
informuje osoby, se kterými má úpadce pohledávky. Povinnost informovat dle §30 odst.
2 InsO má insolvenční soud, nicméně „Doručení tohoto oznámení je v praxi
insolvenčním soudem zpravidla na základě §8 odst. 3 InsO delegováno na
insolvenčního správce“.3
Do soupisu přihlášených pohledávek je možno nahlížet u insolvenčního soudu,
kam insolvenční správce postupně aktualizovaný soupis pohledávek (Tabelle) dodává.
Subjekty s právem pohledávky popírat se tak mohou před přezkumným jednáním
rozhodnout, zda budou některou z pohledávek jiných věřitelů popírat či nikoliv.

1

Ustanovení §28 odst. 1 InsO

2

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), spolkový zákon ze dne 18. srpna 1896, znovu vyhlášený 2. ledna

2002, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 42, 2002,
3

UHLENBRUCK, Wilhelm, Heribert HIRTE a Heinz VALLENDER. Insolvenzordnung Kommentar.

§30, 14. Aufl. München: Vahlen, Franz, 2013. ISBN 978-3-8006-4664-7.
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Specifické v Německu je přihlašování pohledávek, i po uplynutí lhůty
k přihlašování. Pokud věřitel nestihne přihlásit svou pohledávku, je mu dána možnost
svou pohledávku dodatečně přihlásit a jelikož se pravděpodobně takovou pohledávku
nestihne projednat na řádném termínu přezkumného jednání, je nutné pro tyto opožděně
přihlášené pohledávky stanovit termín mimořádný. Sankcí za pozdní přihlášení
pohledávky je nutnost uhradit náklady za mimořádné přezkumné jednání. V praxi se
stává, že dodatečně přihlásí více věřitelů své pohledávky, a tito věřitelé tak nesou
náklady na mimořádné přezkumné jednání poměrně.1 Zásadně mohou věřitelé své
pohledávky přihlašovat až do soudního rozhodnutí o konečném rozdělení majetkové
podstaty.2

3.5 Zjištění a popírání přihlášených pohledávek
Pohledávky se popírají ústně na přezkumném jednání (Prüfungstermin).
V případě rozhodnutí insolvenčního soudu probíhá i přezkumné jednání pouze
v písemné podobě, což je většinou případ menších insolvenčních řízení či oddlužení.3
Zjištění pohledávky v rámci přezkumného jednání má na základě §178 InsO
stejné účinky jako pravomocný soudní rozsudek. Taková pohledávka se tedy stává
exekučním titulem a je po skončení insolvenčního řízení vymahatelná. Zjištění
pohledávky je dále předpokladem k možnosti uspokojení pohledávky v rámci
insolvenčního řízení.
Popírat pohledávky mohou věřitelé, dlužník a insolvenční správce. Pohledávky
mohou být dle §181 InsO popírány co do jejich pravosti, výše a pořadí. Účinky a
následky popření se liší podle důvodu popření a subjektu, který pohledávku popírá.
Popření pohledávky dlužníkem není dle §178 odst. 1 věta 2 InsO překážkou ke
zjištění pohledávky a uspokojení pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Účinkem
takového popření je pouhá nemožnost využít zjištěnou pohledávku proti dlužníkovi jako
exekuční titul po skončení insolvenčního řízení. Proti popření pohledávky dlužníkem se
věřitel může bránit v incidenčním sporu. „Tato věřitelova obrana proti dlužníkovu
popření má smysl pouze v případech, kdy věřitel předpokládá po skončení řízení další
1

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

2

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

3

Viz ustanovení §5 odst. 2 InsO a kapitola 1 a 2 této práce.
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dlužníkovu

aktivitu,

anebo

je

pohledávka

vyloučená

z prominutí

dluhu

1

(Restschuldbefreiung).“ Popírání pohledávek dlužníkem je tedy výrazně omezeno, a to
ze dvou důvodů. Hlavním důvodem je, že aktivní dlužník by mohl řízení incidenčními
spory cíleně blokovat. Druhým důvodem je, že za dlužníka by měl pohledávky
přihlášených věřitelů popírat insolvenční správce.
Nejčastěji popírá pohledávky právě insolvenční správce a jiní přihlášení věřitelé.
Pokud je popřena vykonatelná pohledávka, musí žalovat na její vyloučení
z insolvenčního řízení ten, který pohledávku popírá. Pokud přihlášená pohledávka není
vykonatelná, musí věřitel, který ji přihlásil, podat žalobu na její zjištění. Vykonatelné
pohledávky jsou tak v rámci incidenčního sporu oproti nevykonatelným pohledávkám
zvýhodněny.
Žalobou vzniká incidenční spor, ke kterému je zásadně místně a věcně příslušný
stejný obecný soud (Amtsgericht), jako je insolvenční soud.2 Strana, která incidenční
spor vyhraje, má informační povinnost tuto skutečnost oznámit insolvenčnímu soudu, a
to ve lhůtě do 14 dní od právní moci rozsudku incidenčního sporu.

3.6 Uspokojení věřitelů a ukončení insolvenčního řízení
Jak bylo zmíněno výše, insolvenční správce začne bez zbytečného odkladu po
ukončení věřitelského shromáždění zpeněžovat majetkovou podstatu dlužníka. Po
zpeněžení majetkové podstaty nařídí insolvenční soud konečné jednání (Schlusstermin),
které má formu věřitelského shromáždění. Na tomto shromáždění přednese insolvenční
správce konečnou zprávu o svých aktivitách v rámci insolvenčního řízení, o zpeněžení
majetkové podstaty a také podá závěrečné vyúčtování odměny a nákladů.
Na tomto jednání také insolvenční soud na základě §196 odst. 2 InsO schvaluje
tzv. Konečný rozvrh rozdělení majetku získaného zpeněžením majetkové podstaty
(Schlussverzeichnis) mezi přihlášené věřitele. Poté insolvenční správce uspokojí věřitele
tím, že jim vyplatí poměrnou částku podle výše jejich přihlášených a zjištěných
pohledávek (Schlussverteilung). Výše průměrného uspokojení nezajištěných pohledávek

1

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

2

Ustanovení §180 InsO
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je, jak uvádím také v kapitole o statistikách, je pouhých 3,60 %1. Jakmile jsou věřitelé
uspokojeni podle rozvrhu, oznámí tuto skutečnost insolvenční správce soudu a ten podle
§200 InsO rozhodne o ukončení insolvenčního řízení. Proti tomuto rozhodnutí není
přípustné odvolání.
Skončením řízení přechází zpět na dlužníka dispoziční oprávnění nakládat
s majetkovou podstatou a z rejstříků jsou vymazány poznámky o probíhajícím
insolvenčním řízení a jiných omezeních. Pro právnické osoby konkurs v naprosté
většině případů znamená následný zánik, jelikož rozhodnutí o ukončení insolvenčního
řízení je podkladem pro výmaz právnické osoby z příslušného rejstříku.2 V každém
případě vrátí insolvenční správce dokumenty náležející právnické osobě, která byla
v úpadku3 a „dlužník je povinen si tyto dokumenty převzít“4.

1

KRANZUSCH P., Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Die Quoten der Insolvenzgläubiger in

Regel- und Insolvenzplanverfahren – Ergebnisse von Insolvenzverfahren nach der Insolvenzrechtsreform
[online], lfM-Materialen Nr. 186, Bonn, 2009. Dostupné z http://goo.gl/NBCjIy
2

O pokračování společnosti může rozhodnout společník a tato skutečnost je případně zapsána do

obchodního rejstříku. V případě proběhnuvšího konkursu je však tato možnost krajně nevýhodná
vzhledem k možnosti věřitelů znovu vymáhat své pohledávky, které jsou navíc na základě zjištění v rámci
insolvenčního řízení vykonatelné.
3

Na základě §74 Odst. 2, věta 1 Zákona o společnosti s ručením omezeným (Gesetz betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmhHG), spolkový zákon ze dne 20. dubna 1892, ve znění
pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt III G. 4123-1, 1892) a §273 odst. 2 Zákona o akciových
společnostech (Aktiengesetz (AktG), spolkový zákon ze dne 6. září 1965, ve znění pozdějších předpisů,
In: Bundesgezetzblatt I S. 1089, 1965) musí tyto právnické osoby i po svém zániku archivovat klíčové
dokumenty společnosti.
4

KIRCHHOF, Hans-Peter, Horst EIDENMÜLLER a Rolf STÜRNER. Münchener Kommentar zur

Insolvenzordnung. §200, 3. Aufl. München: Beck, 2013. ISBN 978-3-406-64342-2.
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4. Srovnání standardního průběhu řízení v SRN s ČR
České insolvenční právo má podobná východiska, základní zásady, subjekty i
průběh řízení jako německá právní úprava. Podrobný popis úvodu do českého
insolvenčního řízení by se tak z velké části s výše uvedenými kapitolami překrýval, což
se mi jeví jako neúčelné. V této kapitole se proto budu soustředit zejména na obecné
prvky, které se v obou právních úpravách odlišují a v rámci podkapitol blíže srovnám
pojetí zahájení řízení a mechanismus přihlašování pohledávek.
Česká právní úprava insolvenčního práva vychází z důsledné diferenciace
způsobů řešení úpadku, které jsou upraveny ve druhé části v rámci insolvenčního
zákona1 (dále také „InsZ“). Český insolvenční zákon, stejně jako InsO, vychází
z tradiční zásady přiměřené a subsidiární aplikace obecného procesního předpisu,
občanského soudního řádu2, která je stanovena v §7 InsZ. V ČR chybí zásada, která se
v Německu poměrně výrazně projevuje, a to je zásada věřitelské autonomie
(Gläubigerautonomie). Některá práva, která má v německé právní úpravě pouze věřitel,
jsou v ČR sdílena s insolvenčním soudem. Příkladem je právo českého insolvenčního
soudu ex offo zrušit oddlužení a nařídit konkurs v oddlužení, pokud dlužník neplní
povinnosti určené zákonem. Německý insolvenční soud podobně postupuje pouze na
návrh věřitele. Insolvenční soud tak má v ČR silnější postavení. České insolvenční
řízení je také formálnější, což dokládá i absence podobné úpravy, jakou má InsO ve
svém §5 odst. 2, tedy možnost vést řízení pouze písemně (včetně přezkumných jednání).
Rozdílná je také věcná a funkční příslušnost insolvenčního soudu. V ČR jsou
insolvenčními soudy na základě §7a InsZ krajské soudy, tedy soudy druhého stupně
soudní soustavy. V Německu je konstrukce odlišná a věcně příslušné jsou některé
Amtsgerichte, soudy prvního stupně německé soudní soustavy. Určení pouze některých
soudů prvního stupně, které jsou příslušné k insolvenčním věcem, dává předpoklad
k dostatečné odbornosti obsazení insolvenčních soudů. Zároveň nejsou zahlceny soudy
druhého stupně, což je v ČR často kritizováno. Poměr počtu insolvenčních soudů a

1

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

předpisů, In: Sbírka zákonů, 2006, částka 62
2

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, In: Sbírka zákonů, 1963,

částka 56. (dále také „o.s.ř.“)
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celkového počtu insolvenčních řízení je v ČR alarmující. V ČR je osm krajských soudů,
které jsou insolvenčními soudy. V SRN je insolvenčních soudů 191. Na jeden
insolvenční soud připadne průměrně v ČR každoročně 4 393 insolvenčních návrhů,
které musí soud řešit. V Německu je průměrný poměr 706 insolvenčních návrhů na
insolvenční soud.1 V Německu může navíc být pomocí zemské legislativy flexibilně
reagováno na potřeby a přehlceným insolvenčním soudům např. zmenšením obvodu
insolvenčního soudu určením jiného soudu prvního stupně jako insolvenčního.
V české právní úpravě v rámci §115-127 InsZ je upraveno i tzv. moratorium.
Moratorium je institut poskytující dlužníkovi určitou dobu (maximálně 3 měsíce), ve
které se dlužník může pokusit zvrátit svůj úpadek. K tomuto musí nejprve podat
insolvenční návrh a návrh na nařízení moratoria, jehož náležitostí je i „písemné
prohlášení většiny věřitelů, počítané podle výše jejich pohledávek, že s vyhlášením
moratoria souhlasí“. Kvůli nutnosti souhlasu s věřiteli tak tento institut není v praxi
příliš využíván.
Tento institut uvádím z toho důvodu, že v německé právní úpravě není upraven.
Určité podobné rysy představuje tzv. Schutzschirmverfahren, který rovněž dlužníkovi
poskytuje určitou ochrannou lhůtu, nicméně tento institut mimo jiné sleduje odlišný
účel než moratorium a je přípustný pouze při reorganizaci.

4.1 Odlišné pojetí zahájení insolvenčního řízení
V ČR je insolvenční řízení zahájeno „dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně
příslušnému soudu“.2 Česká právní úprava tak oproti německé vychází ze širšího pojetí
pojmu insolvenčního řízení. Účinky probíhajícího insolvenčního řízení lze v ČR rozdělit
na účinky zahájení insolvenčního řízení podle §109 InsZ a účinky rozhodnutí o úpadku
uvedené v §140 InsZ. Vzhledem k tomu, že „účinky zahájení insolvenčního řízení
nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního
řízení v insolvenčním rejstříku“3, je dlužník, vůči kterému insolvenční návrh směřuje,
vystaven negativnímu důsledku takového zveřejnění, a to i v případě, že se nenachází
v úpadku. Tato úprava s sebou nese rizika podání tzv. šikanózních insolvenčních
1

Zdroj počtu insolvenčních návrhů viz kapitola o statistikách

2

Ustanovení §97 odst. 4 InsZ

3

Ustanovení §109 odst. 4 InsZ
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návrhů, které sledují pouze poškození subjektu, vůči kterému návrh směřuje. Náhrada
škody za takto podaný insolvenční návrh je pouze obtížně vymahatelná. Na tuto
problematiku reagovali čeští zákonodárci tzv. „protišikanózní novelou“ InsZ účinnou
k 1. 11. 2012, která do zákona přidala ustanovení §128a. Toto ustanovení umožňuje
odmítnout zjevně nedůvodně podaný insolvenční návrh neprodleně po jeho podání a
zároveň stanoví sankci v podobně pořádkové pokuty do výše 50 000 Kč. Novela však
problém neřeší dostatečně, pouze o něco snižuje motivaci věřitelů k podání šikanózního
návrhu, jelikož i takový návrh může být dle §101 InsZ před odmítnutím v insolvenčním
rejstříku zveřejněn. Dalším problémem, který nebyl uvedenou novelou řešen, je
insolvenční návrh podaný dlužníkem, který sleduje zneužití tohoto práva, jelikož
z dikce §128a InsZ vyplývá, že se toto ustanovení týká pouze insolvenčních návrhů
podaných věřiteli. Dlužník přitom účinky zahájení insolvenčního řízení také může
zneužívat: „po zahájení insolvenčního řízení lze výkon rozhodnutí nebo exekuci, která
by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, nařídit nebo zahájit, nelze ji však
provést. Soudní exekutoři se tudíž ve své praxi setkávají s podáváním insolvenčních
návrhů dlužníků (povinných), které nejčastěji mají za cíl oddálení provedení dražby
nemovitých věcí.“.1
V Německu,

jak

je

uvedeno

v předchozích

kapitolách,

se

zahájením

insolvenčního řízení rozumí až rozhodnutí o úpadku a před tímto rozhodnutím budou
zveřejněna pouze některá předběžná opatření. Účinky, které jsou v ČR přisouzeny
zahájení řízení a rozhodnutí o úpadku tak v SRN v zásadě splývají do jediného bodu,
kterým je rozhodnutí o úpadku. Problém se šikanózními návrhy tak u našich západních
sousedů není.

4.2 Přihlašování pohledávek, jejich zjištění a popírání
Druhy pohledávek, které se vyskytují v insolvenčním řízení, jsou podobné,
pouze v SRN chybí kategorie pohledávek postavených na roveň pohledávek za
majetkovou podstatou, jelikož jsou tyto pohledávky v zásadě zařazeny do pohledávek
1

KUBIZŇÁK, Jan. Šikanózní (dlužnický) insolvenční návrh [online]. Právní Prostor, 2014, poslední

aktualizace 24. 4. 2014 [cit. 1. 6. 2016]. Dostupné z http://www.pravniprostor.cz/clanky/procesnipravo/sikanozni-dluznicky-insolvencni-navrh
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za majetkovou podstatou. Pohledávky se dělí na ty, které se do insolvenčního řízení
přihlašují a na ty, které se nepřihlašují. Přihláškou se rozumí „procesní úkon, kterým
věřitel uplatňuje uspokojení svých práv v insolvenčním řízení“.1 Na základě§173 InsZ
se přihlášky pohledávek věřitelů podávají u insolvenčního soudu od zahájení
insolvenčního řízení, až do uplynutí lhůty k přihlášení stanovené rozhodnutím o úpadku,
což je rozdílné od německé úpravy, kde se pohledávky přihlašují přímo u insolvenčního
správce. Přihlášky jsou v ČR elektronicky a přehledně zveřejněny v insolvenčním
rejstříku. Poté se odešlou insolvenčnímu správci, který pohledávky přezkoumá,
případně věřitele vyzve k opravě vad přihlášky a sestaví seznam přihlášených
pohledávek pro účely přezkumného jednání. Pokud není dodržena lhůta k přihlášení
nezajištěné pohledávky, tak se k pohledávce v rámci insolvenčního řízení nepřihlíží, což
je zásadní rozdíl oproti německé právní úpravě, jelikož v té může věřitel pohledávku
přihlásit až do konečného rozdělení výtěžku majetkové podstaty.
Na přezkumném jednání, které se koná jako soudní jednání, mohou dlužník,
věřitel a insolvenční správce popírat přihlášené pohledávky, a to ze stejných důvodů
jako v SRN (výše, pravost, pořadí). Pokud pohledávku žádná ze stran aktivně
legitimovaných k popření nepopře, je pohledávka následně zjištěna. Účinky zjištění a
popření pohledávky se od německé právní úpravy zásadně neliší.

1

Ustanovení §2 písm. h) InsZ
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5. Reorganizace
Reorganizace je zásadně sanačním způsobem řešení úpadku dlužníka, může však
směřovat i k likvidaci. Proto teorie rozlišuje reorganizaci sanační a likvidační.
Reorganizace je soudem řízená restrukturalizaci úpadce, která zásadně směřuje
k zachování a optimalizaci chodu společnosti a uspokojení nároků přihlášených věřitelů.
Reorganizace je vzhledem k náročnosti provedení a vysokým nákladům důležitým
nástrojem při řešení úpadku zejména větších, či sektorově důležitých společností,
nicméně v německé úpravě není vyloučena ani reorganizace malých podnikatelských
subjektů. Zásadní roli při reorganizaci hraje reorganizační plán, který může velmi
flexibilně stanovit opatření, která sledují účel reorganizace. Převážná část právního
předpisu upravující reorganizaci tak zpravidla upravuje proces přijetí reorganizačního
plánu.. Reorganizace je způsob řešení úpadku, který v USA či UK byl využíván již od
cca 80. let 20. století. Také v rámci kontinentálního práva začalo možnost reorganizace
postupně obsahovat více právních řádů. Moderní právní úpravy insolvenčního práva by
tuto flexibilní možnost řešení úpadku v současné době již měly umožňovat.

5.1 Reorganizace v SRN
Německý

insolvenční

zákon

ve

své

úpravě

reorganizace

(Insolvenzplanverfahren) do značné míry čerpá z právní úpravy reorganizačního řízení
podle kapitoly 11 amerického insolvenčního zákona (US Bankruptcy Code) z roku
19781.2 V této tradiční americké úpravě má podle T. Richtera3 management dlužníka
nad reorganizací plnou kontrolu, přičemž kontrolu nad legitimitou plní insolvenční
soud4, což se plně projevuje v Eigenverwaltung (viz níže). Německá právní úprava se
od té americké odlišuje především rozhodující úlohou věřitelů, kteří plán reorganizace

1

Bankruptcy Code 1978, United States of America, U.S. Code: Title 11 - Bankruptcy

2

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

3

Of Consuel, Clifford Chance, LL.P., Praha. Vyučující na IES FSV UK v Praze. V rámci tvorby a

přijímání IZ působil jako poradce Místopředsedy vlády pro ekonomiku. Přední český expert na
insolvenční právo a autor četné odborné literatury v tomto právním odvětví.
4

RICHTER, Tomáš, Reorganizace podle nového insolvenčního zákona, Noviny pro Konkurs a

vyrovnání, 5/2006 str. 12
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musí schválit, což je projevem zásady autonomie věřitelů (Gläubigerautonomie). Oproti
konkursu (Regelverfahren) poskytuje reorganizace účastníkům mnohem flexibilnější
řešení úpadku dlužníka, zejména umožněním odchýlení od standardních pravidel
insolvenčního řízení. Zákon tak stanoví pouze určitý rámec pro reorganizaci a konkrétní
průběh

i

některé

dopady

reorganizace

jsou

dispozitivně

k úpravě

pomocí

reorganizačního plánu (Insolvenzplan). Cílem reorganizačního řízení je zvýšit počet
sanačně řešených úpadků, zvýšit uspokojení věřitelů a poskytnout dostatečnou
platformu pro flexibilní řešení specifických úpadků.

5.1.1 Reorganizační plán
Oprávnění navrhnout a sestavit reorganizační plán má pouze dlužník a
insolvenční správce.1 Věřitelé toto právo sice napřímo nemají, ale mohou na
věřitelském shromáždění k sestavení reorganizačního plánu na základě §218 odst. 2
InsO pověřit insolvenčního správce. Ve většině případů ale s prvotním nápadem provést
reorganizaci nepřijdou věřitelé ale insolvenční správce, který je také subjektem
sestavujícím reorganizační plán nejčastěji.2 Správce se v hospodářské zprávě
přednesené

na věřitelském shromáždění (Berichtstermin) k možnosti reorganizace

podle zvyklostí vyjadřuje. Případné pověření insolvenčního správce věřiteli dle §218
InsO až na věřitelském shromáždění by však mohlo s ohledem na situaci úpadce přijít
příliš pozdě, a tak někteří správci podle vhodnosti začnou s přípravou reorganizačního
plánu již velmi brzo po svém jmenování.3
Reorganizační plán (Insolvenzplan) má dvě části. Obecná část obsahuje
informace o úpadci včetně hospodářského a osobního zázemí společnosti, krizovou
analýzu společnosti4 a finanční srovnání dopadů řešení úpadku dlužníka pomocí
reorganizace oproti konkursu. Zvláštní část pak obsahuje zejména navrhované rozdělení
věřitelů do skupin, ustanovení o uspokojení věřitelů a o správě dlužníkova majetku, roli

1

Ustanovení §218 InsO

2

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

3

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

4

Obsahuje konkrétní data ohledně hospodářských ukazatelů společnosti, úspěšnosti na trhu, informace o

produktech společnosti, nákladech na provoz, zaměstnancích a jejich struktuře, rozvahu a další.
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insolvenčního správce při reorganizaci a způsob vypořádání se s nepřihlášenými
pohledávkami do insolvenčního řízení.
Věřitelé jsou dle reorganizačního plánu rozděleni do skupin podle svého
právního postavení, resp. podle druhu pohledávky, kterou za dlužníkem mají. Věřitelé,
kteří mají stejné právní postavení, mohou být na základě §222 odst. 2 InsO rozděleni do
více skupin na základě hospodářského zájmu. Rozdělení je klíčové z hlediska hlasování
věřitelů o připuštění reorganizace, jelikož každá takto vytvořená skupina hlasuje
odděleně. Ještě před věřitelským hlasováním reorganizační plán předběžně schvaluje
insolvenční soud, nicméně jej předběžně neschválí pouze ze závažných důvodů.
Rozhodnutí o reorganizaci je tak dáno především do rukou věřitelů. Hlasuje se na
věřitelském shromáždění a pro přijetí reorganizace musí podle §244 InsO hlasovat
většina hlasujících věřitelů v dané skupině, kteří zároveň musí představovat většinu
souhrnné hodnoty pohledávek hlasujících věřitelů za dlužníkem. Aby byla reorganizace
přijata, musí toto odhlasovat každá jednotlivá skupina věřitelů.1
Po úspěšném hlasování soud na základě §248 InsO rozhodne o schválení
reorganizace. Po právní moci tohoto rozhodnutí je reorganizační plán, včetně opatření
uvedených v něm, účinný, a pokud plán nestanoví jinak, tak insolvenční soud podle
§258 InsO rozhodne usnesením o ukončení insolvenčního řízení. InsO v §260-§264
stanoví pravidla dohledu nad plněním reorganizačního plánu, která se však aplikují
pouze v případě, že tak reorganizační plán stanoví. Pokud je s dohledem
v reorganizačním plánu počítáno, tak jej vykonává insolvenční správce, v opačném
případě činnost správce zaniká. Rozhodnutím na dlužníka znovu přechází dispoziční
oprávnění k majetkové podstatě a další fungování úpadce a vypořádání se s věřiteli je
řešeno pouze podle pravidel stanovených v reorganizačním plánu. Reorganizace
v Německu tak sleduje především prosazení a účinnost reorganizačního plánu a další
opatření nechává na tomto plánu. Německý zákonodárce také subjekty, které procházejí
reorganizací, chrání proti exekucím od věřitelů, kteří své pohledávky do insolvenčního
řízení nepřihlásili, a to ustanovením §259a InsO, které obsahuje jednoletý zákaz

1

Výjimkou je tzv. zákaz obstrukcí (Obstruktionverbot) upravený v §245 InsO. V případě, že hlasuje proti

reorganizaci pouze jedna skupina věřitelů, nepřihlíží se k hlasování této skupiny, pokud není zcela
zřejmé, že se schválením reorganizace zásadně zhorší pozice těchto věřitelů.

33

provádění exekucí proti úpadci od ukončení insolvenčního řízení1. Toto ustanovení bylo
součástí balíčku změn, které přinesla novela účinná od 1. 3. 2012, s názvem volně
přeloženým

jako

„zákon

k dalšímu

zjednodušení

sanačních

řešení

úpadků

podnikatelů“.2 Sympatická snaha zákonodárce zatraktivnit sanační řešení je na první
pohled viditelná již při zběžném zhlédnutí 6. části InsO, která reorganizační řízení
upravuje. Tato část obsahuje celou řadu vložených ustanovení3, které nějakým
způsobem reorganizaci zvýhodňují pro všechny aktivně zúčastněné. Na statistikách
poměru reorganizací ke konkursům se však tyto změny zatím příliš neprojevily.

5.1.2 Eigenverwaltung (debtor in possesion)
Zvláštním způsobem insolvenčního řízení, „které je však nutné vnímat
především

jako

alternativu

k

sanačnímu reorganizačnímu

řízení“4,

je

tzv.

Eigenverwaltung (dále také „debtor in possesion“)5, tedy možnost dlužníka zůstat
v řízení společnosti a uchovat si dispoziční oprávnění i během insolvenčního řízení
namísto insolvenčního správce. Německá úprava zde opět vychází z amerického
insolvenčního práva, kde je srovnatelný institut nazýván „debtor in possesion“6.
Namísto insolvenčního správce zde funguje zvláštní druh správce (Sachverwalter),

1

V Německu mohou být nepřihlášené pohledávky pro reorganizaci velkým problémem, který by měl řešit

reorganizační plán například vytvořením skupiny věřitelů nepřihlášených pohledávek a stanovením
závazných pravidel pro tyto věřitele, což je možné vzhledem k závaznosti reorganizačního plánu i pro
věřitele, kteří nepřihlásili své pohledávky, což stanoví §254b InsO.
2

Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG), spolkový zákon ze dne 7.

prosince 2011, kterým se mění Insolvenzordnung (InsO), spolkový zákon ze dne 5. října 1994, In:
Bundesgezetzblatt I S. 2582, 2011
3

např. ust. §254b InsO – účinnost reorganizačního plánu i na věřitele, kteří nepřihlásili své pohledávky,

ust. §259a InsO ochrana proti exekucím po dobu jednoho roku od ukončení insolvenčního řízení, ust.
§259b InsO zkrácení promlčecí lhůty nepřihlášených pohledávek na jeden rok
4

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

Pozn. Zákon nevylučuje užití Eigenverwaltung v konkursním řízení (Regelverfahren), ale z povahy
naprosté většiny úpadků bude tento způsob řízení připustitelný pouze u subjektů, kde je reálné provést
sanační způsob reorganizace.
5

Kvůli obtížnosti překladu, který by mohl být například „dlužnická správa“ nebo „dlužník v držení“,

budu v této práci užívat původní německý termín.
6

Bankruptcy Code 1978, United States of America, U.S. Code: Title 11 - Bankruptcy
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který v omezeném rozsahu plní funkce insolvenčního správce. Například je nutný jeho
souhlas k některým dispozičním úkonům dlužníka, jelikož obecně zůstávají dispoziční
oprávnění a další rozhodovací pravomoci právě na straně dlužníka.
Eigenverwaltung, jak praví německý komentář1, je v praxi využíván především
většími společnostmi, které se v úpadku ocitly například v důsledku rozsáhlejší
druhotné platební neschopnosti, nikoliv primárně chybami vlastního managementu.
Vzhledem k absenci insolvenčního správce se přesto jedná o zjednodušenou verzi
reorganizačního řízení. Předpokladem podle §270 InsO je dlužnický insolvenční návrh
spojený s návrhem na provedení reorganizačního řízení ve formě Eigenvewaltung a
neexistence okolností, ze kterých by bylo možné dovodit nevýhodnost tohoto druhu
řízení pro věřitele. Věřitelé mohou do rozhodování o připuštění tohoto druhu řízení
zasahovat v případě, že je zřízen předběžný věřitelský výbor, což je vzhledem ke
zmíněné typologii úpadců (větší společnosti) a s ohledem na ustanovení §22a InsO
v praxi časté. U Eigenverwaltung se předpokládá zvýšená koordinace mezi dlužníkem a
věřitelem, jelikož reorganizační plán je později schvalován právě věřiteli.
Od souhrnné novely účinné od 1. 3. 2012, o které byla řeč výše, přibyla
dlužníkům, kteří se nachází pouze v hrozícím úpadku, nová možnost v §270b InsO.
Jedná se o tzv. Schutzschirmverfahren, jež je v některých rysech podobné moratoriu.
Přípustná je pouze v případě, že dlužník navrhuje Eigenverwaltung, navíc musí být
splněna celá řada zákonných podmínek2. Obsahem tohoto právního institutu je získání
až 3 měsíců manipulačního prostoru, kdy proti dlužníkovi nemohou být prováděny
exekuce3. Během této lhůty (kdy ještě není rozhodnuto o úpadku) připraví dlužník plán
reorganizace. Zákonodárce touto novou možností zřejmě chce přinést nový impuls ke
zvýšení motivace dlužníků podávat včasné insolvenční návrhy a pokoušet se úpadek

1

KAYSER, Godehard a Christoph THOLE. Insolvenzordnung: Heidelberger Kommentar. §270 ff. 8.

Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2016. ISBN 978-3-8114-4202-3.
2

Podle ustanovení §270b odst. 1 InsO je nutné prohlášení nezávislého a zkušeného odborníka z oboru,

který potvrdí, že je společnost pouze v hrozícím úpadku a že navrhovaná sanace nebude očividně
3

FISSENWERT, Peter. Schutzschirmverfahren, ESUG bietet echte Chance zur Sanierung von

Unternehmen

[online].

2012.

Unternehmeredition,

2012

[cit.

3.

4.

2016].

Dostupné

z

http://www.hww.eu/sites/default/files/15_Schutzschirmverfahren.pdf
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řešit sanací. Je otázka, jak rychle se dlužníci na tuto variantu adaptují a jestli bude
v praxi dostatečně úspěšná.

5.2 Reorganizace v ČR
Reorganizace je upravena v hlavě II InsZ, přičemž úvodní ustanovení této hlavy
stanoví její definici: „Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování
pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními i
ozdravení hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného
reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů“.1
Reorganizace tak zpravidla bude směřovat k sanačnímu řešení úpadku dlužníka,
vzhledem k flexibilitě, kterou reorganizace přináší prostřednictvím reorganizačního
plánu, však nelze vyloučit ani řešení v konečném důsledku likvidační.
Řešení úpadku pomocí reorganizace je zásadně prakticky možné pouze pro větší
podnikatele, kteří splňují parametry §316 odst. 4 InsZ. Toto ustanovení stanoví dva
předpoklady, přičemž podnikatel musí splnit alespoň jeden z nich. Prvním
předpokladem je minimální počet 50 zaměstnanců a druhým obrat ve výši alespoň 50
mil. Kč za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu. Reorganizace
tak není obecným způsobem řešení úpadku.
Proces reorganizace je rozdělen do více fází, kdy je nutné nejprve podat
insolvenční návrh a návrh na povolení reorganizace2, který insolvenční soud odmítne,
zamítne nebo povolí. Od povolení plyne 120 denní lhůta k sestavení reorganizačního
plánu, o kterém následně hlasují věřitelé rozdělení do skupin. Pokud je reorganizační
plán hlasováním věřitelů přijat a jsou splněny další zákonné podmínky, tak insolvenční
soud schválí reorganizační plán. Jakmile schválení nabyde právní moci, je reorganizační
plán účinný. Reorganizační plán umožnuje vysokou flexibilitu v řešení úpadku
dlužníka. K tomu jsou využity zejména opatření, které dispozitivně stanoví §341 InsZ.
Reorganizace může skončit zrušením rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu dle
§362 InsZ, přeměnou v konkurs dle §363 InsZ nebo vzetím na vědomí splnění
reorganizace insolvenčním soudem podle §364 InsZ.

1

Ustanovení §316 InsZ

2

Návrh na povolení reorganizace lze na základě §106 InsZ podat společně s insolvenčním návrhem
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5.2.1 Povolení reorganizace
Aktivní legitimaci k podání návrhu na povolení reorganizace má podle §317
InsZ dlužník a přihlášený věřitel. Návrh lze zásadně podat nejpozději do 10 dnů před
první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.1 Zákonodárce při
podání návrhu upřednostňuje dlužníka, což lze vyčíst z §323 odst. 2 InsZ, kdy při více
návrzích a nevyrozumění o společném stanovisku vychází insolvenční soud z návrhu,
který podal dlužník. Insolvenční soud může návrh na povolení reorganizace odmítnout,
zamítnout nebo reorganizaci povolit. V případě povolení reorganizace je dlužník, a za
stanovených podmínek i jiná osoba, vyzván na základě §329 odst. 1 písm. c) InsZ, aby
do 120 dní předložil reorganizační plán, k čemuž má také přednostní právo dle §339
InsZ. Pokud se věřitelé na věřitelské schůzi usnesou, že dlužník přednostní právo na
sestavení nemá, a nebo dlužník oznámí soudu, že reorganizační plán sestavovat
nehodlá, mohou plán sestavit i jiné osoby. Pokud dosud nebyl ustanoven insolvenční
správce, je tak učiněno v rozhodnutí o povolení reorganizace. Správce vykonává podle
§331 InsZ zejména dohled nad činností dlužníka a pokračuje ve zjišťování majetkové
podstaty. Povolením reorganizace přechází dispoziční oprávnění s určitými omezeními
na dlužníka. Omezení jsou vymezena v reorganizačním plánu a jedná se nejčastěji o
souhlas věřitelského výboru s některými úkony dlužníka.2

5.2.2 Reorganizační plán
Reorganizační plán „vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku
povolené reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu
dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli“3 , a
je tak stěžejním dokumentem reorganizace. Od jeho schválení se insolvenční řízení řídí
reorganizačním plánem a v něm uvedenými opatřeními. Reorganizační plán obsahuje
podle §340 InsZ rozdělení věřitelů do skupin, určení způsobu provedení reorganizace,
údaj o pokračování podniku, uvedení financování reorganizačního plánu a další

1

Ustanovení §318 InsZ

2

Zejména §330 odst. 2 InsZ, kdy je souhlas věřitelského výboru nutný v případě právního jednání, které

má pro majetkovou podstatu zásadní význam. Dalším případem nutnosti souhlasu věřitelského výboru je
dle §330a InsZ uplatnění práv §253-260 InsZ, které v rámci konkursu připadají insolvenčnímu správci.
3

Ustanovení §338 odst. 1 InsZ
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náležitosti uvedené v tomto ustanovení a v prováděcím právním předpise1. Způsoby
provedení reorganizace jsou vyjmenovány v demonstrativním výčtu §341 InsZ. Mezi
opatření,

prostřednictvím

kterých

se

reorganizace

nejčastěji

provádí,

patří

restrukturalizace pohledávek věřitelů, prodej části nebo celé majetkové podstaty nebo
celého podniku, vydání části dlužníkových aktiv věřitelům, zajištění financování
dlužníkova podniku, fúze a úprava vnitřních poměrů dlužníka.
Rozdělení věřitelů do skupin je důležité z důvodu hlasování o schválení
reorganizačního plánu, o kterém hlasuje každá skupina odděleně způsobem uvedeným v
§347 InsZ. Reorganizační plán je skupinou věřitelů přijat, pokud se pro přijetí vyslovila
většina hlasujících věřitelů, kteří představují nadpoloviční většinu pohledávek
hlasujících věřitelů. Pokud nesleduje reorganizační plán nepoctivý záměr, je v souladu
se zákonem, všechny skupiny věřitelů plán odhlasovaly a jsou splněny i další zákonné
podmínky, tak insolvenční soud reorganizační plán schválí. Další zákonnou podmínkou
dle §348 odst. 2 písm. d) je, že každý věřitel podle reorganizačního plánu musí získat
plnění ve vyšší hodnotě, než by získal v případě řešení úpadku konkursem. Insolvenční
soud může reorganizační plán na základě §348 odst. 2 InsZ schválit i v případě, že plán
není všemi věřitelskými skupinami přijat. Takové právo má soud v případě, že alespoň
jedna věřitelská skupina, s výjimkou věřitelů podle §335 InsZ2, plán hlasováním přijme
a současně je reorganizační plán ve vztahu ke každé skupině, která plán nepřijala,
spravedlivý3. Insolvenční soud tak může zasáhnout proti obstrukcím, které mohou
některé skupiny věřitelů proti reorganizaci vyvíjet.

5.2.3 Účinky reorganizačního plánu
Reorganizační plán je dle §352 InsZ účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení
nabude právní moci. Od účinnosti se reorganizace podřizuje opatřením uvedeným
1

Vyhláška č. 311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá

ustanovení insolvenčního zákona, In: Sbírka zákonů, 2007, částka 100
2

Podle ustanovení §335 InsZ jsou společníci a členové dlužníka považováni za věřitele, kteří jsou při

rozdělení věřitelů na základě §337 odst. 2 InsZ vždy v samostatné skupině. Výjimkou z možnosti
schválení reorganizačního plánu insolvenčním soudem těchto věřitelů je patrné, že s reorganizačním
plánem by měly souhlasit zejména jiné věřitelské skupiny.
3

§349 InsZ stanoví předpoklady spravedlnosti reorganizačního plánu ve vztahu k jednotlivým skupinám

věřitelů.
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v reorganizačním plánu. Zákon uvádí některé účinky, které jsou aplikovány v případě,
že reorganizační plán nestanoví jinak. Mezi tyto účinky patří například oprávnění
dlužníka nakládat s majetkovou podstatou, obnovení výkonu funkce valné hromady.
Účinností reorganizačního plánu zanikají práva všech věřitelů dlužníka a „za věřitele
dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm
stanovených, včetně rozsahu jejich práv“.1 Dále se mění zakladatelský právní dokument
a další dokumenty upravující vnitřní poměry dlužníka, a to způsobem uvedeným
v reorganizačním plánu, což je zapsáno do obchodního rejstříku na základě
reorganizačního plánu, který je uložen do sbírky listin.
Činnost insolvenčního správce spočívá v dohledu nad činností dlužníka, který by
si měl počínat takovým způsobem, aby byl naplněn záměr reorganizačního plánu.
V případě omezení dispozičních práv dlužníka vykonává některá dlužníkova práva
insolvenční správce. Způsobem stanoveným v reorganizačním plánu také vykonává
kontrolu nad prováděním reorganizačního plánu věřitelský výbor, který si také může
vyhradit právo udělení předchozího souhlasu s některými právními jednáními dlužníka.
Věřitelský výbor je také oprávněn navrhovat insolvenčnímu soudu opatření k odstranění
nedostatků při plnění reorganizačního plánu, případě opatření, která vedou ke skončení
reorganizace.2
Skončení reorganizace upravují v ČR ustanovení §362-364 InsZ a existují
v zásadě tři způsoby, jak může schválená reorganizace skončit. V případě, že bude
reorganizační plán splněn, tak vezme insolvenční soud splnění plánu na vědomí.
V opačném případě následuje buďto rozhodnutí o přeměně reorganizace v konkurs
podle §363 InsZ a nebo zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu dle §362
InsZ.

1

Ustanovení §356 InsZ

2

Ustanovení §355 InsZ
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5.3 Porovnání reorganizace v SRN a ČR
Obě právní úpravy do určité míry vychází z právní úpravy americké
reorganizace1 a česká se navíc inspiruje německou úpravou, což prozrazuje důvodová
zpráva k insolvenčnímu zákonu2. Právní úpravy jsou tak velmi podobné, což vyplývá i
ze samotné povahy reorganizace, ve které hraje zásadní roli flexibilní reorganizační
plán.
Rozdíly však samozřejmě existují, a to jak v právní úpravě, tak v míře využití
tohoto způsobu řešení úpadku v praxi. Přípustnost reorganizace je odlišná, jelikož
německá právní úprava nezná limit minimálního obratu, resp. počtu zaměstnanců, jaký
je v §316 InsZ. Reorganizaci v obou právních úpravách dominuje reorganizační plán a
zákony stanoví především pravidla k jeho přijetí. Způsob sestavování plánu je obdobný,
liší se však subjekty, které plán reorganizace sestavují. V ČR to může být dlužník (který
má navíc zásadně přednostní právo k sestavení) i přihlášený věřitel, v SRN pouze
dlužník a insolvenční správce. Bohužel česká právní úprava neumožňuje sestavení
reorganizačního plánu insolvenčním správcem, ačkoliv by správce měl mít pro
sestavování plánu nejvíce zkušeností a profesních předpokladů. Insolvenční správce při
reorganizaci musí mít také na základě zákona o insolvenčních správcích3 (dále také
„ZInsSpr“) zvláštní povolení, což by měla být další záruka kvality. Lze předpokládat
spolupráci a součinnost mezi dlužníkem a insolvenčním správcem, nicméně možnost,
aby sestavil plán insolvenční správce, by mohla dlužníkům situaci ulehčit a motivovat je
k řešení úpadku pomocí reorganizace. Pravidla hlasování o reorganizačním plánu jsou
v obou právních úpravách totožné, jelikož v české úpravě bylo novelou s účinností od
1.1.20144 upraveno ustanovení §347 odst. 1 InsZ. Před novelou bylo nutné, aby
dosahovala hodnota pohledávek hlasujících věřitelů nadpoloviční většinu všech
1

Bankruptcy Code 1978, United States of America, U.S. Code: Title 11 – Bankruptcy.

2

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

předpisů, In: Sbírka zákonů, 2006, částka 62. Důvodová zpráva dostupná z http://goo.gl/yJlMsJ
3

Zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, In: Sbírka zákonů,

2006, částka 96, ustanovení §3 odst. 2
4

Zákon č. 294/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006

Sb. o insolvenčních správcích, In: Sbírka zákonů, 2013, částka 112
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pohledávek ve skupině, po novele pouze nadpoloviční většinu hlasujících věřitelů, což
zvýhodňuje věřitele, kteří mají aktivní zájem na řešení dlužníkova úpadku.
Rozdílné jsou některé účinky reorganizačního plánu. V ČR veškeré pohledávky
za dlužníkem účinností zanikají a poměr mezi dlužníkem a věřiteli je řešen
reorganizačním plánem. V SRN oproti tomu i dlužník, který pohledávku do
insolvenčního řízení nepřihlásí, může po ukončení insolvenčního řízení svou
pohledávku za dlužníkem exekučně vymáhat, byť je možnost exekuce na základě §259b
InsO časově omezena na 1 rok od ukončení insolvenčního řízení.
Český insolvenční zákon je bohatší z hlediska dispozitivních výčtů opatření,
které může reorganizační plán obsahovat a dalších možností, což může sloužit k lepší
orientaci v ČR stále relativně nové úpravě.
Pozitivně lze vnímat i snahu německého zákonodárce zatraktivnit reorganizaci
pomocí tzv. Schutzschirmverfahren a motivovat dlužníky řešit úpadek formou
reorganizace a včas. Tento právní institut v ČR není, některé podobnosti má sice
moratorium, ale na rozdíl od moratoria Schutzschirmverfahren nevyžaduje souhlas
věřitelů, což je zcela klíčový rozdíl.
Bohužel hlavním rozdílem mezi ČR a SRN je stále v počtu řešení úpadku
pomocí reorganizace. Ze statistik, které uvádím v kapitole 8., vyplývá, že v Německu
byl úpadek právnických osob v posledních letech řešen pomocí reorganizace ve 2,12 %
případů, zatímco v ČR byla četnost pouhých 0,89 %.
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6. Oddlužení
Právní institut oddlužení je klíčovým způsobem, jak je možné pomoci
ekonomickému restartu fyzických osob, jež se nacházejí v úpadku. Tento institut má
nejenom mikroekonomické důsledky pro konkrétní dlužníky a věřitele, ale především
makroekonomické důsledky, jelikož počet lidí, kterých se finanční potíže týkají, je
natolik vysoký, že mohou mít nezanedbatelný vliv na výši vybraných daní, sociálního
pojištění a dalších pro funkci státu podstatných odvodů.
V ČR je v poměrně běžným jevem tzv. dluhová spirála, kdy dlužník řeší své
finanční problémy řetězením půjček. Nezřídka se tak dostane do bodu, kdy úroky
z prodlení a smluvní pokuty převyšují částky, které je schopen dlužník splácet. Pokud je
fyzická osoba předlužena, klesá její motivace vykonávat ekonomickou činnost
v „oficiální sféře“, jelikož podstatnou část příjmu pravděpodobně zabaví exekutor a
vyhlídky do budoucna nejsou odlišné. Na scénu poté vstupuje pomocná ruka státu právě
prostřednictvím možnosti oddlužení, což je institut umožňující fyzickým osobám při
splnění zákonných podmínek částečné osvobození od dluhů.
Podmínky k dosažení tohoto právního institutu musí být však velmi pečlivě
vyvážené, jelikož příliš benevolentní pravidla by mohly přinášet riziko tzv. morálního
hazardu, kdy dlužník na tuto možnost až příliš spoléhá a chová se ekonomicky méně
zodpovědně. Použil bych příměr s cyklistou, který má ochrannou přilbu a pod dojmem
falešného bezpečí se rozhodne k rychlejší a nebezpečnější jízdě, než jakou by volil bez
této ochranné pomůcky. Oddlužení je proto velice přínosným, ale zároveň i citlivým
nástrojem. O to bude srovnání české a německé právní úpravy zajímavější a také proto
jsem se rozhodl, že se v této diplomové práci budu tomuto právnímu institutu věnovat
podrobněji.
Nicméně věřím, že oddlužení by mělo být až určitým prostředkem ultima ratio,
ke kterému by se dlužník měl uchylovat až v nejkrajnějších případech. Zároveň se
domnívám, že oddlužení poskytuje řešení problému, který již nastal, nikoliv příčiny
problému. Vhledem k velmi vysokému počtu oddlužení (viz statistiky v kapitole 7.) by
se měl zákonodárce zamyslet nad možností řešení těchto příčin a přijít s nástroji, které
by mohly působit jako prevence ke snížení počtu lidí v dluhové pasti. Těmito by mohlo
být například zvýšení finanční gramotnosti obyvatelstva, regulace a efektivnější dohled
nad společnostmi poskytujícími půjčky a silnější regulace smluvních pokut.
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6.1 Oddlužení v SRN
Možnost oddlužení (Restschuldbefreiung) je předestřena již v ustanovení §1
odst. 2 InsO: „poctivému dlužníku bude dána možnost, aby byl osvobozen od
zbývajících dluhů“. Ústavněprávním základem je právo na lidskou důstojnost upravené
v čl. 1 odst. 1 německé Ústavy1. V rámci německého insolvenčního zákona je oddlužení
upraveno v části 8, která je tvořena §§286 – 303a.
Oddlužení je přípustné pouze pro fyzické osoby, a to jak pro podnikatele i
nepodnikatele, nicméně podle subjektu se cesta za ziskem oddlužení diferencuje. Tento
způsob řešení úpadku není v SRN rozdělen na oddlužení pomocí zpeněžení majetkové
podstaty nebo plněním splátkového kalendáře, jelikož poskytuje dlužníku – fyzické
osobě možnost až následného osvobození od dluhů neuspokojených v insolvenčním
řízení. Jedním z předpokladů oddlužení je podle §286 InsO provedení insolvenčního
řízení. Proti dlužníku navrhujícímu oddlužení je nejprve vedeno insolvenční řízení
v podobě konkursu, ve kterém je zpeněžen veškerý dlužníkův zabavitelný majetek,
který je rozdělen mezi věřitele. Standardním účinkem ukončení konkursu je v §201
InsO upravené právo věřitelů na následné vymáhání pohledávek neuspokojených
v rámci insolvenčního řízení, které nezanikají. Oddlužení pak dlužníkům dává možnost
se tomuto účinku vyhnout a získat osvobození od pohledávek v insolvenčním řízení
neuspokojených.
Oddlužení v SRN je určitou nadstavbou ke konkursu. Věřitelé jsou tak
uspokojováni nadvakrát. Jednak ze zpeněžení v rámci prvotního insolvenčního řízení
majetkové podstaty dlužníka a poté ze splátek, které dlužník plní během doby trvání
oddlužení.2
Pokud chce dlužník osvobození části svých dluhů dosáhnout, musí nejprve projít
insolvenčním řízení, které se diferencuje podle subjektu. Dlužník musí projít buďto
standardním

insolvenčním

řízením

(Regelverfahren)

nebo tzv.

spotřebitelskou

insolvencí (Verbraucherinsolvenz). To však neznamená, že by oddlužení a tyto řízení
probíhaly odděleně. Dlužník musí již při insolvenčním návrhu nebo v následných

1

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), spolkový ústavní zákon ze dne 23. května 1949,

ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt S. 1, 1949
2

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.
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lhůtách podat návrh na povolení oddlužení, resp. k věřitelskému insolvenčnímu návrhu
toto podání připojit. Některá rozhodnutí o následné možnosti oddlužení soud učiní
v rámci standardního insolvenčního řízení. Proces oddlužení v SRN je rozdělen do více
fází, které popíši v této kapitole.
Oddlužení bylo zásadně upraveno novelou s účinností od 1. 7. 2014 (dále jen
„novela 2014“)1. Novela má dle důvodové zprávy učinit oddlužení flexibilnějším
prostřednictvím možnosti zkrácení délky trvání oddlužení, a díky tomu podporovat
hlavní účel oddlužení, který spočívá v ekonomickém restartu pro zadlužené osoby.
Současně jsou novelou posílena věřitelská práva.

6.1.2 Spotřebitelská insolvence (Verbraucherinsolvenz)
Spotřebitelská insolvence je druh řízení upravený v deváté části InsO počínající
ustanovením §304. Tento zvláštní druh insolvenčního řízení je pro následné oddlužení
zásadní, jelikož většina dlužníků, kteří podávají insolvenční návrh a zároveň podávají
návrh na povolení oddlužení, naplňují kritéria tohoto řízení a v takovém případě se
obligatorně postupuje podle ustanovení upravující spotřebitelskou insolvenci se
subsidiárním uplatněním obecných ustanovení o standardním insolvenčním řízení
(Regelverfahren).
Jak název napovídá, spotřebitelská insolvence je určena primárně pro fyzické
osoby - spotřebitele. Žádat o tento druh řízení však mohou i bývalí podnikatelé, za
předpokladu, že mají celkově méně než 20 věřitelů, struktura jejich majetkových
poměrů je přehledná a nemají pracovněprávní dluhy vůči bývalým zaměstnancům.
Spotřebitelská insolvence má rysy vyrovnacího řízení, jelikož dlužník povinen
v insolvenčnímu návrhu prokázat, že se před podáním návrhu s věřiteli pokusil
mimosoudně vyrovnat. Po podání návrhu v rámci zahajovacího řízení následuje druhé
kolo pokusu o vyrovnání, tentokrát s účastí insolvenčního soudu. K pokusu o vyrovnání
před soudem dochází pouze v případech, kdy se možnost vyrovnání nejeví jako zcela

1

Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte

(GIRStG), spolkový zákon ze dne 15. července 2013, kterým se mění Insolvenzordnung (InsO), spolkový
zákon ze dne 5. října 1994, In: Bundesgezetzblatt I S. 2379, 2013 Důvodová zpráva. Dostupná z:
http://dip21.bundestag.de/dip21/ btd/17/135/1713535.pdf
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nepravděpodobná. Dlužník tak musí povinně vypracovat dva vyrovnací plány
(Schuldenbereinigungsplan).
Mimosoudní vyrovnání je neúspěšné, jakmile, byť jediný z věřitelů, vyrovnací
plán neodsouhlasí a nebo podá exekuční návrh1, pokus o vyrovnání s účastí soudu má
režim jiný. Na základě §309 odst. 1 InsO věřitelé hlasují o vyrovnání a k přijetí je nutný
souhlas většiny věřitelů, kteří mají zároveň většinu pohledávek za dlužníkem.
Vzhledem ke specifickým odlišnostem ve spotřebitelské insolvenci jsou odlišné
náležitosti dlužnického insolvenčního návrhu2. Dlužník musí dle §305 InsO současně
nebo bez zbytečného odkladu od podání návrhu předložit neúspěšný vyrovnací plán a
osvědčení o neúspěchu mimosoudního vyrovnání vystavené od oprávněné osoby
(například advokáta), nový vyrovnávací plán (určený pro soudní vyrovnání), přehled
majetku a příjmů, seznam věřitelů včetně doručovacích adres a jejich pohledávek,
potvrzení o pravosti a pokud bude dlužník požadovat oddlužení, což je drtivá většina
případů, tak také návrh na povolení oddlužení.
Vyrovnací plány v praxi nejsou příliš funkční. Vyrovnací plán je podle statistik
úspěšně

uzavřen

pouze

v

1,86

%

případů.3

Dlužníci

se

vypořádávají

s

povinným mimosoudním vyrovnáním tím, že věřitelům nabízí pouhé tzv. flexibilní
nulové plány (Nullpläne)4. Tyto nulové vyrovnací plány obsahují návrh na zaplacení
0% z dlužné částky s výhradou exekuce budoucích příjmů. Podle mnichovského
komentáře5 jsou tyto vyrovnací plány nejenom přípustné6 a v praxi časté.
Pokud oba pokusy o vyrovnání selžou, dlužníkovi to vadit nemusí, jelikož
dlužníkova motivace je dosáhnout oddlužení, a to mu bude povoleno, pokud naplní

1

Ustanovení §305a InsO

2

A zejména o dlužnické insolvenční návrhy se bude jednat vzhledem k tomu, že je to jednou z podmínek

k oddlužení, více k podmínkám oddlužení §287 InsO a kapitola níže.
3

Zdroj viz kapitola o statistikách

4

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

5

KIRCHHOF, Hans-Peter, Horst EIDENMÜLLER a Rolf STÜRNER. Münchener Kommentar zur

Insolvenzordnung. §305, 3. Aufl. München: Beck, 2013. ISBN 978-3-406-64342-2.
6

Dle judikatury by byl nepřípustný tzv. statický nulový vyrovnací plán stanovující návrh 0 % nyní a 0 %

také v budoucnu, bez ohledu na budoucí příjmy. Takový vyrovnací plán není brán jako vážně míněný.
Zdroj: Usnesení Oberlandesgericht (OLG) Bamberk ze dne 6. 8. 2010, sp. zn. 4 W 48/10 a REISCHL,
Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.
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zákonné podmínky a věřitel nenapadne oddlužení některým důvodem k odepření
oddlužení (Versagungsgründe)1, což je jediná zbraň, která věřitelům proti zákonnému
oddlužení zůstává.
Úprava spotřebitelské insolvence tak přináší prostřednictvím obligatorního
pokusu o vyrovnání další variabilitu řízení, která je sice úspěšná pouze v malém počtu
případů, nicméně zvyšuje míru komunikace mezi dlužníkem a věřitelem.

6.1.3 Návrh na povolení oddlužení a podmínky povolení
Podle §287 odst. 1 InsO je předpokladem povolení oddlužení podání
dlužnického insolvenčního návrhu, proto se nelze ustanovením o spotřebitelské
insolvenci vyhnout, pokud je dlužník motivován možností zisku oddlužení. Cesta
k zisku oddlužení je zahájena podáním dlužnického insolvenčního návrhu a návrhu na
povolení oddlužení.
Podáním návrhu na povolení oddlužení počíná první fáze procesu oddlužení.
Tento návrh může být spojen s insolvenčním návrhem. Pokud nejsou tyto návrhy
podány zároveň, může být dle §287 odst. 1 InsO ve čtrnáctidenní lhůtě2 návrh na
povolení oddlužení dlužníkem doplněn, o čemž na základě §20 odst. 2 InsO musí
insolvenční soud dlužníka poučit. Pokud je podán věřitelský insolvenční návrh, „je
dlužníkovi poskytnuta až 4 týdenní soudcovská lhůta k podání vlastního insolvenčního
návrhu“3.
Návrh na povolení oddlužení je nepřípustný, pokud nejsou splněny formální
náležitosti nebo pokud bylo navrhovateli v posledních 10 letech před podáním návrhu
již oddlužení uděleno. Německá právní úprava tak řeší i případy opakovaného
oddlužení. Soud na základě §287a InsO usnesením rozhodne o povolení oddlužení
s výhradou, že dlužník musí plnit povinnosti stanovené zákonem a zároveň nesmí být
rozhodnuto o existenci tzv. „důvodů ke zrušení oddlužení“ (Versagungsgründe).4
1

Například zavádějící či nesprávné vyplnění insolvenčního návrhu a příloh může vést k odepření

oddlužení. K důvodům odepření oddlužení uvádím více v následující kapitole.
2

Pokud je podán věřitelský insolvenční návrh a dlužníkovi je poskytnuta soudcovská lhůta k podání

dlužnického insolvenčního návrhu, běží lhůta k připojení návrhu na povolení oddlužení až od podání
dlužnického návrhu. Zdroj: Usnesení Bundesgerichtshof (BGH) ze dne 17. 2. 2005, sp. zn. IX ZB 176/03
3

REISCHL, Klaus. Insolvenzrecht. 3. Auflage. Heidelberg: C.F. Müller, 2014. ISBN 978-3-8114-9353-7.

4

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.
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Od povolení do ukončení insolvenčního řízení, které je vedeno souběžně,
nastává druhá fáze oddlužení, ve které by měli být, s ohledem na níže uvedené, aktivní
především věřitelé. Veškeré příjmy dlužníka v této fázi jsou ještě příjmem majetkové
podstaty, kterou insolvenční správce zpeněžuje. Pokud soud rozhodne o nepovolení
oddlužení, je dlužníku dána možnost zpětvzetí insolvenčního návrhu.1
Důvody ke zrušení oddlužení (Versagungsgründe) obsahuje poměrně rozsáhlé
ustanovení §290 InsO. Mezi dlouhý těchto důvodů patří např. spáchání úpadkového
trestného činu v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení, usnesení o
nepovolení oddlužení v posledních 3 letech, úmyslné či z hrubé nedbalosti způsobené
porušení povinnosti v insolvenčním řízení a další.
K podání návrhu na zrušení povolení oddlužení na základě některého z těchto
důvodů je aktivně legitimován pouze věřitel, který přihlásil svou pohledávku do
insolvenčního řízení.2 Soud z moci úřední nemá pravomoc oddlužení z důvodů
uvedených v §290 InsO zrušit, i pokud by mu tyto skutečnosti byly známy, což je pro
věřitele

jedním

z

negativních

projevů

zásady

věřitelské

autonomie

(Gläubigerautonomie). 3
O návrhu věřitele na zrušení oddlužení rozhoduje soud nejdříve po posledním
věřitelském shromáždění (Schlusstermin), který následuje po zpeněžení majetkové
podstaty v rámci insolvenčního řízení.4 Pokud soud o těchto návrzích rozhodne
zamítavě, nebo pokud tyto návrhy nejsou, tak soud ukončí insolvenčního řízení.
Zároveň ustanoví insolvenční soud na základě §288 InsO správce pro oddlužení
(Treuhänder), jehož hlavní povinností je v průběhu trvání oddlužení rozesílat budoucí
příjmy dlužníka mezi věřitele podle poměru jejich pohledávek.
Po ukončení insolvenčního řízení, během kterého se zpeněží majetková podstata,
začíná doba trvání oddlužení blíže specifikovaná v následující podkapitole. V této další
fázi oddlužení má dlužník další práva a povinnosti a zákon stanoví i nové důvody
ke zrušení oddlužení. Ty jsou uvedeny v §296 InsO (porušení povinnosti
v insolvenčním řízení), §297 InsO (spáchání některého úpadkového trestného činu) a

1

Ustanovení §287a odst. 2 InsO.

2

Toto vyplývá z dikce ustanovení §290 InsO

3

Usnesení Bundesgerichtshof (BGH) ze dne 8. 2. 2007, sp. zn. IX ZB 88/06

4

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.
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§298 InsO (neuhrazení minimální odměny pro správce). I u těchto důvodů je možné
oddlužení zrušit jen na návrh věřitele.1

6.1.4 Délka trvání oddlužení
Po ukončení insolvenčního řízení nastává doba, ve které má dlužník splácet své
dluhy na účet správce a plnit zákonné povinnosti (Wohlverhaltensperiode). Trvání této
doby je variabilní. Základní doba trvání je na základě §287 InsO šest let. Pokud dlužník
bude schopen uhradit náklady řízení, je možno tuto dobu zkrátit na pět let. Třetí
variantou, podmíněnou uspokojením nejméně 35 %2 z přihlášených pohledávek za
současného uhrazení nákladů řízení, je zkrácení doby trvání na tři roky. Před novelou
20143 byla jediná možná doba trvání oddlužení pouze nejdelší šestiletá varianta4.
Důvodová zpráva této novely5 uvádí, že šestiletá doba trvání je v porovnání s jinými
evropskými státy příliš dlouhá, což novelizované znění insolvenčního zákona
zavedením kratších variant délky oddlužení řeší pouze částečně.
Pokud dlužník splní veškeré zákonné předpoklady a oddlužení nebude zrušeno,
rozhodne insolvenční soud o udělení oddlužení na základě §300 InsO. Účinek tohoto
rozhodnutí je odpuštění pohledávek v rozsahu neuspokojeném v insolvenčním řízení.
Tyto pohledávky však nezanikají, stávají se dle §301 odst. 3 InsO naturálními
obligacemi.

1

Zde je výjimkou ustanovení §298 InsO (neuhrazení minimální odměny pro správce), jelikož zde má

aktivní legitimaci k návrhu na předčasné ukončení (zamítnutí) oddlužení správce (Treuhänder).
2

Původní vládní návrh počítal s minimální hranicí uspokojení věřitelů ve výši 25 % pro dosažené

nejkratší, tří leté varianty oddlužení.
3

Oddlužení, které bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu podaného před 1. 7. 2014 se na základě

přechodných ustanovení řídí starou právní úpravou. Zdroj: Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung
(EGInsO), spolkový zákon ze dne 5. října 1994, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S.
2911, 1994
4

S výjimkou předčasného ukončení oddlužení po dosažení 100% uspokojení všech přihlášených

pohledávek dle §300 InsO. Tato varianta je možná nyní a byla možná i za starého znění InsO.
5

Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte

(GIRStG), spolkový zákon ze dne 15. července 2013, kterým se mění Insolvenzordnung (InsO), spolkový
zákon ze dne 5. října 1994, In: Bundesgezetzblatt I S. 2379, 2013. Důvodová zpráva. Dostupná z:
http://dip21.bundestag.de/dip21/ btd/17/135/1713535.pdf
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6.1.5 Věřitelská práva
Novelou 2014 byla jako určitá protiváha ke zkrácení oddlužení přijata také
ustanovení, která posilují právní postavení věřitele v rámci oddlužení. Byly rozšířeny
důvody zrušení oddlužení uvedené v §290 InsO a zavedena možnost, aby věřitel mohl
na základě §297a InsO kdykoliv během oddlužení zrušení navrhovat. K takovému
návrhu má věřitel 6 měsíční subjektivní lhůtu, plynoucí od doby, kdy se věřitel
okolnosti odůvodňující zrušení oddlužení dozvěděl. Do novely musel věřitel navrhovat
zrušení oddlužení nejpozději do jeho povolení. Dalším novým důvodem k odepření
oddlužení je §287b InsO, který stanoví povinnost dlužníka být v průběhu oddlužení
zaměstnán, či se o zaměstnání aktivně ucházet.1
Důležitým věřitelským právem je možnost dle §303 InsO navrhovat zrušení
oddlužení i po rozhodnutí o udělení oddlužení a to v rámci jednoho roku od právní moci
rozhodnutí. Novelou byly rozšířeny důvody, o které mohou věřitelé opírat tyto návrhy, a
to konkrétně o porušení informační povinnosti, povinnosti součinnosti a pravomocné
rozhodnutí o úpadkovém trestném činu dlužníka.

6.1.6 Pohledávky vyloučené z oddlužení
Účinky oddlužení se zásadně vztahují na všechny pohledávky, které vznikly
před zahájením insolvenčního řízení. Případné prominutí části dluhů úpadce se vztahuje
na základě §301 InsO i na nepřihlášené pohledávky.
Z účinků oddlužení jsou však některé pohledávky vyloučené, což stanoví
taxativní výčet §302 InsO. Mezi vyloučené pohledávky patří: výživné, pohledávky
vzniklé na základě pravomocného rozhodnutí o nesplnění daňové povinnosti na základě
daňových předpisů, peněžité tresty udělené v rámci insolvenčního řízení, dluhy
z bezúročných půjček poskytnutých dlužníkovi k úhradě nákladů řízení a pohledávky z
úmyslně spáchaného nedovoleného jednání (vorsätzlich begangene unerlaubte
Handlung). Jako pohledávku z úmyslně spáchaného nedovoleného jednání musí věřitel
pohledávku do insolvenčního řízení dle §174 odst. 2 InsO přihlásit a dlužníkovo jednání
1

Stejná povinnost existovala při oddlužení již dříve, nicméně až od novely je to důvod k odepření

oddlužení, který může věřitel namítat. Podle judikatury se za aktivní ucházení o práci považuje takové
jednání, kdy se dlužník alespoň dvakrát až třikrát týdně uchází o práci. Zdroj: Usnesení
Bundesgerichtshof (NGH) ze dne 19. 5. 2011, sp. zn. IX ZB 224/09
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prokázat. Tento dluh pohledávek představuje pro dlužníky potenciálně problém,
nicméně vzhledem ke způsobu vzniku těchto pohledávek lze jejich vyloučení
z oddlužení vnímat jako spravedlivé.

6.1.7 Náklady řízení při oddlužení
Náklady řízení (Kosten des Verfahrens) je nutné specifikovat vzhledem k tomu,
že jejich uhrazení je předpokladem kratších dob oddlužení (tří a pětiletá verze trvání
doby oddlužení). Náklady řízení představuje především odměna insolvenčního správce
v insolvenčním řízení ve výši 800 Eur1 a odměna správce při oddlužení (Treuhänder)
během fáze trvání oddlužení. K nákladům řízení patří také náhrady hotových výdajů.
Detailnější náhled do nákladů řízení při oddlužení je popsán v rámci porovnání s ČR.

6.1.8 Nezabavitelné příjmy
Nastínění faktické náročnosti oddlužení pro dlužníka je dobrým ukazatelem
nezabavitelné částky z dlužníkových příjmů během oddlužení. V Německu jsou limity
pro maximální možnou zabavitelnou částku příjmu stanoveny v §850c ZPO a na
základě §36 InsO se obecná procesní úprava užije i pro účely insolvenčního řízení. Užití
ZPO platí i pro určení dalších nezabavitelných movitých věcí.
Ustanovení §850c ZPO diferencuje nezabavitelnou částku podle majetkových
poměrů dlužníka do více kategorií, přičemž nezabavitelná částka se zvyšuje, pokud má
vyživovací povinnosti vůči manželovi či dětem. Základní nezabavitelná částka pro
svobodného a bezdětného dlužníka je ke květnu 2016 stanovena na 1 073,88 Eur
měsíčně. Nezabavitelná částka se zvyšuje v závislosti na vyšším čistém příjmu. Částka
nad 3.292,09 Eur se zabaví v plné výši. Nezabavitelné částky jsou v Německu
nastaveny vysoko, což ve své učebnici na několika místech kriticky zmiňuje např.
Ulrich Foerste.2

1

V případě spotřebitelské insolvence

2

FOERSTE, Ulrich. Insolvenzrecht. 6. Auflage. München: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-3-406-66842-5.
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6.2 Oddlužení v ČR
Oddlužení v ČR je upraveno v §389-418 InsZ. Tento právní institut rovněž
poskytuje příležitost osvobození od placení části neuspokojených pohledávek
dlužníkům, které jsou fyzické osoby nacházející se v úpadku nebo hrozícím úpadku.
Oddlužení je plnohodnotným řešením úpadku a není nutné nejprve provést
konkurs. Insolvenční zákon v §398 InsZ rozlišuje dva základní způsoby oddlužení. To
lze provést zpeněžením majetkové podstaty dlužníky nebo plněním splátkového
kalendáře. Minimální výše uspokojení věřitelů pro udělení oddlužení je podle §414 InsZ
30 %, nicméně dlužník by se měl aktivně snažit dosáhnout co nejvyššího uspokojení.
Zpeněžení majetkové podstaty probíhá obdobně jako konkurs s tím rozdílem, že
směřuje k osvobození od neuspokojených pohledávek v rámci insolvenčního řízení.
Plnění splátkového kalendáře, v praxi užívané častěji, probíhá po dobu maximálně pěti
let a spočívá v postupném uspokojování věřitelů z příjmů dlužníka. Oba způsoby lze
také kombinovat, např. pokud má dlužník ve vlastnictví nemovitost či jiný snadno
zpeněžitelný majetek, insolvenční správce majetek zpeněží a použije jako mimořádnou
splátku do splátkového kalendáře, což je v praxi užíváno výhradně v případech, kdy by
dlužník jiným způsobem na zákonem vyžadované 30% uspokojení nedosáhnul. Dalším
způsobem, jak se v praxi dlužník snaží dosáhnout na požadovaných 30% je sepsání
darovací smlouvy s dárcem, který se zaváže dlužníkovi po dobu trvání oddlužení
přispívat částku, která dlužníkovi do zákonného limitu schází.
Oddlužení je od 1. 1. 2014 přípustné i pro fyzické osoby podnikatele1, kteří mají
dluhy z podnikání, což je však podle §389 odst. 2 písm. a) podmíněno souhlasem
věřitele pohledávky z podnikání. V praxi je sporné, zda tento souhlas musí věřitel dát
explicitně, nebo jestli se za souhlas považuje pouhé nepodání nesouhlasného stanoviska.
„Vrchní soud v Olomouci dovoluje povinnost dlužníka doložit udělení souhlasu věřitele
pohledávek z podnikání ještě před povolením oddlužení, nejlépe pak spolu s návrhem na
povolení oddlužení, případně v navazující lhůtě pro doplnění návrhu. Naproti tomu
Vrchní soud v Praze zastává názor, že souhlas věřitelů pohledávek z podnikání může být

1

A také pro právnické osoby nepodnikatele, které nemají dluhy z podnikání. §389 InsZ
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udělen i konkludentně a následně po povolení oddlužení“.1 Dále lze podat na základě
novelou přidaného ustanovení §394a InsZ společný návrh manželů na povolení
oddlužení.

6.2.1 Průběh oddlužení
Nejprve je stejně jako u německé právní úpravy oddlužení třeba rozlišit pojmy, a
to zejména kvůli vícefázovosti oddlužení. Návrh na povolení oddlužení je podání, které
iniciuje proces oddlužení a musí obsahovat náležitosti určeny §391 InsZ. Povolení
oddlužení je rozhodnutí soudu, které soud vydá na základě §397 InsZ, pokud nedojde ke
zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, jeho zamítnutí nebo odmítnutí. Povolení
oddlužení vydává insolvenční soud ve formě usnesení, které zároveň obsahuje zejména
zjištění úpadku, ustanovení insolvenčního správce, výzvu dlužníkovi k plnění záloh
insolvenčnímu správci a výzvu věřitelům k přihlašování pohledávek ve 30 denní lhůtě,
které se přihlašují u insolvenčního soudu. Zároveň je nařízeno přezkumné jednání a
svolána schůze věřitelů, která se obvykle koná bezprostředně po přezkumném jednání
v soudní síni. Na přezkumném jednání i následné schůzi věřitelů je zpravidla nezbytná
účast dlužníka i insolvenčního správce. Po zjištění úpadku a povolení oddlužení je
zásadní role insolvenčního správce, který musí nejpozději do 10-15 dní před konáním
přezkumného jednání vypracovat zprávu o hospodářské situaci dlužníka, soupis
majetkové podstaty a detailní seznam přihlášených pohledávek, včetně vyznačení
pohledávek, které bude insolvenční správce na přezkumném jednání popírat2.
Na přezkumné jednání a schůzi věřitelů se přiměřeně užijí ustanovení o
konkursu. Věřitelé mohou hlasovat o způsobu oddlužení, nicméně ve většině případů
jsou věřitelé v oddlužení velmi pasivní a na schůzi věřitelů se ani nedostavují.
Insolvenční soud dále rozhoduje o schválení oddlužení, a to podle §404 InsZ neprodleně
po skončení jednání. Pokud soud oddlužení neschválí, rozhodne současně dle §405 InsZ
o řešení úpadku dlužníka konkursem.

1

KUBÍČKOVÁ, Alice. BUREŠ, Jan. Oddlužení podnikatele – někde možné je, jinde ne [online].

epravo.cz, poslední aktualizace 1. 2. 2016. [cit. 23.3.2016]. Dostupné z http://goo.gl/nr5rpg
2

Tímto však insolvenční správce není vázán, změny v popírání přihlášených pohledávek může učinit i na

přezkumném jednání, stejně tak, jako může uvést případné změny ve zprávě o hospodářské situaci
dlužníka.
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Zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku nastávají
účinky rozhodnutí a právní mocí rozhodnutí se dle §407 InsZ ruší omezení dispozičního
oprávnění dlužníka. Schválením oddlužení tak nastává tzv. doba plnění oddlužení
s maximální délkou 5 let. Během doby plnění oddlužení je dlužník vázán povinnostmi
§412 InsZ. Pokud dlužník splní povinnosti předpokládané zákonem, tak soud tuto
skutečnost vezme na vědomí rozhodnutím o splnění oddlužení. Následně dlužník
insolvenčnímu soudu podá návrh na osvobození od placení části neuspokojených
pohledávek, kterému soud vyhoví.
Je tak třeba rozlišovat zejména mezi povolením oddlužení, schválením
oddlužení, dobou trvání oddlužení, splněním oddlužení a osvobozením od placení části
neuspokojených pohledávek. Pojem oddlužení je používán často v širším významu, kdy
značí průběh řízení jako celek. Od toho je však nutné rozlišit pojem oddlužení ve
významech, kdy značí pouze některou z fází oddlužení.

6.2.2 Podmínky oddlužení
Podmínek oddlužení jako celku je celá řada, nutné je splnit zákonné předpoklady
ke splnění jednotlivých fází, resp. rozhodnutí v rámci oddlužení. Prvním předpokladem
je podání řádného návrhu na povolení oddlužení dlužníkem, který se podává buďto
společně s insolvenčním návrhem nebo do 30 dní od podání věřitelského insolvenčního
návrhu. Řádný návrh na povolení oddlužení musí splňovat náležitosti uvedenými v
ustanovení §391 InsZ a přílohami musí být dle §392 InsZ zejména seznam majetku,
seznam závazků a doložení příjmů za poslední tři roky. Návrh se podává na formuláři a
měl by sloužit jako spolehlivý podklad pro rozhodnutí soudu o povolení oddlužení.
Insolvenční soud návrh dle §395 InsZ zamítne, pokud lze důvodně předpokládat, že jím
je sledován nepoctivý záměr, pokud zjevně nebude dosaženo 30% hranice uspokojení
věřitelů nebo pokud je dlužníkův přístup k plnění povinností v IŘ lehkomyslný či
nedbalý.
Od povolení oddlužení a zejména pak od schválení oddlužení je dlužník vázán
povinnostmi, které ukládá zákon i insolvenční soud ve svých rozhodnutích. Mezi ty
patří povinnost platit zálohy na odměnu a náklady insolvenčního správce, poskytnout
součinnost insolvenčnímu správci, vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, či
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usilovat o práci při nezaměstnání, neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní
výhody, nezatajovat žádný ze svých příjmů apod. Další povinnosti stanoví §412 InsZ.
Zrušit oddlužení je možné i po schválení oddlužení, jelikož pětiletá doba trvání
oddlužení má mít na dlužníka také výchovný efekt. Podle §418 InsZ bude schválené
oddlužení zrušeno a následně nařízen konkurs. Takový postup může následovat
v případech, kdy dlužník nebude plnit podstatné povinnosti v rámci oddlužení, nebude
možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře nebo v případě, že dlužníkovi
vznikne peněžitý závazek, který trvá po splatnosti déle než 30 dní.
K upřesnění podstatné povinnosti uvádí komentář následující: „Co lze
považovat za podstatné povinnosti, zákon nedefinuje; posouzení bude tedy na úvaze
soudu. Z obecného pohledu je možno za podstatnou považovat povinnost, jejíž plnění
může významně ovlivnit splnění podmínek oddlužení. Podstatnou je takto samozřejmě
povinnost provádět splátky z dosažených příjmů, nezatajování příjmů ani jiného
majetku. Za porušení podstatné povinnosti by mělo či mohlo být považováno nedůvodné
odmítnutí možnosti výdělečné činnosti, soustavné či opakované nepodávání zpráv
a nesoučinnost se soudem, resp. insolvenčním správcem, znemožnění nebo ztěžování
zpeněžení majetku aj.“1. Od novely lze zrušit schválené oddlužení, i pokud vyjdou
najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je
sledován nepoctivý záměr2. Nevýhodou však je, že zrušit oddlužení lze pouze do té
doby, než soud splnění oddlužení vezme na vědomí. Zrušit oddlužení může soud pro
případy uvedené v §418 odst. 1 písm. a) až c) InsZ i z vlastní iniciativy, jinak je nutný
návrh dlužníka nebo věřitele.

6.2.3 Délka trvání oddlužení
V případě oddlužení plněného splátkovým kalendářem trvá délka oddlužení 5
let. Vzhledem k tomu, že je povinností dlužníka měsíčně hradit i zálohy na odměnu a
hotové výdaje insolvenčního správce, tak lze k minimální třicetiprocentní hranici

1

I HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. s. 1422, 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2014. Beckova

edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-555-8.
2
Ustanovení §418 odst. 3 InsZ
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připočíst i tyto náklady řízení. Pokud dlužník uhradí 100 % z přihlášených pohledávek
dříve než za 5 let, bude splnění oddlužení vzato na vědomí insolvenčním soudem dříve.

6.2.4 Věřitelská práva v oddlužení
Přihlášení věřitelé mohou průběh oddlužení zásadně ovlivnit. Pokud má věřitel
pohledávku z podnikání, tak je jeho postavení díky nutnosti souhlasu s oddlužením
podle § 389 odst. 2 písm. a) InsZ o poznání silnější1. Mezi nejvýznamnější práva patří
práva popírat jiné přihlášené pohledávky, hlasovat o odvolání soudem ustanoveného
insolvenčního správce a o ustanovení nového insolvenčního správce podle §29 odst. 1
InsZ a hlasovat o způsobu oddlužení podle ustanovení §399-402 InsZ. Poslední
jmenované právo na základě §402 InsZ náleží pouze nezajištěným věřitelům, kteří
přihlásili své pohledávky, jelikož zajištěný věřitel se uspokojuje odděleně ze zpeněžení
zajištěného majetku.
Věřitelé mohou dále navrhovat zrušení oddlužení z některého důvodu uvedeného
v §418 InsZ. Pro věřitele je důležitý zejména odst. 3 tohoto ustanovení (okolnosti, na
jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr
dlužníka), jelikož je po schválení oddlužení jediným subjektem, který má aktivní
legitimaci návrh podat2.

6.2.5 Pohledávky vyloučené z oddlužení
Tyto pohledávky upravuje §416 InsZ, a to poměrně stručně. Výjimky z účinků
osvobození od placení pohledávek mají majetkové sankce uložené v trestním řízení pro
úmyslný trestný čin a pohledávky vzniklé jako náhrada škody způsobená úmyslným
porušením právní povinnosti.

1

Toto postavení však může být různé podle praxe u konkrétního insolvenčního soudu. Některé soudy

vyžadují povolení explicitně, jiné soudy považují za souhlas i pasivitu věřitele. Více k tomuto
nejednotnému přístupu uvádím na straně 42.
2

Pokud je návrhem na povolení oddlužení sledován nepoctivý záměr, soud návrh podle §395 InsZ

zamítne i bez návrhu. Po schválení oddlužení je však ponecháno na věřiteli, aby svou aktivitou zrušení
oddlužení navrhoval.
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6.2.6 Náklady řízení při oddlužení
Hrazení těchto nákladů je jednou ze základních povinností dlužníka pro úspěšné
splnění oddlužení. Probíhá v podobě hrazení odměny a náhrady hotových výdajů
insolvenčnímu správci. Ve fázi mezi povolením a schválením oddlužení musí dlužník
částku aktivně zasílat, po schválení oddlužení ji insolvenční správce automaticky odečte
z příjmů dlužníka, které chodí na správcův bankovní účet, jenž je veden pro účely
oddlužení.
Výše těchto nákladů je při oddlužení plněním splátkového kalendáře za každý
započatý měsíc od povolení oddlužení dohromady 900 Kč (+ 21% DPH), při společném
oddlužení manželů 1 350 Kč (+ 21% DPH).1 Vzhledem k pěti leté době plnění
oddlužení tak dlužník na nákladech řízení zaplatí dohromady nejčastěji přes 65 000 Kč.2

6.2.7 Nezabavitelná částka
Základní nezabavitelná částka v ČR pro insolvenční řízení se počítá jako dvě
třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Obě tyto částky
jsou určeny právními předpisy3 a mění se zpravidla každý rok4. Výše životního minima
v ČR 3 410 Kč a normativní náklady na bydlení jsou stanoveny na 5 858 Kč. Součet
těchto částek je 9 268 Kč a základní nezabavitelná částka pro rok 2016 je tedy 6.178,67
Kč. Tato částka se však zvyšuje5 podle čistého příjmu dlužníka až do výše 9 268 Kč.
Takto vypočítaná nezabavitelná částka se navíc ještě zvyšuje o každou vyživovací
povinnost.

1

Vyhláška o odměnách, §3

2

Za předpokladu, že insolvenční správce je plátce DPH a nejedná se o společné oddlužení manželů.

3

Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, In: Sbírka

zákonů, 2006, částka 37 a Nařízení Vlády č. 395/2012 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze
státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se
započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení, In: Sbírka zákonů, 2015, částka
164
4

Toto platí o normativních nákladech na bydlení, jelikož výše životního minima zůstává již několik let

nezměněna, což lze kritizovat.
5

Konkrétně o 1/3 výše rozdílu mezi nezabavitelnou částkou a čistou mzdou až do výše 9 268 Kč.
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Představme si modelovou situaci, kdy dlužník má příjem ve výši průměrné
měsíční hrubé mzdy v ČR - 28 152 Kč1, z čehož činí čistá mzda 21 455 Kč. Dlužník
nemá žádnou vyživovací povinnost. Pro účely oddlužení bude užito 12 187 Kč a
dlužníkovi zbyde nezabavitelná částka ve výši 9 268 Kč.

6.3 Porovnání oddlužení v SRN a ČR
Jako prvky komparace jsem zvolil stěžejní mechanismy oddlužení. Porovnán
bude průběh oddlužení, délka oddlužení a minimální výše uspokojení věřitelů,
podmínky oddlužení, postavení věřitelů a náklady řízení.
Zásadní rozdíl spočívá v roli, kterou má tento právní institut v rámci
insolvenčního řízení v obou zemích. Zatímco v ČR je oddlužení plnohodnotným
způsobem řešení úpadku, které se dále dělí na oddlužení pomocí plnění splátkového
kalendáře a oddlužení pomocí zpeněžení majetkové podstaty, v SRN je situace odlišná.
V Německu je totiž oddlužení až určitou nadstavbu ke standardnímu insolvenčnímu
řízení, resp. ke konkursu. Dlužníku je nejprve bude zpeněžena majetková podstata a až
poté, pokud mu bude oddlužení povoleno, bude ze svých příjmů plnit neuspokojené
pohledávky v rámci insolvenčního řízení. Důsledky splnění oddlužení jsou podobné,
dlužník je osvobozen z povinnosti platit pohledávky vzniklé před zahájením
insolvenčního řízení v rozsahu neuspokojeném v rámci insolvenčního řízení. Tyto
pohledávky však nezanikají, stávají se z nich naturální obligace. V Německu se rovněž
nehlasuje o způsobu oddlužení, jelikož zákon zná způsob pouze jediný (zpeněžení
majetkové podstaty bylo vyčerpáno v insolvenčním řízení)2. Oproti tomu v ČR může
nastat situace, že dlužník, kterému bylo schváleno oddlužení ve formě plnění
splátkového kalendáře, bude zároveň vlastníkem dalšího zpeněžitelného majetku,
z něhož se však věřitelé neuspokojí. Hlasování o způsobu oddlužení je sice právem
věřitelů, ale pokud plnění splátkového kalendáře za 5 let vynese, řekněme, 55 % z
výše přihlášených pohledávek a zpeněžení majetkové podstaty by znamenalo výtěžek

1

Český statistický úřad, Mzdy a náklady práce [online]. Poslední aktualizace 11. 3. 2016. Dostupné z

www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace
2

Pokud by však dlužník např. zdědil majetek, bude se na něho nahlížet jako na příjem a majetek bude

zpeněžen.
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20 %, věřitelé pravděpodobně zvolí první variantu. Nebudou uspokojeni součtem
obojích částek, nýbrž pouze z 55 %, jelikož se majetková podstata zpeněžovat vůbec
nebude. Lze polemizovat nad tím, jestli Německá úprava v tomto hledisku není
spravedlivější, jelikož oddlužení umožňuje teprve dlužníkovi, který již další
zpeněžitelný majetek nevlastní a oproti tomu stanoví vyšší nezabavitelné částky
v poměru ke mzdám (viz níže).

6.3.1 Průběh řízení
Oddlužení v obou zemích probíhá v několika fázích, které jsou rozdílné už
z důvodu, rozdílnosti pojetí oddlužení v obou zemích, které bylo popsáno výše.1
Zásadní rozdíl však lze nalézt již na samotném začátku procesu oddlužení.
V Německu užívaná spotřebitelská insolvence přináší dlužníkovi povinnost pokusit se o
mimosoudní vyrovnání s věřiteli a v případě neúspěchu tohoto vyrovnání může
následovat pokus o vyrovnání v rámci soudního řízení. Takovou úpravu lze hodnotit
pozitivně, jelikož přináší vyšší míru komunikace mezi dlužníkem a věřitelem. A to i
přes velmi nízkou úspěšnost vyrovnávacích plánů. Česká úprava oproti tomu ponechává
prostor morálním excesům ze strany dlužníka, který s věřitelem před podáním
insolvenčního návrhu komunikovat nemusí a naopak může sledovat záměr
neinformovat věřitele, který pak může opomenout během lhůty přihlásit pohledávku do
insolvenčního řízení. V kontextu rozdílů v rámci přihlašování pohledávek v českém a
německém insolvenčním právu, kdy v Německu může být pohledávka přihlášena i po
stanovené lhůtě, se problém nízké komunikace mezi dlužníkem a věřitelem ještě
prohlubuje. Toto je jedním z bodů, který by zasloužil legislativní úpravu, což je dále
zdůvodněno v kapitole de lege ferenda.

6.3.2 Podmínky oddlužení
Právní úprava subjektů, které mohou oddlužení dosáhnout, je podobná. V obou
zemích je možné oddlužení fyzických osob, a to i podnikatelů. Pouze ČR upravuje
možnost společného oddlužení manželů a právnických osob nepodnikatelů. Z hlediska
dalších podmínek je německá úprava propracovanější a důsledně upravuje překážky
k povolení oddlužení. Zejména se pak vypořádává s minulostí dlužníka a případným
1

Na mysli je plnohodnotnost oddlužení v ČR a návaznost oddlužení na konkurs v SRN
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opakováním oddlužení. Česká úprava v tomto směru mlčí. Nikde není stanoveno, že o
právo na opakování oddlužení nemá dlužník, který již jednou prošel oddlužením, ale
výchovný efekt oddlužení se minul účinkem. Otázkou je, zda je taková úprava
spravedlivá.
Propracovanost podmínek pro oddlužení v německé úpravě lze přičítat tomu, že
v rámci oddlužení není stanoven minimální limit pro uspokojení věřitelů. Ztížením
podmínek ke splnění oddlužení a systém důvodů ke zrušení oddlužení tak dochází
k určitému vyvážení absence tohoto limitu. Z ustanovení §303 InsO dále vyplývá
možnost odvolat splněné oddlužení až 1 rok po právní moci rozhodnutí o splnění
oddlužení, což je možnost, kterou česká úprava, jak vyplývá z §418 odst. 4 InsZ, nezná.

6.3.3 Délka trvání oddlužení a minimální výše uspokojení
Délka trvání oddlužení a nastavení minimální výše uspokojení věřitelů tvoří
pomyslné těžiště oddlužení. V tyto zásadní prvky mají obě právní úpravy zcela odlišné.
Zatímco německá úprava umožňuje 3 různé doby trvání oddlužení podle míry
uspokojení pohledávek a uhrazení nákladů řízení (6 let, 5 let za současného uhrazení
nákladů řízení, 3 roky při uhrazení nákladů řízení a min. 35 % přihlášených
pohledávek), česká úprava umožňuje pouze pětileté trvání oddlužení za současného
minimálního uspokojení přihlášených věřitelů ve výši 30 %. Německo zavedlo tento
flexibilní systém teprve novelou účinnou 1. 7. 2014, a reagovalo tak zejména na kratší
doby trvání oddlužení v zemích EU. Podobnou změnu zatím Česká republika
nepostoupila. Právě absence formy oddlužení bez minimálního uspokojení věřitelů je
často kritizována, byť se jedná o citlivé téma. Místopředseda krajského soudu v Ostravě
Mgr. Rostislav Krhut se k tématu vyjádřil takto: „...je v podstatě nevyhnutelné uzákonit
omezení doby, po kterou lze postihovat příjmy (a též majetek) dlužníka, což je v podstatě
totéž jako zavést osvobození od placení dluhů i bez dosažení nějakého minimálního
uspokojení věřitelů...Za sebe bych v tuto chvíli považoval za rozumný legislativní posun
vpřed schéma 4 roky+30 %, 7 let bez limitu, případně s možností nějaké další vnitřní
diferenciace.“1

1

KRHUT, Rostislav. Oddlužení – kam dál? [online]. Poslední aktualizace 18. 12. 2015. Spolek

moravských

insolvenčních

správců,

2015.

[cit.

21.

4.

2016].

Dostupné

z

http://www.ismorava.cz/novinky/281-oddluzeni-kam-dal
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Vzhledem k výše uvedené absenci je německá úprava pro dlužníka z hlediska
délky trvání oddlužení a zákonem požadované výše uspokojení výhodnější. Zároveň
jsou však v Německu stanoveny přísnější podmínky pro splnění oddlužení a navíc musí
dlužník nejprve projít konkursem, často v podobě spotřebitelské insolvence, která na
dlužníka klade další nároky.
Úprava podobná té německé, tedy bez stanovení limitu minimálního uspokojení
věřitelů, však může mít i negativní dopad na motivaci dlužníka plnit své závazky,
jelikož může spoléhat na budoucí oddlužení. Vzhledem k potenciálnímu morálnímu
hazardu by bylo nutné k jakýmkoliv změnám současné právní úpravy v ČR přistupovat
s obezřetností a případné snížení či odstranění limitu důsledně vyvážit zpřísněním
povinností a dalších podmínek oddlužení.
Osobně se domnívám, že je oddlužení v Německu nastaveno spravedlivěji a do
budoucna je možné, že se i česká právní úprava bude ubírat podobným směrem,
nicméně je třeba pamatovat na to, že oddlužení je řešení již vzniklého problému. Měla
by tak především vzniknout legislativa a další opatření, které by měly vzhledem
k úpadkům fyzických osob prevenční charakter.1

6.3.4 Věřitelská práva
V německém insolvenčním právu je poměrně výrazná zásada věřitelské
autonomie (Gläubigerautonomie), která se projevuje i v oddlužení. Tato zásada však
může být pro věřitele dvojsečná, jelikož jsou věřitelé jediným aktivně legitimovaným
subjektem k podání návrhu na zrušení oddlužení. Role insolvenčního soudu jako
nezávislého třetího je zdůrazněna tím, že soud schválí oddlužení, pokud je přípustné a
v době trvání oddlužení je kontrola nad plněním povinností dlužníka ponechána na
věřitelích. Německý insolvenční soud je tak relativně pasivní, jelikož má méně
pravomocí než český insolvenční soud. Pokud se český soud dozví okolnost na straně
dlužníka (nejčastěji na základě zprávy insolvenčního správce) podle §412 odst. 1 – 3
InsZ, např. neplnění povinností, dlužník v době trvání oddlužení může postupovat ex
offo zrušením oddlužení a nařízením konkursu. Německý soud tuto pravomoc nemá,
postupuje pouze na návrh věřitele. Věřitelé by tak v rámci německého oddlužení měli
být aktivní, anebo tuto aktivitu delegovat na správce v oddlužení (Treuhänder), který
1

Například tvrdší dohled nad poskytovateli půjček a úvěrů, regulace smluvních pokut apod.
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bez pověření věřitelů povinnost kontrolovat dlužníka nemá. Obě varianty však pro
věřitele znamenají vyšší náklady.
Zatímco v ČR plní dohled nad dlužníkem v průběhu doby trvání oddlužení
zejména insolvenční správce, případně soud a věřiteli je ponechána aktivní legitimace
k podávání návrhů na zrušení oddlužení, v Německu je dohled, vzhledem k výše
uvedenému, zejména na věřitelích.
Jako vhodnější mi v tomto přijde česká právní úprava, ve které má insolvenční
soud více pravomocí a současně zachována dostatečná práva věřitelů.

6.3.5 Náklady řízení při oddlužení
Výše nákladů řízení může rozhodovat o samotném úspěchu či neúspěchu
oddlužení, jelikož v obou právních úpravách představuje poměrně vysokou částku.
V ČR, pokud se jedná o oddlužení formou splátkového kalendáře, může dlužník počítat
s nutností úhrady cca 65 000 Kč rozložených do měsíčních splátek po dobu pěti let.
V Německu jsou náklady rozloženy do dvou částí. První částí je odměna insolvenčního
správce ve výši 800 Eur1, druhou část představuje odměna správce při oddlužení
(Treuhänder) a náhrady hotových výdajů. Druhá část je flexibilně odvislá od
povinností, které jsou správci svěřeny, objemu příjmů dlužníka a počtu přihlášených
věřitelů. Odměnám insolvenčního správce a tím i nákladům řízení při oddlužení se blíže
věnuji v kapitole o insolvenčním správci, nicméně již nyní lze učinit závěr, že
flexibilnější odměňování správce, které je v německé úpravě spravedlivější, lépe
odpovídá reálnému pracovnímu zatížení správce. Odměna v oddlužení tak v mnoha
případech bude nižší než v ČR, což by mělo zlepšit uspokojení věřitelů.

6.3.6 Nezabavitelné částky
K náhledu do faktické finanční náročnosti pro dlužníky podstupující oddlužení
je třeba srovnat i

výši nezabavitelných

částek v obou

státech. Vzhledem

k ekonomickým rozdílům v obou státech nezbývá nic jiného, než nezabavitelné částky
porovnat v kontextu průměrných příjmů a také bez vyživovacích povinností. V ČR činí

1

Dle zaokrouhleného kurzu ČNB ze dne 8. 5. 2016, kdy 1 Eur = 27 Kč se jedná o 21 600 Kč.
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průměrný čistý příjem 21 455 Kč1 a nezabavitelná částka je pro tento případ 9 268 Kč,
což představuje 43,19 %. V SRN činil v roce 2015 průměrný čistý příjem měsíčně 2 917
Eur2 a měsíční nezabavitelná částka je dle §850c ZPO pro takto vysoký příjem
stanovena na 1 638,72 Eur, poměr v SRN je tedy v tomto případě 56,17 %. Teoreticky
tak oddlužení do finančního života dlužníka v Německu zasáhne o něco méně, nelze
však zapomínat na to, že v SRN je dlužníkovi zpeněžen veškerý zabavitelný majetek.
Výpočet je však nutné brát s rezervou, jelikož průměrný dlužník v oddlužení
pravděpodobně průměrné mzdy dosahovat zdaleka nebude.

1

Výpočet z hrubé mzdy určené zdrojem: Český statistický úřad, Mzdy a náklady práce [online]. Poslední

aktualizace 11. 3. 2016. Dostupné z www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace
2

Zdroj: Redakce cecu.cz, Durschsnittsgehalt [online]. Cecu.de – Portal für Finanzen und Versicherungen,

2015. Dostupné z http://www.cecu.de/durchschnittsgehalt.html
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7. Insolvenční správce
Insolvenční správce je klíčovou postavou insolvenčního řízení, která může mít
zásadní vliv na průběh a výsledek insolvenčního řízení. Kapitola je zaměřena na tento
institut především z pohledu povolání insolvenčního správce. Budou zodpovězeny
otázky, kdo může být insolvenčním správcem, jak jsou správci vybíráni do
insolvenčních řízení a jak jsou odměňováni, výhody a rizika této profese a další.
Některá práva a povinnosti IS byla částečně popsána v obecné části této diplomové
práce.

7.1 Insolvenční správce v SRN
Jádro právní úpravy týkající se insolvenčního správce představuje §56-66 InsO.
Jednotlivá práva a povinnosti IS jsou upravena i na jiných místech německého
insolvenčního zákona, a zejména v rámci zvláštních způsobů řízení. Institut IS tak
upravuje přímo insolvenční zákon. Výši odměn v insolvenčním řízení určuje vyhláška o
odměnách.1
Německé právo správce diverzifikuje a na obdobné pozici jako insolvenční
správce se nachází také správce při oddlužení (Treuhänder)2 a správce při
Eigenverwaltung - dlužnickém managementu předcházející reorganizaci (Sachwalter)3.
Tyto druhy správců se v insolvenčním řízení nacházejí ve specifických funkcích, proto
jsou jejich funkce nazvány odlišně. Práva a povinnosti mají oproti insolvenčním
správcům zpravidla omezena. V praxi častým jevem je výkon funkce těchto zvláštních
správců stejnou osobou, která v jiných fázích řízení vykonávala, nebo bude vykonávat
funkci „plnohodnotného“ insolvenčního správce.
1

Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV), Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.

srpna 1998, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 2205, 1998
2

Treuhänder je správcem při oddlužení ve fázi od povolení oddlužení do rozhodnutí o odpuštění části

neuspokojených pohledávek v oddlužení. Jeho hlavní náplní je přijímat platby určené pro dlužníka na
zvláštní bankovní účet a podle poměru určeného v rozvrhu je rozesílat věřitelům. Další povinnosti
(například kontrola plnění povinností dlužníka) má pouze v případě, že o tom rozhodnou věřitelé.
3

Sachwalter je dle §270c InsO jmenován při Eigenverwaltung namísto IS především vzhledem k tomu,

že dispoziční oprávnění v tomto druhu řízení zůstávají v rukou dlužníka. Hlavním posláním tohoto druhu
správce je dohlížet na činnost dlužníka. V některých případech je vyžadován souhlas tohoto správce
s jednáním dlužníka.
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7.1.1 Způsobilost být insolvenčním správcem a způsob jmenování
Insolvenčním správcem může být podle §56 InsO kterákoliv fyzická osoba, která
je v konkrétním řízení nezávislá a má vhodné předpoklady a znalosti v oboru činnosti
úpadce i insolvenčního správce. Správce se musí vyznat jak v právních otázkách, tak
v otázkách souvisejících s podnikáním, proto je výhodou předchozí podnikatelská
zkušenost. V Německu tak nejsou žádné obecné zákonné předpoklady k výkonu profese
insolvenčního správce.
Insolvenčního správce ustanoví insolvenční soud v rámci rozhodnutí o úpadku.1
V obecné rovině je ustanovení správce poměrně volnou záležitostí. V praxi se na
soudech tvoří seznamy insolvenčních správců (Insolvenzliste), ze kterých se pak vybírá
osoba, která bude nejlépe odpovídat specifickým požadavkům ke zvládnutí daného typu
řízení a úpadku. Žádat o zápis do takového seznamu může každý, nicméně na zápis není
právní nárok. Rozhodnutí o zapsání anebo nezapsání uchazeče je správním
rozhodnutím, které je přezkoumatelné soudem v rámci německého správního
soudnictví. V Německu nejčastěji vykonávají profesi insolvenčního správce advokáti,
což dokládá tabulka 1:
Tabulka 1:
Celkový počet insolvenčních správců v roce 2001:

1272

100%

Z toho ....... Advokátů:

1114

87,58%

.................. Daňových poradců:

34

2,67%

.................. Ostatní:

124

9,75%
Zdroj: Přednášky WWU2

Data jsou sice z roku 2001, takže počet správců již jiný, ale k ilustraci dominantního
počtu advokátů mezi insolvenčními správci plně postačuje. Advokáti mají navíc
možnost získat specializační titul v oboru insolvenční právo, tzv. „Fachanwalt für
Insolvenzrecht“. Podmínky zisku této specializace upravují předpisy německé advokátní
komory, konkrétně Fachanwaltsordnung (dále také „FAO“)3. Pro zisk je nutné prokázat

1
2

Ustanovení §56 InsO
Skripta z přenášky předmětu Insolvenčního práva (Insolvenzrecht) na Westfälische Wilhelms-

Universität Münster, právnická fakulta ze dne 30. 11. 2015. Vyučující Prof. Dr. Ingo Saenger
3

Fachanwaltsordnung (FAO), předpis Bundesrechtsanwaltskammer ze dne 1. 3. 2016. Dostupné z

http://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/berufsrecht/fao_stand_01.03.2016.pdf
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minimálně tříletou advokátní praxi v posledních šesti letech, která má souvislost
s oborem insolvenčního práva. Dále musí zájemce absolvovat 180 hodinovou
teoretickou přípravu včetně 3 pětihodinových zkoušek. Praktické znalosti prokazuje
advokát minimální účastí na 60 různorodých insolvenčních případech v posledních
třech letech. Povinné je dle §15 FAO i následné vzdělávání a publikační činnost. Tato
specializace tak dává dostatečné záruky velmi kvalitních profesních znalostí v rámci
insolvenčního práva.
Insolvenční správci se sdružují v několika asociacích. Nejvýznamnější je
Sdružení Insolvenčních správců Německa (Verband Insolvenzverwalter Deutschlandse.
V.), které sdružuje insolvenční správce s alespoň pětiletou praxí a zároveň určuje
kvalitativní standardy výkonu povolání. Jedná se o tzv. Uhlenbruckova kritéria.1 Ta jsou
v Německu natolik uznávaná, že jsou užívána insolvenční soudy jako pomocné
kritérium při výběru insolvenčních správců.
Na základě §56 InsO má soudce při výběru insolvenčního správce tedy relativně
volné ruce, oproti rotačnímu principu, který funguje v ČR. V praxi by však má soudce
postupovat podle mnoha kritérii, kvalita insolvenčních správců by tak měla být do
značné míry zajištěna. I přesto poskytuje tato právní úprava určitý prostor pro korupci,
což v minulosti praxe v několika případech potvrdila. Může nastat situace, kdy má
soudce ke konkrétnímu insolvenčnímu správci příliš blízko. Nejlepší variantou pro
věřitele tak zůstává možnost prosadit svého správce, resp. předběžného insolvenčního
správce skrze předběžný věřitelský výbor. K výběru správné osoby mohou věřitelům
pomoci i rozličné internetové stránky na hodnocení insolvenčních správců.2
Nad insolvenčními správci není vykonáván žádný profesní dohled, což ani není
nutné vzhledem k osobním odpovědnostem insolvenčního správce a především tím, že
většina insolvenčních správců jsou zároveň advokáti a nad nimi vykonává profesní

1

UHLENBRUCK, Wilhelm. Uhlenbruck Criteria [online]. „Uhlenbruck-Komission“. Verband

Insolvenzverwalter Deutschlands e.V. [cit. 2. 5. 2016]. Dostupné z http://goo.gl/Yuzge1. Prof. Dr.
Wilhelm Uhlenbruck, nar. 30. 10. 1930 v Kolíně, je významným německým expertem na insolvenční
právo. Je autorem jednoho z nejužívanějších komentářů k insolvenčnímu zákonu a mnoha dalších
publikací. V současné době je profesor na Kolínské právnické fakultě a insolvenčním soudcem.
2

Jako příklad uvádím každoroční hodnocení insolvenčních správců na www.wiwo.de
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dohled Německá advokátní komora (Rechtsanwaltskammer). V konkrétním řízení
vykonává dohled nad správci insolvenční soud.

7.1.2 Odpovědnost insolvenčního správce za škodu
Insolvenční správce je dle §60 InsO osobně odpovědný za škodu způsobenou
zaviněným porušením povinností v rámci insolvenčního řízení. Dle §61 InsO má navíc
insolvenční správce odpovědnost za neuhrazení pohledávky za majetkovou podstatou,
která vznikla na základě právního jednání správce, což neplatí pouze v případě, že
insolvenční správce prokáže, že nemohl při právním jednání poznat, že majetková
podstata nebude k uspokojení pohledávky za majetkovou podstatou dostačující.
Ustanovení o náhradě škody tvoří i určitou profesní bariéru v tom smyslu, že
profesi insolvenčního správce pravděpodobně nebude vykonávat někdo, kdo není
přesvědčený, že výkon tohoto povolání nepovede k fatálním důsledkům na úrovni
osobního majetku.
Pojištění insolvenčních správců proti způsobení škody sice v Německu není
povinné, ale vzhledem k tomu, že většinou tuto profesi vykonávají advokáti, kteří ze
zákona1 pojištěni býti musí, nepředstavuje to velký problém. Lze se také domnívat, že i
insolvenční správce, který není zároveň advokátem, bude proti způsobení škody
vzhledem k poměrně vysokému riziku pojištěn.

7.1.3 Odměňování
Problematiku odměňování subjektů v rámci insolvenčního řízení upravuje
Vyhláška o odměnách (InsVV - Insolvenzrechtliche Vergütungsordnung)2. Tento právní
předpis kromě odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčních správců upravuje i
odměnu a náhrady zvláštních druhů správců (Treuhänder a Sachwalter) 3 a věřitelských
orgánů.
1

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), spolkový zákon ze dne 1. srpna 1959, ve znění pozdějších

předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 565, 1959, §51
2

Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV), Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.

srpna 1998, ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 2205, 1998
3

Odměna správce při dlužnickém managementu (Sachwalter) je zásadně ve výši 60 % z odměny, kterou

by měl insolvenční správce, §12 InsVV
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Podle §1 InsVV se výše odměny odvíjí od velikosti majetkové podstaty úpadce.
Ustanovení §2 InsVV pak stanoví základní výše odměny vypočítané z majetkové
podstaty, podle výše stanovené v konečné zprávě insolvenčního správce, případně podle
výše, kterou má majetková podstata v době ukončení řízení. Jak je u typologicky
podobných právních předpisů standardní, odměna se degresivně snižuje s narůstající
výší majetkové podstaty, jak uvádí tabulka 2.

Tabulka 2:
Výše majetkové podstaty:

Odměna insolvenčního správce:

Od 0 do 25 000 Eur

40%

Od 25 000 Eur do 50 000 Eur

10 000 Eur + 25% z částky nad 25 000 Eur

Od 50 000 Eur do 250 000 Eur

16 250 Eur + 7% z částky nad 50 000 Eur

Od 250 000 Eur do 500 000 Eur

30 250 Eur + 3% z částky nad 250 000 Eur

Od 500 000 Eur do 25 mil. Eur

37 750 Eur + 2% z částky nad 500 000 Eur

Od 25 mil. Eur do 50 mil. Eur

527 750 Eur + 1% z částky nad 25 mil. Eur

Od 50 mil. Eur výše

777 750 Eur + 0,5% z částky nad 50 mil. Eur
Zdroj: §2 InsVV

Od vypočítané výše odměny se lze odchýlit. Konečné slovo při schvalování výše má
insolvenční soudce. Odměňovací řád pak ve svém §4 demonstrativně uvádí případy, ve
kterých by soudce měl zvýšit, nebo snížit výši odměny. Zvýšená odměna tak správci
náleží například, pokud vypracuje plán reorganizace při reorganizačním řízení. Snížená
pak v případě, že ve stejném řízení byl ustanoven předběžný insolvenční správce, nebo
byl předčasně zproštěn funkce. Aby byly odměny spravedlivé a pokud možno co
nejjednotnější, vzniká pro jednotlivé případy zvýšení / snížení odměny judikatura
s doporučenými koeficienty pro výpočet odměny. Například pokud insolvenční správce
vypracuje plán reorganizace, náleží mu kromě základní odměny i příplatek ve výši 80 %
ze základní odměny1. Tato zvýšená odměna v sobě v případě reorganizace zahrnuje
veškeré další činnosti, které insolvenční správce oproti konkursu musí vynaložit.
Kromě odměny náleží insolvenčním správcům i náhrada hotových výdajů. Ty se
hradí buďto v prokázané výši a nebo paušálem, který je za první rok činnosti 15%
1

HAARMEYER, Hans, Wolfgang WUTZKE a Karsten FÖRSTER. Insolvenzrechtliche Vergütung

(InsVV). 5. Aufl. München: Beck, C H, 2013. ISBN 978-3-406-65026-0.
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z odměny a za další roky 10% z odměny. Je však stanoven limit pro paušální náhradu
hotových výdajů ve výši 250 Eur měsíčně.

7.1.4 Odměňování při oddlužení
Vzhledem k tomu, že oddlužení předchází ve většině případů spotřebitelská
insolvence, je i odměňování rozděleno do dvou fází. Ve fázi spotřebitelské insolvence
(Insolvenzverfahren) je činný insolvenční správce a jeho odměna je pro tento druh
řízení stanovená paušálně na výši 800 Eur podle §13 InsVV. Po povolení oddlužení
přechází proces oddlužení do fáze, ve které dlužník postupně splácí své dluhy. V této
fázi je činný správce při oddlužení (Treuhänder) a jeho odměna je vypočítána dle §14
InsVV. Stanovena je podle objemu příchozích plateb na bankovní účet insolvenčního
správce pro užití v konkrétním řízení.
Tabulka 3:
Objem příjmů dlužníka:

Odměna správce při oddlužení (Treuhänder)

Od 0 do 25 000 Eur

5%

Od 25 000 Eur do 50 000 Eur

1 250 Eur + 3% z částky nad 25 000 Eur

Od 50 000 Eur výše

2 000 Eur + 1% z částky nad 50 000 Eur
Zdroj: §14 InsVV

Jelikož při oddlužení v Německu není stanovena minimální výše uspokojení věřitelů (s
výjimkou tříleté doby oddlužení), bylo nutné stanovit minimální výši odměny, která je
100 Eur za každý rok trvání oddlužení. Za každých dalších 5 věřitelů, mezi které
správce rozesílá příjmy dlužníka, se minimální výše zvyšuje o 50 Eur.1 Odměna je tak
určena poměrně flexibilně podle výše práce, kterou správce daným případem má.
Pokud věřitelský výbor určí správci při oddlužení povinnost dohlížet na plnění
povinností dlužníka, náleží správci za tuto činnost zvláštní odměna, zpravidla ve výši 35
Eur za hodinu.2 Je tak na věřitelích, aby posoudili nutnost dohledu nad dlužníkem,
jelikož tato zvláštní odměna může výrazně snížit jejich konečné uspokojení.
Pro učení výše náhrady hotových výdajů při oddlužení se subsidiárně uplatní
ustanovení ze standardního odměňování uvedené výše.

1

Ustanovení §14 odst. 3 InsVV

2

Ustanovení §15 odst. 1 InsVV
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7.2 Insolvenční správce v ČR
Právní úprava se nachází v §21-43 InsZ a v zákoně o insolvenčních správcích1
(dále jen „ZInsSpr“). Odměny a náhrady výdajů správce jsou obsaženy ve vyhlášce
Ministerstva spravedlnosti2. V insolvenčním zákoně jsou upraveny práva a povinnosti
insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení, zatímco ZInsSpr upravuje dle §1
mj. vznik práva vykonávat činnost IS, činnost hostujícího IS, úpravu seznamu
insolvenčních správců a dohled nad činností insolvenčního správce.
V české právní úpravě se vyskytují čtyři označení insolvenčních správců.
Insolvenční správce, předběžný insolvenční správce, hostující insolvenční správce a
insolvenční správce se zvláštním povolením. Předběžný insolvenční správce má pouze
odlišné procesní postavení v rámci řízení a nejedná se o zvláštní druh insolvenčního
správce. Druhy insolvenčních správců od sebe odlišuje zejména rozsah povolení k
výkonu činnosti. Stejná osoba tak může mít ve více řízeních jiné postavení.
Insolvenční správce je zákonem definován jako „fyzická osoba, která je
oprávněna vykonávat činnost insolvenčního správce“, hostující insolvenční správce
jako „státní příslušník členského státu EU, členských států Dohody o EHP nebo
Švýcarské konfederace, který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském
státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce
na územní ČR“.3 K výkonu činnosti insolvenčního správce je tak nutné získat oprávnění
vykonávat tuto činnost. Pouze insolvenční správce se zvláštním povolením může
vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který má obrat přes 100 mil. Kč, více
než 100 zaměstnanců, pokud je řešením úpadku dlužníka reorganizace, anebo pokud je
dlužník finanční institucí se zvláštním režimem, obchodníkem s cennými papíry nebo
podobným subjektem.4

1

Zákon č. 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, In: Sbírka zákonů,

2006, částka 96 (dále jen „ZInsSpr“)
2

Vyhláška č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších
předpisů, In: Sbírka zákonů, 2009, částka 100 (dále také „vyhláška o odměnách“)
3

Ustanovení §2 ZInsSpr

4

Viz §3 odst. 2 ZInsSpr
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7.2.1 Způsobilost být insolvenčním správcem a dohled nad správci
Předpoklady k obdržení povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, které
vydává Ministerstvo spravedlnosti jsou: plná způsobilost k právním úkonům,
magisterské vysokoškolské vzdělání, bezúhonnost, vykonání zkoušky insolvenčního
správce (nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce), tříletá odborná praxe související
s výkonem funkce IS1 a uzavření pojistné smlouvy.2
Pokud uchazeč splní tyto požadavky, bude Ministerstvem spravedlnosti zapsán
do seznamu insolvenčních správců, který je veřejně dostupný také na webové stránce
www.justice.cz. V seznamu je zapsaných celkem 514 insolvenčních správců a z toho 35
má zvláštní povolení.3
Dohled nad insolvenčními správci je duální. V obecné rovině dohlíží nad
výkonem činnosti správců Ministerstvo spravedlnosti a dohled nad plněním konkrétních
povinností

v rámci

insolvenčních

řízení

plní

insolvenční

soud. Ministerstvo

spravedlnosti při této činnosti postupuje podle ZInsSpr, který ve svém §36 an. dohled
upravuje. Zákon v §36b uvádí správní delikty, kterých se insolvenční správci mohou
dopustit a také sankce, které může Ministerstvo spravedlnosti za porušení použít. Tím je
napomenutí nebo pokuta až do výše 200 000 Kč. Při opakovaném porušení povinností
insolvenčního správce může Ministerstvo spravedlnosti dle §13 ZInsSpr insolvenčnímu
správci zrušit povolení vykonávat tuto činnost. Správní delikty uvedené v ZInsSpr
následují

především

za

porušení

povinnosti

insolvenčního

správce

směrem

k Ministerstvu spravedlnosti. Jedná se spíše o profesní povinnosti, které Ministerstvu
spravedlnosti umožňuje vést aktuální seznam insolvenčních správců a kontrolovat jejich
povinnosti.4
Za porušení povinností v konkrétním insolvenčním řízení může následovat
sankce udělená přímo insolvenčním soudem, nejčastěji v podobě pořádkové pokuty.

1

Podle analogického výkladu Ministerstva spravedlnosti se započítává odborná praxe, která byla získána

až po dosažení magisterského vysokoškolského vzdělání.
2

Ustanovení §6 ZInsSpr

3

Údaje ke dni 10. 5. 2016. Seznam obsahuje i zapsané v.o.s., v rámci kterých může být zapsáno více

insolvenčních správců. Celkový počet správců tak může být vyšší.
4

Například neuvedení provozovny jako místa, ve kterém správce skutečně vykonává činnost ve

vymezených úředních hodinách, §36b odst. 1 písm. d) číslo 2 ZInsSpr.
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7.2.2 Přidělování věcí insolvencí správcům
Do insolvenčního řízení je správce ustanoven insolvenčním soudem způsobem
upraveným v §25 InsZ. Souhrnnou novelou účinnou od 1.1.20141 byl změněn způsob
ustanovení ze systému nominačního na systém rotační. Účelem této změny je zejména
zamezit možnému korupčnímu propojení mezi soudci a insolvenčními správci, jelikož
rotační systém funguje na principu ustavení správců postupně podle pořadí zápisu
správce do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedeného insolvenčním
soudem. Krajské soudy, které plní funkci insolvenčních soudů, vedou seznamy tak, že
do jedné části jsou zapsáni všichni insolvenční správci, kteří mají sídlo nebo
provozovnu v obvodu krajského soudu a do dalších částí seznamu jsou zapsáni jen ti
insolvenční správci, kteří mají sídlo nebo provozovnu v jednotlivých obvodech
okresních soudů, které spadají pod krajský soud. Kromě „krajského a okresního“
seznamu vede insolvenční soud seznam všech insolvenčních správců se zvláštním
povolením, kteří mají sídlo nebo provozovnu v obvodu krajského soudu.
Podle způsobu řešení úpadku jsou správci pomocí „rotačního kolečka“ vybíráni
z různých částí seznamu. Pro konkurs jsou ustanoveni správci z „krajského“ seznamu,
pro oddlužení z „okresního“, a pokud je způsobem řešení úpadku reorganizace2 a
v reorganizačním plánu není určená osoba insolvenčního správce, tak je insolvenční
správce vybrán ze seznamu správců se zvláštním povolením.
U oddlužení bylo zřejmě záměrem zákonodárce zachovat co největší dostupnost
provozovny insolvenčního správce pro dlužníka. Bohužel praxe dnešní doby je taková,
že správci vytvářejí vysoký počet provozoven, čímž sledují vyšší příděl případů a
samozřejmě i vyšší zisky. Odpadá tak i osobní kontakt mezi insolvenčním správcem a
dlužníkem. V současné době jsou vedeny diskuze nad další úpravou přidělovacího
systému a podle návrhu Vlády ČR3 by mohlo dojít ke sjednocení kritérií, oddlužení by
tak bylo také přidělováno podle krajských seznamů a rotační systém by měl být

1

Zákon č. 294/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a zákon č. 312/2006

Sb. o insolvenčních správcích, In: Sbírka zákonů, 2013, částka 112
2

Stejně tak soud postupuje, pokud je dlužník osobou podle ustanovení §3 odst. 2 ZInsSpr

3

Návrh vlády na novelu insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., sněmovní tisk 785
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zachován. K tomu se vyjádřil M. Žižlavský1 následovně: „...kritérium okresu vzniklo v
podstatě omylem. Omyl vycházel z někdejší představy legislativců, že se pro oddlužení
zavede příslušnost okresních soudů. Tento záměr se ale vlastně nikdy nerealizoval.
Systém přidělování oddlužení tak byl navázán na něco, co neexistuje. Jak pro případy
oddlužení, tak pro případy konkursů byly a jsou příslušné krajské soudy a ani novela
nenavrhuje nic jiného. Proto je vládní připomínka logická a sjednocení krajského
kritéria žádoucí“.2
Sjednocením krajského kritéria by mohlo dojít ke snížení počtu provozoven,
jelikož by více provozoven v jednom kraji pro správce neznamenalo více přidělených
insolvenčních řízení. Problematika provozoven insolvenčních správců je rovněž
diskutována, nicméně se jedná o podřadný problém k systému přidělování insolvencí3.

7.2.3 Odměňování
Odměňování a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce je upravena v
§38 InsZ a prováděcím předpisem, kterým je Vyhláška Ministerstva spravedlnosti4.
Způsoby výpočtu odměny podle druhu řešení úpadku jsou ve vyhlášce přehledně
rozděleny pro případ konkursu, reorganizace a oddlužení.
Odměna při konkursu je vypočítána součtem odměny vypočítané z výtěžku zpeněžení
majetkové podstaty a za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky ve výši 1 000 Kč.
Odměna z výtěžku majetkové podstaty je odlišná podle toho, zda je výtěžek určený
1

JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České

advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady insolvenčních správců.
2

ŠRÁMEK, Dušan. Způsob přidělování věcí insolvenčním správcům by se neměl stále měnit, kritizují

odborníci [online]. Česká Justice, 2016. Poslední změna 29. 4. 2016 [cit. 3. 5. 2016]. Dostupné z
http://goo.gl/5Xb6yF
3

Detailní úpravu provozoven upravuje na základě zmocňovacího ustanovení §5a odst. 8 ZInsSpr

Vyhláška č. 355/2013 Sb. o úředních hodinách provozovny, o označení sídla a provozovny a o
činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně, ve znění pozdějších předpisů,
In: Sbírka zákonů, 2013, částka 140. Sporné bylo zejména ustanovení upravující povinnost fyzické
přítomnosti IS na provozovnách, které bylo zrušeno Nálezem Ústavního soudu ze dne 9. února 2016 pod
sp. zn. Pl. ÚS 17/15. In: Sbírka zákonů, 2016 částka 30, číslo 77
4

Vyhláška č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších
předpisů, In: Sbírka zákonů, 2009, částka 100
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zajištěným nebo nezajištěným věřitelům. Druhou jmenovanou uvádím v tabulce níže.
Odměna za výtěžek zpeněžení určený zajištěným věřitelům je nižší a pro výtěžek 0 – 1
mil. Kč činí 9 %. Čím je výtěžek vyšší, tím se degresivně snižuje i odměna
insolvenčního správce. Minimální výše odměny při řešení úpadku pomocí konkursu je
podle §1 odst. 5 vyhlášky o odměnách 45 000 Kč.
Tabulka 4:
Výše majetkové podstaty:

Odměna insolvenčního správce:

Od 0 do 500 tis. Kč

25%

Od 500 tis. do 1 mil. Kč

125 000 Kč + 20% z částky nad 500 tis. Kč

Od 1 mil. do 5 mil. Kč

225 000 Kč + 15% z částky nad 1 mil. Kč

Od 5 mil. do 10 mil. Kč

825 000 Kč + 13% z částky nad 5 mil. Kč

Od 10 mil. do 50 mil. Kč

1 475 000 Kč + 10% z částky nad 10 mil. Kč

Od 50 mil. do 100 mil. Kč

5 475 000 Kč + 5% z částky nad 50 mil. Kč

Od 100 mil. do 250 mil. Kč

7 975 000 Kč + 1% z částky nad 100 mil. Kč

Od 250 mil. Kč výše

9 475 000 Kč + 0,5% z částky nad 250 mil. Kč
Zdroj: §1 odst. 3 Vyhlášky o odměnách

Při reorganizaci je odměna vypočítána podle dvanáctinásobku průměrného
měsíčního obratu dlužníka za posledních 12 měsíců takto:
Tabulka 5:
Výše obratu dlužníka:

Měsíční odměna insolvenčního správce:

Od 0 do 100 mil. Kč

33 000 Kč

Od 100 mil. Kč do 250 mil. Kč

83 000 Kč

Od 250 mil. Kč do 500 mil. Kč

166 000 Kč

Od 500 mil. Kč do 750 mil. Kč

249 000 Kč

Od 750 mil. Kč do 1 mld. Kč

332 000 Kč

Nad 1 mld. Kč

415 000 Kč
Zdroj: §2 Vyhlášky o odměnách

Náhrada hotových výdajů insolvenčního správce je stanovena v §7 vyhlášky o
odměnách. Náhrada cestovních nákladů se řídí zvláštním právním předpisem1, ostatní
1

Vyhláška č. 385/2015 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

a stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, In:
Sbírka zákonů, 2015, částka 163
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hotové výdaje se hradí v prokázané výši, maximálně však do 5% odměny IS1. V praxi je
časté využití možnosti paušálně stanovených náhrady hotových výdajů, které je možné
po dohodě s věřitelským výborem.
Pokud je způsobem oddlužení zpeněžení majetkové podstaty, postupuje se při
určení odměny podle ustanovení o konkursu a platí minimální výše odměny 45 000 Kč.
K odměňování v oddlužení plněného splátkovým kalendářem se blíže věnuji v kapitole
Oddlužení.
Z hlediska rizik výkonu činnosti insolvenčního správce je důležitý §38 odst. 3
InsZ, který upravuje úhradu odměny a náhrady hotových výdajů od státu v případech,
kdy není tyto nároky insolvenčního správce možné uspokojit z majetkové podstaty. Stát
uhradí nejvýše 50 000 Kč za odměnu a nejvýše 50 000 Kč za náhradu hotových výdajů.

7.3 Komparace úpravy insolvenčního správce v SRN a ČR
Mezi prvky, které budu srovnávat, patří předpoklady výkonu činnosti, způsob
přidělování insolvencí, míra osobní odpovědnosti IS a odměňování.

7.3.1 Předpoklady výkonu činnosti a přidělování věcí
Předpoklady výkonu činnosti insolvenčního správce jsou v obou zemích
nastaveny zcela odlišně. Správci v Německu nepotřebují povolení k výkonu činnosti a
tak předpoklady k výkonu činnosti a předpoklady k přidělování konkrétních věcí
v zásadě splývají ve společnou kategorii. Praxe sice vyvinula dostatek pomocných
kritérií k výběru insolvenčního správce, nicméně oproti české úpravě je rozdíl i tak
markantní.
V Německu správci nepodléhají dohledu ministerstva, dohled je vykonáván
insolvenčním soudem v konkrétním řízení. Česká úprava oproti tomu vychází
z duálního dozoru nad výkonem činnosti insolvenčního správce, který plní Ministerstvo
spravedlnosti a insolvenční soudy. Dozor nad správci a nutnost zisku povolení by
teoreticky měly zajišťovat dostatečnou kvalitu insolvenčních správců v ČR.
Systémy ustavování insolvenčních správců, tedy tzv. rotační přidělovací systém
v ČR i téměř volný výběr správce soudcem v Německu, mají své výhody a nevýhody.
1

Případně do výše odpovídající ceně obvyklé v době a místě uplatnění výdaje pro případy §7 odst. 3

vyhlášky o odměnách.
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Výhodou německé úpravy je vyšší flexibilita výběru správce a tím možnost výběru
vhodnějšího správce do konkrétního řízení. Flexibilita však může znamenat i vytvoření
prostoru pro korupci. Rotační princip v ČR má výhody a nevýhody právě opačné.
K tomu mají správci v ČR jednodušší situaci z hlediska snahy k přidělení věcí, jelikož
díky rotaci jim jsou insolvence přidělovány automaticky.
Oba přístupy jsou tak velmi odlišné, přičemž Německo spoléhá na volnost
povolání, tržní principy a výběr učiněný soudcem, zatímco ČR výkon činnosti a
přidělování výrazně reguluje. Je těžké a pravděpodobně i nekorektní určit, který stát
zvolil lepší právní úpravu. Domnívám se, že německá úprava je vhodná do rozvinuté
společnosti, která je stabilní a málo korupční, což Německo splňuje. Oproti tomu
kontext v ČR je odlišný a vzhledem k negativním zkušenostem, např. z propojení
soudců se správci z 90. let, je pro ČR v současné době rotační systém a rozvinutá
regulace zřejmě vhodnější.

7.3.2 Osobní odpovědnost insolvenčních správců
Osobní odpovědnost správců je další zárukou řádného výkonu činnosti
insolvenčního správce. V obou úpravách je nastavena velmi podobně a lze ji rozdělit na
dvě části. První částí je odpovědnost za škodu způsobenou zaviněným porušením
povinností věřiteli, dlužníku nebo třetí osobě. Druhou částí je odpovědnost za
neuhrazení pohledávky za majetkovou podstatou, pokud se insolvenční správce
odpovědnosti nezprostí tím, že prokáže, že v době právního jednání nemohl rozpoznat
nedostatečnost majetkové podstaty k uhrazení pohledávky za majetkovou podstatou.
Jediným rozdílem v úpravě osobní odpovědnosti insolvenčních správců je
absence povinného pojištění v Německu, což odpovídá německé relativně deregulované
úpravě insolvenčních správců.

7.3.3 Odměňování
Porovnání odměňování insolvenčních správců by mělo napovědět také o tom,
jaké jsou náklady insolvenčních řízení v daném státě a nepřímo o tom, o kolik méně
zbyde na přihlášené věřitele. Způsob výpočtu odměny pro insolvenčního správce je
velmi podobný. V Německu je sice odměna vypočítávána podílem z celkové výše
majetkové podstaty k době ukončení insolvenčního řízení a v ČR z výtěžku zpeněžení
majetkové podstaty, nicméně výše základu pro výpočet by v obou případech měla být
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stejná, vzhledem k možnosti vyloučení majetku z majetkové podstaty. Výše
procentuální odměny a degresivní snižování je nastaveno jinak, což lze přehledněji
vystihnout srovnávací tabulkou č. 6, která porovnává odměnu insolvenčních správců
spočítanou z výtěžku zpeněžení určeném pro nezajištěné věřitele.
Tabulka 6:
Výše majetkové podstaty / výše zpeněžení k Výše odměny IS2:
rozdělení mezi nezajištěné věřitele1:

ČR:

SRN:

10 000 Kč (370 Eur)

45 000 Kč

4 000 Kč

500 000 Kč (18 519 Eur)

125 000 Kč

200 000 Kč

1 000 000 Kč (37 037 Eur)

225 000 Kč

351 250 Kč

5 000 000 Kč (185 185 Eur)

825 000 Kč

694 250 Kč

20 000 000 Kč (740 740 Eur)

2 475 000 Kč

1 149 260 Kč

250 000 000 Kč (9 259 259 Eur)

9 475 000 Kč

5 749 250 Kč

500 000 000 Kč (18 518 518 Eur)

10 725 000 Kč

10 749 250 Kč

1 mld. Kč (37 037 037 Eur)

13 225 000 Kč

17 499 250 Kč

Zdroj: Vyhláška o odměnách, InsVV, vlastní výpočty

Z tabulky a právních předpisů zemí je zřejmé, že odměna je v daných státech
výhodnější podle toho, jak velká je majetková podstata dlužníka. U nejmenších úpadců,
kde je výše majetkové podstaty velmi nízká, mají insolvenční správci v Německu
problém, jelikož právní předpisy nestanoví minimální výši odměny a stát odměnu
nehradí. To by však mělo být kompenzováno nastavením vyšší procentuální odměnou u
malých úpadců s majetkovou podstatou do 25 000 Eur. Následuje degrese odměň, která
je v Německu nejprve výraznější a postupně pozvolnější. Tím je docíleno nižších
odměn v Německu u středně velkých a větších úpadců. U úpadců s majetkovou
podstatou nad 500 mil. Kč jsou odměny v Německu vyšší, jelikož právní úprava
přistupuje k 0,5% odměně až od výše majetkové podstaty, která přesahuje 1,35 mld. Kč
(50 mil. Eur), zatímco česká již 250 mil. Kč. V ČR náleží správci navíc odměna za
každou přezkoumanou pohledávku ve výši 1 000 Kč (až do maximální výše 1 mil. Kč),
1

Počítáno s kurzem 1 Eur = 27 Eur a následně zaokrouhleno

2

Výše odměny v SRN je od výše 1 000 000 Kč spočítána ze zaokrouhleného přepočtu Kč na Eur, což

vytváří ve výsledku drobnou odchylku.
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což české odměny zvyšuje. Odměna v Německu se může od tabulky odlišovat vzhledem
k tomu, že insolvenční soudce může odměnu podle průběhu řízení snížit či zvýšit.
Závěrem se nabízí srovnání odměn insolvenčních správců s průměrnými
mzdami. V Německu byla za rok 2015 průměrná hrubá mzda 97 524 Kč (3 612 Eur)1
bez příplatků. V ČR oproti tomu ve 4. čtvrtletí 2015 dosahovala hrubá mzda 28 152
Kč2. Ačkoliv jsou německé průměrné hrubé mzdy více než 3x vyšší než české, tak pro
tak specializovanou činnost, jakou je výkon povolání insolvenčního správce, tento
rozdíl neplatí, jelikož odměny správců jsou v obou zemích srovnatelné. V kontextu
možného dosažení nižších nákladů na provoz v českém prostředí jsou odměny
insolvenčních správců v ČR dokonce teoreticky vyšší.

1

Statistisches Bundesamt, Durchschnittliche Bruttomonatverdienste [online]. 2016. Dostupné z

www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Verdienste
Verdienstunterschiede/Tabellen/Bruttomonatsverdienste.html
2

Zdroj: Český statistický úřad, Mzdy a náklady práce [online]. Poslední aktualizace 11. 3. 2016.

Dostupné z www.czso.cz/csu/czso/prace_a_mzdy_prace a
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8. Srovnání zveřejňování informací IŘ
V SRN se na základě §9 odst. 1 InsO informace o insolvenčním řízení zveřejňují
v insolvenčním rejstříku veřejně dostupném na internetu. Detaily zveřejňování upravuje
vyhláška Ministerstva spravedlnosti1 a dále pak právní předpisy jednotlivých
spolkových zemí. Německý insolvenční rejstřík je dostupný na webové stránce
www.insolvenzbekanntmachungen.de a stejně jako český insolvenční rejstřík je
zapojený do projektu Portálu evropské-Justice2, který propojuje národní insolvenční
rejstříky od července 2014. Propojeny jsou zatím rejstříky pouze ze 7 zemí EU (ČR,
Německo, Estonsko, Nizozemí, Rakousko, Rumunsko a Slovinsko). Ostatní země se do
projektu zatím nezapojily, některé z důvodu, že insolvenční rejstřík ani doposud
nezřídily.3
Zásadní rozdíl mezi českým a německým insolvenčním rejstříkem je
v technickém provedení i v obsahu a vyplývá z odlišného pojetí okamžiku zahájení
insolvenčního řízení. To v ČR začíná podáním insolvenčního návrhu a v SRN až
rozhodnutím o úpadku. V SRN se ve veřejném rejstříku zveřejňují až informace od
zahájení insolvenčního řízení v užším smyslu, pokud nejsou dříve nařízena předběžná
opatření, která se zveřejňují. Vzhledem k tomu, že podání insolvenčního návrhu
neznamená automatické zveřejnění v rejstříku, odpadá tak nejenom problém s tzv.
šikanózními návrhy. Dlužník, který se ocitne v zahajovacím řízení, má daleko větší
šanci,

že

nebude

probíhajícím

zahajovacím

insolvenčním

řízením

(Insolvenzeröffnungsverfahren) stigmatizován, což by mohlo podporovat vyšší šance na
úspěšné provedení sanačního způsobu řešení úpadku dlužníka.

1

Verordnung

des

Bundesministerium

der

Justiz

zu

öffentlichen

Bekanntmachtungen

in

Insolvenzverfahren im Internet, Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 12. února 2002, ve znění
pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 667, 2002
2

Portál evropské e-Justice, Evropské Komise. Vyhledávání v propojených insolvenčních rejstřících

[online]. [cit. 15. 3. 2016]. Dostupné z https://goo.gl/26TNyp
3

Insolvenční rejstřík doposud nezřídily tyto země EU: Dánsko, Řecko, Francie a Malta. Některé další

země nemají zvláštní insolvenční rejstřík, ale informace o insolvenci jsou dostupné skrze soudní registr,
resp. skrze obchodní rejstřík. Mezi tyto země patří Polsko, Lucembursko, Chorvatsko, Litva a Kypr.
Zdroj: e-justice.europa.eu
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Rejstřík našich západních sousedů je také z hlediska počtu sdělení ohledně
insolvenčního řízení stručnější. Obsahuje zejména základní informace dlužníkovi, o
zahájení insolvenčního řízení, o insolvenčním správci, nařízení a zrušení ochranného
opatření insolvenčním soudem, o termínech pro věřitelské shromáždění a přihlašování
pohledávek a další. Oproti tomu český insolvenční rejstřík1 obsahuje velmi detailní
informace o řízení, včetně elektronicky dostupných podání účastníků.
Z hlediska technického provedení není německý insolvenční rejstřík příliš
povedený. Působí neintuitivně a nepřehledně, ačkoliv se v těchto aspektech jedná o
subjektivní názor. Problém je vidět i ve vyhledávání subjektů. Rejstřík nabízí uživateli
možnost vyhledat insolvenci buďto v rámci neomezeného hledání insolvencí v celém
Německu a nebo využít detailního vyhledávání. Pokud uživatel zvolí neomezené
vyhledávání, zobrazí se pouze záznamy zveřejněné za posledních 14 dní. Pokud uživatel
zvolí detailní hledání, musí do vyhledávacích parametrů zadat spolkovou zemi a
dokonce i příslušný insolvenční soud, což je v době, kdy je běžnou praxí změna sídla
společnosti několik měsíců před podáním insolvenčního návrhu (tzv. fórum shopping),
značnou komplikací. Je tak pravděpodobné, že se uživatel nevyhne práci s německým
obchodním rejstříkem (Handelsregister)2, kde bude ověřovat aktuální sídlo úpadce.
Další nepříjemností je absence detailního náhledu na úpadce v rámci německého
insolvenčního rejstříku. V českém je přehledná stránka s detaily insolvenčního řízení se
základními informacemi a následným rozdělením řízení do oddílů, v německém
rejstříku něco podobného chybí.
Ve srovnání technické stránky obou rejstříků tak český rejstřík vychází jako
jednoznačný vítěz. Vytknuté chyby se však německému insolvenčnímu rejstříku dají
odpustit, jelikož vzhledem k §30 odst. 2 InsO a dalším ustanovení, na základě kterých
musí soud nebo insolvenční správce informovat účastníky řízení zvlášť, neplní funkci
hlavního zdroje informací pro účastníky insolvenčního řízení. Systémy ve svých zemí
plní rozdílné funkce a je otázkou, zda německý systém, kdy věřitelé jsou na úpadek
dlužníka upozorněni i jiným způsobem, není lepší. Odpadá tak pro nutný monitoring
insolvenčního rejstříku, který je v ČR nutný i vzhledem k právním důsledkům marného
uplynutí lhůty k přihlašování pohledávek v ČR.
1

Dostupný na webové adrese isir.justice.cz a spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky

2

www.handelsregister.de, spravovaný německým Ministerstvem spravedlnosti.
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9. Statistiky
Sběr statistik může probíhat několika způsoby. Statistické údaje lze získávat
zejména přímo z insolvenčního rejstříku, sběrem dat od subjektů řízení nebo výzkumem
nezávislých institucí. Prvně jmenovaný způsob je Německu poměrně komplikovaný
vzhledem k omezeným informacím, které jsou dostupné skrze německý insolvenční
rejstřík (viz předchozí kapitola). Pro přehlednější situaci přijali němečtí zákonodárci
Zákon o insolvenčních statistikách (Gesetz über die Insolvenzstatistik)1, který by měl
zaručovat určitý sběr dat z insolvenčních řízení druhým jmenovaným způsobem. Kromě
toho zpracovávají v Německu statistiky nezávislé instituce.
Základní způsob sběru dat v Německu funguje tak, že zákon o insolvenčních
statistikách stanoví povinné subjekty, které musí ke každému řízení vyplnit formulář
s daty ohledně řízení a ten poté zaslat německému statistickému úřadu. Povinnými jsou
podle §4 Zákona o statistikách insolvenční soud a insolvenční správce. Údaje, které se
do statistických formulářů vpisují, jsou bohužel poměrně obecné a liší se podle druhu
řízení. Statistický úřad při zahájení insolvenčního řízení obdrží pouze tyto údaje: druh
řízení, subjekt, který podal insolvenční návrh (dlužnický / věřitelský), základní
informace o dlužníkovi (u PO také počet zaměstnanců, rok založení a informace o
zápisu v příslušném rejstříku), důvod zahájení řízení včetně popisu úpadku
(Eröffnungsgrund), informace o dlužnickém managementu (Eigenverwaltung) a výše
součtu přihlášených pohledávek.2Statistiky o německých insolvencích jsou tak
v porovnání s těmi českými relativně vágní, alespoň ty, které jsou poskytovány
Německým statistickým úřadem. Navíc způsob, kterým jsou získávána data, zatěžuje
jak insolvenční soudy, tak i insolvenční správce.
V ČR je dominantní první jmenovaný způsob sběru dat. Český insolvenční
rejstřík je pro sběr statistik vynikající platformou, jelikož poskytuje velmi komplexní
náhled do jednotlivých insolvenčních řízení, kterého lze využít pro sběr velmi
různorodých údajů. Kromě centralizovaného sběru dat Českým statistickým úřadem
1

Gesetz über die Insolvenzstatistik (InsStatG), spolkový zákon ze dne 7. prosince 2011, ve znění

pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 2582, 2011 (dále také „InsStatG“)
2

Zdroj: §2 InsStatG. Tento výčet obsahuje pouze údaje, které se poskytují při zahájení řízení. Při

ukončení řízení jsou poskytovány další údaje, nicméně platí má teze, že tyto údaje jsou stále příliš
obecné.
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mohou relativně jednoduše vznikat projekty zabývající se statistikou insolvenčního
řízení. Příkladem může být výzkumný projekt Výzkum insolvence1, jenž poskytuje
veřejnosti množství výstupů, které jsou také jedním ze zdrojů této diplomové práce.
Z českého insolvenčního rejstříku by však sběr dat pro statistické účely mohl
probíhat výrazně jednodušeji, protože technologické možnosti dnešní doby nejsou ani
zdaleka využity. Vzhledem k tomu, že většina podání v insolvenčním řízení je na
formulářích, mohl by být sběr dat automatizován a probíhat téměř v reálném čase a
současně tvořit statistiky, které by poté bylo možno využít při legislativních změnách.2
Statistiky je nutné sbírat dlouhodobě, co nejpřesněji, a to zvláště u relativně
mladého a dynamického právního předpisu, jakým Insolvenční zákon je.
V tabulkách níže budou uvedeny porovnávající statistiky počtu a vývoje počtu
insolvenčních návrhů, detailnější statistika insolvenčních řízeních v SRN, počtu
reorganizací, úpadkových trestných činů a výše uspokojení přihlášených věřitelů.

Počet insolvenčních návrhů za rok 2014 (tabulka 7):
Počet insolvenčních návrhů3 za rok 2014:

Německo:

ČR:

Celkový počet IN:

134 871

35 140

Podnikatelé (FO i PO):

24 085

3 563

Fyzické osoby nepodnikatelé:

107 617

31 577

Ostatní insolvenční řízení4:

3 169

-

Počet oddlužení na 100 tis. obyvatel:

143

299

Počet ins. návrh. ve srovnatelných řízení:

131 702

35 140

Zdroje: Creditreform.cz, Statistisches Bundesamt (destatis.de), vlastní výpočty

1

Projekt „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrh změn legislativy, které by umožnily

zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele, a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti
české ekonomiky“, registrováno u Technologické agentury České republiky pod evidenčním číslem
TD020190, dostupné přes www.vyzkuminsolvence.cz.
2

STANISLAV, Antonín. Insolvence 2015: Výkon dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti.

Videozáznam z konference „Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi“ konané dne 14. 4. 2015. Dostupné z
https://www.youtube.com/watch?v=5SuqD24WJ90
3

Insolvenční návrh na dlužníka se může opakovat

4

V ČR není ekvivalent k pozůstalostnímu insolvenčnímu řízení (Nachlassinsolvenzverfahren)
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Vývoj počtu insolvenčních návrhů v letech 2008 - 2015 (tabulky 8 a 9):1

Vývoj počtu insolvenčních návrhů v SRN v letech
2008 - 2015
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Vývoj počtu insolvenčních návrhů v ČR v letech
2008 - 2015
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Zdroje obou tabulek: Creditreform.de, Creditreform.cz

1

Jako návrh na povolení oddlužení je zde v rámci statistiky SRN brán počet tzv. Privatinsolvenzen, tedy

návrhů na insolvenční řízení podané fyzickou osobou. Ty jsou dle §286 InsO oprávněni žádat o
oddlužení.
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Detailní statistika insolvenčních řízení v SRN (tabulka 10):
Celkem Insolvenčních návrhů:

134 871

Odmítnutých IN kvůli nedostatku majetkové podstaty:

9 924 (7,36%)

Celkem zahájených insolvenčních řízení:

123 231 (91,37%)

Počty insolvenčních návrhů u jednotlivých subjektů:
Právnické osoby:

14 133

Z toho zahájených řízení:

9 322 (65,96%)

Veškeré fyzické osoby (Privatinsolvenzen)1:

117 569

Z toho zahájených řízení:

112 217 (95,45%)

Podnikatelé (FO i PO):

24 085

Z toho zahájených řízení:

17 877 (74,22%)

FO podnikatelé:

9 952

Z toho zahájených řízení:

8 555 (85,96%)

FO nepodnikatelé:

107 617

Z toho zahájených řízení:

103 662 (96,32%)

Struktura fyzických osob nepodnikatelů:

Z celkových 107 617

Spotřebitelé:

86 298

Bývalí podnikatelé:

20 473

Ostatní FO:

846

Forma řízení u fyzických osob nepodnikatelů:

Z celkových 107 617

Spotřebitelská insolvence (Verbraucherinsolvenz):

92 256

Standardní insolvence (Regelinsolvenz):

15 361

Vyrovnávací plány (Schuldenbereinigungsplane):

1 716

Poměr vyrovnávacích plánů v rámci spotřebitelské insolvence:

1,86%

Pozůstalostní insolvenční řízení (Nachlassinsolvenzverfahren):

3 169

Z toho zahájených řízení:

1512 (47,71%)
Zdroje: Statistisches Bundesamt (destatis.de), vlastní výpočty

1

Toto číslo je možné brát jako potenciální počet žádostí o oddlužení, jelikož každá fyzické osoba (ať

projde spotřebitelskou insolvencí nebo standardní formou řízení) může dle §286 InsO o povolení
oddlužení žádat.

83

Vývoj počtu reorganizací v letech 2008-2015 v ČR a SRN (tabulka 11):
ČR:

Německo:
Rok

IŘ s PO1:

Reorganizací2:

%

IŘ s PO3:

Reorganizací:

%

2008

8 798

257

2,92%

1 146

6

0,52%

2009

11 163

302

2,70%

1 566

13

0,83%

2010

10 195

215

2,11%

1 620

19

1,17%

2011

10 020

191

1,91%

1 795

17

0,98%

2012

9 976

189

1,89%

1 916

17

0,88%

2013

10 113

208

2,06%

2 236

12

0,54%

2014

9 322

119

1,28%

2 434

31

1,27%

2015

-

-

-

2 209

18

0,81%

=

69 587

1 481

2,12%

14 912

133

0,89%

Zdroje: Statistisches Bundesamt (destatis.de), Schultze & Braun Rechtsanwälte, Creditreform.cz,
Statistické údaje ISIR (insolvencni-zakon.justice.cz), vlastní výpočty

Ze statistiky vyplývá, že počet reorganizací je v ČR oproti Německu dlouhodobě
více než dvakrát nižší. Jedním z důvodů rozdílných výsledků mohou být vstupní limity
pro reorganizaci. Od roku 2014 došlo k legislativní změně, podle které je přípustné
řešení úpadku pomocí reorganizace nově dlužníkům, kteří mají celkový roční úhrn
čistého obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu alespoň
50 mil. Kč a nebo alespoň 50 zaměstnanců (§316 odst. 4 InsZ). Před novelou účinnou
od 1. 1. 2014 byly limity nastaveny na 100 mil. Kč, resp. minimálně 100 zaměstnanců.
Tato legislativní změna také může odůvodňovat vyšší počet reorganizací v roce 2014.
V Německu podobný limit pro reorganizaci není, nicméně vzhledem k náročnosti a
nákladnosti řízení lze předpokládat, že tento způsob řešení úpadku bude využit
především u středních a větších společností. V porovnání nízký počet reorganizací v ČR
okomentoval také M. Žižlavský4 takto: „Soukromé korporace zatím neobjevily, na rozdíl

1

Počet zahájených insolvenčních řízení s právnickými osobami

2

Počet povolených reorganizací

3

Součet prohlášených konkursů a počet povolených reorganizací u právnických osob.

4

JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory, předseda odborné sekce České

advokátní komory pro insolvenční právo a předseda Rady insolvenčních správců.
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od občanů, kteří se oddlužují, výhody tohoto řešení.“1. Je tak možné, že v porovnání
s Německem je řešení úpadku pomocí reorganizace v ČR stále málo zažité, a počet
reorganizací se tak v budoucnu bude zvyšovat.

9.1 Statistika úpadkových trestných činů v SRN a ČR:
Německé i české trestní právo zná tzv. úpadkové trestné činy, tedy trestné činy,
které se vztahují k insolvenčnímu řízení.
V ČR jsou všechny skutkové podstaty TČ obsaženy v trestním zákoníku2 v
§223-226. Některé z těchto SPTČ se může dopustit pouze subjekt v úpadku. Mezi další
TČ, které se ve spojitosti s insolvenčním řízení objevují, patří například TČ Podvodu
dle §209 TZ.
V SRN jsou úpadkové trestné činy (tzv. Insolvenzdelikte) upravené v německém
trestním zákoníku (Strafgesetzbuch, dále jen „StGB“)3 a jeden úpadkový trestný čin je
upraven přímo v insolvenčním zákoně (tzv. Insolvenzverschleppung, §15 InsO), což je
trestněprávní sankce za nesplnění povinnosti podat insolvenční návrh včas. To je možné
vzhledem k tomu, že právní úprava trestných činů není v Německu kodifikovaná do
jediného právního předpisu. Ustanovení §15a InsO stanoví povinnost u právnických
osob k podání insolvenčního návrhu a stanoví trest v podobě nepodmíněného odnětí
svobody až do výše tří let (až jeden rok v případě nedbalosti)4 nebo peněžitý trest
v případě nesplnění této povinnosti, která stanoví, že je třeba podat insolvenční návrh
zásadně do tří týdnů od vstupu do platební neschopnosti nebo předlužení.
Jednotlivé SPTČ jsou v rámci ČR i SRN srovnatelné, s výjimkou trestných činů
nepodání insolvenčního návrhu v §15a InsO a povinnosti vést účetní knihy (Verletzung

1

Konkursní noviny, redakce. Insolvenční řízení někdy připomíná proces, ve kterém dlužník přemístí vše,

co má do kapes od kalhot a svůj kabát odevzdá věřitelům, hovoříme s předsedou Rady expertů asociace
insolvenčních správců JUDr. Michalem ŽIŽLAVSKÝM [online]. Konkursní noviny – Bulletin, str. 2,
2013.

Poslední

aktualizace

23.

8.

2013.

[cit.

4.

3.

2016].

Dostupné

z

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=11818
2

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, In: Sbírka zákonů, 2009, částka 11

3

Strafgesetzbuch (StGB), spolkový zákon ze dne 15. května 1871, znovu vyhlášený 13. listopadu 1998,

ve znění pozdějších předpisů, In: Bundesgezetzblatt I S. 3322, 1998
4

Ustanovení §15a odst. 5 InsO
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der Buchführungspflicht) v §283b StGB, které česká právní úprava nezná. V tabulce 12
uvádím srovnání četnosti úpadkových trestných činů v obou zemích.
Tabulka 12:
Počet odsouzených:
Úpadkové TČ v ČR:

2011

2012

2013 2014

Poškození věřitele - §222 TZ

9

33

56

62

Zvýhodnění věřitele - §223 TZ

4

15

9

18

Způsobení úpadku - §224 TZ

2

5

12

8

Porušení povinnosti v IŘ - §225 TZ

11

17

25

34

Pletichy v IŘ - §226 TZ

0

0

0

0

Celkem ČR:

26

79

102

122

Celkový poměr odsouzených a počtu insolvenčních návrhů - 2014:
Úpadkové TČ v SRN:

0,35%

Policejních případů a odhad
odsouzených pro rok 2014:

Bankrott - §283 StGB

4 424

888

Besenders schwerer Fall des Bankrotts - §283a StGB

17

3

Verletzung der Buchführungspflicht - §283b StGB

1006

203

Gläubigerbegünstigung - §283c StGB

107

22

Schuldnerbegünstigung - §283d StGB

25

5

Insolvenzverschleppung -§15a InsO

6 370

1 279

Celkem SRN:

11 949

2 398

Celkový poměr odsouzených a počet insolvenčních návrhů - 2014:

1,78%

Zdroje: Statistický úřad ČR, Bundesministerium der Justiz, Bundesministerium der Innern – Policejní
statistiky za rok 2014, vlastní výpočty

I přes výhrady, které lze mít ke zvolené metodologii1, ukazuje tato statistika velmi
zajímavé informace o četnosti trestných činů v rámci insolvenčního řízení. Vyplývá

1

Jako podklad pro výpočet odhadu počtu odsouzených na základě policejních vyřešených případů

posloužily statistiky policejní kriminality vydané Bundesministerium der Innern v roce 2006, které
obsahovaly statistiky vyřešených případů policejním orgánem a počty později odsouzených osob.
Z tohoto jsem vypočítal poměr 20,07 % odsouzených osob na počet pol. případů a následně aplikoval na
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z ní, že počet úpadkových trestných činů v Německu je více než 5x vyšší než v ČR. To
by mohlo odrážet také aktivitu nejenom orgánů činných v trestním řízení, ale i věřitelů a
insolvenčních správců samotných. Státní zástupce má sice dle §7c InsZ právo vstupu do
insolvenčního řízení, nicméně tento postup lze předpokládat pouze u nízkého počtu
řízení. Aktivita, co se podání trestního oznámení týče, tak většinou zůstává na věřitelích
a případně insolvenčních správcích, kteří k tomu však nejsou dostatečně motivováni.1
Počty odsouzených za úpadkové TČ v ČR postupně narůstají, což však lze
vysvětlit také délkou trvání trestního řízení a tedy určitou časovou prodlevou, než dojde
k odsouzení a tím, že počet insolvenčních řízení v letech 2008 – 2011 byl poměrně
nízký.
Významná pro tuto statistiku je také skutečnost, že v Německu existuje výše
zmíněný trestný čin tzv. insolvenčních průtahů (Insolvenzverschleppung - §15a InsO).
Tento TČ tvoří podstatnou část vyřešených policejních případů, a tedy i potenciálně
odsouzených. Faktický dopad, který má zavedení této trestněprávní sankce na včasnost
podání

insolvenčních

návrhů,

není

jednoduché

určit,

nicméně

minimálně

psychologickou roli při motivaci dlužníků by existence tohoto trestného činu měla mít.

9.2 Výše uspokojení věřitelů v rámci IŘ v SRN a ČR
V předposlední vlně statistického šetření vedeného Výzkumem insolvence2 bylo
znovu potvrzeno, že především nezajištění věřitelé jsou v rámci českého insolvenčního
řízení uspokojováni naprosto minimálně. Jejich dosažené průměrné uspokojení činí

statistiky z roku 2014. Jedná se tak o poměrně hrubý odhad budoucích odsouzených, který by však pro
účely výstupů z této statistiky měl dostačovat.
1

V praxi jsem se bohužel setkal s častým přístupem insolvenčních správců, kdy odmítali podávat trestní

oznámení a nechávali toto na věřitelích, a to i v případě, kdy např. došlo poměrně zřejmě k naplnění
skutkové podstaty TČ podvodu ze strany dlužníka. K této laxnosti dochází také na základě předchozí
špatné zkušenosti s neefektivitou OČTŘ, kdy se vypracování trestního oznámení s pozdějším nulovým
efektem insolvenčnímu správci nevyplatí. Tato problematika by jistě zasloužila pozornost řádného
výzkumu např. anonymním dotazníkem mezi insolvenčními správci.
2

Výstupy z 29. 1. 2015, 5. vlna statistických šetření provedených projektem Výzkum insolvence viz

pozn. pod čarou č. 1 na stránce prvé a dostupné na www.vyzkuminsolvence.cz
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pouze 4,55 % a vedoucí výzkumu doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.1 je k tomuto výsledku
skeptický a uvedl: „Zde bych byl opatrný a uvidíme, co nám ukáží příští výsledky. Neboť
popravdě si myslím, že reálné číslo je o něco nižší."2 I další odbornice na ekonomické
dopady insolvenčního práva prof. ing. Eva Kislingerová, CSc.3 se vyjádřila v podobném
duchu: „Možná opravdu nejvýraznějším je zjištění, jak velmi malou šanci na jakékoliv
uspokojení pohledávky mají věřitelé nezajištění. To je šokující. Samozřejmě jsme asi
všichni vždycky tušili, že právě tito věřitelé jsou při vymáhání velmi málo úspěšní, ale to
je problém, který nesouvisí jenom s insolvenčním zákonem. Naše výzkumy ukazují, že
nezajištěný věřitel pravděpodobně vymůže v případech, kdy vůbec dojde alespoň
k prohlášení úpadku dlužníka, kolem necelých dvou až zhruba pěti procent z objemu
přihlášené a uznané pohledávky.“4
Problematika nízkého uspokojení pohledávek v rámci insolvenčního řízení však
rozhodně není novinkou, ale jedním z největších a dlouhodobých problémů
insolvenčního práva nejen v ČR. Nižší uspokojení pohledávek v rámci insolvenčního
řízení vyplývá z povahy insolvence, nicméně tak nízká čísla, jaká statistiky přinášejí,
jsou i tak alarmující.
Situace v Německu je velmi podobná, kdy uspokojení nezajištěných věřitelů
v rámci konkursu dosahuje podle výzkumu pouhých 3,60 %5. Podle stejného zdroje je
míra uspokojení věřitelů mezi 13-60 %6, pokud je způsobem řešení úpadku
reorganizace. Tento ostrý rozdíl v uspokojení mezi sanačním a likvidačním způsobem

1

doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – docent na Katedře podnikové ekonomiky, Fakulty podnikohospodářské

na VŠE
2

Vědecký tým Výzkum insolvence, SMRČKA Luboš, KISLINGEROVÁ Eva, a další. Nezajištění

věřitelé mají mizivé šance na peníze – další závěry ze statistických šetření [online]. Výzkum insolvence,
2015. Poslední aktualizace 28. 1. 2015. Dostupné z http://goo.gl/sx8Gbk
3
4

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – vedoucí katedry podnikové ekonomiky, VŠE
Konkursní noviny, redakce. Hovoříme s prof. ing. Evou Kislingerovou, CSc. z Vysoké školy ekonomické

v Praze [online]. Konkursní noviny, 2014. Poslední aktualizace 21. 10. 2014 [cit. 8. 3. 2015]. Dostupné z
http://goo.gl/Fv5BfA
5

KRANZUSCH P., Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Die Quoten der Insolvenzgläubiger in

Regel- und Insolvenzplanverfahren – Ergebnisse von Insolvenzverfahren nach der Insolvenzrechtsreform
[online], lfM-Materialen Nr. 186, Bonn, 2009. Dostupné z http://goo.gl/NBCjIy
6

Konkrétně zdroj hovoří o 13 % v případě menších společností a až 60 % v případě velkých společností.
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úpadku však může být způsoben především tím, že reorganizace je povolena zásadně
v případech, kdy se sanace dlužníka jeví jako realistická, a tedy ekonomická situace
dlužníka bude zásadně pozitivnější než u konkursu. Podle statistiky uvedené výše je
reorganizací v Německu v průměru pouhých 2,12 % z úpadků právnických osob. Tento
relativně malý počet případů tak může vytvářet statisticky nepřesné údaje. V ČR nejsou
hodnoty ohledně uspokojení věřitelů v rámci reorganizace známy a vzhledem k velmi
nízkému počtu reorganizací (v průměru pouhých 17 povolených reorganizací ročně) by
míru uspokojení šlo generalizovat pouze obtížně. Přesto lze shrnout, že reorganizace
přináší věřitelům pravděpodobně vyšší míru uspokojení.
Obecně poskytuje insolvenční řízení věřitelům mizivé uspokojení, a je tak na
uvážení věřitelů, do jaké míry budou v rámci řízení aktivní, jelikož aktivita přináší další
náklady. Což bohužel vytváří efekt začarovaného kruhu, jelikož aktivita věřitelů je často
k úspěšnému insolvenčnímu řízení potřeba. Věřitelé by se tak měli co nejkvalitněji
informovat o pravděpodobném průběhu řízení a učinit vlastní rozhodnutí, jakou strategii
zvolit.

9.3 Shrnutí statistik
Z vyššího počtu reorganizace a většího počtu TČ lze vyčíst i vyšší aktivitu
účastníků v SRN. Zajímavým výstupem je i porovnání vývoje počtu insolvenčních
návrhů v letech 2008 – 2015. Počet insolvenčních návrhů v SRN kulminoval již v roce
2010, v ČR po strmém vzrůstu počtu řízení až v roce 2013. To může svědčit také o tom,
že insolvenční zákon se v české společnosti vžil do většího povědomí a užití teprve
nedávno.
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10. Závěr
Cílem této práce bylo zejména zjistit, do jaké míry se právní úpravy odlišují a
zda je možné v Německu i nadále hledat inspiraci. Právní úpravy insolvenčního práva
v ČR i SRN jsou moderní odpovědí na dlužnický úpadek a mají mnoho podobných
rysů. Rozdílů v obecné rovině není mnoho, ale existují. Rozdílná je koncepce zahájení
insolvenčního řízení, autonomněji pojaté postavení věřitelů v SRN, možnost vyloučení
ústního jednání a odlišná věcná příslušnost insolvenčního soudu. Německá úprava dále
více diverzifikuje procesní řízení podle dlužníka, čímž vznikají zvláštní druhy řízení,
jako např. spotřebitelská insolvence, která nemá v ČR ekvivalent. České insolvenční
řízení je v některých bodech formálnější, což může být pozůstatkem minulého režimu.
Více rozdílů lze pochopitelně najít v jednotlivých institutech a v průběhu
některých specifických druhů řízení. Některé instituty jsou pojaty velmi odlišně.
Příkladem může být způsob výběru insolvenčního správce do insolvenčního řízení.
Rozdílnou úpravu ustanovení správců lze přisoudit zejména jiným národním specifikům
společnosti v ČR a SRN, kdy v ČR jsou pravidla v návaznosti na události 90. let
rigidnější. Takové rozdíly právní úpravy jsou pozitivní, jelikož reflektují stav dané
společnosti.
Další položenou otázkou bylo, jaká je v obou státech praxe. Praxi lze těžce
generalizovat a měla by být porovnávána zejména ve vztahu ke konkrétnímu institutu, u
kterého je právní úprava navíc velmi podobná. V obecné rovině lze shrnout, že ze
statistik vyplývá vyšší aktivita z a právní úpravy v některých ohledech i nutnost vyšší
aktivity účastníků v německém insolvenčním řízení. Nejpatrnější rozdíly jsou v četnosti
řešení úpadku pomocí reorganizace, kterou se v ČR dosud nepodařilo výrazněji rozšířit.
V oddlužení v SRN musí být věřitelé aktivnější, jelikož jsou jediným aktivně
legitimovaným subjektem k podání návrhu na zrušení oddlužení. Rozdíly v aktivitě jsou
velmi výrazné také v trestněprávní statistice. Nelze však opomenout fakt, že insolvenční
zákon v SRN je účinný po delší dobu a některé řešení, které nabízí, jsou v Německu
více zažité.
Lze shrnout, že i přes podobnost právních úprav se stále v mnohém od německé
právní úpravy insolvenčního práva lze inspirovat. Některé případy uvádím v následující
kapitole de lege ferenda. Přesto česká právní úprava za tou německou zásadně
nezaostává.
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11. De lege ferenda
Tato kapitola obsahuje návrhy na legislativní změny pro ČR, ačkoliv také
Německo by se v určitých ohledech mohlo z naší právní úpravy inspirovat. Níže uvádím
šest změn, které vychází z německé úpravy insolvenčního práva.
Zavedení možnosti výlučně písemného řízení
Německý insolvenční soud může na základě §5 odst. 2 InsO rozhodnout o
vedení insolvenčního řízení v písemné podobě, a to včetně přezkumného jednání. Jedná
se o standardní praxi zejména v oddlužení a v nekomplikovaných případech úpadku
právnických osob. Soud po takovém rozhodnutí nařídí ústní jednání pouze v případě
nutnosti. Zavedení podobné možnosti v ČR by mohlo výrazně ulehčit situaci na
nynějších přetížených krajských soudech a snížit náklady také na straně insolvenčního
správce, dlužníka i věřitelů. Přezkumné jednání, zejména v oddlužení, je velmi často
pouhou formalitou trvající pouze několik minut a bez účasti věřitelů. V těchto případech
je jediný efekt povinné účasti dlužníka na soudním jednání v psychologické rovině,
která spočívá v osobní konfrontaci se soudcem. Vše podstatné by v těchto řízeních
mohlo proběhnout písemně a ústní přezkumní jednání by mohlo být následně nařízeno
pouze na základě odůvodněného návrhu insolvenčního správce nebo věřitele.
Následkem podobné úpravy by bylo zejména snížení nákladů a zjednodušení řízení.

Umožnění přihlašování pohledávek i po lhůtě
Pokud není pohledávka věřitele za dlužníkem přihlášena ve lhůtě určené v rámci
rozhodnutí o úpadku, tak se dle §173 odst. 1 InsZ k takové pohledávce v insolvenčním
řízení nepřihlíží1. Lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku k přihlašování pohledávek je
sice přiměřená (30 dní oddlužení, 2 měsíce v ostatních případech), nicméně věřitel není
o úpadku dlužníka dostatečně informován, a pokud nekontroluje insolvenční rejstřík,
může lhůta k přihlašování v některých případech marně uplynout. Procesní právo se sice
řídí také zásadou vigilantibus iura, nicméně následek nepřihlášení pohledávky, resp. za
pozdní přihlášení pohledávky, je tvrdý. Fakticky se pro věřitele jedná hypotetickou
sankci ve výši až 100% hodnoty pohledávky, což je velmi nepřiměřená sankce, ze které

1

Toto samozřejmě platí pouze pro ty přihlášky, které se do insolvenčního řízení přihlašují
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může v některých situacích těžit, kromě řádně přihlášených věřitelů, také dlužník.
Otázkou je, zda v tomto ohledu dlužníka chránit. Legislativní změnou po vzoru
německé právní úpravy by bylo umožněno přihlásit pohledávku i po uplynutí lhůty
k přihlášce, za což by však musela být jasně určená sankce, aby nedocházelo ke
zbytečným komplikacím řízení. Finanční sankcí by mohla být například pořádková
pokuta, o kterou by se zvýšila majetková podstata. Další sankcí, vyplývající již
z pozdního podání přihlášky, by pak byla ztráta některých práv, kterými by jinak věřitel
v insolvenčním řízení disponoval.

Změna náležitostí návrhu na povolení oddlužení
Závazkový právní vztah mezi dlužníkem a věřitelem by měl být řešen primárně
mezi těmito subjekty a soudní řešení by mělo být pouze prostředkem ultima ratio.
Zatímco ve většině občanskoprávních sporů je zásadně konfrontace i komunikace mezi
dlužníkem a věřitelem nezbytností, insolvenční řízení je, zejména při oddlužení, často
řešením problému na ose dlužník – insolvenční soud. Věřitelé sice mají možnost
uplatňovat na průběh řízení vliv prostřednictvím svých procesních práv, nicméně
dlužník (zejména v oddlužení) nemá dostatek motivace s věřiteli před podáním
insolvenčního návrhu jednat. Dlužník může insolvenční řízení před věřiteli zatajit a
doufat, že věřitelé opomenou přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Je otázkou,
jestli je takto nastavená úprava ideální. Oproti tomu úpadce spotřebitel v Německu musí
projít zvláštním druhem řízení, tzv. spotřebitelskou insolvencí, ve které je povinnou
přílohou insolvenčního návrhu doložení pokusu o mimosoudní vyrovnání s věřiteli.
Další inspirací může být také institut předžalobní výzvy podle §142a o.s.ř.1, který by
měl dlužníkovi poskytnout informaci v podobě posledního varování před soudním
řízením. Věřitel by v rámci insolvenčního řízení zasloužil podobnou ochranu, čímž by
se také zamezilo hypotetickým nepoctivým záměrům dlužníků a zvýšila by se míra
komunikace mezi dlužníkem a věřitelem v předsoudní fázi. Náležitosti návrhu na
povolení oddlužení by tak měly být rozšířeny o povinnost doložit pokus o mimosoudní
vyrovnání s věřiteli.

1

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, In: Sbírka zákonů, 1963,

částka 56
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Zkrácení délky oddlužení a odstranění minimálního uspokojení věřitelů
Jedná se o často diskutovanou změnu, nicméně takovou, která se do budoucna
v nějaké podobě jeví jako téměř nevyhnutelná. Stát totiž za současné právní úpravy
nemá prostředek, jak pomoci silně předluženým lidem, kteří za současných podmínek
nedosáhnou na oddlužení. Mohou se z nich tak stát dlužníci bez výhledu na jakékoliv
změny k lepšímu po zbytek života. Těchto lidí není málo, „odhady většinou uvádějí
200 000 až 300 000 osob“.1 Otázkou však je, jak dosáhnout spravedlivého řešení, aby
nedocházelo ke zneužívání institutu oddlužení. Nabízí se několik parametrů, které by
měly být změněny současně, aby byl formát oddlužení vybalancovaný. Jednou
variantou by bylo jít cestou německé právní úpravy, která oddlužení diferencuje do tří
různých délek. Současný formát 5 let s 30% uspokojením by mohl být zachován (či
dokonce zkrácen na 4 roky) s tím, že by k němu přibyla delší, například sedmiletá
varianta bez stanovení minimálního uspokojení přihlášených věřitelů. Delší varianta by
měla kombinovat zpeněžení majetkové podstaty s následným plněním splátkového
kalendáře. Delší varianta oddlužení by tak byla pouze určitou nadstavbou ke konkursu
podobně, jak je tomu v Německu. V Praxi by sice v mnoha případech nebylo co
zpeněžit, nicméně by se předešlo nyní možné situaci, kdy v rámci plnění oddlužení
pomocí splátkového kalendáře není zpeněžen žádný dlužníkův majetek, ačkoliv by
zpeněžen být mohl.
Současně s umožněním oddlužení bez stanovení minimálního uspokojení by
mělo dojít k posílení věřitelských práv a zvýšení nároků na aktivní přístup dlužníka,
například pomocí výše navrhované změny náležitostí dlužnického návrhu na povolení
oddlužení. Po německém vzoru by věřitelé mohli navrhovat zrušení oddlužení i po
rozhodnutí o udělení oddlužení. Důvody pro zrušení oddlužení by měly být rozšířeny a
právní úprava by měla reagovat i na předchozí insolvenční řízení vedené proti
dlužníkovi. Cílem samozřejmě je, aby oddlužením mohl úspěšně projít pouze poctivý
dlužník.

1

KRHUT, Rostislav. Oddlužení – kam dál? [online]. Poslední aktualizace 18. 12. 2015 Spolek
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Kriminalizace pozdního podání insolvenčního návrhu
V Německu je ustanovením §15a InsO upraven trestný čin pozdního podání
insolvenčního návrhu (Insolvenzverschleppung), podobný trestný čin v české právní
úpravě chybí. Insolvenční řízení, které proběhne po včasném podání insolvenčního
návrhu, má větší šanci na úspěch a trestněprávní sankce může působit jako určitý druh
prevence vůči pozdnímu podání návrhů. Teoreticky by měl dojít ke větší angažovanosti
a odpovědnosti dlužníků k řešení úpadku. K úspěšnému zavedení tohoto TČ by bylo
nutné více konkretizovat definici úpadku, který je v Německu pomocí judikatury
poměrně přesně vymezen. Konstrukce §3 InsZ v tomto ohledu lehce zaostává.

Nezveřejnění šikanózního insolvenčního návrhu
V roce 2012 přidané ustanovení §128a do českého insolvenčního zákona
přineslo pouze částečné řešení problematiky šikanózních návrhů. I návrh, který je
zjevně bezdůvodný, je zveřejněn v insolvenčním rejstříku, čímž dochází k negativní
stigmatizaci dlužníka, který nemusí být v úpadku. Pro případy uvedené v §128a InsZ by
měla existovat výjimka z ustanovení §101 InsZ a oznámení o zahájení insolvenčního
řízení by mělo být zveřejněno až po zjištění, že insolvenční návrh není zjevně
bezdůvodný, k čemuž by měl insolvenční soud určitou krátkou lhůtu.
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Shrnutí
Jak vyplývá z názvu, cílem této práce je srovnat českou a německou právní
úpravu insolvenčního práva a zjistit některé rozdíly na úrovni praxe. Motivace zvolit
tyto země vycházela z faktů, že jsou obě země silně ekonomicky provázané a německé
právo slouží jako tradiční zdroj inspirace českého práva. Dalším cílem tedy bylo zjistit,
zda může být právní úprava našich západních sousedů inspirací i pro budoucí změny
relativně nového insolvenčního práva v ČR.
Protože je název práce poměrně obecný, bylo třeba obsah práce vhodně ohraničit
a vybrat stěžejní body práce. Těmi jsou oddlužení, reorganizace a institut insolvenčního
správce z pohledu výkonu této profese. Cílem práce tak není pokrýt problematiku
insolvenčního práva komplexně.
Práce je členěna do jedenácti kapitol. První kapitolu tvoří úvod práce a vymezení
cílů. Ve druhé a třetí kapitole je popsán obecný úvod do německého insolvenčního
práva, který se z velké části překrývá s úvodem do českého insolvenčního práva.
Vybrané rozdíly v právních úpravách v obecné rovině jsou zmíněny v kapitole čtvrté.
Kapitoly pět až sedm jsou věnovány hlavním tématům práce a tvoři pomyslné těžiště
této komparace a vždy obsahují podkapitoly shrnující úpravu v ČR, Německu a
podkapitolu srovnávající. Obsáhlá je zejména kapitola o oddlužení, jelikož koncept
tohoto právního institutu se v obou zemích značně odlišuje. Kapitoly osm a devět jsou
zaměřeny na témata v rovině praxe. Těmi jsou náhled na zveřejňování v rámci
insolvenčního řízení, srovnání insolvenčních rejstříku, statistiky a sběr statistických dat.
Náhled do praxe byl řešen pomocí několika přesahů do této roviny i v rámci ostatních
kapitol. Rozdíly v praxi lze shrnout obecně vyšší aktivitou účastníků v Německu, což je
v práci konkretizováno.
Poslední dvě kapitoly tvoří závěr a kapitola de lege ferenda, které obsahují
zobecněné výstupy této práce a výčet několika zajímavých návrhů ke změnám, které
odpovídají na některé současné problémy českého insolvenčního práva.
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Summary
As the title implies, the aim of this thesis is to compare Czech and German
insolvency law and to find out differences, also on the practical level. The motivation to
choose these countries came from the facts, that both countries are economically
connected and German law is a traditional source of Czech law. Another purpose is to
find out, if the law of our western neighbours can be an inspiration also for future
changes to relatively new insolvency law in Czech.
Because the title of this thesis is rather general, it was necessary to specify the
content of this thesis by choosing its main points. These are discharge from debts,
reorganisation and insolvency administrator seen as a profession. The aim of this thesis
is not to cover the insolvency law entirely.
The thesis is divided into eleven chapters. The first chapter is an introduction
and clears aims of this thesis. The second and third chapter describe the introduction to
German insolvency law, which fairly overlaps the introduction to Czech insolvency law.
Selected differences are mentioned in the fourth chapter. Chapters five to seven contain
the main themes of this thesis, and these chapters are divided into subchapters with
German law, Czech law and a subchapter with comparison. The chapter about discharge
from debts is rather extensive, because the concept of this legal institute is quite
different in both countries. Chapters eight and nine are focused on practical themes.
These are publication in insolvency proceedings, comparison of insolvency registers,
statistics and collecting statistics data. Insight into the practice was also solved with
several overlaps to this level within the frame of other chapters. Differences in practice
can be in general summarised with higher activity of procedural participants in
Germany in comparison with Czech.
The last two chapters are the conclusion and de lege ferenda chapter, which
contain general conclusions of this thesis and a list of several interesting change
proposals that could be answers to some current problems of the Czech insolvency law.
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