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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Čl. I
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 69/2011 Sb.,
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb.,
zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 334/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,
zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, jakož i soud, který rozhoduje
o opravném prostředku v insolvenčním řízení“.

2.

V § 2 písm. g) se za slova „a to“ vkládá slovo „jen“.

3.

§ 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních
Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na
kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory
přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení a není-li to
možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu
rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon
odkazuje.“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.
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4.

Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7c, které včetně nadpisů znějí:
„§ 7a
Věcná příslušnost
Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně
a) v insolvenčním řízení,
b) v incidenčních sporech,
c) ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti podat
insolvenční návrh,
d) ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního řízení a
opatřeními přijatými v jeho průběhu,
e) ve věcech vyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem a insolvenčním správcem
týkajících se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty.
§ 7b
Místní příslušnost
(1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka.
(2) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek osoby
tvořící s dlužníkem koncern, je vedle soudu uvedeného v odstavci 1 k řízení příslušný také
insolvenční soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo hrozící úpadek
dlužníka, který s touto osobou tvoří koncern.
(3) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek
dlužníka, který je zahraniční osobou, a nebrání-li tomu přímo použitelný předpis práva
Evropské unie59), lze insolvenční řízení zahájit i u insolvenčního soudu, v jehož obvodu je v
České republice umístěn podnik nebo organizační složka podniku takového dlužníka.
(4) Insolvenční soud je příslušný ve věcech uvedených v § 7a písm. b) až e).
§ 7c
Účast státního zastupitelství
Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného insolvenčního řízení, včetně
incidenčních sporů, a moratoria.“.

5.

V § 12 odst. 2 se slova „Zvláštní právní předpis6)“ nahrazují slovy „Zákon upravující vyšší
soudní úředníky a vyšší úředníky státního zastupitelství“.
Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.
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6.

V § 18 odst. 2 se slova „konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni“ nahrazují slovy
„3 dnů ode dne“.

7.

§ 25 zní:
„§ 25
(1) Insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s
rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li
v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví
insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený
insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a odstavci 3. Ustanovení § 29 tím není
dotčeno.
(2) Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním
správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem
zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené
a) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době určení
podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán návrh na jiný způsob
řešení úpadku a není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích9a),
b) pro obvod okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka, je-li v době určení podán
návrh na povolení oddlužení.
(3) Je-li v době určení podán návrh na povolení reorganizace nebo je-li dlužník
osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích9a) bez ohledu na způsob řešení
úpadku, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda
insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla do zvláštní části
seznamu insolvenčních správců.
(4) Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním
správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu.
(5) Nelze-li ustanovit osobu insolvenčního správce postupem podle odstavce 2
nebo je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě
dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního
správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení, může předseda insolvenčního soudu určit
insolvenčního správce mimo stanovené pořadí; takový postup vždy odůvodní.
(6) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí v případě určení osoby insolvenčního správce, který je
hostujícím insolvenčním správcem. Předseda insolvenčního soudu určí pro insolvenční řízení
osobu insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem, z příslušné části
seznamu postupem, který je v souladu se zásadou dočasnosti nebo příležitostnosti, je-li to
vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k jeho
majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti osoby insolvenčního správce, který je
hostujícím insolvenčním správcem.“.
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8.

V § 29 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, kteří mají právo hlasovat“.

9.

V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční soud
uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který
spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti
se správou a udržováním majetku.“.

10.

V § 31 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ustanovení § 29 odst. 4 platí obdobně.“.

11.

V § 32 odst. 2 se za slovo „Ustanovení“ vkládají slova „§ 29 odst. 4 a“.

12.

V § 35 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Není-li dále stanoveno jinak, není důvodem pro
ustanovení zvláštního insolvenčního správce činnost týkající se zpeněžení majetkové
podstaty.“.

13.

V § 36 odst. 2 se slova „a nejméně jednou za 3 měsíce předkládá věřitelskému orgánu
a insolvenčnímu soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení“ zrušují a na konci
odstavce 2 se doplňuje věta „Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce
věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o
stavu insolvenčního řízení.“.

14.

V § 38 odst. 1 se za slova „odměny určí“ vkládají slova „z počtu přezkoumaných přihlášek
pohledávek a“.

15.

V § 38 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, nejvýše však 50 000 Kč na odměně
insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce“.

16.

V § 38 odst. 4 se za slova „zálohy odměny“ vkládají slova „a hotových výdajů“.

17.

V § 38 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu
insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své činnosti;
pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav insolvenčního řízení,
rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho průběhu; jde-li o hotové výdaje
insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a
vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Proti
rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat odvolání insolvenční správce, který
zprávu podal, ustanovený insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této
zprávě nebylo vyhověno.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
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18.

V § 38 odstavec 6 zní:
„(6) Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce
a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.“.

19.

Za § 40 se vkládá nový § 40a, který zní:
„§ 40a
Na základě rozhodnutí a jiných exekučních titulů vzniklých v průběhu insolvenčního
řízení proti insolvenčnímu správci pro pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové
podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty, nelze vést výkon rozhodnutí
na majetek insolvenčního správce; to neplatí, jde-li o pořádková opatření uložená
insolvenčnímu správci v souvislosti s takovými řízeními, a o rozhodnutí, jimiž bylo
insolvenčnímu správci uloženo nahradit náklady řízení, které způsobil svým zaviněním nebo
které vznikly náhodou, která se mu přihodila.“.

20.

V § 41 odst. 1 se za slovo „udržení“ vkládají slova „nebo obnovení“.

21.

V § 43 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta: „Jde-li o údaje vedené v elektronické podobě,
splní orgány a osoby uvedené v odstavci 1 povinnost poskytnout součinnost tím, že k nim
insolvenčnímu správci umožní dálkový přístup.“.

22.

V § 46 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Usnesení, jímž si schůze věřitelů vyhrazuje
působnost jiných věřitelských orgánů, je přijato, jestliže pro ně hlasovala většina tvořená
nejméně dvěma třetinami hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle
výše jejich pohledávek.“.

23.

V § 48 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jestliže insolvenční soud ještě nerozhodl
o způsobu řešení dlužníkova úpadku, je předmětem jednání první schůze věřitelů také způsob
řešení dlužníkova úpadku.“.

24.

V § 48 odst. 3 se slova „může insolvenční soud také uložit náhradu nákladů, které tento soud
vynaložil na svolání a organizaci schůze věřitelů konané na jeho návrh“ nahrazují slovy
„uloží insolvenční soud zaplatit i paušální částku na náhradu nákladů spojených
s projednáním nedůvodného návrhu na svolání schůze věřitelů ve výši 5 000 Kč; zaplacení
této paušální částky, která je příjmem státu, nelze prominout“.

25.

§ 51 zní:
„§ 51
(1) Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat,
usnese-li se na tom schůze věřitelů. Jestliže schůze věřitelů nepřizná hlasovací právo
věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, rozhodne o hlasovacím právu těchto věřitelů
insolvenční soud.
(2) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nebo dlužníkem nemá vliv na
hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena.
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(3) Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, rozhodne o hlasovacím právu věřitelů,
jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, insolvenční soud. Učiní tak jen na
návrh dlužníka, insolvenčního správce nebo některého z věřitelů. Návrh lze podat i přede
dnem konání schůze věřitelů.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, nemají hlasovací právo věřitelé s pohledávkami za
majetkovou podstatou (§ 168), věřitelé s pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám
za majetkovou podstatou (§ 169), věřitelé s pohledávkami vyloučenými ze způsobu řešení
úpadku (§ 170), věřitelé s podřízenými pohledávkami (§ 172) a do doby splnění odkládací
podmínky věřitelé, kteří přihlásili pohledávky vázané na odkládací podmínku.“.
26.

V § 52 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li na rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů závislé jiné
rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné, lze v mezích odvolání
podaného proti takovému rozhodnutí přezkoumat i správnost rozhodnutí insolvenčního soudu
o hlasovacím právu věřitelů; to platí jen pro první takové rozhodnutí vydané po rozhodnutí
insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů.“.

27.

§ 53 zní:
„§ 53
Nejde-li o volbu věřitelského výboru, nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní
věci. Ve věci osoby, která tvoří s věřitelem koncern, nebo ve věci osoby věřiteli blízké, může
věřitel hlasovat, nestanoví-li tento zákon jinak.“.

28.

V § 56 odst. 2 se slovo „Každý“ nahrazuje slovy „Schůze věřitelů se může usnést, že každý“.

29.

V § 56 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li způsobem řešení úpadku nepatrný konkurs nebo oddlužení, není volba
věřitelského výboru povinná.“.

30.

V § 57 odst. 1 se slova „zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy jejich
pohledávek“ nahrazují slovy „zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé“.

31.

V § 57 odst. 2 se za slova „se volí“ vkládají slova „a odvolávají“.

32.

V § 57 odst. 3 se za slovo „Volbu“ vkládají slova „a odvolání“.

33.

V § 59 odst. 2 se slovo „, zejména“ nahrazuje slovy „. Takto lze usuzovat zejména, jde-li o“,
slovo „zaměstnanci“ se nahrazuje slovem „zaměstnance“ a slovo „společníci“ se nahrazuje
slovem „společníky“.

34.

V § 61 odst. 1 se slova „podá-li insolvenční návrh dlužník, učiní tak neprodleně“ nahrazují
slovy „navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, učiní tak
neprodleně“.
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35.

V § 61 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze
věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru
insolvenční soud.“.

36.

V § 61 odst. 3 se za slova „předběžnému správci“ vkládají slova „, přihlášenému věřiteli,
který jmenování prozatímního věřitelského výboru navrhl,“.

37.

V § 62 odstavec 1 zní:
„(1) Je-li to možné, jmenuje insolvenční soud prozatímní věřitelský výbor tak, aby
v něm byli zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé.“.

38.

V § 62 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větami „Usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala
většina přítomných nebo řádně zastoupených zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich
pohledávek a většina přítomných nebo řádně zastoupených nezajištěných věřitelů počítaná
podle výše jejich pohledávek. První schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního
věřitelského výboru může též odvolat některého z jeho členů nebo jeho náhradníků nebo do
něj zvolit dalšího člena a jeho náhradníka; přitom se postupuje podle § 57 odst. 2.“.

39.

V § 63 odst. 3 větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

40.

V § 64 odst. 2 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

41.

V § 65 odst. 2 se za slova „svou činnost“ vkládají slova „a věřitelský výbor již nemá počet
členů ustanovený schůzí věřitelů“.

42.

§ 66 včetně nadpisu zní:
„§ 66
Insolvenční soud jako věřitelský výbor
(1) Jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru
ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3 nebo pod většinu, vykonává působnost
věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského
výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů insolvenční soud.
(2) Jestliže chybějící členy věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu
většiny členů nezvolila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení
působnost věřitelského výboru insolvenční soud; § 61 odst. 2 věta druhá a § 61 odst. 3 platí
obdobně.
(3) Úkon, který insolvenční soud provádí při výkonu působnosti věřitelského výboru,
tak musí být označen.“.

43.

V § 68 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

44.

§ 69 včetně nadpisu zní:
„§ 69
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Státní zastupitelství
Je-li proti rozhodnutí insolvenčního soudu přípustný opravný prostředek, může jej
podat i státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, do incidenčního sporu
nebo do moratoria.“.
45.

V § 71 odst. 1 se slova „vyvěšením písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu a jejím
současným“ zrušují a za slovo „zveřejněním“ se vkládá slovo „písemnosti“.

46.

V § 71 odst. 3 se slova „vyvěšením příslušné písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu
se současným“ zrušují, za slovo „zveřejněním“ se vkládají slova „příslušné písemnosti“ a
slova „, pokud zákon nestanoví pouze zveřejnění písemnosti na úřední desce insolvenčního
soudu“ se zrušují.

47.

V § 72 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

48.

§ 73 zní:
„§ 73
Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje insolvenční soud vyhláškou také soudní
rozhodnutí, která podle tohoto zákona vydává před zahájením insolvenčního řízení nebo po
jeho skončení; totéž platí pro doručení předvolání, vyrozumění nebo jiné písemnosti, která
s vydáním takového soudního rozhodnutí souvisí.“.

49.

V § 75 odst. 2 se za slova „insolvenčnímu správci“ vkládají slova „, státnímu zastupitelství,
které vstoupilo do insolvenčního řízení,“, slovo „dále“ se nahrazuje slovem „a“ a slova „, a
státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení“ se zrušují.

50.

Za § 83 se vkládá nový § 83a, který včetně nadpisu zní:
„§ 83a
Spojení věcí
Není-li dále stanoveno jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí
různých dlužníků ke společnému řízení.“.

51.

V § 85 se na konci odstavce 1 doplňují věty „O úkonech, při nichž insolvenční soud jedná
s ostatními procesními subjekty o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních
otázkách, které na ni mohou mít vliv, se vždy sepisuje protokol; není-li to možné vzhledem
ke způsobu, jakým se procesní subjekt obrátil na insolvenční soud a je-li jednostranné přijetí
nebo podání informace insolvenčním soudem ve společném zájmu věřitelů, je insolvenční
soud povinen o takto přijaté nebo poskytnuté informaci vždy pořídit záznam do
insolvenčního spisu. Náležitosti takového záznamu stanoví prováděcí právní předpis.“.
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52.

V § 89 odstavec 3 zní:
„(3) Ukládá-li zákon insolvenčnímu soudu zveřejnit rozhodnutí podle odstavce 2
v insolvenčním rejstříku, učiní tak nejpozději do konce pracovního dne nejblíže následujícího
po dni jednání, při kterém bylo rozhodnutí vyhlášeno. Namísto úplného znění vyhlášeného
rozhodnutí lze takto zveřejnit vhodně zkrácené znění rozhodnutí. Zkrácené znění rozhodnutí
zpravidla neobsahuje odůvodnění. Povinnost zveřejnit v insolvenčním rejstříku úplné znění
vyhlášeného rozhodnutí neprodleně poté, co bude vyhotoveno písemně, tím není dotčena.
Účinky rozhodnutí podle odstavce 2 nastávají již zveřejněním jeho zkráceného znění v
insolvenčním rejstříku; takové zveřejnění však nemá účinky doručení rozhodnutí.“.

53.

V § 90 se za slova „občanského soudního řádu“ vkládají slova „a zákona o zvláštních
řízeních soudních“ a za slova „vykonatelnosti rozhodnutí“ se vkládají slova „nebo o odkladu
právní moci rozhodnutí“.

54.

§ 92 zní:
„§ 92
Odvolací soud je povinen projednat a rozhodnout odvolání proti rozhodnutím soudu
prvního stupně vydaným v insolvenčním řízení s nejvyšším urychlením, a to nejprve odvolání
proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu.“.

55.

V § 93 odst. 1 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „řešení úpadku“ se vkládají slova „a
proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu“.

56.

V § 96 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) V řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti rozhodnutí insolvenčního soudu
vydanému v insolvenčním řízení se nepoužije § 235 odst. 2 občanského soudního řádu.
Rozhodnutí, jímž bylo na základě žaloby pro zmatečnost zrušeno rozhodnutí insolvenčního
soudu vydané v insolvenčním řízení, je účinné ode dne právní moci.“.

57.

V § 97 odstavec 2 zní:
„(2) Insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem
osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým
podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky; jinak se k němu nepřihlíží.“.

58.

V § 97 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Je-li insolvenční návrh podepsán způsobem uvedeným v odstavci 2 pouze
zástupcem insolvenčního navrhovatele na základě procesní plné moci, je podmínka uvedená
v odstavci 2 splněna jen tehdy, je-li úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným
elektronickým podpisem insolvenčního navrhovatele opatřena k insolvenčnímu návrhu
připojená procesní plná moc. To platí obdobně, jedná-li za insolvenčního navrhovatele, jímž
je právnická osoba, jeho zaměstnanec (člen), který tím byl pověřen statutárním orgánem.
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(4) O tom, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, vyrozumí insolvenční soud
insolvenčního navrhovatele usnesením, proti němuž nejsou opravné prostředky přípustné a
které mu doručí zvlášť; ustanovení tohoto zákona o doručení vyhláškou se nepoužije.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
59.

V § 102 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) Úřad práce České republiky – krajskou pobočku nebo pobočku pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“), v jejímž obvodu má dlužník, který je
zaměstnavatelem, sídlo nebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá sídlo,“.

60.

V § 102 odst. 5 se slova „, a to prostřednictvím veřejné datové sítě,“ zrušují.

61.

V § 104 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „Dlužník v seznamu závazků uvede údaj o výši a
splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co
do důvodu nebo co do výše a proč.“.

62.

Na konci textu § 105 se doplňují slova „; jde-li o pohledávku, která se do insolvenčního řízení
jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku za uplatněnou podle § 203“.

63.

V § 108 odstavec 1 zní:
„(1) Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit
insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního
řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí
i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu
navrhovateli - zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních
nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním
návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž
spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.“.

64.

§ 109 zní:
„§ 109
(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou,
lze-li je uplatnit přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo
majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek
stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na
nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo
po zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i
jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však
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provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň
postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by
postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí
insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím
založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále
nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému,
d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo
jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.
(2) Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k
zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo
exekucí. Se zahájením insolvenčního řízení se spojují také další účinky stanovené zákonem.
(3) Lhůty k uplatnění práv, která lze podle odstavce 1 uplatnit pouze přihláškou, po
zahájení insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží.
(4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky,
kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
(5) Nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li
o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.
(6) K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží.
Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez
návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých
při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm.
c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění výkonu
rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí
insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon
rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která
rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo
připravovala, se rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.“.
65.

V § 111 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje
na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených
na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu
majetkové podstaty možné.“.

66.

V § 111 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, ledaže si k nim dlužník nebo jeho
věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu“.

67.

V § 128 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Seznam majetku zveřejní v takovém případě
v insolvenčním rejstříku až po rozhodnutí o úpadku.“.

68.

§ 136 zní:
„§ 136
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(1) Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním
zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.
(2) Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat
a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,
b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce,
c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku,
d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s
poučením o následcích jejího zmeškání,
e) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva
uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách,
s poučením, že jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do
majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění nebo tím, že
nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá
z veřejného seznamu,
f) výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání,
g) výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil a
odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých
dlužníků a věřitelů.
(3) Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta
k přihlášení pohledávek 30 dnů.
(4) V rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka
o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o
úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále
dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.
(5) Insolvenční správce ustanovený v rozhodnutí o úpadku navazuje na činnost
předběžného správce, byl-li dříve ustanoven. Nejde-li o stejnou osobu, je předběžný správce
povinen podat insolvenčnímu správci úplné informace o své dosavadní činnosti a předat mu
její výsledky, jakož i doklady, které má k dispozici, a poskytnout mu potřebnou součinnost.“.
69.

V § 139 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž obvodu má dlužník, který je zaměstnavatelem,
sídlo nebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá sídlo,“.

70.

V § 139 odst. 2 se slova „, a to prostřednictvím veřejné datové sítě,“ zrušují.
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71.

V § 140 se nad označení paragrafu vkládá skupinový nadpis, který zní: „Účinky rozhodnutí
o úpadku“, a nadpis pod označením paragrafu zní: „Předběžná opatření a započtení“.

72.

Za § 140 se vkládají nové § 140a až 140e, které včetně nadpisů znějí:
„§ 140a
Přerušení řízení
(1) Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním
rejstříku. Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a
jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení
uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené,
anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170). Není-li dále
stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky
rozhodnutí o úpadku.
(2) Je-li řízení podle odstavce 1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené
lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu.
(3) Přerušení řízení působí na účastníky řízení, kteří v řízení vystupují na téže straně
jako dlužník, jen jde-li o nerozlučné společenství37) nebo o vedlejší účastenství38).
(4) Jakmile se soud nebo jiný orgán příslušný k projednání a rozhodnutí věci dozví o
přerušení řízení podle odstavce 1, vyrozumí o tom účastníky řízení; současně je poučí, že
v řízení nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Rozhodnutí
již vydaná se v době, kdy je řízení přerušeno, nedoručují, ledaže se týkají i jiných
pohledávek; bylo-li řízení přerušeno po doručení rozhodnutí, avšak ještě předtím, než
rozhodnutí nabylo právní moci, nenabývá rozhodnutí v rozsahu, v němž bylo řízení
přerušeno, právní moci. Jestliže se v řízení pokračuje, rozhodnutí se doručuje znovu.
§ 140b
Zákaz vydání rozhodnutí
Nejde-li o řízení uvedená v § 140a, nelze v jiných soudních nebo rozhodčích řízeních
po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, rozhodnout o pohledávkách a jiných
právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny
přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo
o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170); to neplatí, jde-li o
pohledávky věřitelů na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem
nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, pokud v trestním řízení
o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka. K rozhodnutím
vydaným v rozporu s tímto zákazem se v insolvenčním řízení nepřihlíží.
§ 140c
Nově zahájená řízení
V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze zahájit soudní a rozhodčí
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řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být
v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží
jako na přihlášené, nejde-li o incidenční spory, ani řízení o pohledávkách, které se v
insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).
§ 140d
Jiná řízení
(1) Jiná řízení než soudní a rozhodčí řízení se rozhodnutím o úpadku nepřerušují a lze
je nově zahájit i v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku; v těchto řízeních však
po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze rozhodnout o náhradě škody
nebo jiné újmy. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto zákazem se v insolvenčním řízení
nepřihlíží. Nestanoví-li zákon jinak, je účastníkem těchto jiných řízení i nadále dlužník.
(2) Rozhodnutím o úpadku se z jiných řízení podle odstavce 1 nepřerušují zejména
a) daňové řízení,
b) řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem,
c) řízení o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců dlužníka podle zvláštního právního
předpisu39),
d) řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti40).
§ 140e
Výkon rozhodnutí a exekuce
(1) V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit
výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož
i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení
výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle
§ 203 odst. 5.
(2) Pro výkon rozhodnutí nebo exekuci nařízenou nebo zahájenou v rozporu
s omezením podle odstavce 1 platí § 109 odst. 6 obdobně.“.
73.

Za § 141 se vkládá nový § 141a, který včetně nadpisu zní:
„§ 141a
Právní moc rozhodnutí o úpadku
Po právní moci rozhodnutí o úpadku zastaví soud nebo jiný k tomu příslušný orgán
řízení o pohledávkách nebo jiných právech, která byla zahájena v rozporu s omezeními podle
§ 109 odst. 1 písm. a) a podle § 140c.“.
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74.

§ 144 zní:
„§ 144
Insolvenční návrh nelze zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k
úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé.“.

75.

V § 149 odstavec 2 zní:
„(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže
a) dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na základě
insolvenčního návrhu jiné osoby; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o způsobu
řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku, nebo
b) se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo
oddlužením, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud rozhodnout
o způsobu řešení úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů svolané
rozhodnutím o úpadku.“.

76.

V § 150 se za slova „podle § 149 odst. 1“ vkládají slova „a je-li dlužník podnikatelem,
u kterého je podle tohoto zákona přípustná reorganizace“ a na konci textu § 150 se doplňují
slova „konkursem nebo reorganizací“.

77.

V § 151 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Jestliže z věřitelů přítomných na schůzi věřitelů se zúčastní hlasování pouze
zajištění věřitelé nebo pouze nezajištění věřitelé, je usnesení schůze věřitelů podle § 150
přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně
hlasovala nejméně polovina všech přítomných hlasujících věřitelů počítána podle výše jejich
pohledávek.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

78.

V § 151 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.

79.

V § 157 odst. 1 se slova „bez zbytečného odkladu“ zrušují a za slova „uhrazených znalci“ se
vkládají slova „, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě insolvenčního správce“.

80.

V § 159 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f) , které zní:
„f) spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo
dražbu,“.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

81.

V § 159 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
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„g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo závazků
dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem,“.
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
82.

V § 159 se doplňují odstavce 3 až 6, které znějí:
„(3) Není-li dále stanoveno jinak, v incidenčních sporech nelze pokračovat po
skončení insolvenčního řízení.
(4) V incidenčních sporech podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) až g) lze pokračovat
po skončení insolvenčního řízení zrušením konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo
rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu, anebo
rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení. Incidenční spory
podle odstavce 1 písm. a) se v takovém případě považují za spory o určení pravosti, výše
nebo pořadí přihlášených pohledávek pro dobu, po kterou trvalo insolvenční řízení, a
incidenční spory podle odstavce 1 písm. b), s výjimkou sporů o vydání výtěžku zpeněžení
podle § 225 odst. 5, za spory o určení, zda věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková
hodnota náležela do majetkové podstaty dlužníka ke dni skončení insolvenčního řízení.
(5) Účastníkem incidenčních sporů podle odstavce 1 písm. a) až c) a f) a g), v nichž
lze pokračovat podle odstavce 4, se dnem skončení insolvenčního řízení stává místo
insolvenčního správce dlužník.
(6) Incidenční spory podle odstavce 1 písm. d) se dnem, kdy insolvenční řízení skončí
zrušením konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud
vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu, anebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud
vezme na vědomí splnění oddlužení, přerušují a lze v nich pokračovat pouze na návrh
některého z dlužníkových věřitelů podaný do 30 dnů od přerušení takového sporu. Dnem, kdy
jeho návrh došel insolvenčnímu soudu, se každý takový věřitel stává účastníkem řízení místo
insolvenčního správce. Nepodá-li takový návrh ve stanovené lhůtě žádný z věřitelů,
insolvenční soud řízení o incidenčním sporu zastaví.“.

83.

V § 160 odst. 3 se za slova „písemnosti doručují“ vkládají slova „vedle doručení vyhláškou i“
a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „; ustanovení § 75 odst. 2 se nepoužije“.

84.

V § 165 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Jinak než postupem podle odstavce 1 lze v insolvenčním řízení uspokojit
z majetkové podstaty pouze pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon; uspokojení jiných
pohledávek je vyloučeno.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí o úpadku
postupem podle tohoto zákona k uspokojení jeho pohledávky se započte nejprve na jistinu,
pak na úroky, poté na úroky z prodlení a nakonec na náklady spojené s uplatněním
pohledávky.“.

85.

V § 167 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, nedohodnou-li se zajištění věřitelé
písemně jinak“.
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86.

V § 167 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „; pohledávky dalších zajištěných
věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném rozsahu.
Podle věty první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění.“.

87.

V § 167 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty
v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že
nepodal přihlášku své pohledávky.
(5) Je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením podle odstavce 4, zapsáno ve
veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval
vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné majetkové
hodnotě, vydá insolvenční správce nabyvateli zpeněžené věci, pohledávky, práva nebo jiné
majetkové hodnoty neprodleně potvrzení o zániku zajištění.“.

88.

V § 168 se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní: „Pohledávky za majetkovou
podstatou“.

89.

V § 168 odstavec 2 zní:
„(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku,
jsou
a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce,
b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka,
c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení
likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku,
d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem
ocenění majetkové podstaty,
e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na
důchodové spoření, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem
v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou
smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení,
g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž
splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého
věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro pohledávky, které se týkají
plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení,
h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto
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zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla,
jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního
řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí pro pohledávky,
které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení,
i) úroky podle § 171 odst. 4,
j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost,
k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.“.
90.

V § 173 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Pohledávky věřitelů vázané na splnění
rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud
rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací
podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv.“.

91.

Za § 173 se vkládá nový § 173a, který včetně nadpisu zní:
„§ 173a
Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky
Uplynutím lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k podání přihlášky zaniká účinek
spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 3.“.

92.

V § 178 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí
insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze
soudu“.

93.

V § 178 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se
nepovažuje za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím, než
nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části
pohledávky.“.

94.

§ 179 zní:
„§ 179
(1) Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená zajištěná
pohledávka zjištěna tak, že věřitel má právo na uspokojení této pohledávky v rozsahu menším
než 50 % její výše nebo že má právo na uspokojení ze zajištění v pořadí horším, než uvedl v
přihlášce pohledávky, k jeho právu na uspokojení této pohledávky ze zajištění se
v insolvenčním řízení nepřihlíží; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši
zajištěné přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo na úvaze soudu. Ustanovení §
167 odst. 4 tím není dotčeno. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční
soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří
přihlásili pohledávku se zajištěním ke stejnému majetku, zaplatil částku, kterou určí se
zřetelem ke všem okolnostem uplatnění a přezkoumání práva na uspokojení ze zajištění,
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nejvýše však částku, o kterou hodnota zajištění uvedená v přihlášce převýšila hodnotu
zjištěného zajištění; jde o incidenční spor.
(2) Pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se
nepovažuje za uplatněnou v přihlášce ta část práva na uspokojení ze zajištění, kterou vzal
věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona
nepřihlíží k popřené části práva na uspokojení ze zajištění.“.
95.

V § 181 část věty za středníkem zní „v případě, že jde o zástupce na základě plné moci nebo
o zaměstnance (člena) právnické osoby, který tím byl pověřen statutárním orgánem právnické
osoby, však za splnění této povinnosti ručí osoby, které zástupce k takovému úkonu
zmocnily, nebo statutární orgán, který pověření udělil.“.

96.

V § 182 se slova „rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení povinnosti zaplatit částku podle
§ 178 nebo 179“ nahrazují slovy „postup podle § 178 odst. 1 nebo 179 odst. 1”.

97.

V § 183 odst. 3 se slova „, pokud ji nepřihlásí věřitel“ zrušují a za slova „domáhat místo něj“
se vkládají slova „bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily,“.

98.

§ 184 zní:
„§ 184
(1) Věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele
přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět.
Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje
věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo
osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí
tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.
(2) Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá
z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí
přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím vzniklou.
(3) V případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí
přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu k podání
návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne insolvenční soud až
po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví návrhu osoby, která
pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke zpětvzetí přihlášky
pohledávky nepřihlíží.“.

99.

V § 189 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a pohledávky přihlášené jako
podmíněné osobami, od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2“.
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100. V § 189 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Seznam přihlášených pohledávek insolvenční
správce sestavuje a doplňuje tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání
přihlášek pohledávek a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného
jednání.“.
101. V § 189 odst. 3 se slova „konat do 15“ nahrazují slovy „konat do 30“ a slova „3 dny“ se
nahrazují slovy „10 dnů“.
102. V § 190 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Není-li dále stanoveno jinak, může se
insolvenční správce na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) dát zastoupit při
přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců.“.
103. V § 190 odst. 3 se slova „, a to prostřednictvím veřejné datové sítě“ zrušují.
104. V § 190 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Insolvenční soud může insolvenčnímu správci uložit, aby mu poskytl součinnost
potřebnou k přípravě přezkumného jednání, a určit povahu této součinnosti.“.
105. § 191 zní:
„§ 191
(1) Přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu
přihlášených pohledávek. Pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých může
věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, se nezařazují na přezkumné jednání po dobu,
po kterou v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku přihlášenou pohledávku věřitel.
(2) Při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená
pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni
rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za
nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, zda se
pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení
přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti
němuž není přípustný opravný prostředek.“.
106. V § 197 odst. 2 se slova „jehož se“ nahrazují slovy „poučí insolvenční správce nebo
insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného
jednání“.
107. V § 198 odst. 2 se slova „podle obchodního zákoníku“ zrušují.
108. V § 203 odstavec 1 zní:
„(1) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky
jim postavené na roveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. O
uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí insolvenčního správce;
náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.“.

- 20 -

109. V § 203 odst. 3 se slova „Insolvenční správce“ nahrazují slovy „Osoba s dispozičními
oprávněními“.
110. V § 203 odst. 4 se slova „insolvenční správce“ nahrazují slovy „osoba s dispozičními
oprávněními“, slova „proti insolvenčnímu správci“ se nahrazují slovy „proti osobě
s dispozičními oprávněními“ a za slovo „zaviněním“ se vkládá slovo „insolvenčního“.
111. V § 203 odst. 5 se slova „insolvenčního správce“ nahrazují slovy „osoby s dispozičními
oprávněními“.
112. Za § 203 se vkládá nový § 203a, který zní:
„§ 203a
(1) V pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je
pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo
pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud
i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na
určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba
musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí
pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka
postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu
soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku
uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou
podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno.
Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje,
ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové
pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno.
(2) Řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1
písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně.“.
113. V § 204 odst. 1 se slovo „Zajištění“ nahrazuje slovy „Není-li dále stanoveno jinak, zajištění“.
114. V § 205 odst. 1 se slova „ke dni zahájení“ nahrazují slovy „k okamžiku, kdy nastaly účinky
spojené se zahájením“.
115. V § 205 odst. 2 se slova „v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým“
nahrazují slovy „k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční
soud“, slova „v době, kdy insolvenční soud vydal“ se nahrazují slovy „k okamžiku, kdy
nastaly účinky“ a slova „po vydání“ se nahrazují slovy „poté, co nastaly účinky“.
116. V § 207 odst. 1 se slovo „Do“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, do“.
117. V § 207 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je-li podle ustanovení o výkonu rozhodnutí nebo exekuci posouzení otázky, který
majetek nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, závislé na rozhodnutí soudu, pro
účely insolvenčního řízení vydá takové rozhodnutí insolvenční soud.“.

- 21 -

118. V § 208 se slovo „Do“ nahrazuje slovy „Nestanoví-li tento zákon jinak, do“.
119. V § 209 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, i když nejde o osobu
s dispozičními oprávněními“.
120. V § 212 odst. 2 se slova „, místa podnikání“ zrušují.
121. V § 212 odst. 4 se slova „,místo podnikání“ zrušují.
122. V § 217 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Insolvenční správce vyřadí ze soupisu majetkové hodnoty, o kterých v průběhu
insolvenčního řízení vyjde najevo, že nenáleží do majetkové podstaty; to platí bez zřetele
k tomu, že v době vyřazení se již osoba, která má z vyřazení prospěch, nemůže domáhat
vyloučení těchto majetkových hodnot z majetkové podstaty. Učiní tak po projednání s
věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční soud; tím není vyloučena možnost
opětovného soupisu vyřazených majetkových hodnot do majetkové podstaty.“.
123. V § 224 odstavec 1 zní:
„(1) Insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné
majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je
sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu
poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto
osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí
o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který
insolvenční správce tento majetek sepsal.“.
124. V § 224 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat
vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti
tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
125. V § 225 odst. 5 se za slovo „jestliže“ vkládají slova „tak z důvodů hodných zvláštního zřetele
určil“ a slova „v prvním stupni“ se nahrazují slovy „ve výroku rozhodnutí, jímž“.
126. V § 229 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,“.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).
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127. V § 229 se na začátek odstavce 4 vkládá věta „Ustanovením odstavce 3 nejsou dotčena
omezení uložená dlužníku s dispozičními oprávněními insolvenčním zákonem nebo
rozhodnutím insolvenčního soudu v průběhu insolvenčního řízení.“.
128. V § 229 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Od rozhodnutí o úpadku a je-li dlužník insolvenčním navrhovatelem, od
okamžiku, kdy se jím stal, platí o povinnostech dlužníka s dispozičními oprávněními
ustanovení § 36 a 37 přiměřeně.“.
129. V § 230 odstavec 2 zní:
„(2) Jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží
k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičními oprávněními vázána pokyny zajištěného
věřitele směřujícími k řádné správě; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny
zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže
zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má
právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další
v pořadí; jinak pokyny udělí v rámci dohlédací činnosti insolvenční soud, který současně
rozhodne o nákladech spojených s provedením jeho pokynu. Osoba s dispozičními
oprávněními může odmítnout pokyny zajištěného věřitele, má-li za to, že nesměřují k řádné
správě; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací
činnosti.“.
130. V § 230 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Není-li k pokynům zajištěného věřitele podle odstavce 2 připojen písemný
souhlas ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného zajištění,
osoba s dispozičními oprávněními neprodleně vyrozumí insolvenční soud. Insolvenční soud
v takovém případě nařídí do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda pokyny
zajištěného věřitele schvaluje. Při jednání lze projednat pouze námitky proti pokynům
zajištěného věřitele, které ostatní zajištění věřitelé uplatní písemně u insolvenčního soudu
nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění těchto pokynů v insolvenčním rejstříku; k později
podaným námitkám se nepřihlíží. K jednání předvolá insolvenční soud insolvenčního správce
a dlužníka a zajištěné věřitele, kterým poskytne poučení o námitkách podle věty třetí.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 4, proti němuž není odvolání přípustné, se doručuje
zvlášť insolvenčnímu správci, dlužníku a zajištěným věřitelům, kterých se týká.“.
131. V § 231 odstavec 2 zní:
„(2) V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu
pouze insolvenční soud.“.
132. V § 235 odst. 2 se za slovo „úkonů“ vkládají slova „, včetně těch, které tento zákon označuje
za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního
řízení,“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „, není-li dále stanoveno jinak“.
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133. V § 239 odst. 1 větě první se za slova „pouze insolvenční správce,“ vkládají slova „i když
nejde o osobu s dispozičními oprávněními," a část věty za středníkem se včetně středníku
zrušuje.
134. V § 239 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Tím není dotčeno právo insolvenčního správce
v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění,
požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto
peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění.“.
135. V § 246 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ze zákona; § 235 odst. 2 se nepoužije“.
136. V § 248 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo exekutorského zástavního
práva na nemovitostech“.
137. V § 248 se odstavec 4 zrušuje.
138. § 251 se zrušuje.
139. V § 253 se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní:
„Smlouva o vzájemném plnění“.
140. V § 253 odst. 1 se slova „od smlouvy odstoupit“ nahrazují slovy „odmítnout plnění“.
141. V § 253 odst. 2 se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“ a slova „od smlouvy odstupuje“ se
nahrazují slovy „odmítl plnění“.
142. V § 253 odst. 4 se slova „Odstoupí-li insolvenční správce od smlouvy“ nahrazují slovy
„Odmítne-li insolvenční správce plnění“ a za slova „přihláškou pohledávky“ se vkládají slova
„, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění“.
143. V § 254 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „, a to nejpozději do 30 dnů od
prohlášení konkursu“.
144. V § 256 odst. 3 se slovo „podmíněnou“ nahrazuje slovy „vázanou na splnění odkládací
podmínky“.
145. V § 258 se na konci textu věty první doplňují slova „, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
odstoupení od smlouvy“.
146. V § 263 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
přerušují se soudní a rozhodčí řízení, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být
uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, prohlášením konkursu.“ a na
konci textu věty druhé se doplňují slova „; možnost postupovat podle ustanovení § 141a tím
není dotčena“.
147. V § 263 odst. 4 se slova „správní orgán nebo jiný orgán“ nahrazují slovy „rozhodce nebo
stálý rozhodčí soud“.
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148. V § 264 odst. 1 se za slova „kdy soudu“ vkládají slova „, rozhodci nebo stálému rozhodčímu
soudu, u kterého je řízení vedeno,“.
149. V § 264 odst. 2 se za slovo „soudem“ vkládají slova „, rozhodcem nebo stálým rozhodčím
soudem, u kterého je řízení vedeno,“.
150. V § 265 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu věřitelé
uplatňovali proti dlužníku pohledávky nebo jiná práva, které se týkají majetkové podstaty
nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh těchto věřitelů
nebo insolvenčního správce, jde-li o spory o rozsah majetkové podstaty, s výjimkou sporů o
vyloučení majetku z ní, nebo jde-li o řízení o nárocích s právem na uspokojení ze zajištění
anebo o řízení o pohledávkách za majetkovou podstatou nebo o pohledávkách postavených
jim na roveň. Dnem, kdy soudu, rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu, u kterého je řízení
vedeno, došel návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení
místo dlužníka.
(2) V řízeních o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty,
které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním
řízení pohlíží jako na přihlášené, lze po prohlášení konkursu pokračovat, jen rozhodl-li o tom
na návrh osoby, která takové nároky uplatňuje, nebo na návrh insolvenčního správce
insolvenční soud; obdobně to platí, jde-li o řízení přerušená prohlášením konkursu podle §
263, kterých se netýká úprava obsažená v § 264 a odstavci 1. Proti rozhodnutí o tomto návrhu
není odvolání přípustné. Rozhodnutí se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a
navrhovateli.“.
151. V § 266 odstavec 1 zní:
„(1) Prohlášením konkursu se ze soudních a rozhodčích řízení nepřerušují
a) trestní řízení,
b) dědické řízení a řízení o pozůstalosti,
c) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
d) řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje jako
osoba oprávněná nebo jako osoba povinná,
e) řízení ve věcech ochrany osobnosti a ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické
osoby; to neplatí, je-li dlužník podnikatelem nebo je-li požadováno peněžité plnění,
f) řízení ve věcech veřejných rejstříků podle zvláštního právního předpisu,
g) řízení ve věcech kapitálového trhu,
h) řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce,
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i) řízení, ve kterých je dlužník jediným účastníkem.“.
152. V § 266 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Úpravou podle odstavců 1 až 3 nejsou dotčena ustanovení § 140a až § 140e.“.
153. V § 267 odst. 1 se věta první zrušuje.
154. V § 267 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ustanovení § 140e tím není dotčeno.“.
155. V § 267 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
156. V § 269 odst. 2 se za slova „Jestliže v době“ vkládají slova „od okamžiku, kdy nastaly účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení, do“.
157. V § 269 odstavec 3 zní:
„(3) Jestliže v důsledku neplatnosti smluv mezi manželi podle odstavce 1 dochází ke
změně práv zapsaných v katastru nemovitostí, podá insolvenční správce příslušnému
katastrálnímu pracovišti návrh na vklad, který doloží potvrzením obsahujícím údaje o tom,
k jaké změně práv došlo.“.
158. V § 277 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
159. § 278 se zrušuje.
160. V § 281 odst. 2 se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.
161. V § 283 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za
kterých ke zpeněžení došlo, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k založení do
insolvenčního spisu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení.
(5) Není-li dále staveno jinak, nepřecházejí zpeněžením majetkové podstaty na
nabyvatele závazky váznoucí na věci.“.
162. V § 284 se na začátek odstavce 2 vkládá věta „Zákonnými předkupními právy je insolvenční
správce při zpeněžování majetkové podstaty vázán.“.
163. V § 284 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty vázán zákonným
předkupním právem nájemce bytu, kterým je fyzická osoba, k jednotce zahrnuté do
majetkové podstaty při jejím prvním převodu podle § 1187 občanského zákoníku.
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(4) Insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty vázán povinností
nabídnout převod jednotky zahrnuté do majetkové podstaty oprávněným osobám v souladu
s § 1188 občanského zákoníku. Insolvenční správce je dále při zpeněžování podstaty vázán
zákonným předkupním právem tvořeným právy nájemců podle zákona o vlastnictví bytů.

(5) Insolvenční správce zajistí provedení všech úkonů, která jsou k provedení převodů
podle odstavců 3 a 4 nezbytná; za to mu od osob oprávněných podle odstavců 3 a 4 náleží
náhrada nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech potřebných úkonů a odměna
stanovená podle zvláštního právního předpisu. Nevyužije-li osoba oprávněná podle odstavce
3 nebo 4 práva na převedení jednotky do 3 měsíců ode dne doručení nabídky insolvenčního
správce, může insolvenční správce zpeněžit jednotku postupem podle tohoto zákona.“.
164. V § 285 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních
práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále
stanoveno jinak.“.
165. V § 285 odstavec 4 zní:
„(4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v
rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena,
s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.“.
Poznámky pod čarou č. 42 až 44 se zrušují.
166. V § 289 odstavec 3 zní:
„(3) Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze
napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne
zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.“.
167. V § 290 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
168. V § 291 odstavec 1 zní:
„(1) Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele
všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pohledávek
proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy.“.
169. V § 291 odst. 2 se slova „obchodního zákoníku“ nahrazují slovy „zvláštního právního
předpisu“.
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170. § 293 zní:
„§ 293
(1) Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která
slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele
směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný
věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný
věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit
zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční
správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit
výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci
dohlédací činnosti.
(2) Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst.
2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.“.
171. V § 295 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „, i když jim svědčí zákonné
předkupní právo“ a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „; považují se však za platné,
pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten,
kdo ji sám způsobil“.
172. V § 297 odst. 1 se za slovo „lze“ vkládají slova „ke krytí odměny a hotových výdajů
insolvenčního správce, pohledávek věřitelů vzniklých za trvání moratoria ze smluv podle §
122 odst. 2, pohledávek věřitelů z úvěrového financování a nákladů spojených s udržováním
a správou majetkové podstaty“.
173. V § 298 odst. 2 se za slova „zpeněžením“ vkládají slova „podle odstavce 4, nestanoví-li
insolvenční soud jinak,“.
174. V § 298 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce
2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu
v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas
podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda
návrhu insolvenčního správce vyhoví.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
175. V § 298 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle
odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému věřiteli, jemuž
má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen tyto osoby mohou
proti rozhodnutí podat odvolání.“.
176. § 299 se zrušuje.
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177. V § 300 se pod označení paragrafu vkládá nadpis, který zní:
„Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty“.
178. Na konci § 300 se doplňuje věta „Jestliže zpeněžením majetkové podstaty zanikají věcná
práva ke zpeněženému majetku, vydá insolvenční správce nabyvateli zpeněženého majetku
neprodleně potvrzení o zániku těchto věcných práv. “.
179. V § 301 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Odvoláním lze namítat také to, že nebyly
splněny předpoklady pro povolení částečného rozvrhu.“.
180. V § 304 odst. 3 se slova „uvede ve vyhlášce na úřední desce“ nahrazují slovy „zveřejní
insolvenční soud vyhláškou“ a za slovo „věřitelům“ se vkládají slova „a státnímu
zastupitelství“.
181. V § 304 odstavec 5 zní:
„(5) Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat
rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.“.
182. V § 304 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci,
dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti těmto
rozhodnutím mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám nebylo
vyhověno.“.
183. V § 305 odst. 1 se slova „§ 298 a § 299 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 167 a 298“.
184. V § 305 odstavec 2 zní:
„(2) Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech
pohledávek uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje
insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle §
122 odst. 2, poté pohledávky věřitelů z úvěrového financování, poté poměrně náklady
spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pracovněprávní pohledávky
dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí o úpadku a poté pohledávky věřitelů na
výživném ze zákona a poté pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví;
ostatní pohledávky se uspokojí poměrně. Výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 lze však
použít k uspokojení jiných pohledávek až po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele.“.
185. V § 314 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „nebyl zjištěn“.
186. V § 314 odst. 1 písm. b) se slovo „nepřesahuje“ nahrazuje slovem „přesahující“.
187. V § 316 odst. 4 se slovo „obrat“ nahrazuje slovy „roční úhrn čistého obratu“, částka „100 000
000 Kč“ se nahrazuje částkou „50 000 000 Kč“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „50“.
188. V § 316 odst. 5 se slova „15 dnů po“ zrušují.
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189. V § 316 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Jde-li o insolvenční návrh věřitele a dlužník před rozhodnutím o úpadku požádá o
prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu podle odstavce 5, insolvenční soud v
rozhodnutí o úpadku prodlouží tuto lhůtu nejdéle o 30 dnů.“.
190. V § 329 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
191. V § 330 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.
192. Za § 330 se vkládá nový § 330a, který zní:
„§ 330a
(1) Za trvání reorganizace platí přiměřeně ustanovení § 246 odst. 4 a § 253 až 260.
Práva náležející podle těchto ustanovení insolvenčnímu správci, vykonává dlužník
s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru; o porušení této povinnosti
platí § 330 odst. 2 věta druhá.
(2) U smlouvy o vzájemném plnění platí, že dlužník s dispozičním oprávněním,
který se do 30 dnů od povolení reorganizace nevyjádří tak, že odmítá splnění, musí smlouvu
splnit.“.
193. V § 331 se slova „zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty“
nahrazují slovy „pokračuje ve zjišťování majetkové podstaty a jejím soupisu, vede incidenční
spory“.
194. V § 333 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Jde-li však o reorganizaci povolenou na
základě návrhu na povolení reorganizace podaného věřitelem nebo nemá-li dlužník právo
sestavit reorganizační plán, náleží právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního
orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka věřitelskému výboru.“.
195. V § 335 odst. 1 se věta druhá zrušuje.
196. V § 336 odst. 2 se za slova „insolvenčním správcem“ vkládají slova „, ustanovení § 51 odst. 2
tím však není dotčeno“.
197. V § 339 odst. 6 se za slova „odstavce 4,“ vkládají slova „může o tom, kdo má přednostní
právo sestavit reorganizační plán, rozhodnout schůze věřitelů. Nerozhodne-li schůze věřitelů
podle věty první,“ a za slova „další osoby“ se vkládají slova „, které návrh na povolení
reorganizace podaly, nebo které se k němu připojily“.
198. V § 340 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Náležitosti reorganizačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.“.
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199. V § 347 odst. 1 se za slovo „pohledávek“ vkládá slovo „hlasujících“.
200. V § 354 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Týká-li se omezení dispozičních práv dlužníka
nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné
katastrální pracoviště.“.
201. V § 356 odst. 1 se za slova „vůči dlužníkovi“ vkládají slova „, a to i v případě, že svou
pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili“.
202. V § 356 odst. 4 se slova „vkládají nebo“ a slova „a uvedeno i znění záznamu“ zrušují.
203. V § 363 odst. 1 písm. b) se za slova „oprávněná osoba“ vkládají slova „nebo osoba určená
schůzí věřitelů“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „, a do 30 dnů poté nebude
podán návrh na svolání schůze věřitelů za účelem rozhodnutí o tom, která jiná osoba má
přednostní právo sestavit reorganizační plán, anebo tato jiná osoba nesestaví ve stanovené
lhůtě reorganizační plán nebo jej vezme zpět“.
204. V § 363 odst. 1 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.
205. V § 363 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje písmeno
g), které zní:
„g) dlužník po schválení reorganizačního plánu neuhradil pohledávky za majetkovou
podstatou a pohledávky postavené jim na roveň podle § 348 odst. 1 písm. e).“.
206. V § 367 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) banky a spořitelního a úvěrového družstva poté, kdy zanikla licence nebo povolení
podle zvláštních právních předpisů upravujících jejich činnosti,“.
207. V § 373 odst. 2 písm. b) se slova „[§ 2 písm. g)]“ zrušují.
208. V § 373 odst. 4 se slova „[§ 2 písm. g)]“ zrušují.
209. V § 385 odst. 2 písm. b) se slova „[§ 2 písm. g)]“ zrušují.
210. V § 385 odst. 4 se slova „[§ 2 písm. g)]“ zrušují.
211. § 389 zní:
„§ 389
(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho
hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o
a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá
dluhy z podnikání, nebo
b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.
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(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku
oddlužením, jestliže
a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo
b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve
kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo
d), anebo
c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.
(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.“.
212. V § 392 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) V písemném souhlasu věřitele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká
bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, podpis dlužníkova manžela na návrhu na povolení
oddlužení se nevyžaduje. Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění
oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, připojí
dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o
důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny.“.
213. Za § 394 se vkládá nový § 394a, který včetně nadpisu zní:
„§ 394a
Společný návrh manželů na povolení oddlužení
(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení
oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby oprávněné
podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde o manžele ke dni,
kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.
(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné
prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely
schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném
jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.
(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání
insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení
nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.“.
214. V § 395 odstavec 2 zní:
„(2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní
výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v
insolvenčním řízení.“.
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215. V § 395 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
216. V § 397 odstavec 1 zní:
„(1) Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo
zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník je
oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku
prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o
jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam
majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.“.
217. Za § 397 se vkládá nový § 397a, který zní:
„§ 397a
V průběhu oddlužení platí přiměřeně ustanovení § 253 až 260. Práva náležející podle
těchto ustanovení insolvenčnímu správci, vykonává nadále insolvenční správce.“.
218. V § 398 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a zpeněžení majetkové podstaty
při oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové podstaty v konkursu“.
219. V § 399 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Insolvenční správce se na své nebezpečí a na
své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit na schůzi věřitelů podle odstavce 1 jinou
osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce takové
schůze zúčastnil osobně.“.
220. V § 402 odst. 5 se slova „; učiní tak do skončení schůze věřitelů a v případě uvedeném v §
399 odst. 3 do 15 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku“ nahrazují
slovy „v rozhodnutí o schválení oddlužení (§ 406)“.
221. V § 403 odst. 1 se za slovo „odůvodňovaly“ vkládají slova „odmítnutí nebo“.
222. V § 403 odst. 2 se za slovo „odůvodňovaly“ vkládají slova „odmítnutí nebo“.
223. V § 403 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili
námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy
z podnikání.“.
224. V § 405 odst. 1 se za slovo „odůvodňovaly“ vkládají slova „odmítnutí nebo“ a část věty za
středníkem se včetně středníku zrušuje.
225. V § 406 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, včetně majetku, který se stane
součástí majetkové podstaty podle § 412 odst. 1 písm. b)“.
226. V § 408 odstavec 1 zní:
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„(1) O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně
majetku náležícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení obdobně ustanovení
tohoto zákona o účincích prohlášení konkursu, včetně zániku společného jmění dlužníka a
jeho manžela. Jde-li o oddlužení povolené na základě společného návrhu manželů (§ 394a),
považuje se od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty, všechen majetek těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, které
nezaniká.“.
227. V § 408 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky
schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty dlužník. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový
majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které
nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky
schválení oddlužení.
(3) Majetek, který slouží k zajištění, insolvenční správce po schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty zpeněží jen na žádost zajištěného věřitele, jestliže
zpeněžením ostatního majetku dojde k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů
nebo jestliže zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.
228. V § 409 odstavec 2 zní:
„(2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době
schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku
účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci
rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o
majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky
schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové
podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání
oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při
oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení.“.
229. V § 410 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Insolvenční správce se na své nebezpečí a na
své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou; to
neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce přezkumného jednání
zúčastnil osobně.“.
230. V § 410 odst. 2 se za slova „insolvenčním správcem“ vkládají slova „, ustanovení § 51 odst. 2
tím však není dotčeno“.
231. V § 412 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který
dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke
zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám
nad rámec splátkového kalendáře,“.
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232. V § 412 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6
kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu
předkládání,“.
233. V § 412 odst. 1 písm. e) se slovo „plánu“ nahrazuje slovy „účinků schválení“.
234. V § 412 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků
schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.“.
235. V § 414 odst. 1 se slova „po slyšení dlužníka“ zrušují.
236. V § 414 odst. 4 se slova „plněním splátkového kalendáře“ zrušují.
237. V § 418 odst. 1 písm. c) se slovo „plánu“ zrušuje.
238. V § 418 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu
řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo
okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý
záměr.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
239. V § 418 odst. 4 ve větě první se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 3“.
240. V § 418 odst. 5 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 3“ a slova „odstavci 3“ se nahrazují
slovy „odstavci 4“.
241. V § 420 odst. 2 se slova „místo podnikání“ nahrazují slovem „sídlo“.
242. V § 421 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo insolvenční soud“.
243. V § 422 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Takovou žádost lze podat kdykoliv v průběhu
insolvenčního řízení.“.
244. V § 423 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Do insolvenčního rejstříku se na nezbytně nutnou dobu nevkládají podání či jiné
písemnosti, jejichž okamžité zveřejnění by mařilo účel insolvenčního řízení.“.
245. V § 424 odst. 1 se slova „vyvěšením na úřední desce soudu a současným“ zrušují.
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246. V § 431 písmeno a) zní:
„a) náležitosti záznamu podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu,
vyrozumění o soupisu, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou
nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, formuláře
přihlášek pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich úschovu a
nahlížení do nich, náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti reorganizačního plánu, náležitosti
zprávy o reorganizačním plánu, formuláře návrhu na povolení oddlužení a náležitosti
formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro
insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které
v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. III
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. …/2013 Sb., se mění
takto:
1.

V § 3 odst. 2 se slova „u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního
zákona3) bez ohledu na způsob řešení úpadku tohoto dlužníka“ nahrazují slovy „jehož úpadek
je řešen reorganizací, nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního
předpisu13) za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň
částku 100 000 000 Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním
poměru“.
Poznámka pod čarou č. 13 zní:
„13) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.

2.

V § 4 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

3.

V § 4 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f),
které zní:
„f) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu
insolvenčních správců.“.
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4.

V § 5 odst. 2 písm. b) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

5.

V § 5 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu
insolvenčních správců.“.

6.

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:
„§ 5a
Sídlo a provozovna insolvenčního správce
(1) Sídlem insolvenčního správce je místo, ve kterém skutečně a převážně vykonává
činnost.
(2) Je-li insolvenční správce
a) advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů,
b) daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových
poradců,
c) auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů,
d) notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.“.
(3) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční
společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané
v obchodním rejstříku.
(4) Provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech a
hodinách (dále jen „úředních hodinách“) insolvenční správce skutečně vykonává činnost.
(5) Činnost insolvenčního správce může být vykonávána ve více provozovnách,
pokud k nim insolvenční správce má vlastnické nebo užívací právo. V obvodu jednoho
okresního soudu však může mít pouze jednu provozovnu. V obvodu jednoho krajského soudu
může mít insolvenční správce více provozoven. Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho
krajského soudu více provozoven, zapíše se do příslušné části seznamu vedené podle obvodů
krajských soudů pouze ta provozovna, u které připojil prohlášení o odborném zaměření na
řešení úpadku dlužníka konkursem jako první v pořadí.
(6) Jde-li o fyzickou osobu, veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost,
které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 2, zapíše se do
zvláštního seznamu pouze sídlo insolvenčního správce.
(7) Sídlo a provozovna musí být označena jménem, popřípadě jmény, příjmením a
identifikačním číslem insolvenčního správce, který je fyzickou osobou, a obchodní firmou
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a identifikačním číslem s uvedením jména, popřípadě jmen a příjmení ohlášeného společníka
insolvenčního správce, který je veřejnou obchodní společností.
(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o úředních hodinách provozovny, o
označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
zajišťovat v provozovně.“.
7.

§ 17 včetně nadpisu zní:
„§ 17
Členění a obsah seznamu
(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam
hostujících insolvenčních správců.
(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní
společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního
správce.
(3) Obecná část seznamu se vede
a) podle obvodů okresních soudů pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení
úpadku dlužníka oddlužením, a
b) podle obvodů krajských soudů na seznamy insolvenčních správců odborně zaměřených na
řešení úpadku dlužníka konkursem.
(4) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní
společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního
správce dlužníka podle § 3 odst. 2.
(5) Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.
(6) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní
společností, do seznamu podle odstavce 3 odpovídá počet zápisů
a) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením,
b) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.
(7) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní
společností, do seznamu podle odstavce 4 odpovídá počet zápisů počtu ohlášených
společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle
§ 3 odst. 2.
(8) Vznikne-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost
insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den více osobám, zapisují se tyto
osoby v příslušných částech seznamu v abecedním pořadí.
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(9) Do seznamu hostujících insolvenčních správců se zapisují osoby, které mají právo
dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále hostující
insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost
insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.“.
8.

V § 19 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které
zní:
„c) odborné zaměření insolvenčního správce.“.

9.

V § 19 odstavec 2 zní:
„(2) Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše adresa
provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost vykonávat. Ve
své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti v provozovně.
K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání místa, v němž má
insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro užívání místa postačí
písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory umístěny, že s umístěním
souhlasí.“.

10.

V § 19 se odstavce 3 až 7 zrušují.

11.

§ 27 zní:
„§ 27
(1) Ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do seznamu
hostujících insolvenčních správců na základě:
a) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace,
b) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení dokladu
o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti.
(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat také označení adresy pro doručování
na území České republiky.
(3) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních
5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.“.

12.

§ 28 zní:
„§ 28
(1) Pro zápis zahraniční společnosti do seznamu hostujících insolvenčních správců
platí ustanovení § 27 odst. 1 a 2 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání
odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.
(2) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech
zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.“.
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13.

V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „do seznamu“ vkládají slova „hostujících
insolvenčních správců“.

14.

V § 29 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) údaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilost.“.

15.

V § 36 odst. 2 písm. b) se za slovo „skutečně“ vkládají slova „a převážně“ a za slovo
„činnost“ se vkládají slova „, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém
skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává činnost“.

16.

V § 36b nadpis pod označením paragrafu zní:
„Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“.

17.

V § 36b odst. 1 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 19 odst. 2 neuvede
1. jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost, nebo
2. jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost ve vymezených
úředních hodinách.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
A. OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších
předpisů
1. Důvod předložení a cíle
1. 1

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších
předpisů.
1. 2

Definice problému

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací
vlády na rok 2012, který byl schválen usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011, č. 941. Podle
tohoto vládního dokumentu má Ministerstvo spravedlnosti předložit Vládě České republiky
předmětnou novelu do prosince roku 2012, jejíž součástí má být i vyhodnocení dopadů regulace
navrhované právní úpravy (RIA).
Hlavní principy celkového pojetí nového insolvenčního zákona, který nabyl účinnosti dne
1. ledna 2008, vycházely z analýzy negativního působení materie zákona o konkursu a vyrovnání.
Insolvenční zákon se snažil zakotvit absentující nebo nekvalitně zpracované instituty zákona
o konkursu a vyrovnání. Mimo jiné byly posíleny principy pozitivní motivace dlužníka i jeho
věřitelů u všech způsobů řešení úpadku, zakotveny základní zásady insolvenčního řízení či zaveden
nový systém regulace insolvenčních správců. V reakci na vzrůstající zadlužování spotřebitelů
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a v souladu s již zavedeným trendem v severoatlantických státech byl zakotven nový způsob řešení
úpadku dlužníka – nepodnikatele (spotřebitele). Institut oddlužení preferuje sociální účel před
ekonomickým, umožňuje dlužníku nový start a motivuje ho k aktivnímu zapojení se do umořování
svého dluhu vůči věřitelům. Zásadním krokem směrem k posílení principu publicity
a transparentnosti insolvenčního řízení bylo zavedení veřejně přístupného insolvenčního rejstříku.
Insolvenční zákon zavedl mnoho nových institutů, jejichž efektivnost nebylo, vzhledem k absenci
jakýchkoli obdobných zkušeností z minulosti, možné odhadnout. Po uplynutí více než čtyř let ode
dne účinnosti insolvenčního zákona uběhla dostatečně dlouhá doba pro posouzení prvních
zkušeností s aplikací nového úpadkového práva.
V návaznosti na Plán legislativních prací vlády si Ministerstvo spravedlnosti vytklo za cíl
připravit novelu insolvenčního zákona, která by představovala odpovídající reakci na komplexní
posouzení kladů a záporů nového úpadkového práva obsaženého v tomto zákoně. Za účelem
komplexního zmapování aplikační praxe iniciovalo Ministerstvo spravedlnosti veřejnou konzultaci
„Dosavadní zkušenosti s novým insolvenčním řízením“ a prostřednictvím příslušného dotazníku1
oslovilo široký okruh adresátů2, jejichž zkušenosti s novým insolvenčním zákonem3 byly
podkladem pro identifikaci problémových oblastí a staly se základem pro systémovou revizi
insolvenčního zákona a dalších právních předpisů.
Vyhodnocení veřejné konzultace, analýzu doručených podnětů a přípravu předkládané
novely realizovalo Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „Ministerstvo spravedlnosti“ nebo
„ministerstvo“) v úzké spolupráci se stálou expertní skupinou pro insolvenční právo S 22 zřízenou
ministrem spravedlnosti dne 19. prosince 2007. Členy této odborné skupiny jsou zástupci a členové
Nejvyššího soudu ČR, Vrchního soudu v Praze, Krajského soudu v Ostravě a Hradci Králové,
České bankovní asociace, Asociace insolvenčních správců, České advokátní komory, Komory
auditorů ČR, Národní ekonomické rady vlády (NERV), občanského sdružení Turnarround
management association ČR a další osoby působící v akademické a soukromé sféře.4

1

Dotazník je samostatnou Přílohou č. 1.
Seznam adresátů veřejné konzultace je samostatnou Přílohou č. 2.
3
Souhrnná tabulka podnětů „Veřejná konzultace Ministerstva spravedlnosti – dosavadní zkušenosti s novým
insolvenčním řízením“ je samostatnou Přílohou č. 3.
4
Seznam členů expertní skupiny naleznete na http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/expertni-skupina.html.
2
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1. 3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Identifikace problémů a dotčených subjektů, popis cílového stavu, kterého má být dosaženo,
a rizik spojených s nečinností
Mluví-li se o podpoře podnikatelského prostředí v České republice, má se tím na mysli
podpora především začínajících podnikatelů a zanedbává se vliv a význam úpadkového práva jako
takového. Je důležité si uvědomit, že úpadkové právo plní v každém státě s tržní ekonomikou svou
nezastupitelnou funkci. Úpadkové právo má výrazný dopad na trh a chování jeho účastníků.
Obecně platí, že na míru vyspělosti tržního hospodářství lze usuzovat mimo jiné z toho, jakým
způsobem přistupují jednotliví účastníci trhu k subjektům, které v soutěžním prostředí neuspěly,
respektive se ve svém podnikání pokoušejí o druhou šanci. Jedním ze znaků kvalitního úpadkového
práva je možnost rychlého výstupu problematických subjektů z hospodářského systému a omezení
dopadů ztrát vzniklých činností dlužníka (úpadce) na ostatní podnikatele, domácnosti a finanční
instituce. Úpadkové právo má tudíž významnou roli z hlediska kreditního a systémového rizika,
a přímo tak ovlivňuje podmínky pro finanční stabilitu v české ekonomice. Pravidla jednání
s neúspěšnými účastníky hospodářské soutěže ochraňují nejen základní práva těchto dlužníků, ale
také těch, kteří jako věřitelé nesou následky neúspěchů svých dlužníků. S tím bezprostředně
souvisí požadavek na transparentnost a předvídatelnost insolvenčního práva, který lze z pohledu
potenciálních investorů považovat za klíčový. Umožňuje totiž investorům porozumět právní úpravě
úpadkového práva a zhodnotit rizika a náklady, která jsou spojená s jejich postavením věřitele
v případě, že dojde k úpadku dlužníka.
Podnikání, jakožto soustavná samostatná činnost, kterou určitá osoba vykonává za účelem
dosažení zisku, je ve své podstatě činnost riziková, která vyžaduje sebevědomí, samostatnost
a určitou ochotu riskovat. Zakládání podniků, úspěchy a neúspěchy v podnikání patří k realitě
tržního hospodářství. V české společnosti jsou potíže v podnikání nebo dokonce neúspěch vnímány
jako nestandardní hospodářský vývoj v životě podnikatele a osoba, která se do úpadku dostane,
získá stigma neúspěchu, což značně komplikuje nový start. Přitom uzavření podniku je vnímáno
v kontextu globálního hospodářství jako prvek slučitelný s hospodářským rozvojem, což také
uznává Evropská charta pro malé podniky5. Je důvod se domnívat, že rostoucí světová konkurence
nutí podnikatele rychleji a pružněji reagovat, dokonce i uzavřením podniku a otevřením nového.

5

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_cs.pdf
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Odborné studie potvrzují úzký vzájemný vztah mezi mírou vzniku a zániku, a naznačují tak
nepřetržitý proces kreativní destrukce, v rámci kterého firmy s nízkou produktivitou trh opouštějí
a jsou nahrazovány novými. Nízká míra přežití tak nemusí nutně znamenat důvod k obavám –
vstup nových firem je součást tržního procesu, kterým podnikatelé reagují na realitu trhu. Právě
stigma neúspěchu podnikání je jedním z důvodů, proč mnoho malých a středních podniků
své finanční potíže skrývá tak dlouho, až je na jejich řešení příliš pozdě. Pro možnost zabránit
úpadku je včasné jednání zásadní; záchrana podniku je pak mnohem snazší, neboť dovoluje sanační
způsob řešení úpadku, jenž je mnohdy výhodnější, než likvidační způsob řešení úpadku. Zahraniční
data uvádějí, že každoročně ukončí svou podnikatelskou činnost v Evropě asi milion subjektů,
přičemž pouze 50 % podniků přežije prvních pět let své existence. Důkazy nasvědčují tomu, že
podnikatelé, kteří byli v úpadku, se z vlastních chyb učí a napodruhé jsou všeobecně úspěšnější.
Platí totiž nejen pro podnikání, že pokrok a invence nenastanou vyhýbáním se chybám, ale naopak
poučením se z nich. Výzkumy ukazují, že podnikání zahájené osobami, které již v minulosti
podnikaly (lhostejno, jak úspěšně), vykazuje rychlejší růst, pokud jde o celkový obrat podniku
a vyšší míru tvorby pracovních míst. Podniky takových osob vykazují rovněž vyšší míru přežití,
než podniky založené osobami dosud nezkušenými.6 V České republice, podle dostupných
informací7, až 41 % společností vzniklých v roce 2011 bylo založeno osobami, které již v minulosti
podnikaly.
Vnímání úpadkového práva v našem prostředí je do značné míry ovlivněno zkušeností,
kterou česká společnost získala v době účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.
Stigma, které se ve společnosti zakořenilo, se díky nové úpravě obsažené v insolvenčním zákoně
daří odstraňovat. Tento proces však není „během na krátké trati“, jelikož část společnosti dosud
nezaznamenala, že nedostatky, které charakterizovaly zákon o konkursu a vyrovnání,
byly odstraněny přijetím insolvenčního zákona. Vyhodnocením dostupných dat z ukončených
insolvenčních řízení8 lze zjistit, že nové úpadkové právo přineslo nesrovnatelné zlepšení oproti
úpadkovému právu regulovanému zákonem o konkursu a vyrovnání. Průměrná délka insolvenčního
řízení ukončeného zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení činí (podle analyzovaných
dat) 1 rok a 7 měsíců. Obecně insolvenční řízení trvalo nejdéle 3 roky a 3 měsíce. Podle

6

Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Překonání stigmatu neúspěchu podnikání – politika druhé šance - Provádění lisabonského partnerství pro růst
a zaměstnanost /* KOM/2007/0584 konečném znění */. Dokument naleznete na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0584:cs:HTML
7
http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315-tz120116.
8
Srov. část 3.1 tohoto materiálu.
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každoročního reportu Doing bussines 20129, vydávaného pod hlavičkou Světové banky, je délka
insolvenčního řízení vyjádřená koeficientem 3, 2 roky, což odpovídá nejdéle trvajícímu
insolvenčnímu řízení podle dat z dosud ukončených insolvenčních řízení. Ve srovnání s údaji
v reportu za rok 200610 se novou úpravou podařilo zkrátit délku insolvenčního řízení téměř
trojnásobně (z 9,2 let).
Data dokazují, že i v míře uspokojení bylo novou úpravou dosaženo značného pokroku,
když v roce 2006 byla míra uspokojení věřitelů vyjádřena 17, 8 centy na dolar, kdežto v roce 2012
je Česká republika již na 33. místě v míře uspokojování věřitelů s 56 centy na dolar.
Veřejná konzultace vygenerovala široký přehled problémových zkušeností s novým
insolvenčním řízením, jakož i množství (leckdy i protikladných) názorů na to, k jakým změnám
úpadkového práva má dojít prostřednictvím systémové revize insolvenčního zákona. Veřejná
konzultace tak přinesla řadu racionálních podnětů, které byly základem pro přípravu předkládaného
materiálu. Některé z podnětů tkvěly v nepochopení dané problematiky a část z nich mezitím
vyřešila judikatura soudů vyšších stupňů (Nejvyššího soudu nebo odvolacích vrchních soudů).
Doručené podněty byly vytřízeny v závislosti na typu respondenta, ať již šlo o orgány veřejné
správy, insolvenční správce, dlužníky nebo o věřitele. Stanovisko Ministerstva spravedlnosti
ke konkrétním podnětům je uvedeno v souborné tabulce, přičemž o některých problematických
otázkách je blíže pojednáno v obecné nebo zvláštní části tohoto materiálu. Z velkého množství
reakcí bylo možné detekované zkušenosti rozdělit do následujících okruhů:
i.

určování insolvenčních správců,

ii.

věřitelské orgány,

iii.

souběh exekuce a insolvenčního řízení,

iv.

uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně úpravy postavení zajištěných věřitelů,

v.

oddlužení (včetně společného oddlužení manželů),

vi.

reorganizace,

vii.

odměňování insolvenčních správců,

viii.

předkládaný návrh zákona respektuje úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanském zákoníku, který nabyde účinnosti 1. 1. 2014, byť se nevydává cestou
terminologického přizpůsobování jako samostatného důvodu změny insolvenčního zákona,

9

http://www.doingbusiness.org/
Ditto.

10
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ix.

různé – v rámci tohoto okruhu lze zdůraznit soubor opatření, jejichž zavedením dojde ke
snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů (justičního systému obecně)
a insolvenčních správců.

i. Proces určování insolvenčních správců
Ustanovování insolvenčních správců do insolvenčního řízení může probíhat a v jednotlivých
státech probíhá v zásadě dvojím způsobem. Buď je výběr insolvenčního správce na uvážení
insolvenčního soudu, který insolvenčního správce vybírá ze seznamu kvalifikovaných osob tzv. nominační systém (nezáleží na tom, zda jsou v seznamu zapsány pouze osoby, které získaly
licenci, jako v současné době v České republice, nebo zda jsou do seznamu zapsány pouze osoby,
které splňují kvalifikační předpoklady, jako například v Německu) nebo je výběr insolvenčních
správců prováděn na základě rozpisu (jako u soudců), neboli na základě rotačního systému. Jiné
způsoby, které zpravidla doplňují předchozí metody výběru, jsou založeny na různých formách
aktivního zapojení se věřitelů (srov. § 29 odst. 1 insolvenčního zákona) nebo dlužníka do procesu
výběru insolvenčního správce.
Podle ustanovení § 29 odst. 1 insolvenčního zákona platí pro všechny způsoby řešení
úpadku, že na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé
usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že
ustanovují nového insolvenčního správce. Zároveň ustanovení § 25 odst. 1 tohoto zákona jasně
stanoví, že je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví
insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu. Z tohoto pohledu je zřejmé, že určení osoby
insolvenčního správce je primárně svěřeno do rukou věřitelů. Na rozdíl od zákona o konkursu
a vyrovnání, který neobsahoval žádnou regulaci, insolvenční zákon umožňuje při výběru správce
působení trhu a zároveň zajišťuje, aby i v prvních měsících řízení, kdy tržní mechanismus výběru
správce věřiteli funguje s jistým zpožděním, byl insolvenční správce ustanoven rozhodnutím
insolvenčního soudu (§ 25 insolvenčního zákona). Úvodní ustanovování insolvenčních správců do
řízení je pojistkou pro situace, v odborné literatuře popsané, tzv. všeobecné racionální apatie
věřitelů11, kdy věřitelé rezignují nejen na výběr insolvenčního správce, ale i na kontrolu nad celým
insolvenčním řízením; je též pojistkou pro případy, kdy se věřitelé ještě nestihli adaptovat na
probíhající insolvenční řízení. Na prvním místě jsou to však věřitelé, kteří mohou sami ovlivnit

11

Srov. Richter, T. Insolvenční právo, 1. Vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 143
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výběr insolvenčního správce, právě prostřednictvím § 29 insolvenčního zákona. Zbývá tedy nalézt
do doby, než se věřitelé adaptují na chod insolvenčního řízení, takový způsob úředního určování
osoby insolvenčního správce, který zajistí, aby šlo o výběr co nejvíce spravedlivý a objektivní
(vyvažující vliv různých zájmových skupin, jenž může působit protisměrně k naplnění účelu
insolvenčního řízení). V porovnání s úpravou ustanovování správců konkursních podstat obsaženou
v zákoně o konkursu a vyrovnání lze současnou úpravu (jejíž podstatou je, že výběr konkrétní
osoby insolvenčního správce pro první fázi insolvenčního řízení provádí předseda insolvenčního
soudu, coby nezávislá a nestranná osoba, která žádným způsobem neparticipuje na vedení
konkrétního insolvenčního řízení, a jejíž osobní kredit plyne i z funkce, kterou zastává) hodnotit
(i na základě výsledků veřejné konzultace) jako jednoznačně transparentnější a vytvářející
systémové záruky proti pokusům o zneužití insolvenčního řízení v důsledku vlivu na výběr osoby
insolvenčního správce v první fázi insolvenčního řízení.
Klíčovým problémem současné regulace výběru osoby insolvenčního správce předsedou
příslušného insolvenčního soudu na základě kritérií nastavených v ustanovení § 25 insolvenčního
zákona je nedostatek uniformity v postupech předsedů jednotlivých insolvenčních soudů, což
zbytečně vyvolává pochybnosti o transparentnosti takto nastaveného procesu. Řečené platí bez
zřetele k tomu, že nedostatek důvěry v současný způsob určování insolvenčních správců je vyvolán
spíše nedostatkem důvěry (lhostejno, zda při transparentním procesu jmenování předsedů krajských
/insolvenčních/ soudů oprávněným) v nestrannost předsedů insolvenčních soudů určujících osobu
insolvenčního správce pro konkrétní insolvenční řízení v jeho počáteční fázi, a nikoli samotným
(insolvenčním zákonem upraveným) systémem tohoto určování.
Insolvenční správci zapsaní do seznamu, z nějž se výběr provádí, zpochybňují spravedlnost
procesu ustanovování

insolvenčních

správců

především

z hlediska

zachování

principu

proporcionality ustanovování. Přitom na některých insolvenčních soudech jsou již dnes zavedeny
neformální (interní) způsoby výběru insolvenčních správců na základě tzv. koleček (rotační
systém), které se snaží racionálně distribuovat jednotlivé insolvenční případy (zvláště v oddlužení)
a zabránit tak případným dohadům nad způsobem výběru insolvenčních správců.
Platná úprava úpadkového práva přitom zná mechanismy, jejichž prostřednictvím mohou
věřitelé, kteří na tom mají zájem, prosadit odůvodněné výhrady proti osobě insolvenčního správce
určené v počátečním stadiu insolvenčního řízení předsedou insolvenčního soudu. Srov. již zmíněné
ustanovení § 29 odst. 1 insolvenčního zákona nebo ustanovení § 32 insolvenčního zákona, podle
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kterého insolvenční správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu
své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu
zákonem (srov. § 36 insolvenčního zákona) nebo soudem, může insolvenční soud na návrh
věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu z úřední povinnosti jeho funkce
zprostit. Pro postup insolvenčního soudu je v takovém případě určující posouzení, zda rozhodnutí,
jímž insolvenčního správce zprostí funkce, je ve společném zájmu věřitelů (§ 2 písm. j/
insolvenčního zákona) a nikoli jen těch, kteří návrh na zproštění podali (případně v zájmu
dlužníka). Nástroje, které mají zabránit nežádoucím vazbám mezi insolvenčním správcem a dalšími
osobami participujícími na insolvenčním řízení, existují, poznatky z praxe nicméně ukazují,
že nejsou dostatečně využívány.
Jednou z hlavních výhod rotačního systému při určování insolvenčních správců
ustanovovaných do insolvenčních řízení je schopnost zajistit nezávislost výběru osoby
insolvenčního správce. Stávající „nominační“ systém může oproti tomu vést k tomu, že pro
konkrétní insolvenční soudní oddělení působící u insolvenčního soudu budou opakovaně
ustanovováni jen tzv. osvědčení insolvenční správci a další insolvenční správci zapsaní v seznamu
budou opomíjeni, bez zřetele k tomu, jak vysoké jsou jejich kvalifikační předpoklady (dané
především úpravou obsaženou v zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích).
K nežádoucím důsledkům takové praxe může vést snaha insolvenčních správců budovat si
„nevhodné“ vztahy s insolvenčními soudci nebo s jinými osobami, které mohou mít vliv na určení
jejich osoby insolvenčním správcem pro konkrétní insolvenční řízení. Tím pak může být
ohrožováno i naplnění účelu insolvenčního řízení (kterým je dosáhnout nejvyššího a zásadně
poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů tak, aby žádný z účastníků řízení nebyl nespravedlivě
poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího
poměrného uspokojení věřitelů). V zájmu posílení transparentnosti systému úpadkového práva
a rozptýlení pochybností veřejnosti o spravedlivém průběhu vedených insolvenčních řízení pak je
vhodné předejít obavám z nežádoucí praxe ustanovování insolvenčních správců předsedy
insolvenčních soudů přeměnou nominačního systému ustanovování insolvenčních správců na
systém rotační.
V odborných kruzích zaznívá několik hlavních argumentů pro rotační způsob výběru
(určování) insolvenčních správců pro jednotlivá insolvenční řízení. Především se zdůrazňuje
schopnost:
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a) zabránit případným nevhodným vztahům vznikajícím mezi insolvenčními správci
a předsedy insolvenčních soudů,
b) zabránit tomu, aby do tzv. „velkých kauz“ byl ustanovován pouze omezený okruh
insolvenčních správců,
c) zajistit, aby všechny osoby, které získaly povolení pro výkon činnosti insolvenčního
správce, měly rovnoměrný a pravidelný (proporcionální) příděl kauz, což udržuje
úroveň jejich zkušeností,
d) rozložit břemeno tzv. prázdných konkursů na všechny správce rovnoměrně, a
e) umožnit méně zkušeným insolvenčním správcům získat více zkušeností.
Srovnání nominačního systému (srov. § 25 insolvenčního zákona v platném znění)
s rotačním systémem výběru osoby insolvenčního správce do insolvenčního řízení vybízí rovněž
k posouzení možné nevýhody rotačního systému, kterou je ztížení možnosti zajistit, že
do konkrétního insolvenčního řízení bude ustanoven insolvenční správce, jenž je pro toto řízení
dostatečně kvalifikovaný. Cílem rotačního systému je především zajistit férovou a nestrannou
distribuci insolvenčních případů. Výše popsaná nevýhoda rotačního systému pak může být
odstraněna (nebo alespoň zmírněna) kvalitním nastavením celkové regulace profese insolvenčních
správců a kvalifikačními požadavky kladenými na osoby, které chtějí získat povolení pro výkon
funkce insolvenčního správce a být zapsány do příslušných seznamů. V souladu s tímto záměrem je
novela zákona o insolvenčních správcích projednávaná v současné době Parlamentem ČR. Tato
novela mimo jiné posiluje kvalifikační předpoklady osob ucházejících se o povolení vykonávat
funkci insolvenčních správců zavedením povinné tříleté praxe v oborech souvisejících s činností
insolvenčního správce.12 Na kvalifikačních předpokladech pro získání povolení vykonávat funkci
insolvenčního správce je rotační systém postaven.
Další možnou nevýhodou rotačního systému je riziko narušení volné soutěže na trhu služeb.
Tento nedostatek rotačního systému je však vyvážen možností věřitelů ovlivnit, kdo v řízení, jehož
se věřitelé účastní, bude vykonávat funkci insolvenčního správce (srov. opět § 29 insolvenčního
zákon). Nejde tedy o omezení volné soutěže, ale o nalezení co nejvhodnějšího způsobu určování
osoby insolvenčního správce pro řízení, ve kterém věřitelé (dosud) neprojevili zájem na volbě
osoby insolvenčního správce. Přes uvedené nevýhody může rotační systém určování insolvenčních
správců představovat způsob, jakým lze v českém prostředí zabránit i pouhým domněnkám

12

Sněmovní stisk č. 662
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o nevhodných

vztazích

vytvářených

kolem

osob

insolvenčních

správců

v jednotlivých

insolvenčních řízeních.
Jisté praktické potíže pak působí i výklad ustanovení § 35 insolvenčního zákona
(podle kterého v případech, kdy je nutné v rámci insolvenčního řízení řešit zvláštní problematiku
vyžadující odborné specializace, může insolvenční soud ustanovit i zvláštního insolvenčního
správce a upravit jeho vztah k insolvenčnímu správci). Smyslem jmenování zvláštního
insolvenčního správce podle označeného ustanovení je, aby šlo o osobu, která přispěje k naplnění
účelu insolvenčního řízení podporou insolvenčního správce uplatněním specifických znalostí nebo
schopností, které není možno spravedlivě požadovat od samotného insolvenčního správce.
Zákonodárce tím měl zjevně na mysli především znalosti ekonomicko-technické povahy, které by
mohly mít zásadní význam při provozování dlužníkova podniku po rozhodnutí o úpadku dlužníka.
Naplnění účelu zkoumaného ustanovení oproti tomu nesměřovalo k prostému snížení objemu
činnosti vykonávané samotným insolvenčním správcem, byť v souvislosti s úkony směrujícími
ke zpeněžení majetkové podstaty. V rozsáhlém insolvenčním řízení je řešením zvýšeného zatížení
insolvenčního správce provedení části potřebných úkonů třetími osobami nebo zaměstnanci
insolvenčního správce (nejde-li o úkony, pro něž insolvenční zákon předepisuje, aby byly
provedeny výhradně

insolvenčním

správcem).

V rozhodovací

praxi

vyšších

soudů

se

objevuje i názor, podle kterého lze za zvláštní problematiku vyžadující ekonomických znalostí
a zkušeností považovat i „zpeněžování obrovských průmyslových celků“ (srov. usnesení Vrchního
soudu v Olomouci ze dne 7. července 2010, č. j. KSBR 39 INS 398/2010, 3 VSOL 222/2010B-256). Tento výklad vzbuzuje kontroverzi, jelikož by takový postup mohl ve svém důsledku
popřít právo věřitelů ustanovit na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání,
nového insolvenčního správce. Podstatou konkursu, jako jednoho ze způsobu řešení dlužníkova
úpadku, je uspokojení věřitelů z výnosu zpeněžení; zpeněžení majetku je tak podstatou konkursu
a hlavní činností insolvenčního správce. Po přezkumném jednání a vyřízení incidenčních sporů je
zpeněžení majetkové podstaty prakticky jedinou činností insolvenčního správce. Aby se předešlo
dalším sporům je nutné význam a účel zvláštního insolvenčního správce podle ustanovení
§ 35 insolvenčního zákona ozřejmit i změnou textu zákona.
ii. Věřitelské orgány
Jedním z principů úpadkového práva je, že odnímá věřitelům právo individuálního
vymáhání pohledávek a nahrazuje je řízením kolektivním, ve kterém mají věřitelé se zásadně
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stejným nebo obdobným postavením rovné možnosti. Věřitelé jsou nadto povinni zdržet se jednání,
které směřuje k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to připouští
insolvenční zákon. Insolvenční zákon na druhé straně poskytuje věřitelům právo podílet se na
rozhodování, jakým způsobem bude řešen úpadek dlužníka a jak má být s jeho majetkem naloženo.
Toto

právo

věřitelé

vykonávají

prostřednictvím

věřitelských

orgánů

(srov.

§

46

a násl. insolvenčního zákona). Schůzi věřitelů přísluší volba a odvolání členů věřitelského výboru
a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů. Schůze věřitelů rozhoduje též o tom, zda ponechá ve
funkci prozatímní věřitelský výbor a může si vyhradit cokoli, co patří do působnosti věřitelských
orgánů. Pokud není ustanoven věřitelský výbor ani zástupce věřitelů a nestanoví-li insolvenční
zákon jinak, vykonává schůze věřitelů i jejich působnost. Naopak věřitelský výbor (orgán chránící
společný zájem věřitelů) vykonává působnost věřitelských orgánů s výjimkou věcí, které patří do
působnosti schůze věřitelů nebo které si schůze věřitelů vyhradila. Předmětem jednání první schůze
věřitelů je vždy volba věřitelského výboru a usnesení věřitelů podle ustanovení § 29 odst. 1
insolvenčního zákona. Programu první schůze věřitelů jsou z pohledu dalšího vývoje insolvenčního
řízení vyhrazena nejvýznamnější rozhodnutí věřitelů. Poznatky a zkušenosti z řady insolvenčních
řízení, které se týkají dlužníků (především těch, kteří nejsou podnikateli) s malým počtem věřitelů
(s méně než deseti věřiteli), ale ukazují, že v těchto případech nemají věřitelé zájem o aktivní účast
na průběhu insolvenčního řízení. Jde o již výše popsaný stav racionální apatie, kdy se věřitelům,
a to i těm velkým, z ekonomického hlediska nevyplatí vynakládat (v porovnání s možným
výnosem) další transakční náklady na správu dlužníkova majetku. Takoví věřitelé nemají ve svém
důsledku zájem na volbě insolvenčního správce podle ustanovení § 29 insolvenčního zákona,
ani zájem stát se členy věřitelského výboru. Tato apatie však způsobuje problémy v praxi
insolvenčních soudů. Z ustanovení § 61 insolvenčního zákona se podává, že do doby, než dojde
k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho členů a náhradníků, může insolvenční
soud jmenovat prozatímní věřitelský výbor, což učiní neprodleně v případě dlužnického
insolvenčního návrhu. Povinnost jmenovat prozatímní věřitelský výbor má insolvenční soud,
jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu svolaná. Aby se věřitel dlužníka mohl
stát členem věřitelského orgánu, musí být splněny dvě základní podmínky, a to: uplatnění
pohledávky v insolvenčním řízení přihláškou a souhlas s členstvím ve věřitelském orgánu.
Předběžný souhlas věřitele se nevyžaduje, nicméně, nesouhlasí-li věřitel se svým
jmenováním, nepodává odvolání, ale pouze insolvenčnímu soudu písemně sdělí, že se svým
jmenováním nesouhlasí a vzdává se své funkce. Věřitel nemusí svůj postoj žádným způsobem
odůvodňovat. Za tento postup věřiteli nehrozí v insolvenčním řízení jakýkoli postih. Insolvenční
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soud je v takovém případě povinen respektovat vůli věřitele, funkce člena věřitelského orgánu jej
zprostit a na jeho místo jmenovat jiného věřitele. Problém tkví v tom, že v detekovaných případech
se nedaří nalézt věřitele, který by byl ochoten vykonávat funkci v prozatímním výboru. Insolvenční
soud tak nakonec při tomto typu případů stejně vykonává funkci věřitelské výboru. Předtím však
musí zbytečně vynaložit zvýšené úsilí, aby se podle daných procesních pravidel ujistil, že se
o ustanovení věřitelského orgánu z řad věřitelů pokouší zbytečně. Existují také názory, že
prozatímní věřitelský výbor nemusí být ustanovován zejména v případech, kdy dlužník podal
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (že je tak nutné učinit, jen je-li již po
zahájení insolvenčního řízení nutno dbát zvýšené ochrany práv věřitelů dlužníka v insolvenčním
řízení, tedy jde-li o zachování hodnoty majetkové podstaty nebo bylo-li vydáno předběžné
opatření). Takový názor však může vést k tomu, že insolvenční soud neustanoví předběžný výbor
ani dlužníku, u kterého je takový postup na místě a u nějž to odůvodňuje hodnota majetku. Stejné
problémy působí institut náhradníků členů věřitelského výboru; ti se svých funkcí rovněž
vzdávají. I u velkých insolvenčních řízení bývá v praxi obtížné obsadit alespoň místa členů
věřitelského výboru a institut náhradníků zvyšuje transakční náklady insolvenčního řízení. Popsaný
mechanismus zbytečně zatěžuje práci insolvenčních soudů a je zřejmé, že vyžaduje zevrubnou
revizi, která bude reagovat na popsané zkušenosti insolvenčních soudů. Návrh zákona proto
předpokládá změnu pravidel pro volbu věřitelského výboru a jmenování a volbu členů a náhradníků
věřitelského výboru, jakož i změnu pravidel, za kterých vykonává působnost věřitelského výboru
insolvenční soud.
Problematickou se v této souvislosti jeví snadná možnost atrakce pravomocí věřitelského
výboru schůzí věřitelů (prostou většinou hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů,
počítanou podle výše jejich pohledávek; srov. § 46 odst. 2 a 3, § 49 insolvenčního zákona). V praxi
mohou nastat situace, kdy zajištěný věřitel, který počtem svých hlasů ovládá schůzi věřitelů,
dokáže s pomocí minoritního věřitele paralyzovat činnost věřitelského výboru, ve kterém mají
většinu nezajištění věřitelé. Důsledkem tohoto jednání je v principu popření paritního zastoupení
věřitelů ve věřitelském výboru (srov. § 57 insolvenčního zákona). Nezajištění věřitelé se mohou
bránit výhradou, že takový postup (též vzhledem k tomu, co jím zajištěný věřitel sleduje) je
v rozporu se zásadami insolvenčního řízení (srov. § 5 insolvenčního zákona). Řízení je pak
paralyzováno spory o to, zda ovládající zajištěný věřitel jedná v zájmu všech věřitelů nebo pouze
ve svém partikulárním zájmu. Vhodným řešením se ukazuje zvýšení potřebné většiny pro přenesení
pravomocí věřitelského výboru na schůzi věřitelů.
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Polemiku vzbuzují taktéž ustanovení o odvolávání členů a náhradníků věřitelského výboru.
Jedním z problémů je možný (částí soudní praxe dovozovaný) nesoulad mezi ustanovením
§ 46 odst. 2 insolvenčního zákona (podle kterého přísluší schůzi věřitelů volba a odvolání členů
věřitelského

výboru

a

jeho

náhradníků

nebo

zástupce

věřitelů)

a

ustanovením

§ 63 odst. 3 insolvenčního zákona (umožňujícím insolvenčnímu soudu odvolat věřitelský výbor
nebo některého z jeho členů a náhradníků i na návrh schůze věřitelů). S přihlédnutím k obsahu
ustanovení § 48 odst. 2, § 56 odst. 1 a § 57 odst. 2 insolvenčního zákona je na tomto základě
některými insolvenčními soudy dovozováno, že schůze věřitelů může pouze navrhovat odvolávání
členů a náhradníků věřitelského výboru, o čemž však s konečnou platností rozhodne insolvenční
soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. ledna 2012, č. j. KSBR 39 INS
398/2010, 3 VSOL 562/2011-B-878). V této souvislosti je výsledkem revize návrh na vyjasnění
otázky pravomoci schůze věřitelů odvolávat členy a náhradníky věřitelského výboru a úprava kvóra
u jednotlivých kurií věřitelů.
Z veřejné konzultace vzešly i podněty k revizi ustanovení insolvenčního zákona
o hlasovacích právech věřitelů ve vztahu k výkonu a rozsahu hlasovacích práv věřitelů, jejichž
pohledávka byla popřena a k možnosti zpětného přezkumu těchto práv insolvenčním soudem
(§ 51 insolvenčního

zákona).

Pochybnosti

vznášené

vzájemně

si

konkurujícími

věřiteli

v insolvenčních řízeních o tom, zda je v pořádku, aby schůze věřitelů mohla hlasy nepopřených
věřitelů rozhodnout, jestli věřitel popřené pohledávky může hlasovat o důležitých otázkách
(např. podle § 29 insolvenčního zákona), lze mít za rozptýlené usnesením Ústavního soudu ze dne
11. března 2010, sp. zn. II. ÚS 2494/09. Ten přitakal správnosti výkladu, podle kterého
ze samotného obsahu ustanovení § 51 odst. 1 věty první insolvenčního zákona plyne, že věřitelé,
jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat, usnese-li se na tom schůze
věřitelů, tj. předpokládá (pozitivní) rozhodnutí schůze věřitelů. Pokud však takové (pozitivní)
rozhodnutí přijato není, a to již nezávisle na tom, zda usnesení nebylo vydáno vůbec nebo bylo
rozhodnuto negativně, rozhodne o hlasovacím právu (tj. přizná je nebo je nepřizná) insolvenční
soud, a to v (takovém) rozsahu, který odpovídá posouzení postavení věřitelů, jejichž pohledávka
byla popřena. Takový postup insolvenčních soudů neeliminuje klíčové postavení věřitelů
v insolvenčním řízení, ale naopak přispívá k zajištění jejich zájmu; příslušné rozhodnutí
podle ustanovení § 51 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona z pravomoci insolvenčního soudu
vyloučeno není a být ani nemůže.
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Jeví se nicméně žádoucím reagovat na situace, kdy má popření pohledávky vzhledem
k motivaci dlužníka a sanačnímu způsobu řešení dlužníkova úpadku (reorganizaci a oddlužení)
nezamýšlený negativní dopad na hlasovací právo popřeného věřitele. Návrh zákona předpokládá,
že bude jasně stanoveno, že i když proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu
věřitelů není přípustný opravný prostředek, samotné hlasovací právo bude možné zpětně
přezkoumat v rámci odvolacích důvodů proti rozhodnutí, proti němuž je odvolání přípustné
a v němž se důsledky rozhodnutí o hlasovacím právu bezprostředně poprvé projeví. Dále návrh
zákona předpokládá několik dalších formulačních upřesnění, o kterých je pojednáno ve zvláštní
části tohoto materiálu.
iii. Souběh exekuce a insolvenčního řízení
Značné potíže při aplikaci insolvenčního zákona způsobuje problematika souběhu
nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce a probíhajícího insolvenčního řízení. Z veřejné
konzultace vyplynulo, že komplikace způsobuje i samotné vymezení vztahu insolvenčního zákona
a předpisů upravujících výkon rozhodnutí a exekuci, tedy, zda lze ustanovení těchto předpisů
uplatnit v insolvenčním řízení, pokud insolvenční zákon konkrétní problematiku neupravuje,
respektive, který předpis je lex generalis a který lex specialis.
Hlavní zásady insolvenčního řízení jsou vyjádřeny v ustanovení § 5 insolvenčního zákona
a dále pak rozváděny v jiných ustanovením insolvenčního zákona. Jejich podstatou je suspendování
procesních práv individuálního uspokojení pohledávek věřitelů a jeho nahrazení kolektivním
procesem uspokojení pohledávek věřitelů v rámci insolvenčního řízení. Účelem těchto zásad je
zabránit destrukci dlužníkova majetku jako celku jak jednotlivými věřiteli (§ 109 insolvenčního
zákona), tak dlužníkem (§ 111 insolvenčního zákona) a podporovat princip poměrného uspokojení
všech věřitelů (bez zřetele k tomu, zda mají judikátní pohledávky). Teorie úpadkového práva
vychází z důsledného odlišení světa insolvenčního a exekučního. V současné době se insolvenční
řízení v některých aspektech prosazuje (správně) rovněž jako svébytná ochrana před „divokou“
exekucí na majetek dlužníka.
Jakkoli nepřesným se jeví zjednodušené označování insolvenčního řízení (a předtím
konkursu) coby „hromadné exekuce“, vystihuje i toto zhusta užívané spojení, že účinky práva
úpadkového sistují (překonávají) účinky individuálního prosazování práva prostředky práva
exekučního. I když jsou teoretická východiska již mnoho let ustálena v tom, že mezery
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v insolvenční úpravě nelze nahrazovat přiměřenou aplikací práva exekučního (srov. např. již Hora,
V.: Základy přednášek o konkursním a vyrovnacím řízení. Nakladatelství Všehrd, Praha 1932,
str. 7), v praxi nejsou dostatečně známá, což komplikuje úspěšný proces řešení dlužníkova úpadku
podle insolvenčního zákona. Je proto na místě doplnit ustanovení § 7 insolvenčního zákona o znění,
které jasně určí, že ustanovení exekučního práva jsou (přiměřeně) uplatnitelná v insolvenčním
řízení, jen pokud na ně insolvenční zákon odkáže.
Stávající právní úprava účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení podle
ustanovení § 109 insolvenčního zákona je taková, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by
postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové
podstaty, lze nařídit nelze jej však provést. Výkladové obtíže v praxi stále působí odlišení úkonů,
které lze přiřadit „nařízení“ výkonu rozhodnutí nebo exekuce, od těch, jimiž se výkon rozhodnutí
nebo exekuce „provádí“. K postižení těchto rozdílů srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu
ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. 25 Cdo 4802/2008, uveřejněného pod číslem 69/2011 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek.
I když je dlužník ve fázi do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku osobou s dispozičními
oprávněními k majetkové podstatě, nelze, vzhledem k účelu insolvenčního řízení, připustit výklad,
který by s odkazem na ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona dovozoval, že po
zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (srov. § 229 insolvenčního
zákona) má dlužník jako osoba s dispozičními oprávněními nárok na uvolnění prostředků
blokovaných na účtu ve prospěch nařízené a dosud neukončené exekuce. Pokud bychom takový
výklad připustili, znamenalo by to značné poškození individuálních práv oprávněného věřitele
v případě, že úpadek dlužníka nebyl osvědčen. V případě, že by úpadek dlužníka osvědčen byl,
uvolnění blokovaných prostředků v prospěch dlužníka by na druhou stranu mohlo mít negativní
dosah na míru poměrného uspokojení všech dlužníkových věřitelů, což by bylo v rozporu
s principy a účelem insolvenčního práva. S tím souvisí i poznatky z praxe, z nichž vyplývá, že
v některých případech se dlužníci snaží vyhnout provedení nařízené exekuce úmyslným
opakovaným podáváním nedůvodných insolvenčních návrhů odvolávajíc se na ustanovení § 109
insolvenčního zákona. Účelem insolvenčního řízení není umožnit, aby dlužník po zahájení
insolvenčního řízení disponoval s peněžními prostředky, které byly postiženy exekucí. Probíhá-li
exekuční řízení, postižené peněžní prostředky nenáleží dlužníku, ale jeho věřiteli, který svou
pohledávku uplatnil individuální cestou. Je-li zahájeno insolvenční řízení, individuální práva jsou
nahrazena kolektivními právy všech dlužníkových věřitelů a v souladu s insolvenčním zákonem se
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i věřitel, který postupoval individuální cestou, musí podřídit pravidlům kolektivního insolvenčního
řízení. Jinými slovy, pro dlužníka to znamená pouze to, že nárok na jeho peněžní prostředky (dosud
postižené exekucí) nemá pouze jeden konkrétní exekuční věřitel, ale tyto peněžní prostředky se
stávají nárokem všech věřitelů přihlášených v insolvenčním řízení. Připustit výklad, který by po
zahájení insolvenčního řízení umožnil dlužníkovi nakládat s prostředky postiženými výkonem
rozhodnutí či exekucí, by znamenalo obcházet účel obou řízení na úkor práv všech věřitelů. Jeví se
proto vhodným, byť obecně, stanovit, co se rozumí zákazem provádění nařízeného výkonu
rozhodnutí nebo exekuce.
Ministerstvo spravedlnosti má po odborných diskusích zájem na minimalizaci střetů
exekučního práva s právem úpadkovým. Tento zájem je hoden vyšší ochrany, než zájem věřitele
s exekučním titulem na zajištění priority pro případ vymáhání pohledávky po skončení
insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu je vhodné vymezit, že zjištění dlužníkova úpadku nebo
dlužníkova hrozícího úpadku brání též samotnému nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.
Vzhledem k tomu, že jde o výrazný zásah do práv věřitelů, jeví se logickým, že k prosazení zákazu
nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci dojde až účinností rozhodnutí, jímž se osvědčuje úpadek
nebo hrozící úpadek dlužníka. Od tohoto momentu je totiž zřejmé, že dlužník je v úpadku a že jeho
úpadek bude řešen v insolvenčním řízení. Probíhající individuální vykonávací (exekuční) řízení
způsobuje přetrvávající spory o významu zákazu pouhého provedení exekuce a zbytečně zatěžuje
soudní soustavu paralelními spory o tutéž pohledávku. Výjimka z tohoto pravidla se připouští
pouze u pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, u kterých
lze provést výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek náležící do majetkové
podstaty dlužníka, a to pouze postupem podle ustanovení § 203 odst. 5 insolvenčního zákona.
Návrh proto předpokládá pravidlo obsažené dosud v ustanovení § 267 insolvenčního zákona (pouze
pro konkurs) přesunout a vhodně zobecnit i pro další způsoby řešení dlužníkova úpadku, tedy i pro
oddlužení a reorganizaci. Zároveň se jeví vhodným normativně upravit zásadu, podle které se
k rozhodnutím a opatřením přijatým ve vykonávacím řízení nebo v exekučním řízení v rozporu se
zákazy formulovanými v insolvenčním zákoně (jak za současného znění, tak i pokud jde o zásady
nově navrhované) v insolvenčním řízení nepřihlíží. Jde o zásadu, která již nyní plyne z konceptu
zákazu provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce, ale není tak začasté vnímána. Pouhé prosazení
tohoto pravidla nemusí vést k odklizení problémů vyvolaných tím, že subjekty činné ve
vykonávacím řízení nebo v exekučním řízení nerespektovaly (nebo jsou připraveny nerespektovat)
zákaz obsažený v insolvenčním zákoně. Navrhuje se proto pro tyto účely svěřit insolvenčnímu
soudu pravomoc zjednat nápravu tak, aby chod vykonávacího nebo exekučního řízení nebránil
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naplnění účelu insolvenčního řízení (pravomoc kdykoliv i bez návrhu pozastavit vykonatelnost
nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých v řízení o výkon rozhodnutí nebo
v exekučním řízení, případně zakázat uskutečnění tam připravovaných opatření, jde-li o rozhodnutí
vydaná nebo o opatření přijatá nebo připravovaná v rozporu se zákazem formulovaným
v insolvenčním zákoně, bude-li takové rozhodnutí nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení).
Vzájemný vztah řízení o výkon rozhodnutí (exekučního řízení) a insolvenčního řízení bude
podrobněji upraven též pro způsob řešení dlužníkova úpadku reorganizací a oddlužením.
Navrhovaná úprava má za cíl odstranit pochybnosti o tom, jakým způsobem se má přistupovat
k dříve zahájeným řízením o výkon rozhodnutí (exekučním řízením) ohledně pohledávek, které
byly nebo měly být přihlášeny do reorganizace nebo do oddlužení poté, co nastaly účinky
schváleného reorganizačního plánu nebo účinky schválení oddlužení a jak v této souvislosti naložit
s exekučními tituly ohledně pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dále návrh
předpokládá úpravu, která postaví najisto, jakým způsobem nakládat s exekučními tituly týkajícími
se pohledávek vzniklých poté, co nastaly účinky schválení reorganizačního plánu nebo schválení
oddlužení. Navrhované řešení předpokládá možnost vést výkon rozhodnutí nebo exekuci jen
ohledně majetku, který neslouží k uspokojení věřitelů podle reorganizačního plánu nebo podle
schváleného způsobu oddlužení.
iv.

Uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně úpravy postavení zajištěného věřitele
Účelem úpadkového práva je uspořádání majetkových vztahů vyplývajících zejména

z podnikatelského nezdaru (vyjma oddlužení). Jednou z hlavních zásad insolvenčního řízení podle
insolvenčního zákona (a obecně úpadkového práva) je, že nároky obecných věřitelů (nezajištěných
věřitelů) jsou uspokojovány podle principu par conditio creditorum (pari passu), který je ve své
podstatě vyjádřen v ustanovení § 1 písm. a) a ustanovení § 5 písm. b) insolvenčního zákona.
Pravidlo, podle kterého se obecní věřitelé uspokojují na zásadně poměrném principu, je založeno
na předpokladu, že takto by se nezajištění věřitelé shodli, kdyby se předem domluvili na způsobu
uspokojení jejich pohledávek pro případ dlužníkova úpadku za současného předpokladu, že žádný
z nich neví, jak (a zda vůbec) bude jeho pohledávka uspokojena v individuálně vedených
vykonávacích (exekučních) řízeních.13 Insolvenční právo se nejen u nás, ale i v zahraničí od této
zásady (pari passu) odchyluje a umožňuje preferovat některé z nezajištěných „předinsolvenčních“

13

Srov. Richter, T. Insolvenční právo, 1. Vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 143
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pohledávek (§ 169 insolvenčního zákona).14 Zpravidla jde o pracovněprávní pohledávky
dlužníkových bývalých nebo současných zaměstnanců a o pohledávky na výživném
(§ 169 odst. 1 písm. a/ až c/ insolvenčního zákona), u kterých je takový postup omluvitelný ze
sociálních důvodů. Preference jiných pohledávek je zdůvodněna snahou zajistit co nejvyšší
uspokojení věřitelů nebo snahou předejít úpadku dlužníka vůbec (§ 169 odst. 1 písm. f/ a g/
insolvenčního zákona). Samostatnou kategorii „preferencí“ představují pohledávky státu.
V odborných kruzích není sporu o tom, že čím rozsáhlejší je výčet prioritních pohledávek, které
sledují spíše politické nebo sociální cíle, tím větší újma je způsobena ostatním věřitelům. Nižší
míra uspokojení věřitelů v případě insolvence dlužníka odrazuje potenciální subjekty od vstupu na
český trh. V souvislosti s prioritními pohledávkami jsou jako problematické zmiňovány nejčastěji
právě pohledávky státu, které jsou prioritními spíše z politických, než z racionálních důvodů
(§ 168 odst. 1 písm. e/ insolvenčního zákona). I v tomto případě platí, že jde zásadně
o mimosmluvní pohledávky; stejně je tomu u pohledávek na náhradu škody, u kterých však veřejný
zájem odůvodňuje prioritní postavení pouze ve vztahu k pohledávkám věřitelů na náhradu škody
způsobené na zdraví.
Připouští-li úpadkové právo prioritní postavení některých pohledávek, je nevyhnutelné, aby
byl jejich výčet taxativní a aby právní úprava neumožňovala rozšiřování toho výčtu jinými zákony.
Opačný postup by odporoval zásadě transparentnosti a předvídatelnosti úpadkového práva
a způsoboval by značnou nestabilitu tržního prostředí (na úkor ekonomické stability a růstu).
Všeobecně se proto doporučuje tuto otázku jasně vymezit a ujistit tak věřitele o jejich právech
v čase vstupu do závazkových vztahů s dlužníkem. Tímto směrem jde i předkládaný návrh, který je
motivován snahou vyloučit přednostní uspokojování pohledávek zaváděním zvláštních norem
mimo insolvenční rámec. Ministerstvo spravedlnosti se staví negativně ke snahám o rozšíření
taxativního výčtu pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postaveným
vyjmenovaných v ustanovení § 168 a § 169 insolvenčního zákona. Tento výčet byl předmětem
důkladných diskusí již při samotné přípravě insolvenčního zákona. Poslední vývoj v otázce
prioritního postavení pohledávek v zahraničí má spíše tendenci obecně omezovat jejich počet nebo
od úpravy prioritních pohledávek, až na nepatrné výjimky, zcela upustit. V tomto ohledu je nejdále
Německo, které již v roce 1999 provedlo reformu úpadkového práva, kterou absolutně opustilo
institut prioritních pohledávek a všechny pohledávky nezajištěných věřitelů jsou uspokojovány na

14

UNCITRAL, 2004, http://www.uncitral.org/
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principu pari passu (prioritu pozbyly i pohledávky státu, a to zásadně s cílem zajistit co nejvyšší
uspokojení nezajištěných věřitelů v souladu s uvedeným principem).
S výše uvedeními principy fungování úpadkového práva souvisí i problematika ustanovení
§ 170 insolvenčního zákona, zejména ustanovení § 170 písm. d) insolvenčního zákona,
podle kterého se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku
mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou příslušenství za nezaplacení daní,
poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před
rozhodnutím o úpadku. V rámci veřejné konzultace vyjadřovaly mnohé orgány veřejné správy
nespokojenost s nemožností uspokojit v insolvenčním řízení mimosmluvní sankce (pokuty).
Vyloučení mimosmluvních sankcí z uspokojení v rámci insolvenčního řízení vychází ze stejných,
výše uvedených, principů. Podstatným a všude ve světě preferovaným argumentem pro jejich
vyloučení je fakt, že pokuty jsou ukládány za protiprávní jednání dlužníka, kterého se dopustil při
výkonu své podnikatelské činnosti, která však nemá nic společného se závazky ze smluvních
vztahů, které dlužník uzavřel se svými věřiteli. Nezajištění věřitelé proto nemohou nést břemeno
protiprávního jednání dlužníka na úkor redukce majetkové podstaty, z níž mají být uspokojeni.
Jedním ze základních cílů úpadkového práva je vyřešit úpadek dlužníka tak, aby tím byli co
nejméně dotčeni jeho smluvní věřitelé. Uspokojování mimosmluvních pohledávek v insolvenci jde
obecně k tíži uspokojení nezajištěných věřitelů a přeneseně ohrožuje i ekonomickou stabilitu a růst
v zemi, která takovou úpravu široce toleruje. Zájemci o vstup na český trh jsou schopni vyhodnotit
rizika a náklady spojené s jejich postavením věřitele pro případ, že dojde k úpadku dlužníka. Čím
vyšší budou tyto náklady, tím menší bude ochota zahájit zde podnikání. Podle každoročního
benchmark projektu Doing Bussines byla v reportu za rok 2006 míra návratnosti 17, 8 %, kdežto
v roce 2012 již 56 %. Dalším platným argumentem proti uspokojování mimosmluvních sankcí
v insolvenčním řízení je, že úprava, která takové pohledávky upřednostňuje, má kontraproduktivní
vliv na činnost orgánů veřejné správy při výkonu dohledových a jiných činností v období před
úpadkem dlužníka. Jinými slovy, mají-li mimosmluvní sankce ukládané správními orgány prioritu
v insolvenčním řízení, orgány veřejné správy nejsou dostatečně motivovány vykonávat dohledové
činnosti a vymáhat uložené pokuty na dlužníku před jeho úpadkem. Úprava, která vylučuje
uspokojování mimosmluvních sankcí v insolvenci, proto pozitivně ovlivňuje bdělost orgánů
veřejné správy při monitorování dlužníků a zvyšuje jejich efektivitu právě s vědomím, že dostane-li
se dlužník do úpadku, orgán veřejné správy již (případně) uloženou sankci nevymůže. Efektivní
přístup orgánů veřejné správy k monitorování potenciálních dlužníků může bezesporu zabránit
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úpadku těchto dlužníků. Jelikož vedení nalézacího řízení pro pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, nemá po dobu probíhajícího insolvenčního
řízení smysl, návrh předpokládá pro všechny způsoby řešení úpadku zásadu, podle které se
rozhodnutím o úpadku přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují (§ 170), a taková nová řízení nelze v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí
o úpadku, zahájit.
Veřejná konzultace dále ukázala potřebu upravit pravidlo o přihlašování pohledávek ve
stanovené lhůtě tak, že se navrhuje pevná přihlašovací lhůta (jedna při oddlužení a druhá
v ostatních případech), protože praxe je taková, že insolvenční soudy nevyužívají rozpětí lhůt
k přihlášení pohledávky.
S problematikou

uplatňování

nároků

v insolvenčním

řízení

souvisí

i

ustanovení

§ 203 insolvenčního zákona (srov. také § 248 odst. 4 insolvenčního zákona), podle kterého se
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň uplatňují vůči
insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem.
V rámci odborných diskusí, ale i z veřejné konzultace vyplynulo, že uvedené ustanovení je v praxi
vnímáno jako rozporné s ustanovením § 229 insolvenčního zákona, které pro jednotlivé fáze
insolvenčního řízení pojmenovává osobu s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě (podle
tohoto ustanovení je dlužník osobou s dispozičními oprávněními od zahájení insolvenčního řízení
do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, případně, je-li řešením dlužníkova úpadku reorganizace
nebo oddlužení, zůstává dlužník touto osobou i nadále). Praxe ukázala, že ustanovení
§ 203 insolvenčního zákona je vnímáno tak, že případné žaloby podle tohoto ustanovení směřují
(ve srovnání s ustanovením § 229 insolvenčního zákona nelogicky) na insolvenčního správce
i v těch případech, kdy osobou s dispozičními oprávněními zůstává dlužník (který bude prioritní
pohledávky v konečném důsledku sám uspokojovat). Na druhé straně i nadále platí, že proces
přezkoumávání pohledávek je v rukou insolvenčního správce, bez zřetele k tomu, jakým způsobem
je řešen úpadek dlužníka (bez zřetele k tomu, zda insolvenční správce je sám osobou s dispozičními
oprávněními). Je ale na místě zpřesnit text ustanovení § 203 insolvenčního zákona tak, aby nebylo
pochyb o tom, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené vždy
uspokojuje osoba s dispozičním oprávněním. Zavádí se současně pravidlo řešící spory o pořadí
pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených tam, kde není spor
o pravost nebo výši těchto pohledávek, nýbrž (právě) jen o právo přednosti. Již v konkursních
poměrech podle zákona o konkursu a vyrovnání se soudní praxe ustálila v závěru, že „sporem
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o pořadí pohledávky“ (jak jej upravoval zákon o konkursu a vyrovnání a jak jej upravuje
insolvenční zákon) je i spor o určení, zda pohledávka je co do „pořadí“ pohledávkou za podstatou
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2007, sp. zn. 29 Odo 107/2005
a stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2007,
sp. zn. Opjn 8/2006, uveřejněné pod číslem 74/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Veřejná konzultace ukázala, že v těchto případech se jeví potřebným doplnit text zákona
o mechanismus, jakým má být spor o takové pořadí „vyprovokován“ v situaci, kdy o těchto
pohledávkách platí, že se nepřezkoumávají na přezkumném jednání. Obdobně to platí
o pohledávkách, které jsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním řízení. Jeví se žádoucím
neponechávat řešení takového sporu jen finálním fázím insolvenčního řízení (typicky opravnému
prostředku věřitele proti rozvrhovému usnesení). V pochybnostech, zda pohledávka uplatněná
věřitelem je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou na roveň postavenou
(a obdobně v pochybnostech o tom, zda jde o pohledávku vyloučenou z uspokojení v insolvenčním
řízení), uloží insolvenční soud, v souladu s výše uvedeným, věřiteli povinnost podat žalobu
o určení pořadí uplatněné pohledávky proti insolvenčnímu správci (nikoli vůči osobě s dispozičním
oprávněním). Přitom platí, že pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené se
uspokojují podle stavu majetkové podstaty v termínech splatnosti. Navrhované řešení bezesporu
přispěje k zjednodušení uspokojování těchto pohledávek, sníží transakční náklady insolvenčního
řízení a ušetří administrativní zátěž insolvenčních správců spojenou s vedením předmětných sporů.
Upevní se rovněž pocit právní jistoty věřitelů.
Jak bylo naznačeno v předchozím odstavci, návrh zákona předpokládá vyjasnění problematiky
osoby s dispozičními oprávněními do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. K této problematice
zaujala stálá expertní pracovní skupina pro insolvenční právo („S 22“) již dne 10. ledna 2008
výkladové stanovisko č. 1/200815, ve kterém výkladem dospěla k tomu, že touto osobou je dlužník.
Důvody, které expertní skupinu k tomuto závěru vedly, jsou popsány v uvedeném stanovisku a není
třeba je na tomto místě opakovat. Po zhodnocení dopadů ustanovení § 229 odst. 3 insolvenčního
zákona po dobu účinnosti insolvenčního zákona se nicméně doporučuje v normativním textu jasně
stanovit, že osobou s dispozičními oprávněními i v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku zůstává dlužník (aniž by se tím současně rušila omezení dispozičních
oprávnění uložená dlužníku zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu). Zároveň

15

http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.
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se zdůrazňuje povinnost dlužníka s dispozičními oprávněními postupovat nejpozději od rozhodnutí
o úpadku ve smyslu ustanovení § 36 a § 37 insolvenčního zákona.
U zajištěných věřitelů působí problémy úprava jejich pokynů, jde-li o správu věci, práva
nebo pohledávky podle ustanovení § 230 insolvenčního zákona, a úprava pokynů, jde-li
o zpeněžení takového majetku, který slouží k zajištění pohledávky podle ustanovení § 293
insolvenčního zákona (ve spojení s ustanovením § 289 odst. 1 insolvenčního zákona). Předkládaný
návrh zákona reviduje příslušná pravidla insolvenčního zákona s cílem vyjasnit, že v případech,
kdy zajištěný věřitel (s nejstarším /nejdříve zřízeným/ zajištěním, vázne-li na majetku zajištění
zřízené ve prospěch několika věřitelů v různém pořadí) vydá pokyn ke zpeněžení zajištění, není již
významné rozhodování věřitelského výboru a insolvenčního soudu o téže otázce (insolvenční soud
pak rozhoduje o zpeněžení zajištění pouze v rozsahu vyplývajícím z ustanovení § 293
insolvenčního zákona, poslední věty in fine). Podrobněji je o těchto změnách pojednáno ve zvláštní
části předkládaného materiálu.
v. Oddlužení
Oddlužení osob samostatně výdělečně činných
Podle ustanovení § 389 insolvenčního zákona může „dlužník, který není podnikatelem“,
navrhnout insolvenčnímu soudu, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.
Obtíže s výkladem spojení „dlužník, který není podnikatelem“, již vyřešila judikatura Nejvyššího
soudu. Ten v usnesení ze dne 21. dubna 2009, sen. zn. 29 NSČR 3/2009, uveřejněném pod číslem
79/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek uzavřel, že dlužníkem, „který není
podnikatelem“, se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí taková fyzická
nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele a současně nemá závazky
(dluhy) vzešlé z jejího podnikání. Tamtéž dodal, že to, zda existuje rozumný důvod nepokládat při
rozhodování o návrhu na povolení oddlužení nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení
schvaluje, za překážku bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova
dřívějšího podnikání, insolvenční soud uváží vždy především s přihlédnutím k:
1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání,
2) době ukončení dlužníkova podnikání,
3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání,
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4) výši konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší
všech dlužníkových závazků,
5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude
podrobena režimu oddlužení.
Takto přijaté judikatorní závěry doplnil Nejvyšší soud posléze usnesením ze dne
23. února 2011, sen. zn. 29 NSČR 9/2009, uveřejněným pod číslem 112/2011 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek (závěrem, že podmínka, že dlužník nemá dluhy z podnikání, je pro účely
posouzení, zda návrh na povolení oddlužení podala k tomu oprávněná osoba, splněna i tehdy,
jestliže návrh na povolení oddlužení podal dlužník, který svým majetkem pouze zajistil jako
směnečný rukojmí dluh jiné osoby z jejího podnikání) a usnesením ze dne 31. března 2011,
sen. zn. 29 NSČR 20/2009, uveřejněným pod číslem 113/2011 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek (závěrem, že dluhy vzešlými z podnikání dlužníka, které ve smyslu ustanovení
§ 389 odst. 1 insolvenčního zákona zásadně brání povolení oddlužení, mohou být i takové dluhy,
které v hmotněprávní rovině nevzešly z /jen/ obchodních závazkových vztahů, např. dluhy, jež mají
původ v občanskoprávních vztazích, do nichž dlužník vstupoval jako podnikatel, nebo jeho
veřejnoprávní dluhy /nedoplatky na daních a na pojistném apod./, měly-li původ v dlužníkově
podnikání).
Přestože podle názoru Ministerstva spravedlnosti je tato problematika dostatečně řešena
výše uvedenou judikaturou Nejvyššího soudu, jeví se žádoucím posílit právní jistotu promítnutím
některých (základních) judikatorních závěrů v normativním textu tak, jak předpokládá předkládaný
návrh zákona. Podstatou návrhu je, že závazek z podnikání (jenž je projevem podnikatelského
rizika, jež na sebe dlužník bere dobrovolně) nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího
úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde o pohledávku
věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud
zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) insolvenčního zákona (tedy
tam, kde „závazek z podnikání“ byť i zčásti přetrval jako neuspokojený přesto, že dlužník prošel
„podnikatelským“ způsobem řešení úpadku), anebo jde o pohledávku zajištěného věřitele (která se
i při oddlužení uspokojuje ze zajištění bez ohledu na svou povahu coby „závazku z podnikání“).
Předpokládá se, že výše ustavené judikatorní závěry se doplňkově prosadí i nadále.
S přihlédnutím k námětům vzešlým z veřejné konzultace se dále provádí posun institutu
oddlužení ve směru jeho použitelnosti fyzickými osobami (živnostníky), které hodlají uspokojovat
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pohledávky svých věřitelů i v průběhu oddlužení z příjmů dosahovaných podnikáním, ovšem za
trvajícího předpokladu, že v době rozhodné pro posouzení přípustnosti oddlužení nemají „dluhy
z podnikání“ (jinak by byla založena ničím neodůvodněná diskrepance v rozložení podnikatelského
rizika pro podnikatele podle toho, zda jde o osoby fyzické nebo právnické); srov. navržený text
§ 389 odst. 1 písm. b) zákona.
Společné oddlužení manželů
Podstatnou část agendy insolvenčních soudů tvoří agenda oddlužení fyzických osob. Stále
častěji se tak praxe setkává s případy, kdy se o oddlužení snaží celé domácnosti, respektive
manželé. Problém vzniká v souvislosti s ustanovením § 392 odst. 3 insolvenčního zákona, podle
kterého manžel dlužníka musí insolvenční návrh podepsat a výslovně uvést, že s povolením
oddlužení souhlasí, až na stanovené výjimky. Není zcela jasné, zda z této formulace plyne souhlas
manžela s postižením majetku patřícího do společného jmění manželů v oddlužení, nebo
skutečnost, že i druhý manžel podstoupí režim oddlužení. Navzdory tomu, že insolvenční zákon
nezná institut společného oddlužení manželů, existuje na dané téma obšírná judikatura zejména
odvolacích soudů. Zmíněná judikatura připouští postup, kdy návrh na povolení oddlužení podá
každý z manželů samostatně, a pro tento případ doporučuje spojit oba návrhy ke společnému
projednání, byť tento institut insolvenční zákon nezná. V zásadě lze připustit spojování oddlužení
manželů ke společnému řízení, neboť to umožňuje ustanovení § 112 odst. 1 občanského soudního
řádu, který se podle ustanovení § 7 insolvenčního zákona pro insolvenční řízení použije přiměřeně.
To ostatně potvrdil ve své judikatuře i Nejvyšší soud (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne
29. února 2012, sen. zn. 29 NSČR 54/2011, které se vyjadřuje ke způsobu, jímž má být spojení
takových insolvenčních věcí provedeno v elektronických insolvenčních spisech). Ke spojování
těchto řízení vede zejména snaha o hospodárnost řízení, a to jak ve vztahu k úřednímu aparátu
(tj. stačí vydávat jedno rozhodnutí, nařizovat jedno společné jednání atd.), tak i ve vztahu
k majetkové podstatě.
Komplikovanějším případem je situace, kdy insolvenční návrh podá pouze jeden z manželů.
Zde vzniká otázka právního režimu příjmu dlužníkova manžela. Je-li rozhodnuto o schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, zpeněžuje se všechen majetek ve společném jmění
manželů, který patří do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, zda jsou jako dlužníci
účastníky insolvenčního řízení oba manželé. Společné jmění manželů tvoří co do aktiv jen majetek
nabytý manželi za trvání manželství (pokud nedojde k rozšíření společného jmění manželů
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dohodou). Se zřetelem k tomu soudní praxe v souvislosti s postižením mzdy manžela povinného
dovozuje, že mzdový nárok manžela povinného součástí společného jmění manželů jako takový
není, kdežto vyplacená mzda již ano. Judikatura na základě totožného argumentu dovozuje,
že příjmy dlužníkova manžela mají být postiženy i při oddlužení plněním splátkového kalendáře
(srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. prosince 2009, sp. zn. KSPL 54 INS
4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A). S tím souvisí i vliv skončení insolvenčního řízení na dlužníkova
manžela, tedy zda může být i on rozhodnutím insolvenčního soudu osvobozen od placení
pohledávek („oddlužen“). Nelze přehlédnout, že manžel dlužníka není účastníkem insolvenčního
řízení a ustanovení § 414 odst. 1 insolvenčního zákona upravuje oddlužení dlužníka, nikoli dalších
osob. V případě, že návrh na oddlužení podá pouze jeden z manželů, je naprosto běžnou praxí, že
se přihlašují pouze věřitelé, kteří uzavřeli s tímto manželem závazkový vztah, nikoliv však věřitelé,
kteří závazkový vztah uzavřeli s druhým z manželů. Došlo-li by i přesto k oddlužení druhého
manžela, šlo by to jistě na úkor práv jeho věřitelů. Přitom Nejvyšší soud v rozsudku ze dne
24. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010, uveřejněném pod číslem 63/2011 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek, jednoznačně uzavřel, že „(…) celý institut oddlužení směřuje k vypořádání
majetkových poměrů dlužníka s jeho věřiteli. Závazky (dluhy) jiných osob (těch, jež věřitelům za
splnění závazku odpovídají společně a nerozdílně s dlužníkem a těch, které svým majetkem
zajišťují pohledávky věřitelů vůči dlužníku) předmětem vypořádání při oddlužení nejsou (uvedený
institut k vypořádání těchto závazků /dluhů/ nesměřuje)“.
Naléhavá potřeba řešení tohoto problém je zjevná. Proto se doporučuje zpracovat institut
společného insolvenčního návrhu manželů spojeného s návrhem na povolení oddlužení manželů.
Při úpravě tohoto institutu se doporučuje vycházet z toho, že společně podaný insolvenční návrh
(a jedině ten) musí být řešen jako společný pro oba manžele (určující je existence manželství ke dni
zahájení insolvenčního řízení). Podá-li insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
jen jeden z manželů, řeší se jen jeho závazky, a to i při osvobození.
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Zálohy na náklady insolvenčního řízení
Problematika placení záloh na náklady insolvenčního řízení, byl-li podán insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení, byla předmětem několika diskusí jak na půdě
Ministerstva spravedlnosti, tak na půdě Aliance proti dluhům16.
Ustanovení § 108 insolvenčního zákona určuje, že insolvenční soud může uložit před
rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenčnímu navrhovateli, aby zaplatil zálohu ke krytí
nákladů řízení, pokud tyto prostředky nelze zajistit jinak. Výše zálohy může činit až 50 000 Kč
a nebude-li zaplacena, může insolvenční soud řízení zastavit nebo přikročí k jejímu vymáhání.
Výjimka je stanovena pro insolvenčního navrhovatele, který je zaměstnancem dlužníka a jehož
pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Pochybnosti o tom, zda se tím myslí
i bývalí zaměstnanci dlužníka s pracovněprávní pohledávkou byly rozptýleny rozhodnutím
Vrchního soudu v Praze (srov. jeho usnesení ze dne 13. října 2010, č. j. KSUL 44 INS 3832/2010,
3 VSPH 411/2010-A-20). Osvobození se vztahuje na všechny insolvenční navrhovatele, jejichž
nároky uplatněné v insolvenčním návrhu vyplývají (pouze) z pracovněprávního vztahu k dlužníku,
a to bez ohledu na to, zda tento jejich pracovněprávní vztah nadále trvá, nebo již byl ukončen. Pro
aplikaci předmětné úpravy je tedy podstatné jen to, zda insolvenční navrhovatel opírá legitimaci
k podání insolvenčního návrhu výlučně o pracovněprávní nárok, který mu jako zaměstnanci vznikl
vůči dlužníku, coby zaměstnavateli (text ustanovení byl v tomto směru zpřesněn).
Dalším vnímaným nedostatkem této úpravy je skutečnost, že záloha na náklady
insolvenčního řízení, byť v zákonné výši, je ukládána i osobám, které podávají insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tímto nedostatkem se má na mysli pouhý fakt ukládání,
jakož i samotná výše uložené zálohy, která v případě fyzické osoby, jež se snaží o oddlužení,
představuje další komplikací vzhledem k jejím finančním poměrům. Naopak, institut zálohy má
u osob podávajících insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení zcela jiný účel.
Potřeba uložení zálohy v těchto případech vyvstane zejména v situacích, kdy s ohledem na výši
dlužníkových závazků, hodnotu jeho majetku a výši příjmů by v případě rozhodnutí o dlužníkově
úpadku byl návrh na povolení oddlužení zamítnut podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b)
insolvenčního zákona (a podle ustanovení § 396 odst. 1 insolvenčního zákona by bylo rozhodnuto
16

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 z iniciativy Probační a mediační služby ČR. Jako platforma zabývající
se problematikou předluženosti sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových
organizací, zejména těch, která se předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají.
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o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem); srov. také usnesení Vrchního soudu v Olomouci
ze dne 30. září 2008, sp. zn. KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL 119/2008-A, uveřejněné
pod číslem 22/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. U fyzických osob slouží tento institut
jako pozitivní překážka umožňující dlužníku naposledy zvážit svou situaci a vyhodnotit, zda je pro
něj výhodné řešit svůj úpadek konkursem, tedy zpeněžením všeho majetku (včetně bytu, domu
apod.). Nicméně v praxi se objevují i ojedinělé excesy. Po proběhlé diskusi se navrhuje zmírnit tuto
povinnost ve prospěch osob podávajících insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení v tom smyslu, že nově se až do rozhodnutí o úpadku nebude záloha ukládat, s výjimkou
případů, kdy již z insolvenčního návrhu bude patrné, že dlužník nemá žádný majetek.
Mimořádné příjmy dlužníka
V praxi vzbuzovala pochybnosti otázka, jak naložit s nenadálými příjmy, které dlužník získá
po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Problémem bylo
zejména určení, zda vyplacený daňový „bonus“ a přeplatek z ročního zúčtování daní náleží do čisté
mzdy pro účely srážek při způsobu řešení úpadku dlužníka oddlužením. Jinými slovy, zda daňový
„bonus“ a přeplatek z ročního účtování daní podléhají režimu insolvence. Odpověď na otázku, jaký
režim mají mimořádné příjmy dlužníka, ať už je jejich povaha jakákoliv, nutno hledat v ustanovení
§ 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona17. Podle tohoto ustanovení je dlužník po dobu účinků
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen hodnoty získané dědictvím a darem
zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám
nad rámec splátkového kalendáře. V souvislosti s uvedeným problémem však vyplynula také jiná
potřeba, a to potřeba zpřesnit ustanovení insolvenčního zákona v tom smyslu, aby bylo jasně
stanoveno, že majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, je povinen vydat insolvenčnímu
správci k zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.
Na mysli se má majetek, který dlužník zamlčí v seznamu majetku připojenému k insolvenčnímu
návrhu. Dlužníku zůstává v dispozici (v souladu s požadavkem, aby dlužník od počátku
insolvenčního řízení jednal se svými věřiteli poctivě a nezatajil jim žádný majetek způsobilý
uspokojit jeho závazky) pouze majetek, který v seznamu uvedl.

17

Srov. Mgr. Rostislav Krhut, Konkursní noviny, č. 16-17.
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vi. Reorganizace
Cílem reorganizace je sanace dlužníka, tedy „ozdravění“ jeho ekonomické situace,
a to prostřednictvím speciálních opatření, která vedou k tomu, že dlužník je následně schopen
pokračovat ve své podnikatelské činnosti, pokud není v rámci reorganizace zamýšlen jiný účinek
tohoto způsobu řešení úpadku dlužníka. Na rozdíl od zákona o konkursu a vyrovnání, který
obsahoval institut vyrovnání, insolvenční zákon zná dva diametrálně odlišné druhy reorganizačního
řízení. Za prvé reorganizační řízení zahájené a probíhající s podporou většiny věřitelů podle
ustanovení § 316 odst. 5 insolvenčního zákona (konsenzuální reorganizace) a za druhé
reorganizační řízení zahájené a probíhající (za určitých podmínek) proti vůli většiny věřitelů podle
ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona (nekonsensuální reorganizace). Nekonsensuální
reorganizace přichází v úvahu jen u podnikatelů, kteří splňují kvantitativní test celkového obratu za
poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu (100 mil. Kč) nebo (alternativně)
celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru (100). Kvantitativní brána vstupu
do reorganizace měla být pojistkou především pro ty podnikatele, kterým se ani při vynaložení
rozumně požadovaného úsilí mimo insolvenční řízení nepodaří pro svůj záměr reorganizovat
podnik získat podporu většiny hlavních věřitelů. Veřejná konzultace ukázala a následná odborná
diskuse potvrdila, že tato kritéria jsou nastavena příliš přísně a jsou tak komplikací pro podnikatele,
kteří konají v dobré víře, že jsou splněny všechny podmínky pro schválení reorganizačního plánu,
jimž se však nepodařilo přesvědčit potřebnou část věřitelů a neprojdou kvantitativním testem. Na
druhou stranu slouží kvantitativní test i jako pojistka před návrhy na reorganizaci, které nemají
reálné vyhlídky na úspěch. Jeho úplné zrušení by tak mohlo mít kontraproduktivní efekt na rychlost
celého systému z důvodu možného nárůstu nedůvodných návrhů na povolení reorganizace. V této
souvislosti je obecný zájem umožnit vstup do reorganizace i pro menší podnikatele.
S ustanovením § 316 odst. 5 insolvenčního zákona souvisí problém lhůty stanovené pro
předložení reorganizačního plánu přijatého alespoň polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou
podle výše jejich pohledávek a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle
výše pohledávek. Formulace použita v tomto ustanovení nabádá k výkladu, že by soudy zásadně
neměly s rozhodnutím o úpadku spojovat rozhodnutí o prohlášení konkursu, ale měly by vyčkat
uplynutí této lhůty (srov. také § 318 odst. 1 větu druhou insolvenčního zákona). Na druhé straně
však ustanovení § 148 insolvenčního zákona předepisuje, aby insolvenční soud spojil
s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento
zákon „vylučuje“ řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. Toto ustanovení bylo po určitou
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dobu vykládáno částí soudní praxe tak, že nebude-li podnikatel splňovat velikostní test podle
ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, insolvenční soud automaticky spojí rozhodnutí
o úpadku s rozhodnutím o prohlášení konkursu. Rozhodovací praxi insolvenčních soudů posléze
sjednotil Nejvyšší soud usnesením ze dne 20. ledna 2011, senátní značka 29 NSČR 30/2010,
uveřejněným pod číslem 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V něm (mimo jiné)
uzavřel, že:
„Je-li dlužník podnikatelem, u kterého reorganizace podle insolvenčního zákona není vyloučena
podle § 316 odst. 3 insolvenčního zákona, avšak dlužník nesplňuje některý z požadavků
formulovaných pro přípustnost reorganizace v ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona, je
reorganizace přípustná podmíněně, za předpokladu, že dlužník ve spojení se včas podaným
návrhem na povolení reorganizace předloží ve lhůtě určené v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona
reorganizační plán přijatý způsobem popsaným v témže ustanovení. S rozhodnutím o úpadku proto
nelze spojit bez dalšího i rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a předmětem
jednání první schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku je vždy též bod nabízející schůzi
věřitelů hlasování o způsobu řešení dlužníkova úpadku.
Jestliže

však

lhůta

určená

k

předložení

reorganizačního

plánu

dlužníkem

v § 316 odst. 5 insolvenčního zákona marně uplyne ještě před konáním oné (první) schůze věřitelů,
stává se reorganizace dlužníka definitivně nepřípustnou a insolvenčnímu soudu nic nebrání v tom,
aby i před konáním schůze věřitelů prohlásil konkurs na majetek dlužníka. Usnesení schůze věřitelů
o způsobu řešení dlužníkova úpadku vydané poté, co se reorganizace stala definitivně nepřípustnou,
není pro insolvenční soud závazné.“
Přitom lze předpokládat, že pokud dlužník nebyl schopen získat podporu věřitelů a vyjednat
s nimi podmínky reorganizačnímu plánu před rozhodnutím o úpadku, v pouhých 15 dnech
po rozhodnutí o úpadku se mu to s velkou pravděpodobností nepodaří. To platí především tehdy,
podá-li insolvenční návrh dlužník sám. Podá-li insolvenční návrh věřitel, lze předpokládat,
že dlužník,

který

v dobré

víře

nepředpokládal

úpadek

nebo

hrozící

úpadek

(srov. § 98 a § 99 insolvenčního zákona), bude potřebovat určitou rozumnou dobu k základnímu
zorientování se a k zhodnocení, zda ekonomická situace podniku umožňuje případnou dohodu
s věřiteli. Je na místě, v souladu s principy rychlosti, hospodárnosti a co nejvyššího uspokojení
věřitelů, uměle nebrzdit prohlášení konkursu tam, kde zjevně nedojde k dohodě o reorganizačním
plánu. Proto je vhodné umožnit dlužníku, aby požádal insolvenční soud o stanovení lhůty pro
předložení reorganizačního plánu přijatého většinou věřitelů (jenž v sobě zahrnuje i návrh na
povolení reorganizace) jen tehdy, může-li předpokládat, že bude dosaženo dohody (a neurčovat pro
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tyto případy zákonnou lhůtu k předložení návrhu na povolení reorganizace a předložení
reorganizačního plánu bez odpovídající dlužníkovy iniciativy).
Další problémy způsobuje obecné ustanovení § 217 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého
soupis majetkové podstaty provádí a soustavně doplňuje insolvenční správce v průběhu
insolvenčního řízení za podmítek tam stanovených, s odchylnou úpravou platící pro reorganizaci.
Podle ustanovení § 331 insolvenčního zákona insolvenční správce v průběhu reorganizace zajišťuje
dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty. Tím se (pro reorganizaci) nabízí výklad,
že samotný soupis provádí dlužník (coby osoba s dispozičními oprávněními). Takový výklad však
jiná ustanovení insolvenčního zákona nepodporují (pravomoc provádět soupis majetku dlužníku
nesvěřují). V zájmu odstranění rozporů mezi obecným ustanovením a neúplnou zmínkou
v ustanovení § 331 insolvenčního zákona se doporučuje stanovit, že i při reorganizaci provádí
soupis insolvenční správce za samozřejmé součinnosti dlužníka s dispozičními oprávněními
(srov. § 229 odst. 3 insolvenčního zákona). Provádění soupisu insolvenčním správcem má své
odůvodnění i v možných rozdílných motivacích managementu dlužníka (který je v reorganizaci
osobou s dispozičními oprávněními).
Podle ustanovení § 333 odst. 2 insolvenčního zákona zůstává valné hromadě nebo členské
schůzi dlužníka i po rozhodnutí o povolení reorganizace zachováno právo jmenovat nebo volit
a odvolávat členy statutárního orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka, vyžaduje se však souhlas
věřitelského výboru. Toto ustanovení vzbuzovalo od svého zavedení rozporuplné reakce
v souvislosti s problematikou zmocnění a s ní spojenou motivací dlužníka reorganizovat za každou
cenu bez ohledu na důsledky. Tradiční insolvenční právo zbavuje z těchto důvodů dlužníka
(management) rozhodovacích pravomocí. Na druhou stranu insolvenční zákon, stejně jako některé
zahraniční úpravy, ponechává managementu dlužníka jeho pravomoci i nadále. Důvody, proč
insolvenční právo připouští výjimku při reorganizaci, spočívají v lepší informovanosti dlužníkova
managementu o situaci uvnitř reorganizovaného podniku. Insolvenčnímu správci bude trvat
zpravidla delší dobu, než se zorientuje v základních obchodních a majetkových poměrech dlužníka.
Druhým důvodem je snaha pozitivně motivovat dlužníkův management, aby ochotněji zahájil
insolvenční řízení (s vědomím, že insolvenční řízení nepovede k automatické ztrátě vlivu
managementu na chod dlužníkova podniku). Podle ustanovení § 333 odst. 2 insolvenčního zákona
mohou věřitelé zabránit odvolání stávajícího dlužníkova managementu nebo volbě nového,
nemohou však sami aktivně rozhodovat o odvolání stávajícího dlužníkova managementu ani
o výběru nového. Insolvenční zákon v současném znění vycházel z předpokladu, že poskytne-li se
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vedení dlužníkova podniku komfort v podobě setrvání ve funkcích i po zahájení insolvenčního
řízení, bude pak ochotnější ke spolupráci v rámci insolvenčního řízení. Zkušenosti z tržní praxe
však tuto úvahu nepotvrzují a je na místě umožnit věřitelům vyměnit management dlužníka alespoň
tehdy, provádí-li se reorganizace na základě návrhu na povolení reorganizace podaného věřitelem,
jakož i tehdy, nemá-li dlužník přednostní právo sestavit reorganizační plán. Přednostní právo
sestavit reorganizační plán nemá dlužník, který insolvenčnímu soudu oznámil, že reorganizační
plán předložit nehodlá a dlužník, jehož věřitelé se tak usnesli na schůzi věřitelů. V prvním případě
dlužník neprojevuje dostatečnou motivaci a lze z jeho strany očekávat úplnou rezignaci na aktivním
řešení úpadku, v druhém případě je zřejmé, že věřitelé tak činí pro nedůvěru v kompetentnost
současného dlužníkova managementu. Je-li insolvenční řízení zahájeno a reorganizace povolena
na návrh věřitele, je na místě pochybovat o kvalitách současného vedení, které tak zřejmě
zanedbalo své povinnosti při správě společnosti.
Úpravu určující, kdo má právo sestavit

reorganizační plán,

obsahuje ustanovení

§ 339 insolvenčního zákona, které však neobsahuje jasné pravidlo pro pořadí, v němž mohou další
osoby využít možnosti sestavit reorganizační plán. Zkoumané ustanovení rovněž nespecifikuje, kdo
může být osobou oprávněnou sestavit reorganizační plán, nemá-li toto právo dlužník nebo zanikloli

toto

právo

dlužníku

rozhodnutím

insolvenčního

soudu

podle

ustanovení

§ 339 odst. 4 insolvenčního zákona. Z povahy věci je však jasné, že může jít o věřitele ve smyslu
ustanovení § 334 insolvenčního zákona. Doslovný výklad by však mohl vést k závěru, že
reorganizační plán může předložit každý věřitel, který bude reagovat na výzvu insolvenčního
soudu, což by mohlo mít absurdní důsledky. Nabízí se proto vyjasnit zkoumané ustanovení v tom
smyslu, že právo sestavit reorganizační plán mají jen ti, kdož podali návrh na povolení reorganizace
anebo se k tomuto návrhu připojili. Je však vhodné, aby schůze věřitelů (rozhoduje-li o tom, zda
má být povolena reorganizace nebo o tom, že dlužník nemá přednostní právo sestavit reorganizační
plán), rozhodla i o tom, komu náleží toto právo. S tím souvisí i nutnost zpřesnit ustanovení
§ 347 odst. 1 insolvenčního zákona, aby bylo jasné, že pro přijetí reorganizačního plánu se většina
pohledávek podle kapitálu počítá z pohledávek věřitelů, kteří hlasují (a kteří tudíž mají aktivní
zájem na řešení dlužníkova úpadku).
Další nejasnosti vyvolává absence pravidel upravující průběh sporů vyvolaných insolvenčním
řízením (incidenčních sporů) po skončení reorganizace (srov. ustanovení § 364 insolvenčního
zákona). Judikatura v tomto směru inklinuje k názoru, že usnesením vydaným podle ustanovení
§ 364 odst. 2 insolvenčního zákona končí celé insolvenční řízení (srov. pro konkursní poměry
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upravené zákonem o konkursu a vyrovnání opět stanovisko občanskoprávního a obchodního
kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2007, sp. zn. Opjn 8/2006, uveřejněné pod číslem
74/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo - již pro insolvenční řízení – usnesení
Vrchního soudu v Praze ze dne 26. června 2012, sp. zn. MSPH 89 INS 5393/2011, 3 VSPH
512/2012-B). Ministerstvo spravedlnosti však po vyhodnocení považuje za vhodné normativně
popsat případy, kdy je vhodné, aby se v již zahájených (incidenčních) sporech pokračovalo i po
skončení reorganizace. Přitom se jeví žádoucím upravit příslušné pravidlo tak, aby se vztahovalo
(při skončení insolvenčního řízení) i na další způsoby řešení dlužníkova úpadku.
vii. Odměny insolvenčních správců
Výkon činnosti insolvenčního správce je vysoce specializovanou činností, která má dosah
do majetkové sféry dlužníka i jeho věřitelů, a proto má veřejnost oprávněný zájem na tom, aby tuto
činnost vykonávala osoba bezúhonná, náležitě odborně vybavená a nezávislá na jednotlivých
účastnících insolvenčního řízení či jiných osobách. Insolvenční správce je povinen postupovat
svědomitě a s odbornou péčí. To vše je sice podmíněno především morální integritou a odbornou
úrovní insolvenčních správců, zároveň je ale spjato i s jejich přiměřeným materiálním zajištěním,
které má přispět k zajištění a ochraně těchto předpokladů ve prospěch práv účastníků insolvenčního
řízení. Náležité nastavení odměn a náhrad hotových výdajů insolvenčních správců je v přeneseném
smyslu slova otázkou garance minimální míry jistoty práv všech procesních subjektů. Veřejná
konzultace potvrdila, že v odborných kruzích je stávající úprava těchto otázek předmětem kritiky
(zvláště mezi insolvenčními správci samotnými). Odměňování insolvenčních správců upravuje
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, která není
součástí předkládaného návrhu (jímž se mění insolvenční zákon a zákon o insolvenčních
správcích). Vzhledem k důležitosti této problematiky je nicméně vhodné v tomto materiálu
pojednat o nedostatcích současné právní úpravy a představit principy, ze kterých bude navazující
návrh vyhlášky vycházet.
Alokované poznatky z veřejné konzultace pomohly detekovat hlavní problematické oblasti,
které lze rozdělit takto:
a) odměna insolvenčního správce při konkursu,
b) odměna insolvenčního správce v reorganizaci,
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c) odměna insolvenčního správce v oddlužení,
d) odměna insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek.
a) Odměna insolvenčního správce v konkursu
Značnou nespokojenost insolvenčních správců způsobuje ustanovení § 1 odst. 5 vyhlášky
č. 313/2007 Sb. ve spojení s ustanovením § 38 odst. 1 insolvenčního zákona (lépe řečeno způsob
uplatnění těchto ustanovení jednotlivými insolvenčními soudy v případě tzv. nulových konkursů,
kdy není dohledán žádný majetek dlužníka a tudíž ani nedojde ke zpeněžení). Problém způsobovala
také nejednotnost rozhodovací praxe vrchních soudů18, ke které se následně vyslovil Nejvyšší soud
v usnesení ze dne 29. září 2010, sen. zn. 29 NSČR 27/2010, uveřejněném pod číslem 64/2011
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V tomto usnesení Nejvyšší soud uzavřel, že
v insolvenčním řízení, v němž byl dlužníkův úpadek řešen konkursem a v němž nebyl zpeněžen
žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka určený k rozdělení mezi věřitele, nelze
odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a je namístě postupovat
podle § 5 této vyhlášky. Vzhledem k častému výskytu tzv. nulových konkursů, nebo konkursů
s pouze zajištěným majetkem, poukazují insolvenční správci na to, že i přes splnění těch
nejnáročnějších kritérií k výkonu své funkce nejsou schopni pokrýt ani základní náklady, které jim
s výkonem činnosti vznikly. Výklad zaujatý Nejvyšším soudem v posledně označeném ustanovení
pak posunul praxi některých insolvenčních správců tím směrem, že formálně zpeněžují i majetek,
z nějž dosažený výnos není přínostem pro nezajištěné věřitele, ale zajišťuje insolvenčním správcům
právo na minimální odměnu stanovenou v § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. V zájmu jistoty
se proto doporučuje upravit normativní text tak, aby z něj bylo patrno, že minimální odměna
v konkursu náleží insolvenčnímu správci tehdy, je-li součet odměny ze zpeněžení vypočtený podle
ustanovení § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb. nižší než částka 45.000,- Kč, jakož i tehdy,
nedošlo-li ke zpeněžení majetkové podstaty vůbec. K četnosti takových případů lze poukázat na to,
že ze statistických listů vyplývá, že pouze v 13 % případů byla odměna insolvenčního správce
v konkursu nižší než minimální odměna ve výši 45 000 Kč (blíže srov. část 3. materiálu).

18

Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. září 2009, sp. zn. MSPH 88 INS 5284/2008, 2 VSPH 348/2009-B,
a usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. května 2009, sp. zn. KSBR 31 INS 4670/2008, 2 VSOL
119/2009-B.
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b) Odměna insolvenčního správce v reorganizaci
Praxe ukázala, že způsob odměňování insolvenčního správce při reorganizaci nevyhovuje
požadavkům trhu, když nemotivuje insolvenční správce k činnosti směřující k co nejvyššímu
poměrnému

uspokojení

věřitelů,

potažmo

k co

nejlepším

hospodářským

výsledkům

restrukturalizované společnosti. Zvolený základ pro výpočet odměny z dvanáctinásobku
průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období předcházejícího insolvenčnímu návrhu se
neosvědčil, protože neodráží úspěšnost celého procesu restrukturalizace společnosti. Je pak sporné,
zda takové řešení dostatečně motivuje insolvenčního správce, aby v souladu s ustanovením
§ 331 insolvenčního

zákona

dohledem

a

další

činností

v reorganizaci

přispíval

k co

nejefektivnějšímu průběhu reorganizace. S tím souvisí i oprávněná výhrada k nastavení
jednotlivých pásem obratu pro určení měsíční odměny insolvenčního správce. Empirické poznatky
ukazují, že nejen vysoká hranice obratu (250 mil. Kč) pro určení minimální měsíční odměny
insolvenčního správce, ale i vstupní hranice nastavená pro nekonsensuální reorganizace
(§ 316 odst. 4 insolvenčního zákona) představují v podnikatelském prostření významné překážky
pro dosažení úspěšné reorganizace. Vysoká nejnižší hranice obratu, z něhož se odměna počítá,
znemožňuje úspěšnou reorganizaci menších firem, jejichž finanční možnosti neumožňují hradit
odměnu insolvenčnímu správci i v situacích, kdy se na reorganizaci se svými věřiteli domluvili
(§ 316 odst. 5 insolvenčního zákona).
c) Odměna insolvenčního správce v oddlužení
Oddlužení je jedním z nových nástrojů úpadkového práva, jehož podstata byla v zásadě
převzata z práva německého. Oddlužení je způsobem řešení úpadku spotřebitele, jehož účelem je
osvobodit dlužníka (po předchozí proceduře) od placení zbytku dluhů. Tento institut preferuje
sociální účel před ekonomickým a má umožnit dlužníku nový „start“ a motivovat jej k aktivnímu
zapojení se do umořování svého dluhu vůči věřiteli. S tím souvisí i paušální úprava odměny
insolvenčního správce, je-li způsobem řešení úpadku spotřebitele oddlužení. V rámci veřejné
konzultace byly detekovány pochyby o tom, zda insolvenčnímu správci náleží odměna již za
období od povolení oddlužení do konce měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky
schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. Tyto výhrady se zdají být na místě
především proto, že právě v tomto období, tj. od rozhodnutí o úpadku spojeného s rozhodnutím
o povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení oddlužení, vykonávají insolvenční správci
zpravidla rozsáhlejší činnosti než v období následujícím. Po dobu trvání účinků schváleného
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oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností
insolvenčního správce a distribuuje jednotlivé splátky.
S odměnou insolvenčního správce v oddlužení plněním splátkového kalendáře souvisí
nerozlučně i problematika společného oddlužení manželů. Úprava společného oddlužení manželů
se v návaznosti na poznatky praxe jeví jako nezbytná i z hlediska rozdílného přístupu k řešení této
problematiky soudy. S tím souvisí i odměna insolvenčních správců, která bude v tomto směru
vycházet z úpravy institutu společného insolvenčního návrhu manželů. V současné době je odměna
insolvenčního správce dlužníka, jde-li o oddlužení manželů, přiznávána pouze jednou (srov. např.
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. ledna 2011, senátní značka 3 VSPH 514/2010).
V praxi též vyvstávají nejasnosti při řešení otázky přiznávání odměn a náhrad hotových
výdajů při rozhodování o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jde o to, zda
insolvenčním správcům má být tato odměna a náhrada hotových výdajů přiznána v pravidelných
měsíčních splátkách (v intencích § 3 odst. 3 a § 7 odst. 4 vyhlášky 313/2007 Sb.) nebo je potřebné
tyto

částky

vyúčtovat

po

skončení

splátkového

kalendáře

(ve

smyslu

ustanovení

§ 38 odst. 3 insolvenčního zákona). Ministerstvo spravedlnosti dospělo po odborné diskusi
k závěru, že tuto otázku není nutno legislativně upravovat. Insolvenčními správci nebyly
detekovány problémy s placením záloh v oddlužení. Postupem souladným se stávající úpravou
(a takto

insolvenčními

soudy

vesměs

praktikovaným)

se

jeví

(vzhledem

k

dikci

§ 38 odst. 3 insolvenčního zákona) přiznání pravidelné měsíční zálohy na odměnu a náhradu
hotových výdajů v měsíčních splátkách v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře.
V rámci veřejné konzultace se objevily i požadavky na zvýšení paušálně určené odměny
insolvenčního správce v oddlužení plněním splátkového kalendáře. Problematika výše odměny je
diskutována nejen na půdě Ministerstva spravedlnosti, ale i na půdě Aliance proti dluhům. Jak již
bylo zmíněno výše, institut oddlužení preferuje sociální účel před ekonomickým a má umožnit
dlužníkovi nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení se do umořování svého dluhu vůči
věřiteli. V rámci odborných debat je v neprospěch zvýšení odměny insolvenčního správce
argumentováno možnými negativními dopady pro přístup spotřebitelů k institutu oddlužení.
Ve světle účelu institutu oddlužení je těžké argumentovat, zda takto stanovená odměna je odměnou
dostatečnou. Insolvenční správci snášejí důvody pro zvýšení, občanská sdružení, která jsou členy
Aliance proti dluhům, uplatňují požadavky na snížení. Z mezinárodního srovnání vyplývá, že
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ani v jiných zemích není otázka, zda odměna insolvenčního správce má být výdělečná, jednoznačně
vyřešena. Z dokumentu „An international comparative study on the development of an insolvency
profession and its performance“ Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů z března 201019,
vyplývá, že pouze v 38 % jurisdikcí, které umožňují řešit úpadek spotřebitelů, je odměna
insolvenčních správců zisková. V této otázce nebyl nalezen kompromisní závěr, a proto v této
oblasti nedojde ke změně.
d) Odměna insolvenčního správce za přezkum přihlášených pohledávek
Na základě dosavadních praktických zkušeností vznikla jednoznačná potřeba úpravy systému
odměňování insolvenčních správců za tu část jejich činnosti, která spočívá v přezkoumání přihlášek
insolvenčním správce ve smyslu ustanovení § 188 a násl. insolvenčního zákona. Důvodem vzniku
této potřeby je skutečnost, že právě tato činnost je činností náročnou na kvalifikaci, odbornou péči
a časové zatížení insolvenčního správce. Cílem navrhované úpravy je stanovením odpovídající
odměny zajistit, aby insolvenčními správci byly osoby s vysokou kvalifikací. Právě krátkost lhůt
pro přezkoumání přihlášek pohledávek v praxi způsobuje, že při větším množství přihlášek je
insolvenční správce nucen věnovat se této činnosti přednostně před veškerou ostatní agendou.
Za současného stavu právní úpravy odměňování je insolvenční správce povinen tuto činnost
a agendu na své náklady realizovat s maximální péčí i v případech, kdy např. při konkursu odměna
určená z výtěžku zpeněžení dosáhne pouze minimální výše podle příslušných ustanovení vyhlášky,
tj. 45 000 Kč. Nedostatek majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka samozřejmě
nevylučuje značný počet jeho přihlášených věřitelů. V takové situaci dochází k tomu, že
insolvenční správce koná činnost, ke které je povinen, za odměnu, která neodpovídá náročnosti
a významu této činnosti, což jistě není žádoucí stav. Navrhovaná změna počítá se stanovením
pevné částky odměny za každou přezkoumanou přihlášenou pohledávku se současným omezením
maximální výše takto vypočtené odměny.
Lze

shrnout,

že

nebude-li

tato

navrhovaná

změna

realizována,

nemusí

dojít

k odpovídajícímu nárůstu specializace insolvenčních správců. Přitom je i v zájmu věřitelů, aby
činnost insolvenčních správců vykonávaly osoby s vysokou odborností, specializované na tento
druh řízení.

19

Ministerstva spravedlnosti se na základě usnesení Vlády ČR ze dne 22. listopadu 2006, č. 1331, stalo členem
Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů. Analýza je veřejně k dispozici na http://www.insolvencyreg.org.
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viii.

Harmonizace s novým občanským zákoníkem

V rámci přípravy komplexní novely insolvenčního zákona byla jeho ustanovení
prozkoumána také v reakci na přijatý zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový
občanský zákoník“), a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích). Diskutovány byly otázky navazující zejména na některé nové procesy
a instituty. Nakonec odborná komise Ministerstva spravedlnosti došla k závěru, že insolvenční
zákon je nutno novelizovat jen v malém rozsahu, protože pro ostatní problémy bylo nalezeno
interpretační řešení v režimu dosavadního práva. Podrobněji srov. zvláštní část důvodové zprávy.
2. Návrh variant řešení
i. Určování insolvenčních správců
Varianta I - Ponechat současný stav
Ve světle výhrad k současnému (nominačnímu) systému určování insolvenčních správců
ustanovovaných do insolvenčního řízení by bylo ponechání současného stavu beze změny
nedostatečným řešením. Ponechání tohoto stavu by i nadále představovalo, v očích odborné i laické
veřejnosti, příležitost pro vznik nežádoucích vztahů v insolvenčním řízení, jakkoli je ve srovnání
s úpravou podle zákona o konkursu a vyrovnání nepochybné, že již stávající úpravou došlo ke
kvalitativnímu posunu (ke zlepšení poměrů).
Varianta II. – Zakotvení rotačního systému určování insolvenčních správců
Zakotvení rotačního způsobu určování insolvenčních správců pro konkrétní insolvenční řízení
se v rámci odborných diskusí zdálo být nejvhodnějším řešením, jež má za cíl zajistit co možná
nejspravedlivější distribuci insolvenčních věcí a zároveň co možná nejvíce eliminovat možný vznik
nežádoucích vazeb v insolvenčním řízení. Navrhované řešení předpokládá zavedení teritoriálních
seznamů pro jednotlivé způsoby řešení dlužníkova úpadku s možností insolvenčních správců
profilovat své odborné zaměření tím, že se zapíší do seznamu správců odborně zaměřených
na řešení úpadku dlužníka oddlužením (na okresní úrovni) nebo konkursem (na krajské úrovni).
Bude-li řešen úpadek dlužníka v intencích § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, navrhuje
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se výběr insolvenčního správce se zvláštním povolením ze seznamu vedeného pro celé území
České republiky.
ii. Věřitelské orgány
Varianta I – Ponechat současný stav
Ponechání současného stavu by především nadále zbytečně administrativně zatěžovalo
insolvenční soudy při volbě věřitelského výboru. V zájmu odstraňování administrativní zátěže
soudů se nedoporučuje ponechat současný stav.
Varianta II – Zefektivnit insolvenční řízení
Navrhovaný komplex změn má za cíl zefektivnit insolvenční řízení v otázce výkonu
působnosti věřitelského výboru tam, kde věřitelé nemají zájem podílet se na řízení, motivovat ty
věřitele, kteří se aktivně podílejí na řešení úpadku dlužníka a vyjasnit postavení a pravomoci
jednotlivých skupin věřitelů v oblasti hlasovacích práv.
iii. Souběh výkonu rozhodnutí (exekuce) a insolvenčního řízení
Varianta I – Ponechat současný stav
Ponechání současné stavu by i nadále způsobovalo výkladové problémy a komplikovalo by
hladký průběh insolvenčního řízení výše popsanými spory.
Varianta II – Vymezit vzájemný vztah řízení o výkon rozhodnutí (exekučního řízení)
a insolvenčního řízení
Vzhledem k přetrvávajícím komplikacím a nejednoznačnému vymezení přednosti
insolvenčního práva před individuálními procesy vymáhání pohledávek věřitelů se jednoznačně
doporučuje tuto problematiku upravit pro všechny způsoby řešení úpadku dlužníka s příslušnými
odchylkami.
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iv. Uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně postavení zajištěného věřitele
Varianta I – Ponechat současný stav
Nedostatky platné právní úpravy byly popsány výše.
Varianta II – Reflektovat detekované nedostatky legislativní transformací
V zájmu zpřehlednění insolvenčního řízení se navrhuje zpřesnit ustanovení § 203 insolvenčního
zákona tak, aby bylo jasné, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na
roveň se uplatňují písemně vůči „osobě s dispozičními oprávněními“. Změna má své opodstatnění
především v oddlužení a reorganizaci, kde je „osobu s dispozičními oprávněními k majetkové
podstatě“ dlužník. S tím souvisí i úprava pokynů, jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné
majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky. Nově se v zájmu zefektivnění procesu
zpeněžování zajištění navrhuje, aby pokyny uděloval zajištěný věřitel, jehož pohledávka se
uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí (věřitel s nejstarším zajištěním), a to za podmínek
v návrhu stanovených, s vyjasněním vztahu k ustanovení § 289 odst. 1 insolvenčního zákona.
v. Oddlužení
Varianta I – Ponechat současný stav
Ponecháním současného stavu přetrvají nedostatky normativního textu zákona, které budou
nadále způsobovat nejistotu u dlužníků a jejich věřitelů. V konečném důsledku nese odpovědnost
za míru uspokojení každý věřitel sám a není důvodu bránit v oddlužení osobám, jejichž dluhy jsou
pozůstatkem jejich podnikatelského života (osobám s „dluhy z podnikání“), jestliže s tím věřitelé
souhlasí. Naléhavou se jeví potřeba zavést institut společného oddlužení manželů, který je za
současného stavu dovozován judikaturou vyšších soudů.
Varianta II. – Připustit řešení závazků z podnikání v oddlužení, zavedení institut společného
oddlužení manželů
Doporučuje se vyjít z judikatury Nejvyššího soudu (srov. opět usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 21. dubna 2009, sen. zn. 29 NSČR 3/2009, uveřejněné pod číslem 79/2009 Sbírky soudních
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rozhodnutí a stanovisek, jakož i na ně navazující usnesení Nejvyššího soudu zmíněná výše).
Podstatou varianty je, že závazek (dluh) z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo
hrozícího úpadku oddlužením, jestliže s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde-li
o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém
insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d)
insolvenčního zákona, anebo jde-li o pohledávku zajištěného věřitele. Zavést institut společného
oddlužení manželů.
vi. Reorganizace
Varianta I – Ponechat současný stav
Ponechat současné nastavení velikostních kritérii pro vstup do reorganizace by nebylo
ku prospěchu ani dlužníkům - podnikatelům ani jejich věřitelům. Tato varianta byla jednoznačně
zamítnuta.
Varianta II – Reflektovat požadavky trhu
Nezávisle na tom, které statistické údaje budeme analyzovat (srov. část 3.1), je jasné, že
institut reorganizace je využíván jen v promile případů. Ukázalo se, že dlužníci často nejsou
schopni ani při vynaložení rozumně požadovaného úsilí mimo insolvenční řízení zajistit souhlas
potřebného počtu věřitelů s reorganizací. Ministerstvo spravedlnosti se domnívá, že mírnější
kvalitativní kritéria, která budou příznivější pro ohrožené podniky, mohou definitivnímu neúspěchu
dlužníka v podnikání (ústícímu v likvidační způsob řešení dlužníkova úpadku, jímž je konkurs)
zabránit. Platí, že včasné jednání dlužníka je pro tyto účely zásadní. Totéž platí i v souvislosti
s patnáctidenní lhůtou určenou od rozhodnutí o úpadku pro předložení reorganizačního plánu
(§ 316 odst. 5 insolvenčního zákona, ve spojení s ustanovením § 149 odst. 1 insolvenčního zákona).
Podává-li dlužník insolvenční návrh sám, předpokládá se, že si svou ekonomickou situaci
dostatečně zanalyzoval a nepokusil-li se o jednání s věřiteli, lze usuzovat, že ani nemá zájem na
reorganizaci svého podnikání. Ponechání lhůty tak v principu prodlužuje insolvenční řízení tam,
kde pro to není důvod. Navrhuje se stanovit lhůtu pro předložení reorganizačního plánu dlužníkem
po rozhodnutí o úpadku pouze tehdy, bylo-li insolvenční řízení zahájeno na návrh věřitele a pouze
z iniciativy dlužníka. Zároveň se navrhuje vyjasnit ustanovení o tom, kdo může sestavit
reorganizační plán, nemá-li toto právo dlužník.
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vii. Odměna insolvenčních správců
Varianta I - Ponechat současný stav
Na základě dosavadních praktických zkušeností insolvenčních správců vznikla jednoznačná
potřeba revize systému odměňování insolvenčních správců. Ponechání současného stavu by pouze
prohlubovalo nespokojenost insolvenčních správců, což by působilo kontraproduktivně na jejich
motivaci vykonávat tuto činnost co nejkvalitněji. Ponechání současného stavu není žádoucí.
Varianta II – Upravit insolvenční zákon a vyhlášku č. 313/2007 Sb.
V rámci úpravy vyhlášky o odměňování je žádoucí pokusit se reagovat na výhrady
insolvenčních správců a zároveň zásadním způsobem neměnit míru uspokojení zajištěných
a nezajištěných věřitelů. Snahou je navrhovanými změnami motivovat insolvenční správce
k zpeněžování i nezajištěného majetku a v rámci reorganizace je motivovat k lepším hospodářským
výsledkům restrukturalizovaného podniku. Návrh vyhlášky není součástí předkládaného návrhu
zákona, kterým se mění insolvenční zákon a zákon o insolvenčních správcích.
viii.

Harmonizace s novým občanským zákoníkem

Varianta I – Ponechat současný stav
Varianta II – Harmonizovat insolvenční zákon s novým občanským zákoníkem
Tato varianta je obligatorní, jeví se však žádoucím její prosazení jen v nezbytně nutné míře
dané povahou věcných změn a nikoli coby samostatný důvod novelizace insolvenčního zákona.

3.

Vyhodnocení nákladů a přínosů

Pro posouzení fungování institutů nového insolvenčního zákona a pro následnou identifikaci
dopadů předkládaného návrhu zákona bylo nezbytné analyzovat data z již ukončených
insolvenčních řízení. Statistická data o ukončených insolvenčních řízeních nebyla po dobu
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účinnosti nového insolvenčního zákona k dispozici. V souvislosti s přípravou revizní novely byla
extrahována data nacházející se v Statistických listech pro insolvenční řízení20, které se vyhotovují
ihned po právní moci konečného rozhodnutí ve věci zapsané v rejstříku INS, ve které byl podán
insolvenční návrh. V případě, kdy je po právní moci konečného rozhodnutí rovněž rozhodováno
o odměně a náhradách hotových výdajů insolvenčního správce, případně o odměně a náhradách
výdajů členů a náhradníků věřitelského výboru, se statistický list vyhotoví až po právní moci těchto
rozhodnutí. Sledovaným obdobím je období od 1. ledna 2008 do 30. června 2012.
3.1 Analýza statistických ukazatelů
Za sledované období evidujeme 21 451 statistických listů, které odpovídají počtu
ukončených insolvenčních řízení. Z tohoto počtu došlo v 5 089 případech k zamítnutí
insolvenčního návrhu, v 4 801 případech bylo řízení zastaveno, v 8 926 případech byl insolvenční
návrh odmítnut. 1 486 případů bylo řešeno konkursem, v 361 případech byl úpadek řešen
oddlužením a ve čtyřech řízeních se úpadek dlužníka řešil reorganizací. Porovnáme-li orientačně
tato data s daty o počtu zahájených insolvenčních řízeních z insolvenčního rejstříku21, zjistíme, že
do konce sledovaného období, bylo ukončeno 30 % (21 451) z dosud zahájených insolvenčních
řízení (71 038). Z celkového počtu dosud zahájených insolvenčních řízení lze pro lepší orientaci
odečítat ta řízení, ve kterých bylo schváleno oddlužení (celkem 22 970 řízení22). Zbývající množinu
tvoří probíhající řízení ale i ta řízení, která sice již skončila, ale dosud nedošlo k vyplnění
statistického listu anebo prodlení nastalo v průběhu předávání informací.
3.1.1.

Délka insolvenčního řízení obecně

Statistické listy obsahují data, z kterých lze stanovit průměrnou délku insolvenčního řízení.
Při stanovení délky insolvenčního řízení se za určující považoval den zahájení řízení a den nabytí
právní moci rozhodnutí, kterým byla věc v insolvenčním řízení skončena. Vezmeme-li celou
skupinu insolvenčních řízení (21 451) pak průměrná délka insolvenčního řízení činí pouze 84 dnů,
34 % všech řízení bylo ukončeno do 1 měsíce, až 65 % do 2 měsíců. Pro reálnější obrázek o délce
trvání insolvenčního řízení nutno data strukturovat.
20

Srov. příloha č. 4 - Statistický list idata 2008 - 2012
Srov. příloha č. 5 - Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 - 2012
22
Pro zajímavost stojí porovnání počtu zahájených spotřebitelských úpadků na 100 tis. Obyvatel v Německu a v České
republice. V Německu připadá na sto tisíc obyvatel průměrně 133 spotřebitelských úpadku, zatímco v České
republice 94. Lze předpokládat, že se v horizontu několika let dostaneme na stejnou úroveň (zdroj: Statistisches
Bundesamt).
21
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V 5 089 případech bylo insolvenční řízení ukončeno zamítnutím insolvenčního návrhu,
přičemž v 4 575 případech byla dlužníkem společnost s ručením omezeným (v 255 případech šlo
o akciové společnosti). Data umožňují rozlišit, že v 4 063 (80 %) případech byl insolvenční návrh
zamítnut pro nedostatek majetku podle ustanovení § 144 insolvenčního zákona, v 306 případech
pro nesplnění předpokladů pro vydání rozhodnutí o úpadku, v 95 případech pro nedoložení
pohledávky věřitele. V jednom případě dlužník osvědčil, že jeho platební neschopnost vznikla
v důsledku protiprávního jednání třetích osob. Z jiného důvodu bylo zamítnuto 84 insolvenčních
návrhů.
Průměrná délka insolvenčního řízení ukončeného zamítnutím insolvenčního návrhu je
60 dnů. Jak ukazuje následující graf, nejčastěji je řízení ukončeno v rozmezí 1 až 2 měsíců.
K zamítnutí insolvenčního návrhu do 60 dnů došlo v 68 % případů. Do 3 měsíců bylo zamítnuto
celkem až 87 % insolvenčních návrhů.
Graf – Délka trvání insolvenčního řízení do zamítnutí insolvenčního návrhu (>= počet dnů)

Insolvenční řízení bylo zastaveno v 4 801 případech. V 50 % šlo o fyzickou osobu,
která není podnikatelem, v 32 % šlo o společnost s ručením omezeným. Pro zpětvzetí
insolvenčního návrhu došlo k zastavení insolvenčního řízení v 2 134 případech (44 %),
pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení bylo toto řízení zastaveno v 2 102
případech (43 %). Pro absenci podmínek řízení bylo insolvenční řízení zastaveno v 347 případech.
Pro neodstraněné vady insolvenčního návrhu (14) a z důvodu uvedeného v ustanovení § 427
insolvenčního zákona (5) bylo řízení zastaveno jen sporadicky.
V průměru došlo k zastavení insolvenčního řízení za 84 dnů. Jak ukazuje následující
graf, do jednoho měsíce bylo zastaveno 751 insolvenčních řízení. Nejčastěji dochází k zastavení
insolvenčního řízení v intervalu 30 až 90 dnů.
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Graf – Délka trvání insolvenčního řízení do okamžiku jeho zastavení (>= počet dnů)

K odmítnutí insolvenčního návrhu podle ustanovení § 128 insolvenčního zákona
došlo celkem v 8 926 případech, přitom až v 8 556 řízeních byl insolvenční návrh odmítnut pro
jeho vady. Jiný důvod je uveden v 370 případech. Z celkového počtu odmítnutých insolvenčních
návrhů byl v 62 % řízení dlužník fyzickou osobou, která není podnikatelem a v 25 % případů šlo
o společnost s ručením omezeným.
V průměru byl insolvenční návrh odmítnut za 38 dní. Do 7 dnů, podle dikce citovaného
ustanovení, byl insolvenční návrh odmítnut v 283 případech (3 %). V 61 % případů došlo
k odmítnutí insolvenčního návrhu do 1 měsíce. V období 1 až 2 měsíců bylo ukončeno 25 % řízení.
Pouze v 1% (89) případů došlo k odmítnutí insolvenčního návrhu po 6 měsících a pouze
v 8 případech došlo k odmítnutí insolvenčního návrhu až po 1 roce (nejdéle za 643 dnů).
Graf - Délka trvání insolvenčního řízení, do odmítnutím insolvenčního návrhu (>= počet dnů)

Stanovení délky insolvenčního řízení, je-li způsobem řešení úpadku dlužníka konkurs,
vychází ze skupiny insolvenčních řízení, ve kterých byl způsobem řešení úpadku konkurs, včetně
konkursů prohlášených po neúspěšném pokusu o sanační způsob řešení dlužníkova úpadku. Z takto
ukončených insolvenčních řízení byl prohlášen konkurs v 1 486 případech, přičemž v 67 % byla
dlužníkem společnost s ručením omezeným (v 659 případech šlo o nepatrný konkurs). Z toho bylo
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v 1 086 případech (73 %) insolvenční řízení ukončeno zrušením konkursu z důvodu uvedeného
v ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, tedy proto, že insolvenční soud zjistil,
že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. Pouze v 23 % případů (356) byl
konkurs zrušen po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení.
Zbývajících 44 prohlášených konkursů bylo zrušeno, protože nebyl osvědčen úpadek (10),
nepřihlásil se žádný věřitel (21), na návrh dlužníka se souhlasem věřitelů a insolvenčního správce
(6). Jiný důvod byl uveden v 8 případech.
Průměrná délka insolvenčního řízení, v němž byl dlužníkův úpadek řešen konkursem,
bez ohledu na to, zda došlo k splnění rozvrhového usnesení, je 412 dní (1 rok a 2 měsíce). Pro
stanovení relevantní délky insolvenčního řízení, je-li způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs,
je vhodnější rozlišovat dvě základní situace, tedy, zda bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo zda
byl konkurs zrušen pro majetkovou nedostatečnost dlužníka.
Je-li konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení, činí průměrná délka
insolvenčního řízení 562 dní (468 pracovních dní), tedy v průměru 1 rok a 7 měsíců.
Nejrychlejší úspěšný konkurs proběhl za 125 dnů (4 měsíce), nejdelší konkurs trval 1 164 dnů
(3 roky a 3 měsíce). Následující graf dokládá, že až 62 % (222) úspěšných konkursů bylo ukončeno
v období 1 až 2 let. Do 1 roku jich bylo ukončeno pouze 17 %.

Graf- Délka insolvenčního řízení, které skončilo zrušením konkursu z důvodu splnění rozvrhového
usnesení (>= počet dnů)

Pouze v 5 případech trval konkurs o něco více než 3 roky. Jak ukazuje spojnice trendu délky
trvání těchto řízení, dochází ke zkracování délky trvání řízení v průběhu jednotlivých let.
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Graf - Trend zkracování délky trvání insolvenčního řízení skončeného splněním rozvrhového
usnesení (od 1. 1. 2008 do 1. pol. 2012)

Je-li konkurs zrušen, protože pro uspokojení věřitelů byl majetek dlužníka zcela
nepostačující, činí průměrná délka insolvenčního řízení 369 dní (307 pracovních dní), tedy
v průměru 1 rok. Do jednoho roku je z uvedeného důvodu zrušeno celkem 56 % (618) řízení.
Nejrychleji byl z tohoto důvodu konkurs zrušen za 71 dní (víc než 2 měsíce), nejdéle za 1 176 dní
(3 roky a 3 měsíce).

Graf – délka insolvenčního řízení v případech, byl-li konkurs zrušen z důvodu uvedeného
v § 308 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona, (>= počet dnů)

Za sledované období byly úspěšně ukončeny pouze 4 reorganizace, ve kterých byla
průměrná délka insolvenčního řízení 319 dnů (11 měsíců). Délka těchto řízení se pohybovala od
8 do 15 měsíců. Ve třech případech šlo o akciovou společnost a v jednom o družstvo.
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Za sledované období bylo ukončeno celkem 361 insolvenčních řízení, ve kterých bylo
povoleno oddlužení jako forma řešení dlužníkova úpadku. Z toho ve 200 případech bylo oddlužení
skončeno splněním splátkového kalendáře, v 35 případech skončilo zpeněžením dlužníkova
majetku, v 89 případech došlo ke zrušení schváleného oddlužení a jeho „překlopení“ na konkurs,
ve 30 případech povolené oddlužení nebylo schváleno. V ostatních případech bylo oddlužení
skončeno z jiných důvodů. Podíváme-li se na délku insolvenčního řízení, byl-li úpadek dlužníka
úspěšně řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře, zjistíme, že průměrná doba splácení
byla 525 dní (17 měsíců), přičemž nejrychleji došlo ke splnění splátkového kalendáře za 86
dní a nejdéle za 1 257 dní (3 roky a 5 měsíců).
3.1.2 Délka insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku
K důležitým indikátorům rychlosti insolvenčního řízení patří i délka řízení do doby, než je
rozhodnuto o úpadku dlužníka. Průměrná délka insolvenčního řízení od jeho zahájení do
rozhodnutí o úpadku, byl-li na dlužníkův majetek prohlášen konkurs, činí 74 dnů. Z celkem 1 486
insolvenčních řízení, ve kterých byl prohlášen konkurs, bylo v 29 % vydáno rozhodnutí o úpadku
do 1 měsíce, v dalších 26 % bylo rozhodnutí o úpadku vydáno do 2 měsíců. Nejrychleji bylo
rozhodnuto o úpadku do jednoho dne. V 14 případech přesahovala délka insolvenčního řízení
do rozhodnutí o úpadku 1 rok, přičemž v jednom případě bylo rozhodnuto o úpadku až za 733 dnů
(2 roky).
V ukončených reorganizacích byla průměrná délka insolvenčního řízení do rozhodnutí
o úpadku 68 dnů. Ve dvou ze 4 ukončených reorganizací bylo rozhodnuto o úpadku do 12 dnů,
v ostatních dvou řízeních za 124 a 131 dnů.
V případě řešení úpadku dlužníka oddlužením statistická data poskytují informaci, že
průměrná doba od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku činí 30 dnů. Nejrychleji
bylo rozhodnuto o úpadku do 3 dnů, přičemž v 23 % řízení bylo rozhodnuto o úpadku do 10 dnů,
v dalších 26 % řízení do 20 dnů. Naopak nejdéle bylo rozhodnuto o úpadku za 325 dnů.
3.1.4 Dostupná statistická data k jednotlivým institutům insolvenčního zákona
Za sledované období bylo ukončeno celkem 21 452 zahájených insolvenčních řízení, z nichž
pouze v 1882 případech došlo k ustanovení insolvenčního správce. Z 1882 insolvenčních řízení šlo
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v 1 486 případech o konkurs, v 361 případech šlo o oddlužení (včetně těch „překlopených“
na konkurs) a v 4 případech šlo o reorganizaci. Z počtu 1882 insolvenčních řízení, ve kterých
došlo k ustanovení insolvenčního správce, byla v 1754 případech také určena odměna. Celkem bylo
vyplaceno 117 334 172 Kč na odměnách a 14 010 618 Kč na náhradách hotových výdajů
insolvenčního správce.
Statistické listy poskytují údaj o odměně insolvenčního správce v konkursu v 1 399 případech
z celkového počtu 1 486 řízení, které byly řešeny konkursem. Na odměnách bylo vyplaceno celkem
99 704 933 Kč. Z následujícího grafu je na první pohled patrné, že je-li úpadek dlužníka řešen
konkursem, v naprosté většině případů byla přiznána odměna podle § 1 odst. 5 vyhlášky
č. 313/2007 Sb. Statistická data dokládají tyto úvahy údaji o 1 086 řízeních, kdy byl konkurs
zrušen, protože majetek dlužníka zcela nepostačoval pro uspokojení věřitelů. Šlo o tzv. prázdné
konkursy, u kterých připadá v úvahu minimální odměna ve výši 45 000 Kč (resp. 54 000 Kč s daní
z přidané hodnoty).
Graf – odměna insolvenčního správce v konkursu (v Kč)

Tomu v naprosté většině odpovídají dostupná data, když v 1 015 případech se odměna
pohybuje v rozmezí 45 000 Kč až 54 000 Kč. Pouze ve 195 případech (13 %) ze všech skončených
konkursů byla odměna stanovena pod hranici minimální odměny v konkursu. Z toho ve 173
případech se tak stalo v situaci, kdy šlo o konkurs zrušený podle § 308 odst. 1 písm. d)
insolvenčního zákona. Z celkového počtu konkursů, které skončily z tohoto důvodu (1 086) to
představuje 15 %. Jde o případy, kdy je odměna insolvenčními soudy určována podle § 5 citované
vyhlášky, jelikož podle názoru insolvenčních soudů nedošlo ke zpeněžení a nelze ji tak určit podle
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§ 1 vyhlášky, byl-li jmenován předběžný insolvenční správce apod. Statistická data tak spíše
vypovídají o tom, že tento problém je mírně nadsazen.
V této věci rozhodl Nejvyšší soud ve výše zmíněném usnesení ze dne 29. září 2010, sen. zn.
29 NSČR 27/2010, uveřejněném pod číslem 64/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
v tom smyslu, že nebyl-li zpeněžen žádný majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka,
určený k rozdělení mezi věřitele, nelze odměnu insolvenčního správce určit podle § 1 vyhlášky
č. 313/2007 Sb. a je namístě postupovat podle § 5 této vyhlášky. V této souvislosti bylo zajímavé
sledovat, zda toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ovlivnilo v čase rozhodovací praxi insolvenčních
soudů. Z následujícího grafu je patrné, že po datu vydání zmiňovaného rozhodnutí Nejvyššího
soudu, byla frekvence ukládání odmněn pod minimální hranicí vyšší.
Graf – Četnost stanovení odměny insolvenčního správce pod 45 tis. Kč bez DPH

Statistická data ohledně ukončených reorganizací jsou k dispozici pouze v omezené míře.
Za sledované období byly úspěšně ukončeny pouze 4 reorganizace a v jednom případě bylo přes
návrh na povolení reorganizace rozhodnuto o řešení úpadku konkursem, jelikož dlužník nesplňoval
kvantitativní kritéria ani nepředložil reorganizační plán schválený většinou věřitelů. Délka těchto
řízení se pohybovala od 8 do 15 měsíců (jedno řízení bylo zahájeno v roce 2008 a 2009, dvě v roce
2010). Pokud to porovnáme s daty z insolvenčního rejstříku o počtu podaných insolvenčních
návrhů spojených s návrhem na povolení reorganizace (jejichž počet je jen o málo vyšší), lze
předpokládat, že řízení v těchto věcech ještě nebyla ukončena, anebo jsou data ve statistických
listech z ukončených řízení nekompletní, což namátková kontrola potvrdila ve všech
analyzovaných oblastech. Z dostupných údajů (4 reorganizace) víme, že ve dvou případech byla
reorganizace povolena podle § 316 odst. 5 insolvenčního zákona a ve dvou případech
podle velikostního kritéria. Pouze jednou bylo řízení zahájeno na návrh věřitele. Na odměnách pro
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insolvenční správce za jejich činnost v průběhu reorganizace bylo vyplaceno celkem 6 611 738 Kč.
Ve třech případech šlo o reorganizaci akciové společnosti, v jednom případě o družstvo.
Podle statistických dat bylo za sledované období ukončeno 361 insolvenčních řízení,
v kterých bylo povoleno oddlužení. Ve 195 případech bylo insolvenční řízení skončeno splněním
podmínek oddlužení, z toho ve 23 případech bylo skončeno oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty. Ve 112 případech došlo k zrušení schváleného oddlužení a rozhodnutí o řešení úpadku
dlužníka konkursem. V 47 případech bylo oddlužení ukončeno, aniž by podle dostupných údajů
došlo k proměně v konkurs. Z tohoto počtu však bylo možné identifikovat případy úmrtní dlužníka
ve 29 případech.
Ze statistických listů vyplývá, že za sledované období bylo v ukončených insolvenčních
řízeních přihlášeno celkem 49 343 přihlášek pohledávek 33 344 věřitelů. Z celkového počtu
přihlášených pohledávek připadá na povolená oddlužení 2 493 přihlášek, na prohlášené konkursy
celkem 25 607 přihlášených pohledávek a na 4 reorganizace 1 359 přihlášek.
Obecně lze počet přihlášek pohledávek na jedno insolvenční řízení rozdělit do několika
úrovní (srov. Graf). V jednom případě bylo do insolvenčního řízení přihlášeno 1 180 přihlášek
pohledávek, v 7 případech bylo přihlášeno 200 až 300 přihlášek pohledávek, v 28 případech 100 až
200, v 94 případech víc než 30 až 100, v 361 případech to bylo míň než 30 přihlášených
pohledávek na řízení. Ve zbytku insolvenčních řízení bylo přihlášeno méně než 20 přihlášek
pohledávek.
Graf – Počet přihlášených pohledávek (y) v jednotlivých řízeních (x) – obecně

Jak již bylo řešeno výše, v 1486 insolvenčních řízeních byl způsobem řešení dlužníkova
úpadku konkurs. V těchto řízeních bylo přihlášeno celkem 25 607 přihlášek pohledávek. Průměrně
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na jeden konkurs připadá 17 přihlášek pohledávek. Nejvíc bylo do konkursu přihlášeno 302
přihlášek pohledávek. Z dostupných dat vyplývá, že až v 58 % konkursů je přihlášeno 5 až 30
přihlášek pohledávek.
Graf - Počet přihlášek pohledávek v konkursu (>=počet)

Pokud jde o reorganizace, ve 4 ukončených řízeních bylo přihlášeno 1 359 přihlášek
pohledávek. V jednom z těchto řízení bylo přihlášeno 1 180 přihlášek.
Pro komplexnost dat uvádíme, že v 361 řízeních, ve kterých bylo povoleno oddlužení, bylo
přihlášeno 2493 přihlášek pohledávek, přičemž nejvyšší počet přihlášených pohledávek v jednom
řízení nepřekročil 30. V průměru na jedno řízení připadá 6 přihlášek pohledávek a až v 93 %
řízeních nepřekročil počet přihlášených pohledávek úroveň 15 (srov. graf).
Graf – Počet přihlášených pohledávek v oddlužení (>=počet)

Z dostupných dat rovněž vyplývá, že v 8 případech došlo k ustanovení odděleného správce,
zvláštní správce nebyl ustanoven. Data poskytují informaci, že v 1882 řízeních došlo k ustanovení
insolvenčního správce, přičemž v jednom případě se jich za řízení vystřídalo až 5, ke dvěma
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výměnám došlo ve 27 řízeních a ve 157 řízeních byl insolvenční správce vyměněn pouze jednou.
Jinými slovy pouze ve 12 % řízení dochází k výměně insolvenčního správce.
Jak bylo uvedeno výše, v 1486 insolvenčních řízeních, ve kterých byl způsobem řešení
dlužníkova úpadku konkurs, bylo přihlášeno celkem 25 607 přihlášek pohledávek na 16 687
věřitelů. Průměrně na jedno konkursní řízení připadá 17 přihlášek pohledávek na 11 přihlášených
věřitelů. Jak uvádějí zkušenosti insolvenčních soudů, nezájem věřitelů o funkce ve věřitelském
výboru se týká především řízení s nízkým počtem přihlášených věřitelů. Data dokládají, že až
v 61 % řízení (914) se vyskytuje maximálně 10 přihlášených věřitelů. Vyčleníme-li ze skupiny
konkursních řízení pouze skupinu nepatrných konkursů, které tvoří v této skupině (1 486) celkem
44 % podíl (659), zjistíme, že v 68 % nepatrných konkursů je počet přihlášených věřitelů rovný
nebo nižší 10.
V otázce věřitelských orgánů nám dostupná data poskytují údaj o tom, že v 27 %
konkursních řízení se nerealizoval žádný orgán věřitelů. Stejný podíl je i ve skupině nepatrných
konkursů. Stejný podíl u obou skupin vykazují také data o četnosti volby zástupce věřitelů. V obou
případech došlo k zvolení zástupce věřitelů až v 48 % případů. K zvolení věřitelského výboru došlo
pouze v 9 % všech konkursních řízení (131). Prozatímní věřitelský výbor byl jmenován v 13 %
konkursních řízení.
Problém racionální apatie se vyskytuje především v oddlužení. V 361 řízeních, ve kterých
bylo povoleno oddlužení, bylo přihlášeno 2493 přihlášek pohledávek celkem 2 064 věřitelů.
Průměrný počet přihlášených věřitelů v oddlužení je 6 ale až v 55 % nepřekročil počet věřitelů 5.
V průměru na jedno řízení připadá 6 přihlášek pohledávek a až v 93 % řízeních nepřekročil počet
přihlášených pohledávek úroveň 15. Volba věřitelského výboru je povinná, je-li přihlášených
věřitelů více než 50. Nejvyšší počet přihlášených věřitelů v oddlužení byl, podle dostupných dat,
22. I tak ale byl v 56 (15 %) případech oddlužení zvolen věřitelský výbor. V 45 % případů
nefungoval žádný věřitelský orgán a lze předpokládat, že úlohu věřitelských orgánů zastával
insolvenční soud.

V 18 % řízení byl jmenován prozatímní věřitelský výbor. Data dokazují,

že zejména v oddluženích je obsazování věřitelských orgánů obtížné.
Statistická data, která by poskytovala obrázek o výši majetkové podstaty v jednotlivých
řízeních či celkový výtěžek z majetkové podstaty, téměř vždy chybí a nelze je proto použít
pro statistické účely.
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3. 2. Vyhodnocení dopadů navrhovaných variant řešení
i. Určování insolvenčních správců
Ponechání současného stavu beze změny objektivně nepovede ke zlepšení situace a pouze
odloží řešení problému na pozdější dobu. Je proto v zájmu všech zainteresovaných stran přistoupit
k reformě způsobu určování insolvenčních správců insolvenčními soudy (jejich předsedy) v úvodní
fázi insolvenčního řízení. Za stavu, který ve společnosti panuje, se zdá nejvhodnějším zavedení
rotačního způsobu určování insolvenčních správců pro konkrétní insolvenční řízení, založeného
na presumpci, že všechny osoby zařazené do rotačního systému jsou stejně kvalifikované
vykonávat činnost insolvenčního správce, jde-li o kterýkoli způsob řešení úpadku. Obecné
argumenty pro toto řešení byly uvedeny v jiných částech tohoto materiálu. Otázkou přesto zůstává,
zda je rotační způsob určování insolvenčních správců odůvodněn více v případě některého
z možných způsobů řešení úpadku. V rámci reformy se navrhuje řešení, které umožní insolvenčním
správcům profilovat své zaměření tím, že se zapíší do seznamu insolvenčních správců odborně
zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením, který je veden podle obvodů okresních soudů,
nebo do seznamu insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka
konkursem, který je veden podle obvodů krajských soudů. Již v současné době mají insolvenční
správci zastoupení ve všech okresech České republiky.23
Příklon k teritoriálnímu principu vedení seznamů insolvenčních správců (za současného
zrovnoprávnění sídla a provozovny insolvenčního správce) na úrovni okresních soudů, je-li
způsobem řešení úpadku dlužníka oddlužení, je motivován snahou přiblížit výkon činnosti
insolvenčního správce samotným dlužníkům – spotřebitelům a ušetřit tím náklady obou stran
a zároveň přispět k rovnoměrnému rozložení insolvenčních správců v tom kterém obvodu podle
požadavků trhu. Toto opatření pomůže přirozeně regulovat počet insolvenčních správců v určité
oblasti a zároveň nijak neomezí svobodu podnikání. Oddlužení představuje z hlediska složitosti
nejméně náročnou agendu a po úvodní fázi spočívá zpravidla v dohledu insolvenčního správce nad
plněním povinností v mezích schváleného oddlužení formou splátkového kalendáře. Jde v podstatě
o typizovanou agendu s minimální (absentující) aktivitou věřitelů, u které zavedení rotačního
systému nepředstavuje zvláštní problém. Jeho zavedení však může přispět k rovnoměrnému nápadu
případů pro jednotlivé insolvenční správce, jejichž počet se bude v daném okresu přizpůsobovat
požadavkům trhu. Vedení seznamu insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku
23

Srov. https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamFiltr.do
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dlužníka konkursem podle obvodů krajských soudů je odůvodněno především právní formou
dlužníka, když na rozdíl od oddlužení půjde zpravidla o společnosti s ručením omezeným nebo
o akciové společnosti (jinak řečeno o podnikatele). Zde se předpokládá širší záběr samotných
podnikatelských aktivit dlužníka a jeho zvýšené možnosti přístupu k insolvenčnímu správci na
úrovni kraje. Bude-li způsobem řešení úpadku konkurs, zavedení rotačního způsobu určování
správců v úvodní fázi insolvenčního řízení nic nezmění na faktu, že hlavní slovo ve výběru
insolvenčního správce budou mít věřitelé, kteří se tak případně usnesou na schůzi věřitelů, která
nejblíže následuje po přezkumném jednání. Pro úvodní fázi insolvenčního řízení, pro kterou jsou
typické situace tzv. všeobecné racionální apatie věřitelů, zajistí tento způsob výběru insolvenčního
správce co možná nejspravedlivější distribuci insolvenčních věcí a zároveň rozloží břemeno
prázdných konkursů na všechny insolvenční správce v daném kraji. V reorganizaci je určování
insolvenčních správců založeno na principu, že je-li v předloženém reorganizačním plánu určena
osoba insolvenčního správce, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu,
povoluje-li reorganizaci ve spojení s rozhodnutím o úpadku. Reorganizační plán podle ustanovení
§ 347 insolvenčního zákona musí být přijat příslušnou většinou věřitelů, čímž se zajišťuje
dostatečná podpora věřitelů v osobu insolvenčního správce. V reorganizaci se tak na první místo
klade dohoda dlužníka s příslušnou většinou věřitelů. V opačném případě určí osobu insolvenčního
správce insolvenční soud (jeho předseda) postupem podle ustanovení § 25 insolvenčního zákona
a § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích, z řad insolvenčních správců se zvláštním povolením
pro výkon činnosti insolvenčního správce. Zde je navrhované zavedení rotačního principu pro
území celé České republiky pouhou pojistkou pro případ, že osobu insolvenčního správce neurčí
dohoda dlužníka s věřiteli. V takovém případě bude osoba insolvenčního správce ustanovena
rotačním principem ze seznamu zvláštních správců pro celé území republiky.
ii. Věřitelské orgány
Problém obsazování míst členů a náhradníků věřitelského výboru zvyšuje transakční
náklady insolvenčního řízení a administrativně zatěžuje insolvenční soud v řízeních, pro které je
charakteristický zvýšený nezájem ze strany věřitelů. Tento problém je patrný především
u oddlužení. Až v 45 % řízení, řešil-li se úpadek dlužníka oddlužením, nefungoval žádný z orgánů
věřitelů a jejich úlohu zastával insolvenční soud. Vzhledem k vysokému počtu podávaných
insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení24 je v těchto případech (stejně

24

Srov. příloha č. 5 - Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 - 2012
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jako v případě nepatrného konkursu) zmírnění povinnosti ustanovit věřitelský výbor na místě.
Navrhované řešení zefektivní insolvenční řízení ve věcech, které vykazují nezájem věřitelů,
a zároveň neubere práva těm věřitelům, kteří mají zájem být členem věřitelského výboru. Na
druhou stranu návrh zákona vyvažuje právní postavení jednotlivých skupin věřitelů v rámci
věřitelských orgánů precizací jejich hlasovacích práv (byla-li jejich pohledávka popřena)
a potřebných většin pro přijetí důležitých rozhodnutí v insolvenčním řízení tak, aby nedošlo
k nepřiměřenému poškození některé ze skupin věřitelů. Srov. zvláštní část.
iii. Souběh exekuce a insolvenčního řízení
V otázce souběhu insolvenčního řízení a exekučního (vykonávacího) řízení lze ponechání
současného stavu bez dalšího zkoumání vyloučit. V opačném případě budou v aplikační praxi
i nadále vznikat problémy, které z řízení má přednost, což (jak potvrzuje veřejná konzultace)
způsobuje nemalé komplikace v průběhu insolvenčního řízení. Přitom, jak již bylo uvedeno na
jiných místech tohoto materiálu, insolvenční řízení je zvláštním řízením a jeho právní úprava
správy a zajištění dlužníkova majetku musí mít jednoznačnou přednost před právní úpravou správy
a zajištění dlužníkova majetku v individuální exekuci. Současná právní úprava stejně jako úprava
obsažená v zákoně o konkursu a vyrovnání umožňuje po dobu insolvenčního řízení nařizovat nové
exekuce pro případ, že by insolvenční řízení bylo ukončeno jiným způsobem. Po více než čtyřech
letech zkušeností lze konstatovat, že se neosvědčilo jako racionální zdvojovat zdroje soudního
systému. Mimo zbytečné dublování finančních nákladů v soudním systému vznikají též zbytečné
otázky, zda v insolvenčním řízení vyvolávají účinky arrestatoria a jiná opatření exekučního práva
omezující účinky ve vztahu k majetkové podstatě. Z výše podaného výkladu je zřejmé, že exekuční
právo v rámci insolvenčního řízení takové účinky nemá a mít nemůže. Ministerstvo spravedlnosti
považuje za vhodné ve snaze předejít dalším střetům úpadkového práva a práva exekučního jasně
vymezit jejich vzájemný vztah a zároveň jasně stanovit, že po rozhodnutí o úpadku nelze nařízené
exekuce nejen provést, ale ani nařizovat. Paralelní vedení kolektivního a individuální řízení
způsobuje duplicitní náklady nejen soudům, nýbrž i věřitelům a samotným dlužníkům. Navržené
řešení má mimo jiné za cíl snížit transakční náklady účastníků insolvenčního řízení tím, že po dobu
probíhajícího řízení je nebude právní úprava vybízet k uplatňování svých práv individuální cestou.
Navrhovaná změna bude mít pozitivní dopady i na soudní soustavu, a to snížením celkové zátěže
okresních soudů a s tím související úsporou finančních prostředků.
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iv. Uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně úpravy postavení zajištěného věřitele
Praxe ukázala, že potřeba zpřesnit a zpřehlednit proces uplatňování pohledávek za majetkovou
podstatou a pohledávek jim na roveň postaveným ve smyslu jejich uplatňování vůči osobě
s dispozičními oprávněními má své racionální odůvodnění. Změna beze sporu povede nejen
k jednoduššímu uplatňování a rychlejšímu uspokojování předmětných pohledávek, ale rovněž
přispěje ke zlevnění transakčních nákladů, které tito „zapodstatoví“ věřitelé při uplatňování svých
pohledávek vynakládají. Navazující úprava pokynů zajištěných věřitelů, jde-li o správu věci, práva
nebo pohledávky podle ustanovení § 230 insolvenčního zákona, a úprava pokynů, jde-li
o zpeněžení takového majetku, který slouží k zajištění pohledávky podle ustanovení § 293
insolvenčního zákona (ve spojení s ustanovením § 289 odst. 1 insolvenčního zákona), předpokládá
stejný efekt. Otázka vyjasnění a zrychlení procesu správy a zpeněžení zajištěného majetku
v návaznosti na pokyny zajištěných věřitelů je ještě urgentnější a v praxi je na ni ze strany
insolvenčních správců oprávněné poukazováno. Lze předpokládat, že navrhované výchozí pravidlo,
podle kterého takovýto pokyn bude udělovat zajištěný věřitel, jehož zajištění vzniklo jako první
v pořadí, významným způsobem zrychlí proces zpeněžování zajištěného majetku. Navrhované
řešení má ambici zabránit postupnému znehodnocování majetkových hodnot v čase, přičemž
očekávaným efektem je zvýšení uspokojení zajištěných věřitelů (a v některých případech i věřitelů
nezajištěných).
v. Oddlužení
V oblasti oddlužení se jeví logickým vyústěním přijetí úpravy, která umožní dlužníku, jenž
není podle zákona považován za podnikatele (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne
21. dubna 2009, sen. zn. 29 NSČR 3/2009, uveřejněné pod číslem 79/2009 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek), řešit úpadek oddlužením přesto, že některý z jeho závazků (nebo
všechny) pochází z podnikání. Předpokladem takového řešení je zásadně souhlas věřitele,
o jehož pohledávku jde. Tento souhlas může být vyjádřen různým způsobem (včetně toho, že
věřitel nenamítne ničeho proti navrženému způsobu řešení úpadku dlužníka). Dalším odůvodněným
případem, kdy lze povolit závazek z podnikání pro oddlužení, je, že jde o pohledávku věřitele, která
zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs
na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu,
že zajištění věřitelé stojí v oddlužení v zásadě mimo insolvenční řízení (uspokojují se ze zajištění),
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není důvod klást překážky oddlužení ani tam, kde jde o závazek z podnikání, jemuž odpovídá
zajištěná pohledávka.
Naléhavá potřeba řešení problému společného oddlužení manželů legislativní úpravou je
zjevná. Při úpravě tohoto institutu se doporučuje vycházet z toho, že společně podaný insolvenční
návrh musí být řešen jako společný pro oba manžele i při rozpadu manželství po zahájení
insolvenčního řízení. Po dobu trvání účinků oddlužení mají manželé postavení nerozlučných
společníků a považují se za jednoho dlužníka. Podá-li insolvenční návrh spojení s návrhem na
povolení oddlužení jen jeden z manželů, řeší se jen jeho závazky a to i při osvobození. Blíže je
o tomto institutu pojednáno ve zvláštní části.
vi. Reorganizace
Veřejná konzultace potvrdila, že dlužníci nejsou schopni ani při vynaložení rozumně
požadovaného úsilí zajistit souhlas potřebného počtu věřitelů s reorganizačním plánem a zároveň
nejsou schopni vyhovět kvantitativním kritériím nastaveným v insolvenčním zákoně. Ministerstvo
spravedlnosti se domnívá, že mírnější kvantitativní kritéria budou příznivější pro ohrožené
podniky. Až následné vyhodnocení insolvenčního zákona ukáže, zda navrhované snížení
velikostních kritérií na polovinu umožní restrukturalizovat významnější počet subjektů. Další
změny mají za cíl zefektivnit insolvenční řízení a zbytečně ho neprotahovat tam, kde přijetí
reorganizačního plánu není reálné a kde lze naopak předpokládat úspěšné zpeněžení majetku
a uspokojení věřitelů likvidačním způsobem. Institut reorganizace nesplnil četností svého využívání
očekávání a je nevyhnutelné pokusit se stimulovat jeho využívání všude, kde je to možné v zájmu
dosažení vyšší míry uspokojení věřitelů.
vii. Odměny insolvenčních správců
Revize vyhlášky č. 313/2007 Sb. není předmětem předkládaného materiálu. Předkládaný
návrh insolvenčního zákona však musí doznat určitých změn, které budou předpokladem pro
změnu citované vyhlášky. Jde především o zákonný podklad pro zavedení odměny z počtu
přezkoumaných přihlášek pohledávek. Insolvenční zákon dále vyžaduje změny v úpravě
vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčních správců odvolaných z funkce nebo
zproštěných funkce v průběhu insolvenčního řízení odpovídající změny insolvenčního zákona jsou
blíže pojednány ve zvláštní části zákona.
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viii.

Harmonizace

Potřebné změny insolvenčního zákona reagují na úpravu obsaženou jednak v novém
občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích, a jednak v předložené novele
občanského soudního řádu, v předloženém návrhu zákona o zvláštních řízeních soudních a návrhu
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
Změny se týkají zejména problematiky zajištění (dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných
příjmů) a veřejných rejstříků. Harmonizační novelizace insolvenčního zákona rovněž reaguje
na skutečnost, že nový občanský zákoník ruší zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.
Kromě těchto změn se diskutovaly problémy, které však nakonec potřebu novelizace
nevyvolaly. Předně se dospělo k závěru, že insolvenční zákon, coby lex specialis, blokuje možnost
realizace zajištění (ve smyslu § 2 písm. g/ insolvenčního zákona), včetně možných dohod
o realizaci zástavního práv podle § 1359 nového občanského zákoníku. Insolvenční správce proto
těmito dohodami není vázán (protože je není možné realizovat), nicméně nebrání se tomu, aby
zajištěný věřitel udělil pokyn v režimu § 293 insolvenčního zákona, i kdyby šlo o pokyn obdobný
původní dohodě o realizaci zástavního práva. Obdobně se vyšlo z toho, že realizací zástavního
práva je i možný postup využívající prvky propadné zástavy podle § 1315 nového občanského
zákoníku, tedy, že ani těmito dohodami není insolvenční správce vázán a postupuje se stejně jako
u jiného zástavního práva.
Oproti výše řečenému, jež je navázáno na výklad pojmu „realizace zajištění“, současně
platí, že insolvenční správce, ale i dlužník sám, jsou vázáni vlastnostmi zástavního práva,
byť vznikly dohodou mající povahu věcného práva (zde tím je myšlena možnost uvolněné zástavy
podle § 1384 nového občanského zákoníku a záměna zástavního práva podle § 1388 nového
občanského zákoníku). To platí zejména při možném úvěrovém financování, které by dlužník činil.
Daná omezení se tedy v insolvenčním řízení neruší.
Možná omezení vlastníka vystavená jako věcné právo (typicky negative pledge podle
§ 1309 nového občanského zákoníku nebo jiné formy zatížení podle § 1761 nového občanského
zákoníku) v insolvenčním řízení neplatí, protože je nahrazuje speciální úprava obsažená v § 109
odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. Zákon totiž obsahuje pravidlo, že možnost dalšího zatížení
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může být učiněna jen postupem podle insolvenčního zákona. Při postupu podle § 41 nebo § 357
insolvenčního zákona se tak omezení sjednána podle nového občanského zákoníku nepoužijí.
V případě zcizení podle § 1761 nového občanského zákoníku je tento závěr stejný, protože úprava
insolvenčního zákona směřuje většinou ke konverzi majetku na peníze; majetek náležící do
majetkové podstaty tedy může být vždy zcizen (typicky při zpeněžování v konkursu). Věřitelé,
v jejichž prospěch bylo sjednáno věcné právo podle § 1309 nového občanského zákoníku,
resp. § 1761 nového občanského zákoníku, logicky nejsou věřiteli zajištěnými, protože insolvenční
zákon tato ujednání za zajištění nepovažuje.

3.2.1 Vyhodnocení specifických dopadů navrhovaných variant
Navrhovaný komplex legislativních změn předkládaného návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů,
představuje penzum řešení, jejichž cílem je posílit základní principy, na kterých spočívá
insolvenční právo, za současného zdůraznění práv účastníků insolvenčního řízení a redukci nákladů
vynakládaných jednotlivými subjekty insolvenčního řízení. Návrh zákona má ambici zefektivnit
chod insolvenčního řízení tam, kde na základě veřejné konzultace se to jeví odůvodněné, posílit
transparentnost insolvenčního řízení, přimět dlužníky a věřitelé k aktivní účasti na řešení
dlužníkovi úpadkové situace posílením práv aktivně se participujících věřitelů za současného
zachování základních práv všech účastníků řízení. Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady
na administrativní zátěž všech subjektů insolvenčního řízení. Podrobněji jsou tyto pozitivní dopady
vysvětleny na jiných částech tohoto materiálu. Na tomto místě lze vybrat některé z navrhovaných
změn, které stručně ilustrují pozitivní dopady na specifické oblasti (v souladu s Obecnými
zásadami pro hodnocení dopadů regulace).
Předkládaný materiál je v souladu s projektem „Posílení vymahatelnosti práv věřitelů
a primárních emisí akcií", který je součástí pilíře "Finanční trhy" Strategie mezinárodní
konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové
číslo 32. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011. Cílem tohoto
projektu je analyzovat současnou úpravu způsobu řešení úpadku dlužníka a na základě zjištění
navrhnout opatření, která povedou k vylepšení dnešního systému a průkazně sníží riziko opakování
zmíněných jevů z minulosti. Práva věřitelů jsou klíčová pro dostupnost kapitálu (typicky úvěrů).
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Návrh zákona je s těmito cíli konsistentní a proto lze předpokládat pozitivní dopady na mezinárodní
konkurenceschopnost.
Předkládaný návrh zákona předpokládá pozitivní dopady na podnikatelské subjekty, které
spočívají v zefektivnění insolvenčního řízení ve vztahu k výkonu působnosti věřitelského výboru
a v otázce výkonu hlasovacích práv věřitelů. Návrh má za cíl posílit motivaci aktivně se
podílejících věřitelů. Na straně dlužníků-podnikatelů bude mít nepochybně pozitivní efekt snížení
velikostních kritérií pro vstup do reorganizace nebo úprava, která nebude bránit v řešení dlužníkova
úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením v případě, že dluh pochází z jeho dřívějšího podnikání.
Dalším pozitivním efektem bude mít vyjasnění otázky postavení zajištěných věřitelů při udělování
pokynů pro správu a zpeněžení zajištěného majetku.
Předkládaná novela nemá negativní dopady na územní samosprávní celky. Postavení
samosprávních celků jako smluvních věřitelů není nijak měněno a z pozitivních dopadů, které
přinesou navrhované změny insolvenčního zákona, budou profitovat i územní samosprávní celky,
jakožto smluvní věřitelé. Návrh zákona nedůvodně nepreferuje, ani nezhoršuje postavení územních
samosprávných celků oproti současnému stavu.
Zavedení institutu společného oddlužení manželů (domácnosti) nebo umožnění řešit
dlužníkův úpadek oddlužením v případě, že dluh pochází z jeho dřívějšího podnikání, bude mít
nepochybně pozitivní sociální dopady na okruh dlužníků – spotřebitelů. Umožní se nový start
celým domácnostem, který bude mít nepochybně pozitivní dopad nejen do sféry sociální, ale i sféry
psychologické.
Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopady na životní prostředí spočívající
ve zrušení úřední desky a povinnosti insolvenčních soudů vyvěšovat svá rozhodnutí na ní. Tímto
opatřením bude ušetřeno několik tun papíru ročně a nepřímo dojde ke snížení nákladů na
zpracování separovaného odpadu (srov. část 3.3).
Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů
a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje jedno
z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. Navržená úprava má zcela stejné dopady na muže
i na ženy.
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3.2.2 Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem České republiky
Navrhované řešení je v souladu ústavním pořádkem České republiky, jakož i s Listinou
základních práv a svobod.

3.2.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je
Česká republika vázána, její slučitelnosti s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních
orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie, popřípadě
i s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie
Návrh zákona není transpozicí aktů Evropské unie a je zcela v souladu s požadavky
vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Z předpisů Evropské unie
a dalších dokumentů, které mají dopady na oblast insolvenčního práva a s nimiž není navrhovaná
právní úprava v kolizi, jde zejména o Smlouvu o fungování EU, dále o směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu, směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných
kvalifikací a o nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení.
3.3

Identifikace finančních nákladů a přínosů doporučovaných variant řešení
Při hodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je nutné strukturovat

předpokládané finanční náklady a přínosy na přímé a nepřímé.
Z hlediska přímých nákladů na státní rozpočet jde pouze o náklady, které vzniknou
v souvislosti s úpravou způsobu určování insolvenčních správců, jehož cílem je posílit
transparentnost tohoto procesu v úvodních fázích insolvenčního řízení. To si vyžádá úpravy
centrální evidence insolvenčních správců a dalších aplikací a částí sytému ISIR (CEUP internal,
CEUP public, úprava centrální DB, úpravy lokální aplikace ISIR a další). Tyto úpravy si podle
předběžných orientačních odhadů vyžádají jednorázovou částku 370 tis. Kč. Výše nákladu je ve
srovnání s nefinančními pozitivními dopady (srov. část 3.1 - i.) nepatrnou finanční investicí ve
snaze posílit férovou a nestrannou distribuci insolvenčních případů a zabránit vzniku nežádoucích
vazeb mezi insolvenčními správci a osobami participujícími na insolvenčním řízení.
Pro úplnost nutno zmínit i tzv. změnové náklady (costs of change), které však nelze
u jednotlivých subjektů insolvenčního řízení relevantně odhadnout. Jde o náklady související
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se změnou regulace, systému či typu podniku. Nejčastěji jde o náklady, které je třeba nutně
vynaložit v důsledku změny právních předpisů, jako např. jiný systém účetnictví, apod.
Na tomto místě je však nutné připomenout, že insolvenční soudy, především administrativní
aparát soudních kanceláří, jsou vzhledem obecnému nárůstu podávaných insolvenčních návrhů
(srov. Příloha č. 4 a 5) zatěžovány stále více a je proto v zájmu celé společnosti, aby nejen
insolvenční soudy, ale justice obecně měla dostatečné personální a materiální zabezpečení. Pomoci
pak mohou alespoň částečně níže uvedené finanční a administrativní přínosy.
Přímé finanční přínosy na státní rozpočet bude mít úprava, podle které věřitel, který podal
opakovaně nedůvodně návrh na svolání schůze věřitelů, bude muset zaplatit paušální částku na
náhradu nákladů spojených s projednáním nedůvodného návrhu na svolání schůze věřitelů ve výši
5 000 Kč.
K úsporám povede i navržená změna týkající se nemajetných obchodních společností
(korporací) a družstev. S přihlédnutím ke změně textu § 144 insolvenčního zákona a k návrhu
zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (srov. § 65 tohoto návrhu) lze
očekávat, že odpadnou náklady vynakládané v dosavadním režimu § 144 insolvenčního zákona na
odměnu a hotové výdaje insolvenční správce (tyto náklady typově platil stát). Přitom lze opět
poukázat na statistické údaje, z nichž plyne, že ze sledovaného počtu věcí, jež skončily zamítnutím
insolvenčního návrhu, se tak v 80 % případů (celkem v 4 063 věcí) stalo právě pro nedostatek
majetku podle ustanovení § 144 insolvenčního zákona.
Z hlediska finančních přínosů na státní rozpočet bude mít navrhovaný soubor opatření
především pozitivní efekt tkvící v úspoře nákladů za zbytečně nařizované výkony rozhodnutí nebo
exekuce, které pouze zdvojují náklady justičního systému a pro jejichž vedení není logický důvod.
Stejný efekt bude mít i (motivováno stejnými důvody) úprava, kterou dojde k přerušení nalézacích
řízení o pohledávkách, které nebyly po rozhodnutí o úpadku ve stanovené lhůtě přihlášeny, anebo
o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují vůbec. K opatřením, která přispějí
k odstranění zbytečné zátěže, lze zahrnout i změnu pravidel pro volbu věřitelského výboru
a jmenování a volbu členů a náhradníků věřitelského výboru.
Finanční (ale především administrativní) úsporu v justičním systému bude představovat
i zrušení úřední desky a povinnosti insolvenčních soudů vyvěšovat svá rozhodnutí na ní. Pro
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identifikaci množství spotřebovaného papíru se vycházelo z průměrného počtu listů papíru A4
v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením, v případě řešení úpadku dlužníka konkursem a pro ta
řízení, která neskončí rozhodnutím o úpadku (odmítnutím, zamítnutím, zastavením). Z následující
tabulky plyne, že v případě řešení úpadku oddlužením je třeba minimálně 20 listů papírů na jedno
řízení, stejně tak jako v případě konkursu. Pro řízení, která neskončí rozhodnutím o úpadku, je
třeba minimálně 3 listů. Do tohoto orientačního přehledu nebyly započteny rozhodnutí o odmítnutí
přihlášky z oddílu P v ISIRu (srov. tabulku).
Pro orientační vyjádření množství spotřebovaného papíru použijeme data, které poskytuje
statistická analýza počtu událostí sledovaných v informačním systému insolvenčního rejstříku
(ISIR), a to za rok 2011.25 Pro orientační výpočet postačí tato základní data: v roce 2011 bylo
povoleno 11 614 oddlužení, bylo prohlášeno 2649 konkursů a insolvenční návrh byl odmítnut nebo
zamítnut v 7 653 a řízení bylo zastaveno v 2690 případech. Příslušný přepočet naznačuje, že
v průběhu jednoho roku je insolvenčními soudy spotřebováno minimálně 320 000 listů papírů (640
balíků po 500 listech = 3,3 tuny). Finanční úspory se pohybují v řádu desítek tisíc korun a spočívají
v úspoře nákladů na papír, tonery, energie, čas a personál. Zrušení úřední desky ale bude mít
mnohem větší pozitivní dopad na administrativní chod (v dnešní době již přetíženým) soudních
kanceláří na insolvenčních soudech. Toto opatření bude znamenat značnou časovou úsporu pro
samotné zaměstnance a přispěje k zefektivnění celého insolvenčního řízení.
Tabulka – Průměrný počet listů vyvěšených na úřední desce podle způsobu vedení řízení

Oddlužení

Konkurs

1

1

3
1

3
1

Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení
Rozhodnutí o návrhu
Rozhodnutí o úpadku a způsobu řešení úpadku
Předvolání k přezkumnému jednání
Rozhodnutí ve věci VV
Konečná zpráva a usnesení o schválení konečné zprávy
Rozvrhové usnesení
Usnesení o zrušení konkursu
Usnesení o schválení oddlužení
Změny splátkového kalendáře za dobu trvání oddlužení
Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení a o
osvobození dlužníka od dluhů
Součet

25

1
2

3
5+2
4
1
5
6
3+1
20

20

Srov. Příloha č. 5 - Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení 2008 - 2012

- 105 -

Jinak než
rozhodnutím
o úpadku

3

Návrh zákona přispěje ke snížení administrativní zátěže, která se projeví úsporou finančních
nákladů u všech subjektů insolvenčního řízení, nejen soudů, ale také insolvenčních správců. Ze
změn, které mají pozitivní dopad na insolvenční správce lze zmínit možnost insolvenčního správce
nechat se na své nebezpečí a na své náklady zastoupit při přezkumném jednání nebo na schůzi
věřitelů jinou osobou, a to v závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka. Jiná opatření dávají
možnost soudům, aby podle okolností konkrétního způsobu řešení úpadku dlužníka nastavily
taková pravidla týkající se informačních povinností dlužníka nebo insolvenčního správce, která
nebudou zbytečně administrativně zatěžovat oba subjekty.
Ze všech důvodů uvedených v tomto materiálu Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že
navrhovaná právní úprava bude mít ve svém souhrnu pozitivní dopad na výdajovou stránku
státního rozpočtu.
4. Návrh řešení
Problematika
Určování insolvenčních správců
Věřitelské orgány
Souběh výkonu rozhodnutí a insolvenčního řízení
Uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně
postavení zajištěného věřitele
Oddlužení
Reorganizace
Odměňování insolvenčních správců
Harmonizace s NOZ

Doporučená varianta
Varianta II
Varianta II
Varianta II
Varianta II
Varianta II
Varianta II
Varianta II
Varianta II

5. Implementace doporučených variant a vynucování
Za implementaci bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti.
6. Přezkum účinnosti regulace
Vzhledem k předpokládanému datu nabytí účinnosti (1. 1. 2014) předkládaného návrhu
zákona bude následné hodnocení dopadů regulace provedeno v roce 2016.
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7. Konzultace a zdroje dat
Ministerstvo spravedlnosti zahájilo veřejnou konzultaci dosavadních zkušeností s novým
insolvenčním řízením dne 5. května 2011 expedicí příslušného dotazníku celkem na
166 připomínkových míst s lhůtou pro zaslání vyplněného dotazníku do konce června 2011. Mezi
adresáty byla zařazena všechna ministerstva a ústřední orgány veřejné správy, krajské soudy,
vrchní soudy, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství,
profesní komory a sdružení, vzdělávací instituce a všechny kraje, včetně hlavního města Prahy.26
V zájmu získání uceleného pohledu na insolvenční řízení ze strany justice byl vedle uvedených
připomínkových míst dotazník expedován i na okresní soudy (85). Na dotazník reagovalo
6 okresních soudů vesměs s problematikou účinků zahájení insolvenčního řízení na jiné typy řízení.
Pomineme-li okresní soudy, z 81 připomínkových míst se k dotazníku vyjádřilo celkem
39 připomínkových míst s celkovým počtem přes 120 vyplněných dotazníků (celkový počet
podnětů je mnohem vyšší, protože v některých případech vyplněný dotazník obsahuje několik
podnětů k úpravě insolvenčního zákona). 31 připomínkových míst se k zaslanému dotazníku
nevyjádřilo, v 11 případech připomínkové místa nemají zkušenosti s insolvenčním řízením a proto
dotazník nevyplňovala. V souhrnné tabulce27 jsou zařazeny také některé další podněty, které
obdrželo Ministerstvo spravedlnosti v průběhu prací na předkládané novele insolvenčního zákona.
Analýzu došlých podnětů a přípravu předkládané novely realizovalo Ministerstvo
spravedlnosti v úzké spolupráci se stálou expertní pracovní skupinou pro insolvenční právo (S 22)
zřízenou ministrem spravedlnosti dne 19. prosince 2007. Členy této odborné skupiny jsou zástupci
a členové Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Praze, Krajského soudu v Ostravě a Hradci
Králové, České bankovní asociace, Asociace insolvenčních správců, České advokátní komory,
Komory auditorů ČR, Národní ekonomické rady vlády (NERV), občanského sdružení Turnaround
management association ČR a osoby působící v akademické a komerční sféře. 28 Další konzultace
probíhaly individuální cestou s jednotlivými dotčenými resorty a institucemi. Konzultace přispěly
k zapracování některých připomínek a podnětů do výsledného znění návrhu, který je předkládán.

26

Seznam připomínkových míst je samostatnou přílohou č. 2
Souhrnná tabulka „Veřejná konzultace Ministerstva spravedlnosti – dosavadní zkušenosti s novým insolvenčním
Řízením“ je samostatnou přílohou č. 3
28
Seznam členů naleznete na http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/expertni-skupina.html
27
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Zdrojem analyzovaných statistických dat je Informační Systém Insolvenčního Rejstříku
(ISIR) a soubor dat ze statistických listů pro insolvenční řízení (srov. přílohu č. 4 a 5).
8. Kontakt na zpracovatele RIA
Kontakt na osobu, která provedla hodnocení RIA
Mgr. Peter Klein
legislativní odbor
Ministerstvo spravedlnosti
www.insolvencnizakon.cz
www.justice.cz
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
K bodům 1 a 2 (§ 2)
V soudní praxi se vyskytly pochybnosti o tom, zda postupy připisované „insolvenčnímu
soudu“ v insolvenčním řízení může bez dalšího vykonávat „jako insolvenční soud“ i soud, který
rozhoduje o opravném prostředku (odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost) proti rozhodnutí
„insolvenčního soudu“. Srov. v tomto ohledu např. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne
13. prosince 2010, sp. zn. 24 ICm 1452/2010, které ve spojení s usnesením Vrchního soudu
v Olomouci ze dne 6. dubna 2011, sp. zn. 24 ICm 1452/2010, 12 VSOL 2/2011-303 (KSBR 39 INS
398/2010), řešilo námitku účastníka, podle které usnesení vydané odvolacím soudem, jenž rozhodl
o odvolání proti usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, je
usnesením „insolvenčního soudu“. K tomu lze dále poukázat na závěry obsažené v usnesení ze dne
29. února 2012, sen. zn. 29 NSČR 3/2012, uveřejněném pod číslem 84/2012 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek, v němž Nejvyšší soud uzavřel, že pojem „insolvenční soud“ je
v insolvenčním zákoně používán ve významu „soud prvního stupně“, o čemž svědčí i dikce § 92
insolvenčního zákona (který pro účely pravidla týkajícího se projednání a rozhodnutí odvolání proti
rozhodnutí insolvenčního soudu odlišuje odvolací soud na straně jedné a insolvenční soud na straně
druhé). Změna promítnutá v textu § 2 písm. b) insolvenčního zákona tak má za cíl odstranit
pochybnosti o povaze rozhodnutí vydaných soudy, které rozhodují o opravných prostředcích
v insolvenčních řízeních. Navržená formulace vědomě neváže rozhodnutí o opravném prostředku
na soudní rozhodnutí, jež opravnému prostředku předchází, neboť má postihovat i ta rozhodnutí
soudů vyšších stupňů, která se zabývají i quasiopravnými prostředky (typicky rozhodnutí
nadřízeného soudu o námitce podjatosti vznesené v insolvenční věci).
Změna (doplnění) § 2 písm. g) insolvenčního zákona má za cíl potvrdit, že výčet přednostně
uspokojovaných zajištění v tomto ustanovení je výčtem taxativním, bez zřetele k tomu, že
vnitrostátní úprava zná nebo bude znát i jiné typy zajištění, jež ovšem podle své povahy právo
přednosti nezasluhují (a jejich prosazení v insolvenčním řízení by naopak smysluplné řešení
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dlužníkova úpadku mařilo). Srov. např. § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „nový občanský zákoník“). Úvahy o možném rozšíření „práva přednosti“ je pro účely
úpadkového práva vždy nutné vést ve spojení s posouzením, zda prosazovaná míra „přednosti“ té
které zájmové skupiny věřitelů ve skutečnosti nepovede k nevratnému poškození smyslu a účelu
insolvenčního řízení, jež má sloužit především jako předvídatelný a spravedlivý proces poměrného
uspokojení nezajištěných (obecných) věřitelů dlužníka.
Podle doplnění textu § 2 písm. g) insolvenčního zákona se zajištěním pro potřeby
insolvenčního zákona rozumí pouze tam vyjmenované zajištění, ne již například (typicky) dohoda
o srážkách ze mzdy, která je v novém občanském zákoníku výslovně považována za zajištění
(§ 2045 a násl. nového občanského zákoníku). Dohoda o srážkách ze mzdy se svou povahou spíše
blíží utvrzení a její masové použití by mohlo negativně ovlivnit využitelnost oddlužení formou
splátkového kalendáře. Jelikož je nicméně takováto dohoda zajištěním podle hmotného práva,
rozšiřují se blokační účinky § 109 odst. 1 písm. b) i na ni tak, aby nemohlo dojít k tomu, že věřitel,
který nebude podle insolvenčního zákona věřitelem zajištěným, své zajištění přesto prosadí.
K bodům 3 a 4 (§ 7, § 7a, § 7b a § 7c)
Insolvenční zákon vychází (i ve srovnání s historickými poměry českého konkursního práva
tradičně) ze zásady přiměřené a subsidiární aplikace zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
(dále též jen „o. s. ř.“), tam, kde procedurální úprava není promítnuta v textu insolvenčního zákona.
Potřeba změny stávajícího znění § 7 insolvenčního zákona, jež princip ohlášený v předchozí větě
obecně ohlašuje již dnes, byla co do vnějšího impulsu vyvolána legislativními návrhy, jež mají vést
k vyčlenění zvláštních druhů soudních řízení z občanského soudního řádu (srov. potud návrh
zákona o zvláštních řízeních soudních). Jeví se již proto nezbytným pojmenovat subsidiární
použitelnost jiných procesních předpisů pro insolvenční zákon tak, aby bylo zřejmé, že nejprve
mají být (v souladu s logikou věci) zkoumány možnosti přiměřené aplikace jiných předpisů ve
vazbě na občanský soudní řád (jenž má být subsidiárně použitelný i ve vztahu k zákonu
o zvláštních řízeních soudních) a teprve poté, co budou vyčerpány možnosti smysluplné přiměřené
aplikace občanského soudního řádu na insolvenční řízení a incidenční spory, zkoumat, zda není na
místě (výjimečně) přiměřeně aplikovat některé z pravidel promítnutých v textu (návrhu) zákona
o zvláštních řízeních soudních. Vnitřním impulsem změn § 7 insolvenčního zákona (vzešlých
z veřejné konzultace) je potřeba pojmenovat v insolvenčním zákoně výslovně pravidlo, o jehož
platnosti na půdě konkursního (úpadkového) práva nejsou v teoretické rovině pochyby, které však
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bývá přehlíženo v každodenní insolvenční praxi. Jak v této souvislosti bylo řečeno již v obecné
části důvodové zprávy (srov. bod 1.3 iii. Souběh exekuce a insolvenčního řízení), teoretická
východiska jsou již mnoho let ustálena v tom, že mezery v insolvenční úpravě nelze nahrazovat
přiměřenou aplikací práva exekučního (srov. např. již Hora, V.: Základy přednášek o konkursním
a vyrovnacím řízení. Nakladatelství Všehrd, Praha 1932, str. 7), které je coby způsob
individuálního prosazení práv dlužníkových věřitelů vybudováno na zcela jiných principech, než
jsou ty, jimiž se řídí právo úpadkové. Návrh nového znění § 7 tudíž výslovně určuje, že ustanovení
týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce v mezích subsidiární uplatnitelnosti občanského
soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních se použijí (přiměřeně) jen tehdy, jestliže na
ně insolvenční zákon odkazuje.
Již stávající úprava pak vyčleňovala ta pravidla, jež v občanském soudním řádu výslovně
pojmenovávala otázky věcné a místní příslušnost soudů v insolvenčních věcech a ve sporech jimi
vyvolaných, přímé aplikaci (srov. dnešní podobu § 7 odst. 2 insolvenčního zákona). Projednávání
případných změn (novel) občanského soudního řádu v legislativním procesu zpravidla nebývá
zatěžováno otázkami, zda a jakým způsobem přijímané změny ovlivní zákony, jež jsou založeny na
subsidiární použitelnosti občanského soudního řádu. Přitom i návrh zákona o zvláštních řízeních
soudních zavádí trend, podle kterého se pro každé zvláštní řízení řeší otázky místní věcné
příslušnosti soudu odděleně (samostatně). Vzhledem k výše řečenému se jeví logickým
nekontaminovat nadále text občanského soudního řádu coby normy použitelné pro insolvenční
řízení a incidenční spory jen subsidiárně, výslovnou úpravou „insolvenčních“ otázek, neboť ta
podle své povahy zjevně náleží úpravě zvláštní (insolvenčnímu zákonu). Tomu odpovídá nové
ustanovení § 7a o věcné příslušnosti insolvenčního soudu, které obsahově vystihuje dosavadní
znění § 9 odst. 3 písm. i) o. s. ř. (v rozsahu postihujícím poměr dlužníka k insolvenčnímu správci)
[§ 7 písm. e) návrhu] a dosavadní znění § 9 odst. 4 o. s. ř. (§ 7a písm. a/, b/ a d/ návrhu). Nově se
výčet věcí předurčených v prvním stupni k projednání a rozhodnutí insolvenčnímu soudu rozšiřuje
o spory pojmenované v § 7a písm. c) návrhu. Nejde o incidenční spory, jejich povaha je však bez
vší pochybnosti „insolvenční“ (srov. § 98 až § 100 insolvenčního zákona) a jeví se tudíž logickým,
aby odpovědi na otázky, jejichž řešení je podstatou těchto sporů, poskytovali v soudní praxi
„insolvenční specialisté“.
Nové znění § 7b (o místní příslušnosti) vystihuje pravidla obsažená v ustanovení
§ 88 písm. v) a w) o. s. ř. a reaguje na ustanovení § 7a návrhu (srov. § 7b odst. 1 a 4 návrhu). Text
§ 7b odst. 2 návrhu vystihuje pravidlo obsažené dosud v § 87 odst. 2 o. s. ř. a text § 7b odst. 3
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návrhu je pojistkou pro případ, že místní příslušnost insolvenčního soudu nebude zjistitelná podle
obecného soudu dlužníka (jímž se rozumí soud ve smyslu § 85 o. s. ř.). Pravidlo obsažené (ve
vazbě na ustanovení § 7a písm. b/ až e/ návrhu) v § 7b odst. 4 návrhu je nutno číst tak, že
„insolvenčním soudem“ je ten soud, který se prosazuje jako insolvenční v konkrétním incidenčním
sporu (§ 7a písm. b/ návrhu), soud, u kterého byl nebo měl být podán insolvenční návrh na majetek
dlužníka (§ 7a písm. c/ návrhu), soud, u kterého bylo zahájeno příslušné insolvenční řízení (§ 7a
písm. d/ návrhu), respektive soud, u kterého probíhá nebo probíhalo insolvenční řízení týkající se
dlužníka, jenž vede spor s insolvenčním správcem majetku patřícího do jeho majetkové podstaty
(§ 7a písem. e/ návrhu).
Nové ustanovení § 7c v návaznosti na předpokládanou změnu občanského soudního řádu
pouze přenáší ustanovení o účasti státního zastupitelství původně obsažené v občanském soudním
řádu do insolvenčního zákona.
K bodu 5 (§ 12)
Jde o legislativně technickou úpravu.
K bodu 6 (§ 18)
Dosavadní praktické zkušenosti insolvenčních soudů s institutem procesního nástupnictví ve
smyslu § 18 insolvenčního zákona prokazují, že se osvědčuje, ale lhůta určená insolvenčnímu
soudu k posouzení podaného návrhu se jeví zbytečně krátkou. Proto dochází k jejímu mírnému
prodloužení na 3 dny.
K bodu 7 (§ 25)
Důvody ke změně stávajícího nominačního systému určování insolvenčních správců
předsedy insolvenčních soudů v systém rotační jsou podrobně popsány v obecné části důvodové
zprávy (srov. bod 1.3 i. Proces určování insolvenčních správců), na kterou se potud odkazuje.
Ustanovení § 25 odst. 2 návrhu jsou provázána se současně měněným zákonem č. 312/2006 Sb.,
o insolvenčních správcích (srov. zvláštní část důvodové zprávy k zákonu o insolvenčních
správcích) a mají vyjádřit záměr zajistit „rotaci“ insolvenčních správců v zásadě podle voleného
(navrženého nebo v době ustanovování insolvenčního správce v souvislosti s rozhodnutím
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o úpadku již přijímaného) způsobu řešení dlužníkova úpadku tak, že v případě konkursu bude
probíhat na principu rotace v krajích, v případě reorganizace (a dlužníků podle § 3 odst. 2 zákona
o insolvenčních správcích) půjde o insolvenční správce vybírané z celostátně vedené zvláštní části
seznamu a v případě oddlužení půjde o rotaci na okresní úrovni. Text § 25 odst. 4 návrhu se
(v zájmu zachování systematiky měněného ustanovení) pouze posunul z původního znění § 25
odst. 2 věty třetí insolvenčního zákona. Prolomení rotačního systému bude možné (za použití
kritérií známých z § 25 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona ve stávajícím znění)
v odůvodněných případech směřujících k naplnění účelu insolvenčního řízení a respektujících
společný zájem věřitelů jen výjimečně. Stane se tak tehdy, nebude-li vzhledem k povaze
insolvenčního řízení možné určit ze seznamu (podle pořadí) takovou osobu, která vyhoví
výjimečným nárokům kladeným na řízení. V takovém případě bude nezbytné v opatření, kterým se
určuje osoba insolvenčního správce, odchylku vždy odůvodnit (srov. § 25 odst. 5 návrhu). Opatření
má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu, který je veřejně přístupný v insolvenčním
rejstříku. Odstavec 6 vymezuje podmínky ustanovování hostujícího insolvenčního správce
v souladu se zásadou dočasnosti nebo příležitosti, je-li to vhodné se zřetelem ke konkrétním
okolnostem insolvenčního řízení (hostující insolvenční správci však z povahy jejich působení
rotačnímu systému nepodléhají).
K bodům 8 až 11 (§ 29, § 31 odst. 7 a § 32 odst. 2)
Změna v ustanovení § 29 odst. 1 pouze zpřesňuje kvorum potřebné pro přijetí usnesení
schůze věřitelů potřebné pro odvolání a ustanovení insolvenčního správce určeného postupem
popsaným v bodu 7 tak, že stanovené kvorum předpokládá, že věřitelé mají na schůzi věřitelů
právo hlasovat. Pravidlo zaváděné v § 29 odst. 4 posiluje kontrolu nad činností odvolaného
insolvenčního správce potud, že v návaznosti na rozhodnutí insolvenčního soudu bude povinen
podat zprávu o své dosavadní činnosti tak, aby vynaložené výdaje mohly být podrobeny efektivní
kontrole v reálném čase a aby se umožnilo novému insolvenčnímu správci v reakci na podanou
zprávu zjednat nápravu stavu vyvolaného tím, že odvolaný insolvenční správce nevykonával správu
majetkové podstaty dlužníka řádně. Platnost tohoto pravidla (které stávající insolvenční zákon
neobsahoval) se změnami promítnutými v § 31 odst. 7 a § 32 odst. 2 insolvenčního zákona
prosazuje obdobně pro insolvenčního správce odvolaného z funkce podle § 31 insolvenčního
zákona i pro insolvenčního správce, jenž byl zproštěn funkce podle § 32 insolvenčního zákona.
Postup insolvenčního soudu po podání označené zprávy o činnosti následně upravuje
§ 38 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu k tomuto ustanovení).
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K bodu 12 (§ 35)
Poznatky z rozhodovací praxe insolvenčních soudů potvrzují potřebu zpřesnit dosavadní
úpravu ustanovování zvláštního insolvenčního správce tak, aby tento institut nebyl využíván
k účelu, pro který nebyl určen, a aby se jeho prostřednictvím neobcházela vůle věřitelů projevená
na schůzi věřitelů ustanovením nového insolvenčního správce. Srov. v podrobnostech i obecnou
část důvodové zprávy (bod 1.3 i. Proces určování insolvenčních správců). Aby se předešlo dalším
sporům, ozřejmuje se význam a účel zvláštního insolvenčního správce podle ustanovení
§ 35 insolvenčního zákona potud, že důvodem pro jeho ustanovení není činnost týkající se
zpeněžení majetkové podstaty (ta je vlastní podstatou výkonu správy „hlavním“ insolvenčním
správcem

tam,

kde

dochází

ke

zpeněžování

majetkové

podstaty

prostřednictvím

insolvenčního správce, typicky v konkursu).
K bodu 13 (§ 36)
Dosavadní text § 36 odst. 2 insolvenčního zákona vybízel insolvenčního správce
k automatickému podávání zpráv o stavu insolvenčního řízení v tříměsíčních intervalech bez
ohledu na to, zda to povaha insolvenčního řízení vyžaduje. Navržená změna dovoluje pro tyto účely
přizpůsobit (podle soudního rozhodnutí) periodicitu podávání zpráv skutečným potřebám
konkrétního insolvenčního řízení s tím, že nebude-li zde jiného rozhodnutí, zůstává zachována
povinnost podávat zprávy o stavu insolvenčního řízení v tříměsíčních intervalech.
K bodům 14 až 18 (§ 38)
Důvody pro doplnění § 38 insolvenčního zákona o pravidlo, podle kterého se odměna
insolvenční správce určí i z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek (odstavec 1), jsou popsány
podrobně již v obecné části důvodové zprávy (bod 1.3 viii. Odměny insolvenčních správců) a jsou
vyvolány praktickými potřebami insolvenčních řízení vyjevenými v průběhu veřejné konzultace ve
vazbě na možnost věřitelů vyměnit insolvenčního správce po proběhnuvším přezkumném jednání
(v režimu § 29 odst. 1 insolvenčního zákona), tedy před zahájením procesu zpeněžování majetkové
podstaty a po mnohdy náročné práci spojené s přezkoumáním podaných přihlášek.
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Doplnění

odstavce

2

o

limity

odpovědnosti

státu

v případě,

že

odměnu

insolvenčního správce nelze uspokojit z jiných zdrojů, není změnou právní úpravy, nýbrž výrazem
pochybností, zda nastavení těchto limitů (jen) prostřednictvím dosavadního odkazu v odstavci 5
(jenž doznává změny souběžně) na ustanovení § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky 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, je z hlediska legislativně technického
v pořádku.
Praktické poznatky z dosavadního průběhu insolvenčních řízení dále opodstatňují potřebu
připustit poskytnutí zálohy insolvenčnímu správci nejen tehdy, jde-li o jeho odměnu, nýbrž i tehdy,
jde-li o krytí možných hotových výdajů. Této potřebě se vychází vstříc změnou § 38 odst. 4
insolvenčního zákona.
Odstavec 5 pak upravuje postup navazující na změnu (doplnění) § 29 odst. 4 návrhu
(srov. i důvodovou zprávu k § 29, § 31 odst. 7 a § 32 odst. 2). Předpokládá se zde, že zpráva
o činnosti podaná insolvenčním správcem, jenž byl z funkce odvolán nebo byl funkce zproštěn,
bude obsahovat vyúčtování jeho odměny a hotových výdajů, stejně jako to, že po přezkoumání
zprávy postupy přiměřenými těm, jež platí pro přezkoumání konečné zprávy v konkursu, bude
insolvenční soud o schválení této zprávy rozhodovat již v průběhu insolvenčního řízení a určí
částku, jež náleží insolvenčnímu správci na hotových výdajích, stejně jako částku vynaloženou
účelně na náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty (a případně vyplacené
zálohy zúčtuje); učiní tak bez zbytečného odkladu po projednání zprávy. Tím se předejde
akceleraci sporů o účelnost těchto částek až ve finální fázi insolvenčního řízení a vytvoří se prostor
novému insolvenčnímu správci pro včasné vymáhání škod způsobených bývalým správcem na
majetkové podstatě.
K bodům 19 a 155 (§ 40a a § 267 odst. 3)
Pravidlo formulované v novém § 40a se přebírá (přesouvá) z dosavadního ustanovení § 267
odst. 3 insolvenčního zákona (kde se dosud prosazovalo jen pro konkurs), když veřejná konzultace
ozřejmila, že jde o pravidlo obecně platné bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení dlužníkova
úpadku. Text obsažený dosud v § 267 odst. 3 insolvenčního zákona se z týchž příčin vypouští.
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K bodu 20 (§ 41 odst. 1)
Z veřejné konzultace vyplynulo, že je žádoucí odstranit pochybnosti o aplikaci pravidla
obsaženého v § 41 odst. 1 insolvenčního zákona v případech, kdy insolvenční správce obnovuje (za
účelem dosažení lepší prodejnosti) provoz podniku dlužníkem fakticky přerušený nebo ukončený.
To se děje doplněním označeného ustanovení.
K bodu 21 (§ 43 odst. 2)
Jde o změnu, která má zjednodušit součinnost mezi jednotlivými subjekty insolvenčního
řízení, lze-li tuto součinnost poskytnout dálkovým přístupem.
K bodům 22 až 24 (§ 46 odst. 2 a § 48)
Z veřejné konzultace se podává, že právo schůze věřitelů atrahovat si pravomoci
věřitelského výboru, je některými věřiteli s rozhodujícím počtem hlasů zneužíváno k tomu, aby
minoritní věřitelé byli vyloučeni z aktivní účasti ve věřitelských orgánech (je pojistkou takového
věřitele, že v minimálně tříčlenném věřitelském výboru nebude přehlasován). Předejít takovému
zneužití (u institutu, jehož praktické použití se předpokládalo jen v omezeném rozsahu) má zvýšení
povinného kvora pro přijetí usnesení, jímž si schůze věřitelů vyhrazuje působnost jiných
věřitelských orgánů. Srov. dále též obecnou část důvodové zprávy (bod 1.3 ii Věřitelské orgány)
Doplnění § 48 odst. 2 insolvenčního zákona je odůvodněno tím, že v případech, kdy věřitelé
mají právo rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku na první schůzi věřitelů, jde o povinný
bod programu, což některé insolvenční soudy při formulaci předvolání k jednání takové schůze
přehlížejí.
Ustanovení § 48 odst. 3 části věty za středníkem insolvenčního zákona, jakkoli se jevilo
potřebným, není v praxi využíváno (zjevně proto, že insolvenční soudy nemají jasno o možné výši
náhrady, kterou by v takovém případě mohly či měly požadovat po věřiteli, jenž způsobil
opakovaně nedůvodné svolání schůze věřitelů). Navržená změna se pokouší předejít rozpakům nad
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způsobem aplikace uvedeného pravidla zavedením paušální částky (jež nemá odrazující efekt, ale
nelze ji prominout), tak aby se příslušný postih v praxi prosadil.

K bodům 25 až 27 (§ 51 až § 53)
Z veřejné konzultace se podává i zájem na zpřesnění podoby obecné úpravy hlasovacích
práv věřitelů (srov. obecnou část důvodové zprávy, bod 1.3 ii Věřitelské orgány).
Dosavadní text § 51 odst. 1 insolvenčního zákona nevyvolává pochybnosti o svém významu
(jenž byl potvrzen i usnesením Ústavního soudu ze dne 11. března 2010, sp. zn. II. ÚS 2494/09).
Ukázalo se nicméně, že výklad, podle kterého tam, kde schůze věřitelů nepřijme pozitivní
rozhodnutí o tom, že věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat
(nebo nepřijme žádné rozhodnutí k této otázce), rozhodne o hlasovacím právu (tj. přizná je nebo je
nepřizná) vždy insolvenční soud, je některými insolvenčními soudy přehlížen, což ohrožuje další
zdárný průběh insolvenčního řízení. Změna § 51 odst. 1 insolvenčního zákona tak má za cíl znovu
co nejlépe zformulovat myšlenku v něm již obsaženou tak, aby nikdo nemohl být na pochybách
o tom, jaké povinnosti insolvenční soud v daných souvislostech stíhají.
Ukazuje se rovněž, že ani dlužník (byť půjde o dlužníka s dispozičními oprávněními) by
stejně jako jiný věřitel neměl mít právo zabránit výkonu hlasovacích práv přihlášenými věřiteli
prostým popřením pohledávky (bez zřetele k tomu, že je zde pojistka ve smyslu § 51 odst. 1
insolvenčního zákona). Tomuto záměru odpovídá navržené doplnění § 51 odst. 3 (v novém znění
§ 51 odst. 2) insolvenčního zákona. Další změny promítnuté v ustanovení § 51 insolvenčního
zákona vedou k výslovnému pojmenování těch věřitelů, kteří se zřetelem k povaze jejich
pohledávek hlasovací práva mít nemají. Ve vztahu k pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 168
insolvenčního zákona), pohledávkám postaveným na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
(§ 169 insolvenčního zákona) a podřízeným pohledávkám (§ 172 insolvenčního zákona) jde
o pravidlo dovozované výkladem i dnes, jež ovšem zasluhuje výslovného pojmenování. Věřitelům
pohledávek ve smyslu ustanovení § 168 a § 169 insolvenčního zákona se hlasovací právo tradičně
nepřiznává proto, že jde o pohledávky uspokojované v plném rozsahu již v průběhu insolvenčního
řízení (práva těchto věřitelů jsou takto chráněna jinak). Věřitelé s podřízenými pohledávkami jsou
z hlasovacího práva vyloučeni vzhledem k povaze pohledávek (dané právě onou podřízeností).
O obsahovou změnu však jde (v porovnání s dikcí § 51 odst. 2 insolvenčního zákona ve stávajícím
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znění) u věřitelů, kteří přihlásili pohledávky vázané na odkládací podmínku (až do doby splnění
odkládací podmínky). Dokud není (a to zpravidla těmito věřiteli samotnými) splněna odkládací
podmínka, není důvod přiznat těmto věřitelům vliv na chod insolvenčního řízení hlasováním na
schůzi věřitelů. To platí tím více se zřetelem k plánovaným změnám § 183 a § 184 insolvenčního
zákona (srov. i důvodovou zprávu k těmto ustanovením).
Postupy zakotvené nově v § 52 odst. 3 insolvenčního zákona se v rozhodovací praxi
odvolacích soudů prosazují již nyní. Jeví se nicméně žádoucím (v rámci právní jistoty dotčených
subjektů) výslovně stanovit, že ačkoli z povahy věci nemůže mít odepření hlasovacího práva vliv
na jinou schůzi věřitelů, než která již proběhla (a proto proti rozhodnutí insolvenčního soudu
o hlasovacím právu věřitelů není přípustný opravný prostředek), lze zkoumat správnost rozhodnutí
insolvenčního soudu o hlasovacích právech jednotlivých věřitelů, na základě přípustného odvolání
proti rozhodnutí, na které může mít vliv rozhodnutí o hlasovacích právech. Logikou věci je dáno,
že to platí jen pro první takové rozhodnutí vydané po rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím
právu věřitelů na konkrétní schůzi (zvolený postup je určující /prosazuje se opakovaně/ pro každou
jednotlivou schůzi věřitelů, na které je otázka takových hlasovacích práv řešena). Vlastní přezkum
správnosti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacích právech jednotlivých věřitelů (jež nebude
písemně vyhotovováno a odůvodněno) se uskuteční na základě obsahu spisového materiálu,
na jehož základě přijal (měl přijmout) své rozhodnutí insolvenční soud.
Veřejná konzultace ukázala, že zákaz výkonu hlasovacích práv tam, kde jde o hlasování ve
věci osoby, která tvoří s věřitelem koncern, nebo ve věci osoby věřiteli blízké, by se měl prosadit
jen v případech, na které insolvenční zákon pamatuje výslovně. To je důvodem pro změnu § 53
insolvenčního zákona.
K bodům 28 až 43 (§ 56, § 57, § 59, § 61 až § 66 a § 68)
Z veřejné konzultace vyplynula i potřeba změn ustanovení týkajících se věřitelského výboru
a zástupce věřitelů, coby věřitelských orgánů. Srov. k tomu v obecné části důvodové zprávy bod
1.3 ii Věřitelské orgány. Statistická data dokládají, že co do četnosti nejvýznamnější způsob řešení
úpadku dlužníka oddlužením patří k těm, v jejichž rámci se nedaří sestavovat věřitelské výbory
(o něž věřitelé nemají zájem), a jeví se poměrně naléhavým zavést pružnější pravidla fungování
věřitelských orgánů tak, aby vskutku šlo o „dítě chtěné věřiteli samotnými“.

- 118 -

Tomu odpovídá v textu § 56 odst. 2 insolvenčního zákona zaváděná možnost (nikoli již
povinnost) věřitelů určit náhradníky řádných členů věřitelského výboru a v § 56 odst. 3
insolvenčního zákona nově zavedené pravidlo, podle kterého při oddlužení a nepatrném konkursu
není volba věřitelského výboru povinná, i když půjde o insolvenční řízení s více než 50 věřiteli.
Změny ustanovení § 57 insolvenčního zákona objasňují, že těmi skupinami, které mají být
zastoupeny ve věřitelském výboru (je-li zde takových věřitelů), jsou na jedné straně zajištění
a druhé straně nezajištění věřitelé. V praxi sporná otázka, zda člen věřitelského výboru zvolený
jednou skupinou věřitelů může být odvolán hlasy druhé skupiny věřitelů, se řeší ve prospěch
názoru, že tomu tak není (jenž lépe vystihuje ochranu práva zakládaného oddělenou /skupinovou/
volbou).
Návrh změny § 59 odst. 2 insolvenčního zákona zmírňuje kategorický závěr vylučující tam
vypočtené subjekty z účasti ve věřitelském výboru automaticky tak, aby bylo možno reagovat i na
případy, jež takový postup neospravedlňují (např. tam, kde dlužníkovými věřiteli budou pouze
osoby jemu blízké).
S přihlédnutím k tomu, že nejčetněji podávanými dlužnickými insolvenčními návrhy jsou
ty, jež se pojí s návrhem na povolení oddlužení (tedy se způsobem řešení dlužníkova úpadku, při
kterém věřitelé zpravidla nestojí o účast ve věřitelském výboru), se ukazuje nerozumným
automatická aplikace požadavku kladeného ustanovením § 61 odst. 1 insolvenčního zákona na
neprodlené jmenování prozatímního věřitelského výboru. Navržená změna má za cíl zachovat
garanci ustavení tohoto věřitelského orgánu vždy, když to situace vyžaduje (podle návrhu dotčené
osoby), při současném opuštění automatického postupu. To se promítá i v úpravě doručování
rozhodnutí o jmenování prozatímního věřitelského výboru (§ 61 odst. 3 návrhu).
Návrh změny § 61 odst. 2, § 65 a § 66 insolvenčního zákona doplňuje opuštění principu
automatického jmenování prozatímního věřitelského výboru potud, že poté, co své možnosti zvolit
věřitelský výbor vyčerpá schůze věřitelů, vykonává (až do doby, než se případná další schůze
věřitelů usnese na volbě věřitelského výboru) funkci věřitelského výboru insolvenční soud. Změna
ustanovení § 66 rovněž myslí na situace, kdy počet členů věřitelského výboru poklesne pod
nadpoloviční většinu členů věřitelského výboru a věřitelský výbor není tudíž usnášení schopen.
I v takových případech bude činnost věřitelského výboru vykonávat insolvenční soud (stejně jako
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v případech, kdy počet poklesne pod 3 – tedy přípustné minimum), avšak úkony, které tak učiní,
musí přesně označit.
Návrh změny promítnutý v textu ustanovení § 62 navazuje na změny ustanovení
§ 57 insolvenčního zákona. Změny § 63 odst. 3 a § 64 odst. 2 sledují vyřešení (odstranění)
možného konfliktu při jejich výkladu popsaného v obecné části důvodové zprávy (bod 1.3 ii
Věřitelské orgány).
Návrhem změny § 68 insolvenčního zákona se otevírá insolvenčnímu soudu možnost
jmenovat zástupce věřitelů (po skončení funkce zvoleného zástupce věřitelů) za podmínek
obdobných těm, jež mu dovolují jmenovat prozatímní věřitelský výbor.
K bodu 44 (§ 69)
Z veřejné konzultace vzešel též požadavek upravit možnost státního zastupitelství, které
vstoupilo do insolvenčního řízení, podávat opravné prostředky (tam, kde jde o rozhodnutí
insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné) tak, aby nebyla vázána na okolnost, že
odvolání mohou podat všichni účastníci řízení (což kupříkladu neplatí pro rozhodnutí o úpadku).
Návrh změny § 69 tudíž nově přiznává státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního
řízení nebo do incidenčního sporu, možnost podat opravný prostředek ve všech případech, v nichž
je (objektivně vzato) přípustný.
K bodům 45 až 49 (§ 71 až § 73 a § 75)
Po několika letech fungování insolvenčního rejstříku (jenž je z pohledu právní praxe
v insolvenčních věcech jednoznačným přínosem) se jeví (i s přihlédnutím k tomu, že insolvenční
rejstřík funguje spolehlivě a možné ojedinělé chyby jsou reparovatelné opravnými prostředky)
zbytečným podmiňovat zveřejňování písemností v insolvenčních věcech, respektive účinnost jejich
doručení prováděného prostřednictvím insolvenčního rejstříku, souběžným vyvěšováním
písemností na úřední desce insolvenčního soudu. Nehledě k úspoře papíru, jíž lze takto dosáhnout,
jde z pohledu stávající praxe o nadbytečný a administrativně náročný (vzhledem k četnosti
insolvenčních řízení) krok, který již není žádným přínosem (nemá žádnou přidanou hodnotu).
Navrženými změnami § 71 až § 73 se tudíž z textu insolvenčního zákona vypouští požadavek
na vyvěšení písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu. Nové znění § 73 dále pojmenovává
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situace, s nimiž insolvenční zákon počítá, ale které výslovně (ve vazbě na doručování písemností)
neřeší, totiž okolnost, že insolvenční soud určitá rozhodnutí doručuje i před zahájením
insolvenčního řízení (moratorium) nebo po jeho skončení (rozhodnutí o osvobození dlužníka od
zbytku dluhů nebo incidenční spory, v nichž lze pokračovat i po skončení insolvenčního řízení).
Ustanovení § 75 pak mění poměry doručování písemností státnímu zastupitelství, které vstoupilo
do insolvenčního řízení potud, že mu přiznává nově právo na veškeré písemnosti a nikoli jen na
„soudní rozhodnutí“ (jako dosud), což se činí v zájmu efektivního výkonu posíleného práva
státního zastupitelství podávat v insolvenčním řízení opravné prostředky (srov. navrženou změnu
§ 69 insolvenčního zákona).
K bodu 50 (§ 83a)
V době přijetí insolvenčního zákona nepanovaly v teoretické rovině pochybnosti o tom, že
insolvenční řízení různých dlužníků nelze spojovat ke společnému řízení (že přiměřená aplikace
pravidla obsaženého v § 112 odst. 1 o. s. ř. je vyloučena). Praxe nicméně postupně dospěla
k závěru, že v zásadě lze připustit spojení oddlužení manželů ke společnému řízení (srov. i obecnou
část důvodové zprávy, bod 1. 3 v. Oddlužení). To ostatně potvrdil ve své judikatuře i Nejvyšší soud
(srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. února 2012, sen. zn. 29 NSČR 54/2011, které se
vyjadřuje ke způsobu, jímž má být spojení takových insolvenčních věcí provedeno
v elektronických insolvenčních spisech). Takto ustavená výjimka (potvrzená i tímto návrhem
zákona zaváděným společným návrhem manželů na povolení oddlužení) nicméně jinak neruší
obecnou platnost pravidla, podle kterého (jiné) insolvenční věci různých dlužníků ke společnému
řízení nelze spojit. V zájmu právní jistoty se toto pravidlo pojmenovává výslovně navrženým
zněním § 83a insolvenčního zákona.
K bodům 51 a 52 (§ 85 a § 89)
Povaha insolvenčních věcí předurčuje insolvenční soud k tomu, aby v zájmu naplnění účelu
insolvenčního řízení postupoval ve společném zájmu věřitelů tak, že i mimo rámec soudního
jednání nebo jiného soudního roku přijme od některého z procesních subjektů zúčastněných na
insolvenčním řízení informaci o skutkové podstatě projednávané věci nebo o procesních otázkách,
které na ni mohou mít vliv, případně takovou informaci poskytne. Pro případ, že o takovém
poskytnutí informace nelze s příslušným procesním subjektem sepsat protokol (není-li to možné
vzhledem ke způsobu, jakým se procesní subjekt obrátil na insolvenční soud /např. telefonicky/), je
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insolvenční soud povinen o takto přijaté nebo poskytnuté informaci vždy pořídit záznam do
insolvenčního spisu (jenž bude také zveřejněn v insolvenčním rejstříku). Tuto povinnost výslovně
pojmenovává navržené doplnění § 85 insolvenčního zákona s tím, že náležitosti takového záznamu
stanoví prováděcí právní předpis.
Navržené změny § 89 odst. 3 insolvenčního zákona jednak reagují na vypuštění povinnosti
vyvěšovat rozhodnutí na úřední desce insolvenčního soudu (srov. důvodovou zprávu ke změnám
§ 71 až § 73 insolvenčního zákona), jednak úpravu obsaženou v tomto ustanovení zpřesňují
(v reakci na poznatky soudní praxe o způsobu jejího fungování) potud, že povinnost zveřejnit
rozhodnutí vydané v insolvenčním řízení v průběhu jednání nebo hned po skončení jednání
nejpozději do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni jednání, při kterém bylo
rozhodnutí vyhlášeno, váže jen k vhodnému zkrácenému znění rozhodnutí (což je logické v situaci,
kdy insolvenční soud nemusí mít ještě zpracováno písemné vyhotovení odůvodnění svého
rozhodnutí) s tím, že takto zveřejněné zkrácené rozhodnutí nemá účinky doručení rozhodnutí.
K bodu 53 (§ 90)
Změny navržené v tomto ustanovení reagují jednak na text novely občanského soudního
řádu o dovolání (provedené zákonem č. 404/2012 Sb.) zavádějící (v § 243 o. s. ř.) možnost odložit
právní moc těch rozhodnutí, jež se pojmově nevykonávají, jednak na návrh zákona o zvláštních
řízeních soudních. K významovému posunu zde formulovaného pravidla neodchází.
K bodům 54 a 55 (§ 92 a § 93 odst. 1)
Z veřejné konzultace vyplynul požadavek, aby mezi rozhodnutí soudu prvního stupně
vydaná v insolvenčním řízení, ohledně kterých se zakládá přednostní právo urychleného projednání
odvolání, jimiž jsou napadena, bylo zařazeno i rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, což je
dáno významem takového rozhodnutí pro další chod dlužníkova podniku a pro práva věřitelů
dlužníka z tohoto schválení vzešlá. Tomu odpovídá navržené doplnění textu § 92 a § 93 odst. 1
insolvenčního zákona. Nahrazení slov „insolvenční soud“ slovy „soud prvního stupně“ v § 92
odst. 1 insolvenčního zákona ozřejmuje změna textu § 2 písm. b) insolvenčního zákona
(srov. důvodovou zprávu k tomuto ustanovení).
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K bodu 56 (§ 96 odst. 2)
Návrh doplnění § 96 insolvenčního zákona o odstavec 2 je v první řadě odchylkou
od pravidla obsaženého v § 235 odst. 2 o. s. ř. (jež stanoví, že bylo-li proti žalobou napadenému
rozhodnutí podáno také dovolání, nepočítá se do běhu lhůt podle § 234 odst. 1 až 4 /o. s. ř./ doba od
právní moci napadeného rozhodnutí do právní moci rozhodnutí dovolacího soudu). V insolvenčním
řízení je určující požadavek, aby účastník řízení uplatnil všechny námitky (koncentroval je)
bezodkladně. To platí včetně toho, že účastník nebude vyčkávat (vzhledem k rozdílné délce
a počátku běhu lhůt k podání dovolání a žaloby pro zmatečnost, jež to dovolují) s podáním žaloby
pro zmatečnost na dobu po skončení řízení o dovolání. Text poslední věty odstavce 2 pak staví
najisto otázku, kdy nabývá účinnosti rozhodnutí soudu prvního stupně o žalobě pro zmatečnost,
jímž se ruší rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je však odvolání přípustné a které je
rovněž rozhodnutím insolvenčního soudu. Povahou věci je dáno, že takové rozhodnutí nemůže ani
v insolvenčních poměrech nabýt účinnosti dříve, než dnem své právní moci.
K bodům 57 a 58 (§ 97)
Doplnění textu § 97 odst. 2 insolvenčního zákona navazuje na text zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Změna zdůrazňuje pravidlo obsažené v § 18 odst. 2 citovaného zákona, podle kterého má dokument
zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, která daný úkon činí, stejné účinky jako úkon
učiněný písemně a podepsaný, a to zejména s ohledem na skutečnost, že systém datových schránek
je vytvořen jako autonomní, zabezpečený a státem garantovaný systém, který umožňuje pouze
vnitřní komunikaci mezi jednotlivými datovými schránkami navzájem a umožňuje identifikovat
jednotlivé odesílatele. Změna rovněž reaguje na aplikační problémy, které vznikaly v souvislosti
s tím, že v listinné podobě návrh vyžaduje úředně ověřený podpis, o kterém se zákon
o elektronických úkonech v § 18 odst. 2 výslovně nezmiňuje. Navržená podoba § 97 odst. 3
insolvenčního zákona vychází z již ustálené judikatury Nejvyššího soudu (srov. usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2011, sen. zn. 29 NSČR 51/2011, uveřejněné pod číslem 33/2012
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) a je v zájmu právní jistoty osob podávajících insolvenční
návrh pojmenovat požadavky na podpis insolvenčního návrhu a zmocnění k jeho podání v textu
insolvenčního zákona výslovně. Požadavku právní jistoty účastníků pak odpovídá i formalizovaný
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způsob vyrozumění insolvenčního navrhovatele o tom, že se k jeho insolvenčnímu návrhu
nepřihlíží (usnesením, jež je svou povahou usnesením, jímž se upravuje vedení řízení), obsažený
v § 97 odst. 4 insolvenčního zákona; část věty za středníkem vychází z toho, že pro vyrozumění
o tomto „účinku“ podání (jež se ani nezveřejňuje v insolvenčním rejstříku) se nepoužije ustanovení
insolvenčního zákona o doručení vyhláškou (takové usnesení se bude doručovat stejně jako
písemnosti doručované podle občanského soudního řádu).
K bodům 59 a 60 (§ 102 odst. 1 a 5)
Změna navržená v § 102 odst. 1 insolvenčního zákona je reakcí na nové zákony (jež mají
nabýt účinnosti k 1. lednu 2014), které předpokládají opuštění termínu „místo podnikání“ pro
určování místní příslušnosti příslušných orgánů veřejné správy k řešení otázek dlužníků fyzických
osob, kteří jsou zaměstnavateli. Nově se vychází z toho, že i takový dlužník má buď sídlo, nebo
bydliště. Z textu § 102 odst. 5 se vypouští úprava způsobu vyrozumění označených osob o zahájení
insolvenčního řízení („prostřednictvím veřejné datové sítě“), jako nadbytečná (uvedené pravidlo se
prosadí stejně).
K bodu 61 (§ 104 odst. 3)
Navržené doplnění textu § 104 odst. 3 insolvenčního zákona odpovídá judikatorně
ustáleným závěrům (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. března 2012, sen. zn. 29 NSČR
38/2010, uveřejněné pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V zájmu
posílení právní jistoty dlužníků, kteří seznamy svých závazků sestavují, je, aby insolvenční zákon
jejich povinnost uvádět v seznamu závazků i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků
zakotvoval výslovně.
K bodu 62 (§ 105)
Navržené doplnění § 105 insolvenčního zákona řeší v praxi zkoumanou otázku, zda
u tzv. zaměstnaneckých insolvenčních návrhů (které jako věřitelé dlužníka podávají jeho
zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci pro dlužné mzdové pohledávky) je insolvenční navrhovatel
s pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (srov. § 169 odst. 1
písm. a/ insolvenčního zákona) připojit k insolvenčnímu návrhu přihlášku takové pohledávky
(ve smyslu § 105 insolvenčního zákona), ačkoli půjde o pohledávku uspokojovanou postupy podle
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§ 203 insolvenčního zákona bez přezkoumání. Řešení, jež se předkládá (že povinnost podat
přihlášku platí i pro takového insolvenčního navrhovatele), lépe odpovídá potřebám insolvenčního
řízení v jeho první fázi, bez zřetele k tomu, že taková přihláška nebude následně přezkoumávána. Je
i v zájmu takového insolvenčního navrhovatele, aby případný spor o povahu jím dokládané
pohledávky (o to, zda jde o pohledávku, která se nepřihlašuje) nebyl v počáteční fázi insolvenčního
řízení řešen „procesně pojatým“ sporem o to, zda byly splněny povinnosti vyžadované
insolvenčním zákonem k tomu, aby podaný insolvenční návrh mohl být vůbec věcně projednán
(srov. k tomu i § 128 odst. 2 insolvenčního zákona).
K bodu 63 (§ 108)
K vazbě zálohy na náklady insolvenčního řízení srov. i obecnou část důvodové zprávy (bod
1.3 v. Oddlužení). Text uvedeného ustanovení se posiluje jen potud, že výslovně pojmenovává, že
důvodem, pro který by bylo možné upustit od požadavku na uhrazení zálohy v rozsahu nezbytném
pro chod insolvenčního řízení v jeho počáteční fázi, není skutečnost, že dlužník nemá žádný
majetek. Zatížení zálohou na náklady insolvenčního řízení u těch insolvenčních navrhovatelů –
dlužníků, kteří s insolvenčním návrhem spojili návrh na povolení oddlužení, by měla předcházet
úprava povinnosti dlužníka platit zálohu na odměnu insolvenčního správce již od rozhodnutí
o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení (srov. návrh změn § 136
insolvenčního zákona a důvodovou zprávu k tomuto ustanovení). Ustanovení rovněž zpřesňuje onu
výjimku vztahující se na zaměstnance dlužníka tak, aby do budoucna nevznikaly pochybnosti
o tom, že povinnost platit zálohu na náklady insolvenčního řízení se neukládá tomu, kdo uplatňuje
připojenou přihláškou pouze pracovněprávní nároky, lhostejno, zda jde o současného nebo
bývalého zaměstnance dlužníka. (Srov. obecnou část důvodové zprávy bod 1.3 v. Oddlužení).
K bodu 64 (§ 109)
Veřejná konzultace nevyvolala potřebu koncepční změny účinků zahájení insolvenčního
řízení, jak jsou promítnuty v textu § 109 insolvenčního zákona. Změna textu § 109 odst. 1 písm. b)
insolvenčního zákona má pouze dílčím způsobem zpřesňující význam (v duchu navržených
doplnění se již v praxi postupuje). Doplnění textu § 109 odst. 1 písm. c), odst. 2 a odst. 6
insolvenčního zákona je oproti tomu výrazem potřeby jednoznačně pojmenovat vzájemné vztahy
práva úpadkového k právu exekučnímu (srov. potud i rozbor této otázky v obecné části důvodové
zprávy, bod 1. 3 iii. Souběh exekuce a insolvenčního řízení) a potvrdit prioritu insolvenčních řešení
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(přednost kolektivního řízení před řízením individuálním). To se v navržených změnách projeví
i tím, že insolvenčnímu soudu bude svěřena pravomoc odklidit rozhodnutí nebo opatření vydaná
nebo přijatá při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle § 109
odst. 1 písm. c) nebo zakázat přijetí takových rozhodnutí nebo opatření (§ 109 odst. 6
insolvenčního zákona).

Doplnění textu § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona vytváří

logickou provazbu mezi úpravou obsaženou v tomto ustanovení a v ustanovení § 203 insolvenčního
zákona. V textu § 109 odst. 2 insolvenčního zákona se navrženými změnami ozřejmuje (formou
negativního vymezení) rozdíl mezi nařízením a prováděním exekuce, a to v duchu závěrů
plynoucích např. již z důvodů rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. 25 Cdo
4802/2008, uveřejněného pod číslem 69/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. (Jak jej
zmiňuje ve shora označené pasáži i obecná část důvodové zprávy.) Smysl navržené změny lze
demonstrovat na přikladu výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu povinného –
dlužníka. Od okamžiku zahájení řízení do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka lze
v takovém případě (coby součást úkonů spojených s nařízením výkonu rozhodnutí) nadále provádět
srážky z dlužníkovy mzdy, tyto prostředky však nelze vyplatit oprávněnému (v tomto ohledu by již
šlo o provedení výkonu rozhodnutí).
Doplnění § 109 odst. 1 insolvenčního zákona o písmeno d) je reakcí na úpravu obsaženou
v § 2045 a násl. nového občanského zákoníku a logicky navazuje na úpravu obsaženou v § 2
písm. g) insolvenčního zákona (srov. i důvodovou zprávu k tomuto ustanovení). Je zjevné, že
dohoda o srážkách ze mzdy se v duchu označené úpravy nemůže prosadit (nelze ji uplatnit) poté, co
nastanou účinky zahájení insolvenčního řízení (jinak by byl nevratným způsobem poškozen princip
poměrného uspokojení věřitelů, jenž insolvenčnímu řízení vévodí) [srov. bod 2].
K bodům 65 a 66 (§ 111 odst. 2 a 3)
Doplnění § 111 odst. 2 insolvenčního zákona ozřejmuje, že i po zahájení insolvenčního
řízení je dlužník oprávněn uspokojovat v termínech splatnosti (ne dříve) pohledávky za majetkovou
podstatou a pohledávky jim na roveň postavené (stejně jako to ve smyslu úpravy obsažené v § 168
a § 169 je možné po rozhodnutí o úpadku).
Doplnění § 111 odst. 3 vzešlo z veřejné konzultace coby požadavek na posílení právní
jistoty dotčených subjektů při aplikaci pravidla obsaženého v ustanovení § 111 vyžádáním souhlasu
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insolvenčního soudu s transakcemi, o nichž panuje nejistota, zda překračují zákonem nastavené
meze nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet.
K bodu 67 (§ 128 odst. 3)
Doplnění textu § 128 odst. 3 insolvenčního zákona reaguje mimo jiné na závěry
zformulované k otázce, zda u věřitelského insolvenčního návrhu má být dlužníkem předložený
seznam majetku zveřejněn ještě předtím, než se osvědčí jeho úpadek, v nálezu Ústavního soudu ze
dne 16. prosince 2010, sp. zn. I. ÚS 2451/10, uveřejněném pod číslem 252/2010 Sbírky nálezů
a usnesení Ústavního soudu. Jeví se žádoucím nezveřejňovat v insolvenčním rejstříku podrobné
informace o majetkových poměrech dlužníka, dokud není osvědčeno, že ten je vskutku v úpadku.
K bodům 68 až 70 (§ 136 a § 139)
Změny navržené v textu § 136 odst. 2 a 4 insolvenčního zákona mají obecně zpřesňující
význam co do požadavků kladených na obsah rozhodnutí o úpadku tak, aby nebyly soudní praxí
pojímány v rozporu s jejich skutečným významem, jak bylo popsáno v usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 27. října 2011, sen. zn. 29 NSČR 21/2011. Konkrétně lze k těmto otázkám uvést, že
v soudní praxi bylo coby poučení o následcích nesplnění povinnosti věřitelů neprodleně sdělit, jaká
zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových
hodnotách (§ 136 odst. 2 písm. f/ insolvenčního zákona, ve stávajícím znění), začasté nesprávně
uváděno, že k zajištění, které nebude takto uplatněno, se nepřihlíží. Tak tomu ovšem není, jelikož
výzva ke splnění této povinnosti nemá sama o sobě jakýkoli vliv na vlastní běh lhůty k přihlášení
pohledávek věřiteli a jediný následek, jenž lze s nesplněním oné povinnosti spojit, je možná
odpovědnost za škodu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek
dlužníka sloužící k zajištění (např. tam, kde se movitá věc coby zástava nachází v držení zástavního
věřitele) nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva na takovém majetku váznoucí.
Ustanovení § 136 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona bylo vypuštěno především proto, že tam,
kde dlužník zůstává i po rozhodnutí o úpadku dlužníkem s dispozičními oprávněními, není důvodu
k tomu, aby jeho dlužníci neplnili své dluhy k jeho rukám, a možná modifikace tohoto způsobu
plnění se pojí až s rozhodnutím o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.
Obsahová změna se promítá v úpravách textu § 136 odst. 2 písm. d) a odst. 3 insolvenčního
zákona, jež reagují na poznatek z praxe, podle kterého insolvenční soudy při řešení úpadku
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dlužníka konkursem nebo reorganizací zásadně nevyužívají rozpětí lhůt k přihlášení pohledávky
promítnutého dosud v textu § 136 odst. 3 insolvenčního zákona a inklinují k automatickému
určování lhůty k tomuto úkonu na spodní hranici (30 dnů). Vzhledem k tomu, že u nejčetnější
skupiny insolvenčních řízení (při oddlužení) se osvědčuje jednotná třicetidenní lhůta k přihlášení
pohledávek zakotvená pevně v § 136 odst. 4 (v novém znění půjde o odstavec 3) insolvenčního
zákona, jeví se opodstatněným určit pro zbývající případy jednu (delší) lhůtu k přihlašování
pohledávek v délce 2 měsíců. Tomu odpovídá úprava textu § 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního
zákona a současné zrušení ustanovení § 136 odst. 3 insolvenčního zákona.
Změna (doplnění) promítnutá v textu § 136 odst. 4 insolvenčního zákona v novém znění
navazuje na změny § 316 insolvenčního zákona a je vysvětlena v důvodové zprávě k tomuto
ustanovení. Doplnění pravidla, podle kterého v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí
o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu
insolvenčního správce (§ 136 odst. 4 věta třetí insolvenčního zákona), reaguje na potřeby praxe
zajistit, aby insolvenční správce i v době mezi rozhodnutím o povolení oddlužení a jeho následným
schválením mohl čerpat odměnu za výkon své činnosti a současně přimět insolvenční soudy
k tomu, aby se při zajištění tohoto cíle nesoustřeďovaly v těchto insolvenčních řízeních na vlastní
zálohu na náklady insolvenčního řízení (§ 108 insolvenčního zákona). Jeví se smysluplnějším
nepodmiňovat v počátečních fázích insolvenčního řízení rozhodnutí o insolvenčním návrhu, jenž je
spojen s návrhem na povolení oddlužení, složením zálohy na náklady insolvenčního řízení a zajistit
pravidelný přísun částek, jež mají krýt aktivity insolvenčního správce způsobem, jenž lépe
odpovídá majetkovým poměrům tohoto typu dlužníků.
Pravidlo obsažené v novém § 136 odst. 5 insolvenčního zákona již v insolvenčním zákoně
platilo pro konkurs (srov. § 277 odst. 2 insolvenčního zákona), nicméně i jeho obsahové vymezení
ve stávajícím znění insolvenčního zákona dokládalo, že jde o pravidlo všeobecně platné pro
všechny způsoby řešení úpadku dlužníka již od rozhodnutí o úpadku, čemuž by mělo odpovídat
i jeho systematické zařazení v textu insolvenčního zákona.
Změny promítnuté v textu § 139 insolvenčního zákona mají tytéž příčiny jako změny
provedené v textu § 102 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu k tomuto ustanovení).
Změna v odstavci 1 písmeno c) navazuje na právní úpravu přijatou novým občanským zákoníkem.
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Z textu § 139 odst. 2 se vypouští úprava způsobu vyrozumění označených osob o vydání
rozhodnutí o úpadku („prostřednictvím veřejné datové sítě“), jako nadbytečná (uvedené pravidlo se
prosadí stejně).
K bodům 71 až 73 (§ 140 až § 141a)
Skupinu ustanovení, o jejichž změny jde, lze označit jako ta, v nichž se podrobněji a jinak
než dosud vymezují další účinky spojené s rozhodnutím o úpadku. Veřejná konzultace ukázala
potřebu zvážit, zda sanační způsoby řešení úpadku dlužníka, zejména oddlužení, vskutku mají
ponechat stranou (vzhledem k tomu, že dlužník v těchto případech zůstává dlužníkem
s dispozičními oprávněními) pravidla zakazující pokračování obecných sporů o pohledávky a jiná
práva vedená vůči dlužníku jeho věřiteli. Praxe ukazuje, že tam, kde se sanační způsob řešení
úpadku daří, nemá další vedení takových sporů valného smyslu a toliko zatěžuje majetkovou
podstatu dalšími náklady při vedení těchto sporů dlužníkem. Obecně lze v této souvislosti říci, že
pokračování takových sporů by mělo záviset na účelnosti jejich vedení vzhledem ke způsobu,
jakým byly pohledávky a práva věřitelů, jichž se spory týkají, vypořádány v insolvenčním řízení.
Jelikož odpověď na tyto otázky dává zpravidla až výsledek přezkoumání pohledávek
v insolvenčním řízení, případně rozhodnutí o zvoleném způsobu řešení dlužníkova úpadku, jeví se
žádoucím ponechat takové spory „v klidu“ (přerušit je, pokud probíhají) již od rozhodnutí
o úpadku. Tomu odpovídá pravidlo promítnuté v textu nového § 140a, jež se potud výslovně
vymezuje i ve vztahu k pohledávkám, které se v insolvenčním řízení neuspokojují vůbec (vedení
sporů o takových pohledávkách s dlužníkem nemá za trvání insolvenčního řízení smysl žádný).
Pravidla popsaná v návrhu § 140a odst. 2 až 4 insolvenčního zákona odpovídají obvyklým účinkům
přerušení řízení, jak jsou ostatně ve vztahu k účinkům prohlášení konkursu popsána v § 263 odst. 2
a 4 insolvenčního zákona. Obecně se formuluje zákaz pokračování těchto sporů po dobu, po kterou
trvají (jen) účinky rozhodnutí o úpadku. Ukázalo se rovněž, že není vhodné formulovat uvedené
pravidlo pro jiná než soudní a rozhodčí řízení (pro správní řízení). U oněch jiných řízení se možný
střet s účinky insolvence prosazuje jiným způsobem (srov. níže důvodovou zprávu k § 140d
návrhu).
Návrh ustanovení § 140b insolvenčního zákona respektuje skutečnost, že ne každé soudní
nebo rozhodčí řízení je technicky vzato řízením o pohledávce nebo jiném právu týkajícím se
majetkové podstaty, že však tato jiná řízení mohou vyústit ve vydání rozhodnutí, z nějž taková
pohledávka vzejde (typicky např. je-li původně jiný předmět soudního řízení vypořádán smírem
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znějícím na peněžité plnění). Podstatou navržené úpravy pak je zakázat za trvání insolvenčního
řízení „vyrábění takových pohledávek“, jež vzhledem k ustanovení § 170 insolvenčního zákona,
případně k přihlašovacím lhůtám a taxativnímu výčtu pohledávek za majetkovou podstatou
a pohledávek jim na roveň postavených stejně nebudou moci být v insolvenčním řízení uspokojeny.
S ohledem na znění sněmovního tisku č. 617 však byla navržena výjimka.
Logikou věci je dáno, že nelze-li pokračovat v již zahájených řízeních, neměla by být od
rozhodnutí o úpadku řízení o výše rozebraných pohledávkách nebo právech ani nově zahajována.
Tomu odpovídá text nového § 140c insolvenčního zákona (s nezbytnou výjimkou pro možnost vést
o takových právech nebo pohledávkách incidenční spory).
Návrh nového ustanovení § 140d insolvenčního zákona doplňuje pravidla obsažená
v § 140a až 140c návrhu potud, že ozřejmuje, jak má být po rozhodnutí o úpadku řešen možný
konflikt daný vznikem pohledávek v jiných než soudních a rozhodčích řízeních (správní řízení).
Text § 140e návrhu vychází z teze rozebrané již při zdůvodnění změn promítnutých (ve
vazbě na výkon rozhodnutí nebo exekuci) v textu § 109 insolvenčního zákona (srov. důvodovou
zprávu ke změně tohoto ustanovení) a řeší problémy popsané v dotčeném ohledu podrobně
v obecné části důvodové zprávy (srov. bod 1.3 iii. Souběh exekuce a insolvenčního řízení). Novou
je z pohledu účinků rozhodnutí o úpadku koncepce zákazu „nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuce“. Jak ukazují i zahraniční zkušenosti, kde se účinky úpadkového práva rovněž neomezují
na pouhý zákaz „dalšího vedení“ výkonu rozhodnutí nebo exekuce, nýbrž i na zákaz jejich nařízení,
není v zájmu naplnění účelu insolvenčního řízení připouštět za trvání účinků vyvolaných
rozhodnutím o úpadku účinky individuálně nařízených výkonů rozhodnutí nebo exekucí
a potenciálně tím zakládat problémy založené možným střetem práva exekučního s úpadkovým
právem. Výjimka popsaná v § 140e odst. 1 insolvenčního zákona pak respektuje jinou úpravu
u pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (srov. opět
i doplnění § 109 odst. 1 písm. c/ a text § 203 insolvenčního zákona).
Také tehdy, je-li výkonem rozhodnutí nebo exekucí porušeno pravidlo plynoucí z § 140e
odst. 1 se v § 140e odst. 2

insolvenčního zákona, zakládá pravomoc insolvenčního soudu

postupovat způsobem uvedeným v § 109 odst. 6 insolvenčního zákona.
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Nové ustanovení § 141a insolvenčního zákona pak řeší důsledky porušení zákazu zahájit
nové řízení promítnuté v textu § 109 odst. 1 písm. a) a § 140c insolvenčního zákona. Ve vazbě na
první z označených ustanovení jde přitom o úpravu vycházející z již ustálené judikatury
(srov. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. června 2011, sp. zn. 36 Co 13/2011,
uveřejněné pod číslem 4/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3963/2011, uveřejněný pod číslem 70/2012
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
K bodu 74 (§ 144)
Toto ustanovení se vrací do podoby obsažené ve vládním návrhu insolvenčního zákona,
který projednávala Poslanecká Sněmovna ve svém 4. volebním období 2002 - 2006 jako tisk
č. 1120. Výslovně (a nově) se (opět) zapovídá (v § 144) zamítnutí insolvenčního návrhu jen proto,
že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Dosavadní úprava,
jež takový postup dovolovala (v § 144 insolvenčního zákona, ve stávajícím znění), byla
nesystémová z důvodů popsaných přiléhavě již v důvodové zprávě k onomu vládnímu návrhu
insolvenčního zákona.
Napříště by insolvenční řízení s nedostatečným majetkem měla být řešena podle ustanovení
§ 314 a 315 o nepatrném konkursu. Obavám, že náklady vynaloženými na další vedení
insolvenčního řízení, u kterého je od počátku zřejmé, že zde není dostatečný majetek, bude
zatěžován stát, lze předejít poukazem na institut zálohy na náklady insolvenčního řízení, z nějž
plyne, že až na zákonem odůvodněné výjimky (jež nejsou nikterak četné a statisticky významné)
postihuje případná povinnost k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení každého
insolvenčního navrhovatele. Logicky lze pak usuzovat, že zaplatí-li insolvenční navrhovatel zálohu
na náklady insolvenčního řízení, má právo požadovat, aby při splnění zákonných předpokladů bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka s tím, že tato záloha bude v další fázi řízení spotřebována
především na prověření majetkových poměrů dlužníka též z hlediska institutů odporovatelnosti,
neúčinnosti a neplatnosti právních úkonů.
Ze statistických dat rozebraných v obecné části důvodové zprávy je rovněž patrno,
že z celkového počtu zkoumaných (pravomocně skončených) insolvenčních řízení (21 451) bylo
v 5 089 případech insolvenční řízení ukončeno zamítnutím insolvenčního návrhu, přičemž v 4 063
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(80 %) případech byl insolvenční návrh zamítnut právě pro nedostatek majetku podle ustanovení
§ 144 insolvenčního zákona.
Přitom je očividné, že úpravou obsaženou dosud v § 144 insolvenčního zákona byly
sledovány jiné cíle než zájem na vedení insolvenčního řízení ohledně majetku konkrétního
dlužníka. Vzhledem k tomu, že návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(jenž má nabýt účinnosti 1. ledna 2014) přenáší úpravu obsaženou dosud v § 144 insolvenčního
zákona na půdu rejstříkových soudů (a ozřejmuje tak skutečný smysl postupů podle § 144
insolvenčního zákona, v dosavadním znění), není již zapotřebí řešit danou problematiku
v insolvenčním řízení zaváděním nesystémového institutu „zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku“. Srov. § 65 návrhu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických
osob, podle kterého:
„§ 65
(1) Jestliže jménem obchodní korporace nebo družstva zrušených rozhodnutím soudu nebo
jiného orgánu veřejné moci podal návrh na výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný
soudem nebo jiným orgánem veřejné moci ze seznamu insolvenčních správců a je-li součástí
takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit
v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních jednání podnikatele a že majetek
podnikatele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě
tohoto návrhu. Ustanovení § 61 se nepoužije.
(2) Zápis podle odstavce 1 soud neprovede, jestliže v době rozhodování o návrhu na výmaz
probíhá insolvenční řízení, v němž se řeší úpadek nebo hrozící úpadek podnikatele nebo jestliže
v průběhu řízení o tomto návrhu vyšly najevo skutečnosti, které zpochybňují pravdivost prohlášení
likvidátora obsaženého v tomto návrhu.“.
K bodům 75 až 78 (§ 149 až § 151)
Změny ustanovení § 149 a § 150 insolvenčního zákona mají za cíl posílit právní jistotu
účastníků insolvenčního řízení při volbě způsobu řešení dlužníkova úpadku tak, aby (ve vazbě na
tzv. fakultativní reorganizaci upravenou ustanovením § 316 odst. 5 insolvenčního zákona) bylo
postaveno najisto, že zmešká-li dlužník lhůtu k předložení reorganizačního plánu tam, kde
reorganizace není přípustná ze zákona, je namístě prohlásit bez dalšího neprodleně konkurs na jeho
majetek i v době mezi rozhodnutím o úpadku a konáním první schůze věřitelů. Potud jde rovněž
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o ustálené judikatorní závěry (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2011, sen. zn. 29
NSČR 30/2010, uveřejněné pod číslem 96/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Návrh
změny § 151 insolvenčního zákona řeší praktickou otázku dosažení kvóra podle § 151 odst. 1
insolvenčního zákona v těch případech, kdy do insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky
zajištění i nezajištění věřitelé, leč na schůzi věřitelů využije hlasovací právo při rozhodování schůze
věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku jen jedna z těchto skupin (srov. též obecnou část
důvodové zprávy v části 1.3vi. Reorganizace).
K bodu 79 (§ 157 odst. 1)
V zájmu vyjasnění lhůty, ve které jsou zajištění věřitelé povinni uhradit polovinu odměny
a hotových výdajů uhrazených znalci (z důvodů obsažených v odstavci 2 tohoto ustanovení), se
nově stanoví, že tuto lhůtu stanoví insolvenční správce ve výzvě adresované zajištěným věřitelům.
K bodům 80 až 83 (§ 159 a § 160)
Z veřejné konzultace se podává potřeba zpřesnit taxativní výčet incidenčních sporů
v ustanovení § 159 odst. 1 insolvenčního zákona. Nová ustanovení § 159 odst. 1 písm. f) a g)
insolvenčního zákona přitom nejsou rozšířením stávajícího počtu incidenčních sporů, nýbrž
pojmenováním těch sporů, jež insolvenční zákon označil jako incidenční v dalším svém obsahu
(srov. § 231 odst. 2 a § 289 odst. 3 insolvenčního zákona). Praxe si též vyžádala výslovné řešení
otázky, zda incidenční spory mají (mohou) trvat i po skončení insolvenčního řízení, která se jeví
navýsost praktickou zejména při sanačním způsobu řešení dlužníkova úpadku (reorganizace,
oddlužení). V těchto případech se jeví účelným dokončit i ty (nepravomocně) neukončené
incidenční spory, jejichž přetrvání v právu konkursním dřívější praxe ani teorie nepřipouštěla
(srov. k tomu stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České
republiky ze dne 13. června 2007, Opjn 8/2006, uveřejněné pod číslem 74/2007 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek).
Jako pravidlo (z nějž se následně činí výjimky) se v § 159 odst. 3 insolvenčního zákona
navrhuje zakotvit, že v incidenčních sporech zásadně nelze pokračovat po skončení insolvenčního
řízení, jímž byly vyvolány (k tomu není důvod zejména tam, kde se ruší konkurs na majetek
dlužníka, aniž došlo k naplnění účelu insolvenčního řízení nebo tam, kde se vydává rozhodnutí
podle § 158 insolvenčního zákona). V textu § 159 odst. 4 insolvenčního zákona se upravují
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výjimky z pravidla podle odstavce 3 opodstatněné tím, že dokončení incidenčních sporů může mít
význam pro postavení jejich účastníků i po skončení insolvenčního řízení. Přitom se ovšem pro
spory, jež se typově prosazují ve formě závislé na chodu insolvenčního řízení, modifikuje
(zákonem) jejich předmět (tak, aby bylo zjevné, že dosažený výsledek se váže k otázkám řešeným
pro již skončené insolvenční řízení).
Návrh § 159 odst. 5 insolvenčního zákona řeší účastenství v incidenčních sporech, podle
odstavce 1 písm. a) až c) a f) a g), v nichž lze pokračovat po skončení insolvenčního řízení tak, že
na místo insolvenčního správce (tam, kde byl účastníkem sporů) vstupuje dlužník. Pro incidenční
spory z odpůrčích žalob podle § 159 odst. 1 písm. d) platí zvláštní pravidlo navržené v ustanovení
§ 159 odst. 6 insolvenčního zákona, které vystihuje jejich povahu tím, že dlužník nemá právo
vymáhat odpůrčí nároky z vlastních právních jednání. Prostor nahradit v těchto řízeních
insolvenčního správce (coby žalobce) dostávají dlužníkovi věřitelé. U sporů podle § 159 odst. 1
písm. e) insolvenčního zákona zůstává insolvenční správce jejich účastníkem (žalovaným), jelikož
prostřednictvím těchto sporů je dovozována vlastní majetková odpovědnost insolvenčního správce
za škodu způsobenou na majetkové podstatě dlužníka.
Změna § 160 odst. 3 insolvenčního zákona má zpřesňující (objasňující) charakter co do
vztahu obecných pravidel o doručování v insolvenčním řízení k pravidlům platným pro incidenční
spory.
K bodům 84 až 89 (§165, § 167, § 168)
Tyto změny se obecně týkají postavení věřitelů při uplatňování jejich pohledávek a jiných
práv v insolvenčním řízení. Doplnění § 165 odst. 3 výslovně (v zájmu právní jistoty účastníků
insolvenčního řízení a předvídatelnosti postupu insolvenčního soudu) pojmenovává zásadu platnou
pro insolvenční řízení i v jeho dnešní podobě.
Doplnění § 165 odst. 4 si klade za cíl při respektu k zásadě poměrného uspokojení věřitelů
ozřejmit, jak má být poměrné uspokojení pohledávky dlužníkem započteno na pohledávku a její
příslušenství, což je praktické i pro dlužníkovy spoludlužníky a ručitele.
Doplnění textu § 167 odst. 1 a 3 insolvenčního zákona má zpřesňující charakter reagující na
postupy, které se ve vazbě na obecné pojetí zástavního práva prosazují v praxi insolvenčních soudů
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již nyní. Pravidla zakotvená v § 167 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona se přesouvají z textu
ustanovení § 299 odst. 2 a 3 insolvenčního zákona, když veřejná konzultace potvrdila, že mají
obecnou poplatnost (při zpeněžení zajištění) pro všechny způsoby řešení dlužníkova úpadku (nejen
pro konkurs).
Změny promítnuté v textu § 168 odst. 2 insolvenčního zákona mají zpřesňující charakter ve
spojení se změnami koncepce řešení pohledávek ze smluv o vzájemném plnění (srov. změny
v ustanovení § 253 insolvenčního zákona a nová ustanovení § 330a a § 397a insolvenčního zákona
a důvodové zprávy k těmto ustanovením). Doplnění výčtu těchto pohledávek o úroky podle
ustanovení § 171 odst. 4 insolvenčního zákona je logickým vyjádřením povahy těchto úroků.
Změny § 168 odst. 2 písm. e) jsou terminologické (vycházejí z pojmosloví již zavedeného změnami
jiných zákonů).
Na základě rozhodnutí vlády ze dne 27. 2. 2013 byla do § 168 odst. 2 písm. e) návrhu
zákona doplněna jako zapodstatová pohledávka i oprava výše daně v případech předpokládaných
§ 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
K bodům 90 a 91 (§ 173 a § 173a)
Tato ustanovení upravují proces přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení. Doplnění
§ 173 odst. 3 je přesunuto z textu § 251 insolvenčního zákona, když veřejná konzultace opět
ukázala, že jde o pravidlo platné pro přihlášení pohledávek obecně a z hlediska systematiky
insolvenčního zákona má tudíž své místo právě v textu § 173 insolvenčního zákona.
Nové ustanovení § 173a insolvenčního zákona je logickým doplněním pravidla obsaženého
v § 109 odst. 3 insolvenčního zákona, když po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek již
prostřednictvím tam uvedené úpravy není důvod poskytovat ochranu těm věřitelům, kteří konali
nedbale a ač tak v zájmu uspokojení své pohledávky měli či mohli učinit, svá práva v insolvenčním
řízení neuplatnili.
K bodům 92 až 96 (§178, § 179, § 181 a § 182)
Navržené změny mají zpřesňující charakter (v duchu zásad, na nichž je budována již
současná judikatura k těmto ustanovením) potud, že následek předjímaný v § 178 odst. 1 věty první
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a § 179 odst. 1 věty první insolvenčního zákona se neprosadí, jestliže jej věřitel nemohl smysluplně
předvídat, což je dáno právě povahou rozhodování soudu. Jde např. o otázku, zda soud uplatnil
moderační oprávnění ve smyslu § 301 obchodního zákoníku, apod. Text ustanovení § 178 odst. 2
a § 179 odst. 2 je výslovným pojmenováním dosud v daných souvislostech takto nevnímaného
stávajícího zákonného stavu. I podle stávajícího znění insolvenčního zákona je totiž zjevné, že
výsledek případného incidenčního sporu (nebo účinek popření pohledávky) by měl být poměřován
stavem přihlášené pohledávky v době, kdy takový výsledek nebo účinek nastal. Zde se prosazuje
zájem na tom, aby věřitel v případě potřeby sám korigoval rozsah přihlašovaných nároků (a tím
snížil míru rizika, že bude docházet ke zkreslení výsledků hlasování věřitelů o významných
otázkách insolvenčního řízení), jemuž lze přičíst vyšší prioritu než automatickému prosazení
sankce podle § 178 odst. 1 věty první respektive podle § 179 odst. 1 věty první insolvenčního
zákona.
Text ustanovení § 181 prochází zpřesněním, které má najisto stanovit (byť to tak v soudní
praxi je chápáno) odpovědnost statutárního orgánu právnické osoby, která pověřila svého
zaměstnance přihlášením pohledávky, zaplatit částku podle § 178 nebo 179. Změna § 182 je
legislativně technického charakteru.
K bodům 97 a 98 (§ 183 a § 184)
Výsledek veřejné konzultace poukázal na to, že věřitelé s podmíněnými pohledávkami
(typicky ručitelé, kteří se dosud nezapojili do úhrady dlužníkova dluhu) jsou stávajícím textem
insolvenčního zákona vybízeni k přihlašování pohledávek již proto, že nemají dostatek informací
o tom, zda pohledávku přihlásí věřitel, který od nich může požadovat plnění souběžně. Jako řešení
se nabízí možnost přihlásit takové pohledávky jako podmíněné bez zřetele k tomu, zda je přihlásí
„hlavní“ věřitel, ovšem s tím, že dokud se takoví věřitelé nestanou „reálnými“ věřiteli v důsledku
plnění, které poskytnou věřiteli „hlavnímu“, nebude jejich pohledávka přezkoumávána
(srov. i navrženou změnu ustanovení § 189 odst. 1 a ustanovení § 191 odst. 1 insolvenčního
zákona) a nenáleží jim ani hlasovací práva s pohledávkou spojená (srov. i změnu § 51
insolvenčního zákona a důvodovou zprávu k tomuto ustanovení). V rozsahu poskytnutého plnění se
pak takovým věřitelům nabízí prosazení jejich práv v insolvenčním řízení prostřednictvím vstupu
do práv věřitele, jemuž plnili, k čemuž se vytvářejí další nezbytné předpoklady úpravami textu
§ 184 insolvenčního zákona.
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K bodům 99 až 107 (§ 189 až § 191, § 197 a § 198)
Tato ustanovení mají společnou přípravu a průběh přezkumného jednání. V textu ustanovení
§ 189 odst. 1 se promítá záměr projevený změnami § 183 a § 184 insolvenčního zákona
(srov. důvodovou zprávu tamtéž). Pravidlo doplněné v textu § 189 odst. 2 se jako obecně platné
přesouvá z textu § 278 odst. 1 insolvenčního zákona.
Změny ustanovení § 190 insolvenčního zákona odrážejí potřeby praxe zejména při
přezkumných jednáních, jež se týkají řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Insolvenčnímu správci
se umožňuje nechat se při přezkumném jednání zastoupit na své nebezpečí a na své náklady i jinou
osobou s týmiž kvalifikačními předpoklady a insolvenčnímu soudu se výslovně svěřuje možnost
uložit

insolvenčnímu správci, jakým způsobem mu případně má poskytnout součinnost při

přípravě přezkumného jednání. Změna § 190 odst. 3 je stejného charakteru jako změny ustanovení
§ 102 a § 139 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu ke změně § 102 insolvenčního
zákona).
Text § 191 odst. 1 insolvenčního zákona navazuje na změny § 183 insolvenčního zákona
a vychází z toho, že je důvod přezkoumat jen pohledávky, které podle hmotného práva již existují
(a nikoli ty, jejichž vznik je stále vázán na splnění odkládací podmínky). Ustanovení § 191 odst. 2
insolvenčního zákona posiluje právní jistotu přihlašovatelů pohledávek v insolvenčním řízení
potud, aby posouzení, zda pohledávka bude popřena jako vykonatelná, nebylo ponecháno na
libovůli insolvenčního správce, a aby bylo postaveno najisto, že konečné posouzení, zda
pohledávka se přezkoumává jako vykonatelná, je v rukou

insolvenčního soudu, který vede

přezkumné jednání a jehož rozhodnutí má „povahu“ rozhodnutí, jímž se upravuje vedení řízení.
V textu § 197 odst. 2 insolvenčního zákona se v zájmu právní jistoty účastníků
insolvenčního řízení zakotvují judikatorní závěry formulované k poučovací povinnosti týkající se
popření pohledávky v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2011, spisová značka 29 Cdo
3582/2010, uveřejněném pod číslem 97/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo
v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 42/2010, uveřejněném pod
číslem 13/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Změna § 198 odst. 2 reaguje na změny účinné od 1. ledna 2014 vypuštěním výslovného
odkazu na obchodní zákoník (při zachování smyslu úpravy).
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K bodům 108 až 113 (§ 203, § 203a a § 204 odst. 1)
Změny § 203 a nový § 203a insolvenčního zákona jsou reakcí na stav popsaný podrobně
v obecné části důvodové zprávy (srov. bod 1. 3 iv. Uplatňování nároků v insolvenčním řízení
včetně úpravy postavení zajištěného věřitele). Povaha ustanovení § 203 insolvenčního zákona se
navrženými změnami vyjasňuje potud, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim
na roveň postavené se nadále uplatňují vůči osobě s dispozičními oprávněními (srov. i změnu
ustanovení § 111 insolvenčního zákona a důvodovou zprávu tamtéž). Totéž platí o povaze doplnění
§ 204 odst. 1 insolvenčního zákona
K návrhu znění § 203a insolvenčního zákona lze jen zopakovat, co bylo řečeno již v obecné
části důvodové zprávy. V soudní praxi není pochyb o tom, že spor o určení, zda pohledávka je co
do „pořadí“ pohledávkou za podstatou, je incidenčním sporem o pořadí pohledávky
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2007, sp. zn. 29 Odo 107/2005
a stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. června 2007,
sp. zn. Opjn 8/2006, uveřejněné pod číslem 74/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Veřejná konzultace ukázala, že v těchto případech se jeví potřebným doplnit text zákona
o mechanismus, jakým má být spor o takové pořadí „vyprovokován“, v situaci, kdy o těchto
pohledávkách platí, že se nepřezkoumávají na přezkumném jednání. Obdobně to platí
o pohledávkách, které jsou vyloučeny z uspokojení v insolvenčním řízení. Jeví se žádoucím
neponechávat řešení takového sporu jen finálním fázím insolvenčního řízení (typicky opravnému
prostředku věřitele proti rozvrhovému usnesení). V pochybnostech, zda pohledávka uplatněná
věřitelem je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou na roveň postavenou
(a obdobně v pochybnostech o tom, zda jde o pohledávku vyloučenou z uspokojení v insolvenčním
řízení), uloží insolvenční soud, v souladu s výše uvedeným, věřiteli povinnost podat žalobu
o určení pořadí uplatněné pohledávky proti insolvenčnímu správci (nikoli vůči osobě s dispozičním
oprávněním). Přitom platí, že pohledávky za podstatou a pohledávky jim na roveň postavené se
uspokojují podle stavu majetkové podstaty v termínech splatnosti. Navrhované řešení bezesporu
přispěje k zjednodušení uspokojování těchto pohledávek, sníží transakční náklady insolvenčního
řízení a ušetří administrativní zátěž insolvenčních správců spojenou s vedením předmětných sporů.
Upevní se rovněž pocit právní jistoty věřitelů.
K bodům 114 až 121 (§ 205, § 207, § 208, § 209 a § 212)
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Změny ustanovení § 205, § 207, § 208, § 209 a § 212 insolvenčního zákona se váží
k vymezení rozsahu majetkové podstaty.
Změna § 205 insolvenčního zákona vyplynula z veřejné konzultace v tom ohledu, že pro
účely pojmenování rozsahu majetkové podstaty není nezbytné činit rozdíl mezi (pozdějším)
okamžikem, kdy nastaly účinky spojené s podáním insolvenčního návrhu a (dřívějším) dnem
podáním insolvenčního návrhu.
Změnou § 207 a § 208 insolvenčního zákona je reagováno na další obsah insolvenčního
zákona,

jenž

fakticky

zavádí

výjimku

z dosud

objektivně

formulovaných

pravidel

(srov. např. ustanovení § 285 odst. 4 insolvenčního zákona, ve stávajícím znění). Navržená změna
§ 207 odst. 3 insolvenčního zákona reaguje na plánované změny občanského soudního řádu, které
v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku zavádějí i možnost soudu ve výkonu
rozhodnutí stanovit svým rozhodnutím za určitých okolností majetek, který nepodléhá výkonu
rozhodnutí. Pro tyto případy se pravomoc tak činit pro potřeby insolvenčního řízení logicky zavádí
i pro insolvenční soud. Navržená změna přitom coby pojistka změny exekučních úprav obstojí
samostatně i bez vazby na exekuční právo.
Doplněním

§

209

insolvenčního

zákona

se

vyjasňuje

nezastupitelná

role

insolvenčního správce při zjišťování majetkové podstaty i v případech, kdy insolvenční správce
není osobou s dispozičními oprávněními.
Změna § 212 odst. 2 a 4 insolvenčního zákona má stejný charakter jako změna ustanovení
§ 102 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona (srov. i důvodovou zprávu ke změně ustanovení
§ 102 insolvenčního zákona).
K bodům 122 až 125 (§ 217, § 224 a § 225)
Změna § 217 a § 224 se týká soupisu majetkové podstaty dlužníka. Z veřejné konzultace
vyplynula potřeba pojmenovat postup insolvenčního správce v těch případech, kdy ze soupisu
majetkové podstaty vyčleňuje majetek, jenž do ní nenáležel, a to i když zvítězil v incidenčním
sporu o příslušnost tohoto majetku k majetkové podstatě, vyjde-li to najevo v průběhu
insolvenčního řízení. Stalo se tak doplněním § 217 o nový odstavec 2.
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Změny § 224 insolvenčního zákona jsou navrhovány v zájmu posílení právní jistoty osob
dotčených soupisem svého majetku do majetkové podstaty dlužníka a reagují též na judikatorní
závěry zformulované k těmto otázkám v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2012,
sp. zn. 29 Cdo 4034/2011, uveřejněném pod číslem 127/2012 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek.
Změna § 225 odst. 5 insolvenčního zákona je rovněž navrhována v zájmu posílení právní
jistoty osob dotčených soupisem svého majetku do majetkové podstaty dlužníka. Okamžitá
účinnost rozhodnutí, jímž bylo nepravomocně rozhodnuto o vylučovací žalobě jinak, než tak, že jí
bylo vyhověno, by měla být vždy podložena důvody hodnými zvláštního zřetele (např. poznatkem
insolvenčního soudu, že šlo o šikanózní výkon práva /že podáním vylučovací žaloby, k níž mu
nesvědčila žádná věcná legitimace, sledoval žalobce jen ten účel, aby nedošlo ke zpeněžení
majetku, jehož se vylučovací žaloba týkala/).
K bodům 126 až 130 (§ 229 a § 230)
Změna § 229 a § 230 insolvenčního zákona je reakcí na stav popsaný podrobně v obecné
části důvodové zprávy (srov. bod 1. 3. iv. Uplatňování nároků v insolvenčním řízení včetně úpravy
postavení zajištěného věřitele). Tímto způsobem se staví najisto (transparentně pro všechny
procesní subjekty) závěr, který se již dnes prosazuje v praxi insolvenčních soudů, totiž že osobou
s dispozičními oprávněními zůstává dlužník i v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku. Výslovně se také pojmenovává povinnost dlužníka chovat se (v situacích,
v nichž je osvědčen jeho úpadek, byť jde i poté o dlužníka s dispozičními oprávněními, nebo tehdy,
probíhá-li insolvenční řízení k jeho insolvenčnímu návrhu) obdobě způsobem podle ustanovení
§ 36 a § 37 insolvenčního zákona; dosud se toto pravidlo deklarovalo jen v ustanovení
§ 330 odst. 1 insolvenčního zákona (u reorganizace), odkud se současně vypouští (srov. navrženou
změnu § 330 insolvenčního zákona).
Praktické poznatky z fungování institutu pokynů zajištěného věřitele ukázaly, že se jeví
žádoucím (není-li mezi zajištěnými věřiteli shody) posílit princip priority věřitele s prvním pořadím
i při udělování pokynu. Ve spojení s tím se souběžně nastavují pravidla, jež budou řešit spory
zajištěných věřitelů mezi sebou, případně s insolvenčním správcem, o správnosti udělovaných
pokynů. K tomuto účelu se jeví nejvhodnějším urychlené svolání jednání k prověření časově
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omezených námitek proti pokynům. Zároveň se stanoví postup insolvenčního soudu v případě, že
takového pokynu zajištěného věřitele není.

K bodům 131 až 134 (§ 231, § 235 a § 239)
Změny § 231 odst. 2, § 235 odst. 2 a § 239 se týkají neúčinných právních úkonů dlužníka.
Změna § 231 odst. 2 insolvenčního zákona navazuje na změny vtělené do textu ustanovení
§ 159 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu ke změnám tohoto ustanovení) a řeší
interpretační nejasnosti, které toto ustanovení v praxi vyvolávalo (jeho cílem nebylo zavádět nový
druh žaloby, nýbrž pro případ, že jsou vedeny spory o otázky, jichž se pravidlo týká, vyhradit jejich
řešení insolvenčnímu soudu). Další doplnění § 235 odst. 2 odstraňuje problémy praxe s řešením
otázky, zda i právní úkony neúčinné ze zákona coby následky jednání uskutečněných dlužníkem po
zahájení insolvenčního řízení, mají být řešeny cestou odpůrčí žaloby nebo jinak a to ve prospěch
řešení sporu odpůrčí žalobou (k výjimce z tohoto zpravidla srov. dále důvodovou zprávu ke změně
ustanovení § 246 odst. 2 insolvenčního zákona).
Doplnění § 239 odst. 1 pak objasňuje, že insolvenční správce podává odpůrčí žalobu bez
zřetele k tomu, že není osobou s dispozičním oprávněním (u dlužníka s dispozičním oprávněním
nelze očekávat, že by takto sám napadal své vlastní právní úkony a ani obecná úprava
odporovatelných a neúčinných právních úkonů jej nečiní aktivně věcně legitimovaným k podávání
takových žalob). Srov. v návaznosti na to též úpravu pokračování takových sporů po skončení
insolvenčního řízení v § 159 insolvenčního zákona (a důvodovou zprávu tamtéž).
Doplnění § 239 odst. 4 insolvenčního zákona pak řeší v praxi soudů spornou otázku, zda
odpůrčí žaloba může být vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu spojena (u téhož
soudu) s požadavkem na vydání (úhradu) příslušného peněžitého plnění.
K bodům 135 až 145 (§ 246, § 248, § 251, § 253, § 254, § 256 a § 258)
Ustanovení § 246, § 248, § 251, § 253, § 254, § 256 a § 258 insolvenčního zákona se
zabývají účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka.
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Změna § 246 odst. 2 insolvenčního zákona navazuje na změny promítnuté v textu § 235
odst. 2 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu tamtéž). Výjimka z povinnosti řešit
neúčinnost vyvolanou porušením pravidla obsaženého v § 246 odst. 2 insolvenčního zákona
odpůrčí žalobou (jež povede k tomu, že navrácení majetku do majetkové podstaty se bude řešit
jednodušeji /soupisem/ a dotčený subjekt se bude bránit vylučovací žalobou) má své opodstatnění
vzhledem k situaci, která je důvodem pro vyslovení neúčinnosti (dlužník je v konkursu a tento
veřejně dostupný /přes insolvenční rejstřík/ údaj) by měl každého, kdo je dbalý svých práv, vést
k tomu, aby právní úkony týkající se majetkové podstaty nesjednával s dlužníkem). Nutit
insolvenčního správce k podání odpůrčí žaloby i v této situaci, kdy jde o neúčinnost očividnou, by
bylo neúčelné a mohlo by vést k záměrnému šantročení majetku dlužníkem.
Změna § 248 odst. 2 insolvenčního zákona navazuje na změnu (doplnění) dikce § 109
odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu k § 109) a zrušení § 248 odst. 4
insolvenčního zákona navazuje na změny promítnuté v textu § 140a až § 141a insolvenčního
zákona (srov. důvodovou zprávu k těmto ustanovením).
Zrušení § 251 insolvenčního zákona má původ v přemístění tam obsaženého pravidla do
obecné části insolvenčního zákona (srov. doplnění § 173 odst. 3 insolvenčního zákona a důvodovou
zprávu tamtéž).
Lhůtami stanovenými k přihlášení pohledávek v § 253 odst. 4, § 254 a § 258 se vyplňuje
dosavadní legislativní mezera v řešení takto vzniklých pohledávek (jež měly být přihlašovány po
uplynutí obecné přihlašovací lhůty). Dalšími úpravami textu § 253 insolvenčního zákona se pak
mění koncepce ukončení smluv o vzájemném plnění, když veřejná konzultace ukázala, že
dosavadní řešení těchto otázek prostřednictvím institutu odstoupení, není pro praxi vhodné. Pro
přílišnou krátkost se rovně prodlužuje lhůta, ve které má být přijato rozhodnutí o odmítnutí nebo
akceptaci plnění z takové smlouvy (z 15 na 30 dnů). Jakkoli veřejná konzultace ukázala, že pojem
„smlouva o vzájemném plnění“ bývá (nesprávně) zaměňován se „smlouvou o vzájemně
podmíněném plnění“, nebyl důvod ke změně terminologie, jež je v dotčeném ohledu terminologií
v úpadkovém právu tradiční a v teorii pojmenovanou (srov. např. § 14 odst. 4 zákona
č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007, nebo článek I.
§ 23 zákona č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí a
v literatuře např. již Štajgr, F.: Konkursní právo, Nakladatelství Všehrd, Praha 1947, str. 456-460).
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K bodům 146 až 155 (§ 263 až § 267)
Ustanovení § 263 až § 267 insolvenčního zákona řeší vliv účinků prohlášení konkursu na
jiná (soudní a rozhodčí) řízení. Změna dikce § 263 odst. 1 a 4 insolvenčního zákona navazuje na
účinek přerušení řízení předjímaný nově při rozhodnutí o úpadku v § 140a insolvenčního zákona
(srov. důvodovou zprávu k tomuto ustanovení). Jinak řečeno, usnesením o prohlášení konkursu se
přerušují jen ta řízení, která již dříve nebyla přerušena rozhodnutím o úpadku. Změny § 264
insolvenčního zákona jsou terminologického charakteru a navazují na změny textu § 263
insolvenčního zákona.
Stávající text § 265 insolvenčního zákona neobsahoval pojmenování osob oprávněných
podat návrh na pokračování v řízení v tam uvedených případech, ani výslovně neurčoval jaké
účinky podání takového návrhu má. V zájmu právní jistoty účastníků řízení se nyní tyto otázky řeší
výslovně. Změny § 265 odst. 2 insolvenčního zákona postihují další postupy insolvenčního soudu
i v případech, kdy taková řízení byla přerušena již rozhodnutím o úpadku a dále dovolují postup
podle uvedeného ustanovení i v těch případech, na které předchozí ustanovení o přerušení řízení
nepamatují výslovně.
Změny § 266 odst. 1 insolvenčního zákona navazují na změny promítnuté v textu § 140a až
§ 141a insolvenčního zákona (srov. i důvodovou zprávu tamtéž) a vymezují se výslovně k soudním
a rozhodčím řízením, která se nepřerušují ani prohlášením konkursu. Výčet těchto řízení odpovídá
dosavadnímu stavu. Přitom řízení zmíněná dosud v § 266 odst. 1 písm. g) a h) insolvenčního
zákona se nově objevují pod § 266 odst. 1 písm. e) návrhu a jazykové změny textu jsou motivovány
vyjasněním obsahu těchto ustanovení (jež ve stávajícím znění mají vyjadřovat totéž). V ustanovení
§ 266 nový odstavec 4 výslovně pojmenovává vazbu mezi tímto ustanovením a úpravou obsaženou
v § 140a až § 140c insolvenčního zákona v nově navrženém znění.
Změny § 267 odst. 1 reagují na nově nastavenou koncepci úpravy poměrů exekučního
a úpadkového práva (srov. i § 140e návrhu). Dosavadní text § 267 odst. 2 insolvenčního zákona byl
přemístěn do § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a text § 267 odst. 3 insolvenčního zákona
má nyní podobu § 40a insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu tamtéž).
K bodům 156 až 160 (§ 269, § 277, § 278 a § 281)
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Ustanovení § 269, § 277, § 278 a § 281 řeší další účinky nebo úkony navazující na
prohlášení konkursu na majetek dlužníka.
Navržená změna § 269 odst. 2 insolvenčního zákona řeší dosavadní legislativní
nedotaženost textu, který připouštěl absurdní závěr (jenž by narušoval princip právní jistoty), že
prostřednictvím uvedeného ustanovení se obnovuje lhůta k vypořádání společného jmění manželů
i tam, kde uplynula třeba v době 1 nebo 2 let před zahájením insolvenčního řízení. Text § 269
odst. 3 návrhu zpřesňuje povinnosti insolvenčního správce ve vztahu ke katastru nemovitostí.
Pravidlo dosud obsažené v § 277 odst. 2 insolvenčního zákona se pro svou obecnou platnost
přemisťuje do nového § 136 odst. 5 insolvenčního zákona (srov. i důvodovou zprávu tamtéž)
a obsah § 278 insolvenčního zákona nyní tvoří (opět pro svou obecnou platnost) jednak text
ustanovení § 189 odst. 2 věty první insolvenčního zákona, jednak text § 190 odst. 4 insolvenčního
zákona.
Změna § 281 odst. 2 insolvenčního zákona směřuje k mírnému posunu lhůty k podání
zprávy o hospodářské situaci dlužníka, tak aby se s ní věřitelé mohli seznámit o něco dříve.
K bodu 161 (§ 283)
Ustanovení § 283 odst. 4 insolvenčního zákona je dalším posílením prvků transparentnosti
a předvídatelnosti insolvenčních procesů, tentokrát prostřednictvím veřejné kontroly procesu
zpeněžování majetkové podstaty zveřejněním písemností, jež se tohoto procesu týkají,
v insolvenčním rejstříku. Pojistkou proti excesům, jež by mohly vést ke zneužití takto nastaveného
procesu zveřejnění je návrh změny ustanovení § 423 insolvenčního zákona (srov. i důvodovou
zprávu k tomuto ustanovení). Srov. dále návrh změny § 289 odst. 3 insolvenčního zákona
a důvodovou zprávu tamtéž. Obsah navrženého § 283 odst. 5 insolvenčního zákona předchází
možným výkladovým obtížím v souvislosti s účinky některých pravidel zaváděných od
1. ledna 2014 novým občanským zákoníkem. Jde přitom o zásadu obecně platnou (i bez
výslovného vyjádření a bez vazby na nový občanský zákoník) pro stávající insolvenční zákon.
K bodům 162 až 165 (§ 284 a § 285)

- 144 -

Nový občanský zákoník mj. zrušil zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a tedy i jeho
ochranu obsaženou zejména v § 22 až 24. Ochranná schémata však nebyla zrušena, ale byla
přenesena do § 1187 a § 1188 nového občanského zákoníku. Insolvenční zákon obsahuje již dnes
v reakci na to § 285 odst. 4, který byl do zákona vložen pozměňovacím poslaneckým návrhem
a v zásadě popírá podstatu insolvenčního řízení, byť tak činí z důvodů sociálně pochopitelných
(a uznaných Ústavním soudem). Nově se nicméně nenavrhuje tato pravidla opustit, pouze se
reaguje na jejich novou formulaci v novém občanském zákoníku. Pravidlo obsažené dosud v § 285
odst. 4 insolvenčního zákona zůstává zachováno v § 284 odst. 4 poslední větě návrhu.
Text § 285 odst. 1 písm. b) a § 285 odst. 4 návrhu má zpřesňující charakter, když z veřejné
konzultace vyplynul požadavek pojmenovat účinky zpeněžení majetkové podstaty ve vazbě na
právní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku obecně.
K bodům 166 až 170 (§ 289, § 290, § 291 a § 293)
Ustanovení § 289, § 290, § 291 a § 293 se zabývají procesem zpeněžování majetkové
podstaty dlužníka za trvání konkursu.
Z veřejné konzultace vyplynulo, že požadavku právní jistoty nabyvatelů majetku
zpeněžovaného z majetkové podstaty dlužníka prodejem mimo dražbu (tzv. prodej „z volné ruky“)
neodpovídá, není-li možnost jiných osob napadnout platnost takto uzavřených smluv časově
omezena. I s přihlédnutím k pravidlu zaváděnému ustanovením § 283 odst. 4 insolvenčního zákona
(srov. důvodovou zprávu tamtéž) se lhůta ke zpochybnění platnosti takto uzavřených smluv uzavírá
po 3 měsících ode dne zveřejnění smluv v insolvenčním rejstříku.
Z textu § 290 odst. 2 se jako nadbytečné vypouští pravidlo tam obsažené s tím,
že dostatečným se jeví platnost obecného pravidla vymezeného v § 289 odst. 1 insolvenčního
zákona.
Z výsledků veřejné konzultace se také podává, že v případech zpeněžení dlužníkova
podniku jedinou smlouvou volá praxe po změně pravidla vylučujícího přechod jiných než
pracovněprávních práv a povinností na nabyvatele podniku. Tento poznatek se řeší úpravou textu
§ 291 odst. 1 insolvenčního zákona tak, že prodejem podniku předcházejí na nabyvatele všechna
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práva a závazky, na které se prodej vztahuje (včetně práv a povinností vyplývajících
z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku), s výjimkou pohledávek proti
dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy. Změna § 291 odst. 2 insolvenčního zákona reaguje na
legislativní změny týkající se obchodního zákoníku, účinné od 1. ledna 2014.
Změny § 293 insolvenčního zákona navazují na úpravu pokynů zajištěného věřitele
při správě zajištění (srov. ustanovení § 230 insolvenčního zákona a důvodovou zprávu k návrhu
změn tohoto ustanovení). Řešení možných konfliktů při udělení pokynu ke zpeněžení zajištění
zajištěným věřitelem s prvním pořadím se opírá o obdobnou aplikaci postupů zaváděných
v ustanovení § 230 insolvenčního zákona. Text § 293 odst. 2 věty druhé insolvenčního zákona
ozřejmuje vztah pokynů zajištěného věřitele k obecným ustanovením o zpeněžování majetkové
podstaty.
K bodu 171 (§ 295)
V souladu s obecným trendem oslabujícím princip absolutní neplatnosti právních úkonů
(srov. i nový občanský zákoník) se navrženými změnami opouští pojetí absolutní neplatnosti
právních úkonů uskutečněných v rozporu s tímto ustanovením a v zájmu posílení právní jistoty
dalších nabyvatelů majetku vyvedeného z majetkové podstaty dlužníka v rozporu s pravidly
zakotvenými v ustanovení § 295 insolvenčního zákona se zavádí jen relativní neplatnost takových
právních jednání (právních úkonů).
K bodu 172 (§ 297)
Návrh doplnění § 297 odst. 1 insolvenčního zákona má zpřesňující charakter ve vztahu
k těm pohledávkám za majetkovou podstatou, jež by v logice věci měly být rovněž kryty ze složené
zálohy na náklady insolvenčního řízení.
K bodům 173 až 178 (§ 298 až § 300)
V praxi odvolacích soudů se postupně ustálil názor, jenž i bez výslovné opory
v insolvenčním zákoně (a jinak v porovnání s posuzováním téhož institutu v dřívějším právu
konkursním), přiznal rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu insolvenčního správce na vydání
výtěžku zpeněžení zajištění zajištěnému věřiteli povahu rozhodnutí, proti kterému je odvolání
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přípustné. V zájmu právní jistoty se v souladu s touto praxí (jež je zjevně ku prospěchu zdárnému
průběhu insolvenčního řízení) řeší povaha takového rozhodnutí výslovně. Efektivní kontrolu
procesu přednostního uspokojování zajištěných věřitelů (v jehož důsledku opouští majetkovou
podstatu dlužníka mnohdy rozhodující část dlužníkova majetku) posiluje předložený návrh
i možností ostatních věřitelů podat (v omezeném čase stanoveném lhůtou 7 dnů) námitky proto
návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli a povinností
insolvenčního soudu řešit tyto námitky při jednání.
Pravidla obsažená ve zrušeném ustanovení § 299 byla pro svou obecnou platnost přemístěna
do jiných částí insolvenčního zákona jako použitelná nejen pro konkurs. K odstavci 1 srov. potud
§ 167 odst. 1 insolvenčního zákona, v navrženém znění, k odstavci 2 srov. ustanovení § 167 odst. 4
insolvenčního

zákona,

v navrženém

znění,

a

k odstavci

3

srov.

ustanovení

§ 167 odst. 5 insolvenčního zákona, v navrženém znění.
Obdobný účel jako ten, jenž se nyní podává z dikce § 167 odst. 4 insolvenčního zákona,
v navrženém znění (dříve § 299 odst. 3 insolvenčního zákona), plní pro konkurs doplněný text
§ 300 insolvenčního zákona, jenž svým rozsahem pokrývá širší počet případů (nevztahuje se jen na
věcná práva sloužící k zajištění, ale i na jiná věcná práva).
K bodům 179 až 184 (§ 301, § 304, § 305)
Ustanovení § 301, § 304 a § 305 insolvenčního zákona se týkají závěrečných fází konkursu.
Doplnění textu § 301 odst. 4 insolvenčního zákona výslovně přiznává věřitelům (podle poznatků
z veřejné konzultace potřebné) právo zpochybnit v mezích odvolání proti částečnému rozvrhu též
předpoklady, za nichž insolvenční soud připustil částečný rozvrh (rozhodnutím, proti kterému
podle § 301 odst. 3 insolvenčního zákona odvolání přípustné není a nemá být).
Úprava § 304 odst. 3 insolvenčního zákona má svůj původ ve změně pravidel doručování
(v opuštění požadavku na zveřejnění soudních písemností na úřední desce insolvenčního soudu);
srov. důvodovou zprávu ke změnám § 71 a násl. insolvenčního zákona. Ustanovení § 304 odst. 5
insolvenčního zákona výslovně přiznává insolvenčnímu soudu právo rozhodnout o tom, zda
schvaluje konečnou zprávu, proti které nebyly podány žádné námitky, bez nařízení jednání
(logikou věci je dáno, že o nesporných věcech se v insolvenčním řízení nejedná).
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Rozšíření výčtu osob oprávněných podat odvolání proti konečné zprávě (v ustanovení
§ 304 odst. 5 insolvenčního zákona) do podoby, jež odpovídá staré konkursní úpravě, odpovídá
převládajícímu názoru praxe (jež se s omezením opravných prostředků proti končené zprávě jen na
osoby věřitelů, jejichž námitkám nebylo vyhověno, nesžila), která stávající text § 304 odst. 5
insolvenčního zákona vykládá (v reakci na opravné prostředky jiných osob) jako mezeru v právní
úpravě.
Změny § 305 insolvenčního zákona jsou co od odstavce 1 opodstatněny přemístěním
pravidel obsažených v § 299 do § 167 insolvenčního zákona a co do odstavce 2 zpřesněním výčtu
těch pohledávek, jež podle své povahy mají podléhat režimu tohoto ustanovení.
K bodům 185 a 186 (§ 314)
Změna dikce § 314 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona je reakcí na poznatky z praxe,
z nichž se podává, že insolvenční soud (právě pro „nepatrnost“ dlužníkova majetku, jež nezasluhuje
náročného šetření) většinou nemůže zformulovat (nemá dost podkladů pro) pozitivní úsudek o tom,
že celkový obrat dlužníka „nepřesahuje“ stanovenou částku. Nově postačí závěr, že takový obrat
nebyl zjištěn.
K bodům 187 až 189 (§ 316)
Z veřejné konzultace se podává (srov. v podrobnostech i obecnou část důvodové zprávy,
bod 1. 3 vi. Reorganizace), že proces zákonné přípustnosti reorganizace by měl být nastaven tak,
aby postihoval vyšší množství dlužníků než dnes. Tomu se vychází vstříc změnami § 316 odst. 4
insolvenčního zákona. S přihlédnutím k souběžně provedené změně § 136 odst. 4 insolvenčního
zákona (srov. důvodovou zprávu k návrhu změn tohoto ustanovení) je změna § 316 odst. 5 a text
§ 316 odst. 6 návrhu vyjádřením záměru umožnit při tzv. fakultativní reorganizaci odložení
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku jen těm dlužníkům, kteří ve věci konají aktivně. U dlužníka,
který ani neuplatní požadavek na určení další lhůty k předložení reorganizačního plánu, není důvod
váhat s rozhodnutím o prohlášení konkursu.
K bodům 190 a 191 (§ 329 a § 330)
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Vypuštění odstavce 3 z § 329 insolvenčního zákona je v zájmu právní jistoty věřitelů, když
tomuto ustanovení byly v praxi přisuzovány jiné účinky, než byly jeho zakotvením v textu
insolvenčního zákona zamýšleny (jeho záměrem rozhodně nebylo obnovit stav závazků
a pohledávek dlužníka k době jejich prapůvodního vzniku).
Vypuštění odstavce 1 z § 330 insolvenčního zákona je dáno tím, že pravidlo obsažené
v první větě tohoto ustanovení obsahuje již § 229 odst. 3 insolvenčního zákona a pravidlo obsažené
ve druhé větě tohoto ustanovení se jako obecně platné prosazuje návrhem ustanovení
§ 229 odst. 5 insolvenčního zákona.
K bodům 192 až 195 (§ 330a, § 331, § 333 a § 335)
Z veřejné konzultace vyplynul požadavek pojmenovat vazby na instituty upravené
v ustanoveních § 253 až 260. Toto zadání se plní vyjádřením zásady přiměřené aplikace těchto
ustanovení v reorganizaci v § 330a odst. 1 insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že dlužník má
v průběhu reorganizace postavení dlužníka s dispozičními oprávněními, svěřují se dlužníku práva
náležející podle těchto ustanovení insolvenčnímu správci. S přihlédnutím k povaze reorganizace se
u smlouvy o vzájemném plnění modifikuje pravidlo plynoucí z § 253 insolvenčního zákona potud,
že dlužník s dispozičním oprávněním, který se do 30 dnů od povolení reorganizace nevyjádří tak,
že odmítá splnění, musí smlouvu splnit (§ 330a odst. 2 insolvenčního zákona).
Změnou textu § 331 se napravuje formulační nepřesnost ve vyjádření povinností
insolvenčního správce týkající se zjišťování a soupisu majetkové podstaty za trvání reorganizace
a výslovně se ozřejmuje, že insolvenční správce nadále vede incidenční spory.
Úprava textu v § 333 posiluje vliv věřitelů na statutární orgány a dozorčí radu dlužníka tam,
kde to není dlužník, jehož kroky jsou určující pro sanační způsob řešení jeho úpadku reorganizací.
Z textu § 335 odst. 1 věty druhé se vypouští jako nepotřebné tam uvedené pravidlo (jež za
určitých okolností může působit proti zájmu na zdařilé reorganizaci dlužníka).
K bodu 196 (§ 336)
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Doplnění § 336 odst. 2 insolvenčního zákona ozřejmuje vazbu na pravidlo zaváděné
v ustanovení § 51 odst. 2 insolvenčního zákona (srov. i důvodovou zprávu k návrhu změn
označeného ustanovení).
K bodům 197 a 198 (§ 339 a § 340)
Ustanovení § 339 a § 340 insolvenčního zákona se týkají reorganizačního plánu. Ustanovení
§ 339 odst. 6 řeší problémy s přednostním právem na sestavení reorganizačního plánu. Pravidlo
obsažené v § 340 odst. 4 insolvenčního zákona pak svěřuje vymezení podstatných náležitostí
každého reorganizačního plánu prováděcímu právnímu předpisu.
K bodu 199 (§ 347 odst. 1)
Ustanovení § 347 odst. 1 insolvenčního zákona zpřesňuje (v souladu s judikaturou
odvolacích soudů) pravidlo hlasování o přijetí reorganizačního plánu.
K bodu 200 (§ 354 odst. 4)
Jedná se o zpřesnění činnosti osoby s dispozičními oprávněními ve vztahu k nemovitostem
zapsaným v katastru nemovitostí.
K bodům 201 a 202 (§ 356)
Nově se vzhledem k potřebě vyjasnění zániku práv věřitelů vůči dlužníku, navrhuje doplnit
v § 356 odst. 1 insolvenčního zákona ustanovení, podle kterého k zániku práv věřitelů dochází
účinností reorganizačního plánu i v případě, že svou pohledávku věřitelé do insolvenčního řízení
nepřihlásili. Změna § 356 odst. 4 insolvenčního zákona je terminologická a je důsledkem
chystaných (k 1. lednu 2014) změn vkladového řízení.
K bodům 203 až 205 (§ 363 odst. 1)
Změny § 363 odst. 1 insolvenčního zákona navazují na navržené změny ustanovení
§ 339 odst. 6 insolvenčního zákona v reakci na nezájem o další pokusy o sestavení reorganizačního
plánu. Doplnění § 363 odst. 1 písm. g) má zpřesňující charakter je výslovným pojmenováním
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sankce za porušování povinnosti hradit po schválení reorganizačního plánu pohledávky za
majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň.
K bodu 206 (§ 367 odst. 1)
Zde navržená změna § 367 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona má zpřesňující charakter
potud, že půjde o „zánik“ licence nebo povolení, kterýžto výraz je významově širší než „odejmutí“
licence nebo povolení.
K bodům 207 až 210 (§ 373, § 385)
Ustanovení § 373 a § 385 se podrobují pouze legislativně technickým úpravám, jež nemají
žádný vliv na jejich obsah. To platí (ve vazbě na změnu § 159 insolvenčního zákona) i pro změnu
dikce § 373 odst. 6 insolvenčního zákona.
K bodu 211 (§ 389)
Z veřejné konzultace vyplynul požadavek na zapracování judikatorních závěrů Nejvyššího
soudu k výkladu § 389 insolvenčního zákona, jak jsou popsány v obecné části důvodové zprávy
(srov. bod 1.3 v. Oddlužení). Zároveň návrh podporuje záměr umožnit oddlužení i drobným
živnostníkům (fyzickým osobám), aniž by museli ukončit podnikání, což zohledňuje text § 389
odst. 1 insolvenčního zákona.
V § 389 odst. 2 insolvenčního zákona popsané vymezení situací, kdy nejde o „dluhy
z podnikání“, odpovídá zmíněné judikatuře Nejvyššího soudu co do písmene a) [srov. dále i změnu
§ 397 odst. 1 a důvodovou zprávu tamtéž]. V duchu stejné logiky jsou konstruována písmena b)
a c). Jde-li o „dluh z podnikání“ který již (neúspěšně) prošel konkursem, pak pro účely posouzení
přípustnosti oddlužení by již neměla být jeho povaha významná (tíhu podnikatelského rizika
dlužník vyčerpal tím, že se podrobil konkursu). U pohledávky zajištěného věřitele nemá posouzení
jí odpovídajícího dluhu jako „dluhu z podnikání“ význam, jelikož zajištěný věřitel se upokojuje při
oddlužení odděleně (pouze ze zajištění). Změna § 389 odst. 2 (nově odst. 3) insolvenčního zákona
je jen jazykovým zpřesněním.
K bodu 212 (§ 392)
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Z veřejné konzultace se podává, že zvláštní náležitosti seznamů majetku dlužníka v § 392
odst. 2 insolvenčního zákona jsou nadbytečnou a opomíjenou brzdou plynulosti oddlužení, včetně
požadavku znaleckého oceňování v seznamech uvedených nemovitostí dlužníkem. Tato ustanovení
se tudíž ruší. Změny § 392 odst. 3 vytvářejí předpoklad pro dále zaváděnou úpravu společného
návrhu na oddlužení manželů. Podpisy dalších osob na návrhu na povolení oddlužení samy o sobě
ztrácejí význam (větně podpisu dlužníkova manžela). Podstatným se jeví, aby byly náležitě
opatřeny podpisy ty smlouvy, jimiž se třetí osoby zavazují podporovat dlužníka v době trvání
oddlužení.
K bodu 213 (§ 394a)
Z veřejné konzultace jednoznačně vyplynul požadavek výslovného řešení společného
oddlužení manželů. Tomu vychází vstříc návrh § 394a insolvenčního zákona, jenž vychází z toho,
že manželé, kteří podají návrh na povolení oddlužení společně, budou pokládáni za jednoho
dlužníka a budou mít postavení nerozlučných společníků, přičemž musí výslovně projevit vůli, aby
jejich veškerý (tedy i výlučný) majetek byl pro účely oddlužení pokládán za majetek v jejich
společném jmění. Srov. dále i změnu § 408 odst. 1 a důvodovou zprávu tamtéž.
K bodům 214 a 215 (§ 395)
Změny § 395 insolvenčního zákona jsou odůvodněny poznatkem praxe, že příkladmý výčet
obsažený v § 395 odst. 3 insolvenčního zákona byl zavádějící. Text ustanovení § 395 odst. 2
písm. a) insolvenčního zákona se vypouští jako nepotřebný a stejně tak text § 395 odst. 3
insolvenčního zákona.
K bodu 216 (§ 397 odst. 1)
Návrh změny § 397 odst. 1 insolvenčního zákona respektuje poznatek praxe, že ve fázi
rozhodování o povolení oddlužení zpravidla není prostor pro osvědčování skutečností tvrzených
dlužníkem o povaze jeho závazků. Tamtéž se zdůrazňuje, že oddlužení nelze povolit, aniž dlužník
předložil seznam majetku a závazků.
K bodu 217 (§ 397a)
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Z veřejné konzultace vyplynul požadavek pojmenovat vazby na instituty upravené
v ustanoveních § 253 až 260 i pro oddlužení. Toto zadání se plní vyjádřením zásady přiměřené
aplikace těchto ustanovení při oddlužení v § 397a insolvenčního zákona. Jakkoli dlužník má
v průběhu oddlužení postavení dlužníka s dispozičními oprávněními, charakter tohoto způsobu
řešení dlužníkova úpadku a subjektů, jichž se primárně týká, odůvodňuje, aby práva náležející
podle těchto ustanovení insolvenčnímu správci, byla svěřena insolvenčnímu správci i za trvání
oddlužení.
K bodu 218 (§ 398)
Zde navržené doplnění má zpřesňující charakter tak, aby nebylo pochybnosti o tom,
že zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové podstaty
v konkursu.
K bodům 219 a 220 (§ 399, § 402)
Úpravami § 399 a § 402 insolvenčního zákona se zjednodušují některé postupy při
oddlužení. Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady může dát zastoupit na schůzi
věřitelů jakoukoli jinou (nejen dalším insolvenčním správcem); to však neplatí, jestliže insolvenční
soud požaduje, aby se insolvenční správce takové schůze zúčastnil osobně. Změna § 402 odst. 5
insolvenčního zákona odpovídá obvyklému chodu oddlužení v praxi.
K bodům 221 až 224 (§ 403, § 405)
V ustanoveních § 403 a § 405 insolvenčního zákona se výslovně připouští (vzhledem
k úpravám § 397 insolvenčního zákona) zkoumat jako důvod neschválení oddlužení i skutečnosti,
které by jinak (nebýt povoleno) vedly k jeho odmítnutí. S přihlédnutím k obvyklému chodu těchto
insolvenčních řízení pak text § 403 odst. 2 insolvenčního zákona připisuje pasivitě (apatii) věřitelů
jejich souhlas s oddlužením potud, že je jim jedno, že dlužník má dluhy z podnikání (kteréžto
pravidlo racionálně vystihuje současný běžný stav věcí).
K bodu 225 (§ 406 odst. 2)
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V § 406 odst. 2 písm. b) se výčet majetku podrobeného podle obsahu soudního rozhodnutí
režimu oddlužení ke dni vydání rozhodnutí výslovně váže i k majetku dlužníka z neúčinného
právního úkonu a k majetku, který dlužník neuvedl v seznamu majetku (srov. změny § 412
insolvenčního zákona).

K bodům 226 až 228 (§ 408 a § 409)
Změna § 408 odst. 1 insolvenčního zákona dovádí do konce navrženou koncepci oddlužení
na základě společného návrhu manželů (srov. § 394a insolvenčního zákona a důvodovou zprávu
k návrhu tohoto ustanovení) potud, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se veškerý
majetek těchto manželů považuje za majetek ve společném jmění manželů. Text § 408 odst. 2
a § 409 odst. 2 insolvenčního zákona pak ozřejmuje vazbu mezi majetkem, který již nepodléhá
oddlužení, a exekucí nebo výkonem rozhodnutí vedenou na tento majetek za trvání oddlužení.
Odstavec 3 ustanovení § 408 nově stanoví pravidla pro možnost nezpeněžení zajištěného majetku
v případech, kdy s ohledem na okolnosti insolvenčního řízení se zpeněžení zajištěného majetku pro
uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nevyžaduje (ti jsou uspokojeni zcela z jiného
majetku), anebo by zpeněžením zajištění zjevně nedošlo k plnému uspokojení pohledávek
zajištěných věřitelů. V těchto případech se nechává na rozhodnutí zajištěných věřitelů, zda požádají
o zpeněžení předmětu zajištění.
K bodům 229 a 230 (§ 410)
Změna (doplnění) § 410 odst. 1 insolvenčního zákona je stejného charakteru jako změna
§ 399 odst. 2 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu k návrhu změn tohoto ustanovení).
Doplnění § 410 odst. 2 insolvenčního zákona ozřejmuje vazbu na pravidlo zaváděné v § 51
odst. 2 insolvenčního zákona (srov. i důvodovou zprávu k návrhu změn označeného ustanovení).
K bodům 231 až 234 (§ 412)
V ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) se doplňuje výčet majetku nabytého dlužníkem za
trvání oddlužení, jenž je dlužník povinen nabídnout k uspokojení svých závazků, o majetek
navrácený do jeho majetkové podstaty v důsledku úspěchu odpůrčí žaloby jakož i o majetek, který
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dlužník zatajil tím, že jej neuvedl v seznamu svého majetku. Změna § 412 odst. 1 písm. d)
insolvenčního zákona dovoluje přizpůsobit plnění zde uvedené povinnosti potřebám konkrétního
insolvenčního řízení. Změna § 412 odst. 1 písm. e) napravuje technickou chybu v textu zákona.

K bodům 235 a 236 (414)
Navržená změna § 414 odst. 1 insolvenčního zákona zjednodušuje postup soudů při
osvobozování dlužníka po skončení oddlužení. Změna § 414 odst. 4 insolvenčního zákona je reakcí
na návrh změny § 408 odst. 3 insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu tamtéž), když bez ní
by nově zaváděné pravidlo (v § 408 odst. 3) vedlo k nechtěným dopadům do poměrů zajištěných
věřitelů.
K bodům 237 až 240 (§ 418)
Navržená změna § 418 odst. 3 insolvenčního zákona předpokládá postižení nepoctivého
záměru dlužníka přeměnou v konkurs i pro toto stadium insolvenčního řízení. Ostatní změny § 418
insolvenčního zákona mají technický charakter.
K bodu 241 (§ 420)
Změna § 420 insolvenčního zákona je stejného charakteru jako změna § 102 odst. 1 písm. c)
insolvenčního zákona (srov. důvodovou zprávu k návrhu změn tohoto ustanovení).
K bodům 242 až 245 (§ 421 až § 424)
Změny ustanovení § 421, § 423 a § 424 insolvenčního zákona o insolvenčním rejstříku mají
vesměs zpřesňující charakter. Za zmínku stojí doplnění § 423 odst. 2 insolvenčního zákona, jenž
nově umožní na nezbytně nutnou dobu nevložit určité podání do insolvenčního rejstříku, jestliže by
zveřejnění okamžité mařilo účel insolvenčního řízení, vzhledem k povaze informací, které
předmětné dokumenty obsahují, a které by byly schopny v obchodních stycích vyvolat nežádoucí
účinky. Navržená změna § 422 odst. 1 umožní třetím osobám žádat o nezveřejnění některých svých
osobních údajů v insolvenčním rejstříku kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.
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K bodu 246 (§ 431)
V § 431 písm. a) insolvenčního zákona jde o změnu, jež reaguje na doplnění § 340
insolvenčního zákona o odstavec 4 a dalších změn, které si vyžádají úpravu v prováděcích právních
předpisech.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o insolvenčních správcích
K bodům 1 až 17 (§ 3, § 4, § 5, 5a, §17, § 19, § 27, § 28, § 29, § 36, § 36b)
Nový způsob určování insolvenčních správců založený na rotačním systému tak, jak je
popsán v obecné části důvodové zprávy k § 25 insolvenčního zákona (srov. také obecnou část
důvodové zprávy v části 1.3 i. Proces určování insolvenčních správců), vyžaduje navazující změny
v zákoně o insolvenčních správcích.
Základem navrhované úpravy je nové vedení seznamu insolvenčních správců v rámci
obecné části seznamu, a to na část, která se vede podle obvodů okresních soudů na seznamy
insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením, a na seznamy
insolvenčních správců odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem, které jsou
vedeny podle obvodů krajských soudů. Zápis do seznamu insolvenčních správců je nově podmíněn
prohlášením fyzické osoby nebo ohlášeného společníka veřejné obchodní společnosti o jejím
odborném zaměření (tj. zaměření na oddlužení nebo konkursy) při zápisu sídla nebo provozovny do
seznamu insolvenční správců, na základě čehož bude ve spojení s umístněním sídla nebo
provozovny osoba insolvenčního správce zapsána do příslušné části seznamu, jehož samotné
vedení je upraveno v odstavci 3 ustanovení § 17 zákona o insolvenčních správcích. Na příkladu to
lze ilustrovat tak, že uvede-li fyzická osoba, že se chce odborně zaměřovat na oddlužení a v návrhu
uvede jako adresu svého sídla nebo provozovny Beroun, bude zapsána do seznamu insolvenčních
správců a v souladu s § 17 odst. 3 písm. a) bude zařazena pro okres Beroun. Bude-li se odborně
zaměřovat na konkurs, pak bude vedena v seznamu podle § 17 odst. 3 písm. b), tedy seznamu
vedeného pro Krajský soud v Praze, do jehož obvodu patří okresní soud v Berouně. Zápis
v příslušném seznamu uvedeným postupem je podkladem pro samotný způsob určení osoby
insolvenčního správce, který je popsán v insolvenčním zákonu.
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V § 25 insolvenčního zákona tedy dochází ke změnám, které zakotvují rotační princip
určování insolvenčních správců spočívající v kombinaci několika kritérii (srov. zvláštní část
důvodové zprávy k § 25 insolvenčního zákona). Prvním kritériem je pravidlo pořadí, které je
určené datem zápisu sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců.
Tímto pravidlem je vyjádřen rotační princip určování správců z příslušných seznamů. Druhým
kritériem je umístnění sídla nebo provozovny insolvenčního správce v kombinaci s bydlištěm nebo
sídlem dlužníka. Pravidlo říká, že má-li dlužník své sídlo v Berouně a v době určení osoby
insolvenčního správce je podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán
návrh na jiný způsob řešení úpadku a není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona
o insolvenčních správcích (§ 25 odst. 2 písm. a/), určí předseda soudu podle pořadí ze seznamu tu
osobu, která má své sídlo v obvodu krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka.
V tomto případě takovou osobou bude osoba, která bude odborně zaměřena na řešení úpadku
dlužníka konkursem a umístila své sídlo v obvodu Krajské soudu v Praze, do jehož obvodu patří
okres Beroun, a je tedy zapsána do části seznamu podle § 17 odst. 3 písm. b) ZIS. Tímto obvodem
je v ilustrovaném příkladu Krajský soud v Praze.
Výše uvedené platí s odchylkami pro ta řízení, u kterých je v době určení podán návrh na
povolení reorganizace anebo je-li dlužník osobou, jehož úpadek je řešen reorganizací, nebo jehož
roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období
předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, anebo který
zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru (nebo je dlužník jinou osobou
uvedenou v § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích). V těchto případech bude v souladu
s uvedenými pravidly určena osoba insolvenčního správce zapsána do zvláštní části seznamu
insolvenčních správců, který je pro účely nově zavedeného systému veden pro celé území České
republiky.
Zákon o insolvenčních správců zakotvuje pravidlo, podle kterého může insolvenční správce
vykonávat svou činnost ve více provozovnách s tím, že v obvodu jednoho okresního soudu může
mít pouze jednu provozovnu nebo sídlo. Toto opatření má zabránit opakovaným zápisům osoby
insolvenčního správce v rámci jedno obvodu okresního soudu. Obdobné pravidlo ve vztahu
k obvodu krajského soudu, pokud jde o situaci podle navrhovaného ustanovení § 25 odst. 2 písm. a)
insolvenčního zákona, je vedeno stejnými příčinami. Proto se stanoví, že v rámci seznamu
vedeného pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, bude vedeno pouze
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to sídlo nebo provozovna, u kterého insolvenční správce připojil prohlášení o odborném zaměření
na řešení úpadku dlužníka konkursem jako první. Uvedený princip umožňuje insolvenčním
správcům zvolit si zaměření pro sídlo a každou provozovnu zvlášť podle požadavků trhu v tom
kterém obvodu okresního nebo krajského soudu dlužníka.
Navrhovaný způsob určování tudíž bude plně automatizován a veřejně přístupný. To
znamená, že předseda insolvenčního soudu nebude mít možnost ovlivnit (až na stanovené výjimky)
pořadí, ve kterém bude určovat osoby insolvenčních správců. Tento proces bude veřejně přístupný
tím způsobem, že ve veřejné části seznamu bude možno sledovat počet a rotaci insolvenčních
správců v seznamech vedených podle obvodů okresních a krajských soudů tak, jak to nově
vymezuje zákon o insolvenčních správcích.
Ony výše zmiňované výjimky umožňující předsedovi insolvenčního soudu nepostupovat
podle výše uvedených pravidel se vztahují pouze na výjimečné situace. V úvahu připadá pouze
situace, kdy v obvodu okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka (a v době určení byl
podán návrh na jeho oddlužení), nemá sídlo ani provozovnu žádný z insolvenčních správců
odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka oddlužením. Krajnější variantou uvedeného může
být situace, kdy s ohledem na složitost případu a způsobilost insolvenčního správce, s přihlédnutím
k jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení není určení osoby podle stanoveného pořadí pro
dosažení účelu insolvenčního řízení vhodné a je nezbytné určit pro dané řízení jinou osobu
insolvenčního správce. Jinou osobou se má na mysli osoba, která následuje jako další v pořadí
v rámci příslušného seznamu, pouze v krajních případech, ve kterých nelze z uvedených důvodů
určit žádnou osobu z příslušného seznamu, může předseda insolvenčního soud určit insolvenčního
správce mimo pořadí podle § 25 odst. 2 IZ. Aby se zajistila transparentnost a veřejná kontrola
možných excesů při využívání výjimky ze stanoveného pravidla, musí být každé takové opatření
zveřejněno v insolvenčním rejstříku a náležitě odůvodněno. Dalším případem, kdy soud
nepostupuje podle stanoveného rotačního principu, je potřeba či vhodnost ustanovení hostujícího
insolvenčního správce.
Další změny zákona o insolvenčních správcích jsou odůvodněny změnou principu určování
správců a změnou seznamu insolvenčních správců a spočívají ve vymezení provozovny
insolvenčního správce, která bude ve své podstatě zrovnoprávněna se sídlem. Proto se rovněž
stanoví povinnost insolvenčního správce uvést tzv. úřední hodiny provozovny, ve kterých bude
v dané provozovně svou činnost skutečně vykonávat. Bližší stanovení podmínek, za kterých může
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insolvenční správce vykonávat svou činnost v provozovně a stanovení pravidel pro vymezení
úředních hodin bude ponecháno prováděcímu právnímu předpisu. Na tyto změny navazuje změna
ustanovení v § 36b týkající se správních deliktů, která nově vymezuje správní delikt, kterého se
insolvenční správce dopustí tím, že ve vymezených hodinách nevykonává činnost v provozovně
zapsané v seznamu insolvenčních správců.
Další změny jsou odůvodněny zvláštním postavením hostujících insolvenčních správců.
Dále se jedná o legislativně technická doplnění vybraných ustanovení. Jde především
o doplnění údajů, které má insolvenční správce připojit k návrhu na vydání povolení.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Navrhuje, aby předkládaný návrh zákona nabyl účinnosti ke dni 1. ledna 2014, a to s ohledem
na současné nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

V Praze dne 27. února 2013

RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., v.r.
ministr spravedlnosti
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Příloha č. 1
V E Ř E J N Á K O N Z U L T A C E M I N I S T E R S T V A S P R A V E D L N O S T I ČR

"DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝM INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍM"
Autor příspěvku:

Vedle jména a příjmení uveďte: profesi, název instituce, v níž působíte, svou
emailovou adresu a telefonické spojení. Je-li autorů více, uveďte totéž
ohledně všech.

Afilace:

Pokud předložením příspěvku sledujete přímo či nepřímo zájem jakékoli
osoby či skupiny osob, uveďte jejich totožnost, a to alespoň obecným, avšak
dostatečně srozumitelných způsobem. (U komor, účelových sdružení
právnických a jiných osob, odborových organizací a jiných zájmových
organizací se bude předpokládat, že podnět je činěn v zájmu jejich členů či
osob, od nichž jejich členové zpravidla odvíjejí majetkový prospěch).
Uveďte, zda se popisovaná zkušenost týká insolvenčního řízení ohledně
podnikatele (symbolem "B") či nepodnikatele (symbolem "C"), případně
obou typů dlužníků (symbolem "U").

Typ dlužníka:

Uveďte, zda popisovaná zkušenost vznikla v důsledku pravidla hmotného
práva (symbolem "A"), pravidla procesního práva (symbolem "B"),
faktického chování strany či soudu (symbolem "C") či jinak (symbolem "D").

Typ zkušenosti:

Povaha zkušenosti:

Uveďte, zda příspěvek popisuje pozitivní (symbolem "P") či negativní
(symbolem "N") zkušenost.
Pokud se popisovaná zkušenost týká konkrétního ustanovení konkrétního
právního předpisu, uveďte zde toto (tato) ustanovení v souladu s citační
uzancí (např.: zák. 183/2007 Sb., § 98 odst. 4, písm. (a)).

Právní předpis:

Stručně popište (a) skutkové/procesní okolnosti, za nichž Vaše zkušenost
vznikla a (b) podstatu a Vámi pozorované důsledky problému či pozitivního
jevu, o který se jednalo.

Popis zkušenosti:

Je-li popisovaná zkušenost pozitivní, navrhněte prosím, jakým opatřením by
ji bylo podle Vašeho názoru možno replikovat. Je-li popisovaná zkušenost
negativní, navrhněte prosím stručně, jakým opatřením by ji bylo možno podle
Vašeho názoru odstranit.

Návrh řešení:

Uveďte datum odeslání příspěvku.

Datum příspěvku:

ZÁVAZNÝ FORMÁT PŘÍSPĚVKU (MAX 2 STRANY A4)

Poučení
Odesláním tohoto příspěvku:
- prohlašujete, že osoba/osoby, uvedené v poli "Autor příspěvku", jsou výhradními autory tohoto příspěvku a že informace
uvedené v poli "Afilace" jsou úplné a pravdivé,
- souhlasíte s tím, aby Váš příspěvek byl bez nároku na odměnu uveřejněn v elektronickém či tištěném výstupu konzultace, a
- souhlasíte s tím, aby údaje, uvedené v poli "Autor příspěvku" (s výjimkou telefonického spojení a emailové adresy), byly v
souvislosti s konzultací a v písemnostech či jiných dokumentech s ní souvisejících zveřejněny.

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Legislativní odbor

Příloha č. 2
ROZDĚLOVNÍK
Povinná připomínková místa
Česká národní banka daniel.tyraj@cnb.cz; petr.vyborny@cnb.cz
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí stanislava.voskova@mfcr.cz
Ministerstvo kultury petr.dvorak@mkcr.cz
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj schpav@mmr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu tomas@hajdusek.cz
Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra jana.herudkova@mvcr.cz
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství zdenek.tesner@mze.cz
Ministerstvo životního prostředí
Úřad vlády ČR - Kabinet vedoucího Úřadu vlády
Úřad vlády ČR - místopředsedkyně vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a
předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí hornik.jan@vlada.cz
Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility
Úřad vlády ČR - zmocněnec vlády pro lidská práva
Další (nepovinná) připomínková místa
Agrární komora
Akademie věd
Asociace samostatných odborů
Bezpečnostní informační služba
Českomoravská konfederace odborových svazů
Český báňský úřad
Český statistický úřad

Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální lenka.vrzalova@cuzk.cz
Družstevní asociace
Energetický regulační úřad
Finanční arbitr
Generální inspekce bezpečnostních sborů
Grantová agentura České Republiky
Hlavní město Praha
Hospodářská komora pripominkovani@komora.cz
Kancelář prezidenta republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny
Kancelář Senátu
Kancelář veřejného ochránce práv
Konfederace umění a kultury
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihomoravského kraje heinz.roman@kr-jihomoravsky.cz.
Krajský úřad Karlovarského kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Libereckého kraje
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
Národní bezpečnostní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Sdružení místních samospráv ČR
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost eduard.kloboucek@sujb.cz
Svaz měst a obcí
Technologická agentura
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů legislativa@uoou.cz
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro zahraniční styky a informace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad vlády ČR - Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro
zdravotně postižené občany
Ústav pro studium totalitních režimů
Ústavní soud

Krajské soudy, vrchní soudy a státní zastupitelství (DS)
Krajský

soud

v

Českých

Budějovicích

zstrnad@ksoud.cbu.justice.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem
Krajský soud v Hradci Králové
Krajský soud v Brně
Krajský soud v Ostravě
Krajský soud v Plzni mbenetkav@ksoud.plz.justice.cz
Krajský soud v Praze
Městský soud v Praze
Vrchní soud v Olomouci
Vrchní soud v Praze
Nejvyšší státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství
a krajská státní zastupitelství
Profesní komory a sdružení (DS nebo e-mailem)
Exekutorská komora České republiky (DS)
Notářská komora České republiky (DS)

Česká advokátní komora (DS)
Česká bankovní asociace (cba@czech-ba.cz; hanzlik@czechba.cz)

Asociace insolvenčních správců (tajemnik@ASIS.cz)
Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR
(infor@kskri.cz)
Svaz průmyslu a dopravy (pjezkova@spcr.cz)
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
(kzps@kzps.cz)
Českomoravská
konfederace
odborových
svazů
(svazůzavadil.jaroslav@kzps.cz)
Rada hospodářské a sociální dohody (tripartita@mpsv.cz)
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (spzcr@volny.cz)
Komora daňových poradců ČR (DS)
Komora
správců
majetku
a
likvidátorů
(konkurs@komoraspravcu.cz;
likvidace@komoraspravcu.cz)
Americká obchodní komora v ČR (amcham@amcham.cz)
eppinger@schaffer-partner.cz
Iuridicum remedium (iure@iure.org)
Transparency international (posta@transparency.cz)
Vzdělávací instituce (DS nebo e-mailem)
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
Prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

Právnická fakulta, Univerzita Karlova
Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni
Vysoká škola ekonomická v Praze (DS)
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VEŘEJNÁ

KONZULTACE

MINISTERSTVA

S P R A V E D L N O S T I ČR

- DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝM INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍMSouhrnná tabulka ke dni 20. července 2011

Autor příspěvku

Typ dlužníka
Typ zkušenosti
Povaha zkušen

Číslo příspěvku

Legenda: Typ dlužníka, kterého se popisovaná zkušenost týká - symbolem „B“ je označen podnikatel, symbolem „C“ je označen nepodnikatel, symbolem „U“
oba typy dlužníků
Typ zkušenosti – symbolem „A“ je označena zkušenost vznikla v důsledku pravidla hmotného práva, symbolem „B“ procesního práva, symbolem „C“
faktickým chováním strany či soudu, symbolem „D“ jinak.
Povaha zkušenosti – symbolem „P“ je označena pozitivní zkušenost, symbolem „N“ je označena negativní zkušenost.

Právní předpis

Popis zkušenosti

Návrh řešení

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti

V uvedeném ustanovení insolvenčního zákona se stanoví, že
zálohu na náklady insolvenčního řízení nelze uložit
insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka
a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních
nárocích. Osvobození od placení záloh na náklady
insolvenčního řízení nelze tedy podle tohoto ustanovení
uložit zaměstnancům dlužníka, avšak na bývalé zaměstnance
se toto osvobození již nevztahuje. Přitom postavení bývalého
zaměstnance může být v porovnání s dosavadním
zaměstnancem horší, jestliže po skončení pracovního
poměru u dlužníka se mu nepodaří následně sehnat jiné
zaměstnání.
Česká správa sociálního zabezpečení má jako věřitel
s aplikací nového úpadkového práva obsaženého v zákoně č.
182/2006 Sb., především pozitivní zkušenosti. Novou
úpravou došlo k posílení práv věřitelů, kdy mají alespoň
částečný vliv na výběr insolvenčního správce. Zlepšilo se i
postavení zajištěných věřitelů, kdy mohou být jejich
pohledávky uspokojeny až do 100 % výtěžku prodeje zástav.
Nový zákon také přinesl zrychlení insolvenčního řízení a tím
i vyšší možnost uspokojení pohledávek. Největší přínos
představuje zřízení insolvenčního rejstříku, který přináší
transparentnost do insolvenčního řízení. prostřednictvím
tohoto rejstříku lze sledovat celý průběh insolvenčního
řízení. usnesení insolvenčního soudu a další písemnosti jsou
doručovány zveřejněním v ISIR, což opět urychluje
insolvenční řízení,
Česká správa sociálního zabezpečení má i několik
negativních zkušeností s probíhajícími reorganizacemi,
zejména s hrazením tzv. zapodstatových pohledávek. Nejsou
hrazeny pohledávky za majetkovou podstatou vzniklé po
schválení reorganizačního plánu soudem. Tyto pohledávky
vzhledem k měsíčním odvodům pojistného narůstají a jejich
objem často převyšuje samotnou přihlášenou pohledávku.
Není tedy plněna zákonná odvodová povinnost i přesto, že je
uvedena i ve schváleném reorganizačním plánu. Problémem
jsou i změny reorganizačních plánů, které odkládají splatnost
takových pohledávek za majetkovou podstatou i o několik
let, přestože s takovou změnou Česká správa sociálního
zabezpečení jako věřitel nevyjádřila souhlas.

Navrhuje se novelizovat ustanovení § 108 odst. 1
větu druhou následovně: „tuto zálohu nelze uložit
insolvenčnímu navrhovateli, jehož pohledávka
vůči dlužníku spočívá v pracovněprávních
nárocích.“

Zamítnuto
Viz usnesení ze dne 13.10.2010, č.j. KSUL 44 INS
3832/2010, 3 VSPH 411/2010-A-20. Osvobození se
vztahuje na všechny navrhovatele, jejichž nároky
uplatněné v insolvenčním návrhu vyplývají (pouze) z
pracovněprávního vztahu k dlužníku, a to bez ohledu
na to, zda tento jejich vztah nadále trvá, nebo již byl
ukončen. Pro aplikaci předmětné úpravy je tedy
podstatné jen to, zda navrhovatel opírá svoji
legitimaci k podání insolvenčního návrhu výlučně
o pracovněprávní nárok, který mu jako zaměstnanci
vůči dlužníku coby zaměstnavateli vznikl.
Zapracováno

1./1

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Zdeněk Vlach
Emai. Zdenek.vlach@mpsv.cz
Tel. 221923433

B

A

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 108 odst. 1 věta
druhá

1./2

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Věroslav Blahutka
ČSSZ, Emai. Věroslav.blahutak@cssz.cz
Tel. 257062750
Mgr. Jana Hrbková Němcová, ČSSZ
Jana.hrbkovanemcova@cssz.cz
tel. 515205336

U

B

P

Zákon č. 182/2006 Sb.

1./3

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Věroslav Blahutka
ČSSZ, Emai. Věroslav.blahutak@cssz.cz
Tel. 257062750
Mgr. Jana Hrbková Němcová, ČSSZ
Jana.hrbkovanemcova@cssz.cz tel.
515205336

B

A

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 362

Navrhuje se využít těchto pozitivních zkušeností
při přípravě a zpracování legislativního návrhu
novelizace insolvenčního zákona.

Navrhuje se doplnit ustanovení § 362 tak, že
insolvenční soud může zrušit rozhodnutí o
schválení reorganizačního plánu tehdy, jestliže
v podstatném rozsahu neplné své splatné závazky
vůči státu.

Zamítnuto
Jde evidentně o exces. Ustanovení § 348 odst. 1
písm. e) insolvenčního zákona (dále jen „IZ“)
stanoví, že insolvenční soud schválí reorganizační
plán, jestliže pohledávky za majetkovou podstatou
a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny
nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny
ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným,
ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem
dohodnuto
jinak.
Tyto
pohledávky
mají
v reorganizaci povahu pohledávek nedotčených.
Odchylku od tohoto pravidla lze připustit jen na
základě individuální dohody mezi společností
a věřitelem. Ostatně pokud dlužník neplní své
podstatné povinnosti stanovené reorganizačním
plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto
plánu nebude možné plnit,
insolvenční soud
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1./4

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Ondřej Prchlík, sociální pracovník –
dluhový poradce, Charita sv. Anežky
Ondrej.prchlik@otrokovice.charita.cz.
Tel. 734435004

C

C

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 109 odst. 1 písm. c)

2./5

Ministerstvo financí
odbor Financování územních rozpočtů a
programové financování – JUDr.
Hanslová, tel. 257042642,
jarmila.hanslova@mfcr.cz

C

D

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 6 odst. 1 písm.b)

3./6

Generální finanční ředitelství
Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464

U

A

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 140

3./7

Generální finanční ředitelství
Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464

B

A

N

Zákon č.182/2006 Sb.,
§ 203

Při způsobu řešení úpadku oddlužením dochází v některých
případech k porušení citovaného ustanovení ze strany
soudních exekutorů- podle tohoto ustanovení lze
v insolvenčním řízení nařídit výkon rozhodnutí či exekuci,
která by postihovala majetek dlužníka náležející do
majetkové podstaty, nelze jej však provést. Soudní exekutoři
přesto provádějí výkon rozhodnutí majetku, obstavují
peněžní prostředky na účtu dlužníka nebo provádějí srážky
ze mzdy. Dochází tak k zabavení majetku fyzických osob –
úpadců, který náleží do majetkové podstaty. Dále klienti
nemají přístup ke svým prostředkům na bankovním účtu,
které potřebují ke složení zálohy na náklady řízení nebo na
znalecký posudek na nemovitost vyžadovaný soudem.
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
vylučuje územní samosprávné celky z působnosti
insolvenčního zákona, přičemž z nařízení Rady (ES) č.
1346/2000, o úpadkovém řízení vyplývá, že každá fyzická
nebo právnická osoba by měla mít možnost projít
úpadkovým řízením. To znamená, že platná právní úprava
neumožňuje uspořádat majetkové vztahy extrémně
zadluženého územního samosprávného celku k osobám
dotčeným jeho úpadkem nebo hrozícím úpadkem. V nedávné
době byla přijata Směrnice Rady o požadavcích na národní
rozpočtové rámce členských států, podle níž členské státy
budou muset do konce roku 2013 přijmout opatření k
zajištění plnění Smlouvy (dodržení referenčních hodnot
schodku a dluhu) a Paktu o stabilitě a růstu, a to za všechny
rozpočty vládního sektoru. Ministerstvo financí připravuje
legislativní opatření, která jednak stanoví limity bránící
nadměrnému zadlužení územních samosprávných celků
(rozpočtové rámce územních rozpočtů), jednak upraví
postup v případě, že územní samosprávný celek překročí
zákonem stanovenou hranici zadluženosti. Současně
Ministerstvo vnitra připravuje legislativní opatření, která by
za stanovených podmínek umožnila zánik obce s následným
administrativním přičleněním jejího území k jiné sousední
obci (problémy s řešením zadluženosti se týkají především
obcí). V případě extrémně zadlužené obce však
předpokladem takového postupu je uspořádání majetkových
vztahů obce k osobám dotčeným jejím úpadkem nebo
hrozícím úpadkem (na obci, k níž by měla být připojena
extrémně zadlužená obec, nelze požadovat, aby převzala
obec i s jejími dluhy).
Nejasnost aplikovatelnosti podmínek vymezených v § 140
odst. 3 i na problematiku započtení pohledávek z titulu
veřejnoprávních norem. Např. definice podmínky vyjádřené
v § 140 odst. 3 písm. c) je v případě pohledávky vzešlé z
daňově-právních vztahů neaplikovatelná, protože správce
daně daňovou pohledávku nenabývá do osobního vlastnictví,
nýbrž ji podle zákona spravuje, byť v případě insolvenčního
řízení mu svědčí pozice oprávněného.
Nejasnost
právní
úpravy
ohledně
odpovědnosti
insolvenčního správce za plnění povinností uvedených v §
203 insolvenčního zákona.

Navrhuje se zavedení důsledných kontrolních
mechanizmů jimiž by docházelo k průběžnému
hodnocení činnosti soudních exekutorů, včetně
stanovení postihů za porušení právních předpisů
souvisejících s výkonem jejich činnosti.

rozhodne podle ustanovení § 363 IZ o přeměně
reorganizace v konkurs.
Zapracováno
Tato otázka směřuje na problematiku dohledu nad
činností exekutorů. Legislativní odbor upozorní
příslušné odbory Ministerstva spravedlnosti o tomto
podnětu a o nutnosti věnovat mu zvýšenou pozornost.
Nadto návrh zákona předpokládá jasné vymezení
vztahu mezi insolvenčním řízením a výkonem
rozhodnutí nebo exekucí tak, aby bylo jasné, že
kolektivní řízení (insolvenční) má přednost před
individuálním vymáháním pohledávek (exekuční).

Zvážit úpravu, která by umožňovala územnímu
samosprávnému celku vypořádat své závazky
(např. restrukturalizace jeho dluhů pod dohledem
soudu).

Zamítnuto
Ministerstvo spravedlnosti se nebrání diskusi na toto
téma, dlouhodobě však zastává názor, že navrhované
řešení musí projít důkladnou odbornou diskusí za
účastni všech dotčených subjektů a potom, co se
ukáže, že preventivní opatření, která tomu mají
zabránit, se neosvědčila.

Zvážit zpřesnění úpravy

Zamítnuto
Pohledávka z titulu veřejnoprávních norem není
způsobilá k započtení. Viz KSPH 37 INS 1718/2011
1 VSPH 1466/2011-A-124 a nálezy I. ÚS 229/98 ze
dne 10.11.1998 a IV. ÚS 226/98 ze dne 15.3.1999

Uvážit, zda bude insolvenční správce vždy osobou
odpovědnou za plnění tam uvedených povinností,
ačkoli ne vždy bude úpadek dlužníka řešen
konkursem a osobou s dispozičním oprávněním k
majetkové podstatě nebude proto vždy ve smyslu
ustanovení § 229 odst. 3 písm. b) IZ insolvenční

Zapracováno
Návrh zákona předpokládá modifikaci ustanovení
§ 203 IZ v tom smyslu, že pohledávky za majetkovou
podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se
budou uplatňovat písemně vůči osobě s dispozičními
oprávněními. V případě sporu, zda se jedná o
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3./8

Generální finanční ředitelství
Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 409

Platná právní úprava neřeší problematiku nakládání s
nenadálými příjmy dlužníka, které dlužník získá po vydání
rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře. V praxi se tak může jednat zejména o příjmy v
podobě výtěžku vráceného dlužníkovi z titulu neoprávněné
exekuce nebo tzv. vratitelného přeplatku v rámci plnění
daňových povinností

3./9

Generální finanční ředitelství
Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464
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N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 178 a 179

Ukládání sankcí za "nadhodnocenou pohledávku" svým
pojetím představuje citlivé omezení práva věřitele, které v
současném pojetí v podstatě vůbec nezohledňuje hledisko
dobré víry věřitele.

správce. Toto nemusí - alespoň co se týče osoby s
dispozičním oprávněním k majetkové podstatě
platit v případě reorganizace anebo oddlužení
plněním splátkového kalendáře, kde má sice
insolvenční správce jen dohlížecí funkci, nicméně
ve vztahu k pohledávkám za majetkovou
podstatou by měl být takto osobou odpovědnou za
jejich uspokojení, ačkoli mu s ohledem na
zvolený způsob řešení dlužníkova úpadku
nepřísluší účinně disponovat s majetkovou
podstatou dlužníka.
Doplnění právní úpravy

Zvážit, zda ukládání sankcí vymezených v těchto
ustanoveních nepodmínit skutečností, že věřitel
nepřihlásil svoji pohledávku v dobré víře

prioritní pohledávku uloží insolvenční soud věřiteli
se spornou pohledávkou, aby podal proti
insolvenčnímu správci žalobu na určení pořadí
uplatněné pohledávky. Blíže viz důvodová zpráva.

Zamítnuto
Problematika nenadálých příjmů je upravena
v ustanovení § 412 odst. b) IZ. Podle tohoto
ustanovení je po dobu trvání účinků schváleného
oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník
povinen všechny své nenadálé příjmy použít
k mimořádným splátkám nad rámec splátkového
kalendáře. Ustanovení však prochází zpřesněním
v tom směru, že i majetek, který dlužník neuvedl
v seznamu majetku, i když tuto povinnost měl, je
povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení
a tento výtěžek použít k mimořádným splátkám. Viz
návrh ustanovení § 409 odst. 2 a § 421 odst. 1
písm. b) insolvenčního zákona.
Zamítnuto
Toto ustanovení bylo upraveno novelou č. 69/2011
Sb. Dikce obou ustanovení se změnou vyjasnila tak,
že rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení
případného postihu je výrazem jeho úvahy
zohledňující v jednoznačně upřesněném rozpětí
všechny okolnosti případu. (blíže viz důvodová
zpráva k zákonu č. 69/2011 Sb.)Text ustanovení zní:
§ 178

3./10

Generální finanční ředitelství
Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 229 odst. 3

Insolvenční zákon neposkytuje jednoznačné vymezení osoby
s dispozičním oprávněním v průběhu insolvenčního řízení,
resp. v období od vydání rozhodnutí o úpadku do vydání
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, a proto je v současné
době tento nedostatek překlenován výkladovým stanoviskem
expertní skupiny.

Úprava § 229 odst. 3 o jednoznačné vymezení

3./11

Generální finanční ředitelství
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Zákon č. 182/2006 Sb.,

Současná právní úprava (i judikatura) nedává možnost řešit

Oddlužení, které vychází z ust. § 389 a násl. IZ

Bude-li po přezkoumání postupem podle
tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna tak, že
skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než
50 % přihlášené částky, k přihlášené pohledávce se
nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna.
Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může
insolvenční soud na návrh insolvenčního správce
uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty zaplatil
částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem
přihlášení a přezkoumání pohledávky, nejvýše však
částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila
rozsah, ve kterém byla zjištěna; jde o incidenční spor.
Zapracováno
Návrh předpokládá precizaci ustanovení § 229 IZ.
Osobou s dispozičními oprávněními v období od
vydání rozhodnutí o úpadku do vydání rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku je ve smyslu výkladového
stanoviska expertní skupiny S 22 č. 1/2008 dlužník.
Zároveň se navrhuje zdůraznit povinnosti osoby
s dispozičními oprávněními. Viz návrh zákona.
Výkladové stanovisko na
http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupinas22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.
Zapracováno
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Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464

§ 389 a násl.

úpadek dlužníka - drobného podnikatele, kteří jsou již
fakticky bez živnostenského oprávnění, jsou v
zaměstnaneckém poměru, mají dluhy vzešlé z jejich
předchozí podnikatelské činnosti, ale nemají takový majetek,
který byl mohl být v rámci konkursu zpeněžen (mají jen jisté
příjmy z titulu zaměstnaneckého poměru).

upravit parametricky tak, aby tento způsob řešení
úpadku mohl být za zákonem stanovených
podmínek využit i typicky drobnými podnikateli.

Doporučuje se vyjít z judikatury Nejvyššího soudu ze
dne 21. dubna 2009, spis. zn. 29 NSČR 3/2009,
uveřejněné pod č. 79/2009 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek. Viz návrh zákona.

Slova "s výjimkou penále za nezaplacení daní"
nahradit slovy "s výjimkou příslušenství daně",
která lépe vystihují specifika této pohledávky
odvíjející se za zákonem stanovených podmínek
od jistiny - nedoplatku.
1. Jsem toho názoru, že insolvenční správce měl
být zajištění výše uvedeného zboží orgány celní
správy písemně informován s tím, že toto zboží
nelze ve své podstatě považovat za zboží
náležející do majetkové podstaty, protože s ním
není možné volně nakládat, aniž by nebyl porušen
zvláštní zákon. Ve stejném kontextu by měl být
změněn insolvenční zákon.
2. Měla by být provedena oprava citace
insolvenčního zákona v § 170 písm. d) kde by
měly být uvedeny pouze mimosmluvní sankce
s výjimkou sankcí uležených správními orgány za
porušení právních povinností uvedených ve
zvláštních zákonech.

Zamítnuto
Změna zapracována zákonem 458/2011 Sb., o změně
zákonů souvisejících se zrušením jednoho inkasního
místa a dalších změnách daňových a pojistných
zákonů s účinností od 1. ledna 2012.
1. Zamítnuto
Popsanou situaci upravuje ustanovení § 111 odst. 2
IZ, podle kterého se omezení nakládat s majetkovou
podstatou podle odstavce 1 tohoto ustanovení netýká
úkonů nutných ke splnění povinností stanovených
zvláštními právními předpisy.
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Generální finanční ředitelství
Ing. Silvie Šrámková, tel. 257044464
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 170 písm. d)

Nedostatečně výstižný text
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Generální finanční ředitelství
Mgr. Antonín Branže
E-mail: branys@cs.mfcr.cz
tel. 261332585

U

C

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 109 odst. 1 písm.b), §
170 písm. d)

1.Problematika
zajištěného
zboží
celními
orgány
v případech, kdy je jejich rozhodnutím zajištěn majetek
vlastníka, který je v úpadku, resp. byl na jeho majetek
prohlášen konkurs nebo se kterým bylo insolvenční řízení
zahájeno teprve v průběhu projednávaného řízení dle
zvláštních právních předpisů. Jedná se převážně o zboží,
které je předmětem spotřebních daní nebo o zboží, které
porušuje práva duševního vlastnictví apod.
Výše uvedená problematika v insolvennčím zákone není
nijak upravena. V insolvenčním zákoně v § 109 odst. 1 písm.
b) je sice uvedeno, že právo na uspokojení ze zajištění, které
se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku
náležícího do majetkové podstaty, lze uplatni a nabýt jen za
podmínek stanovených tímto zákonem, ovšem není zde
zohledněna ta skutečnost, že v případě zahrnutí tohoto zboží
do majetkové podstaty a jeho následným prodejem, by byl
porušen jiný a praktický veřejný zájem, který je chráněn
zvláštním zákonem. Nelze zřejmě uvažovat ani o tom, že by
mezi insolvenčním zákonem a zvláštním zákonem docházelo
ke kolizi a insolvenční zákon by byl lex specialit ve vztahu
k zákonu zvláštnímu, protože každý upravuje zcela odlišnou
problematiku. V insolvenčním zákoně se totiž jedná o tzv.
klasický majetek, který není postižen např. ochranným
opatřením, kdy je zboží zajištěno z toho důvodu, aby nebyl
porušen zvláštní zákon (nelegální prodej cigaret bez kolků,
alkoholu apod.)
2. Problematika mimosmluvních sankcí, které jsou
udělovány různymi orgány státní správy a v rozsahu své
působnosti jsou vybírány a vymáhány orgány celní správy,
tzv. obecným správcem daně, v rámci dělené správy.
Zákonodárce neměl zcela jistě na mysli, aby ochrana
ochrana veřejného zájmu, jehož porušení je sankcionováno
pokutou, stanovenou v různých specielních zákonech a která
v mnohých případech přesahuje stotisícové částky (např.
pokuty udělené ÚOHS, ČOI), a která by měla po vybrání či
vymožení směřovat do státního rozpočtu, nebyla po zahájení
insolvenčího řízení nijak uplatňována.

2. Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Argumenty jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené správními orgány
zvláštní skutkovou podstatou.
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Generální finanční ředitelství
Naděžda Černá, e-mail:
n.cerna@cs.Mfcr..cz
tel. 386714210
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zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 2 písm. g) versus
zákon č. 353/2003
Sb.,1 § 21 odst. 1 písm.
a); a § 256 odst. 1
písm. a) zákona č.
13/1993 Sb.,2 a čl. 193
NR (EHS) č. 2613/92
celní kodex
společenství

Teoreticky: U daňového subjektu je provozovatelem
daňového skladu podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb. bude
zahájeno insolvenční řízení, v rámci kterého bude prohlášen
konkurs. Pravomocným rozhodnutím o prohlášení konkursu
povolení daňového skladu zaniká, a to ze zákona (§ 20 odst.
18. písm. c) zákona č. 353/2003 Sb.), čímž se dosud
nezdaněné vybrané výrobky ke dni zániku povolení
daňového skaldu uvolní do volného daňového oběhu a
provozovateli daňového skladu (resp. insolvnenčímu
správci) zde vzniká povinnost spotřební daň přiznat a
zaplatit. Podmínkou povolení skladu je zajištění spotřební
daně, přičemž jedním ze zákonných způsobů zajištění je i
složení jistoty – finančních prostředků na účet správce
daně(§ 20 odst. 9 ve spojení s § 21 zákona č. 353/2003 Sb.,
obdobně též zajištění podle § 256 odst. 1 písm. a) zákona č.
13/1993 Sb). otázka pak zní, zda lze pro tento druh zajištění
považovat správce daně za zajištěného věřitele ve smyslu § 2
písm. g) insolvenčního zákona. v případě, kdy by zajištění
jistinou nebylo považováno za zajištění pro účely
insolvenčního řízení, byl by v podstatě popřen princip
povolovacích řízení a správy daní (z jistiny, ze které podle
zákona měla být uhrazena spotřební daň a která je jednou
z podmínek nakládání s vybranými výrobky v režimu
podmíněného osvobození od daně, by se v rámci
insolvenčního řízení uspokojili na úkor státu ostatní věřitelé).
Obdobně u celního řízení, kde je zajištění celního dluhu
jednou z podmínek pro propuštění zboží do režimu, přičemž
jedním z přípustných způsobů zajištění jak podle národních,
tak podle právních předpisů společenství, je složení
hotovosti – jistiny.

Novela § 2 písm. g) insolvennčího zákona tak, že
za zajištěného věřitele se považuje ten, komu
svědčí zajištění formou jistiny podle zvláštních
právních předpisů.

Zamítnuto
Návrh novelizace ustanovení § 2 písm. g) IZ byl při
projednávání obdobných této a obdobných
připomínek na rozšíření výčtu zajišťovacích institutů
odmítnut. Viz důvodová zpráva.
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Generální finanční ředitelství
Naděžda Černá, e-mail:
n.cerna@cs.Mfcr..cz
tel. 386714210
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§ 2 odst. 3 a 4 a § 242
zákona č. 280/2009
Sb.,3 versus § 168 odst.
2 písm. e a § 170
zákona č. 182/2006 Sb.

Nejednoznačné výklady postupu při uplatňování peněžitých
plnění uložených v rámci dělené správy (pokuty, poplatky,
zálohy na poplatky apod.) v insolvenčním řízení. podle
zákona č. 280/2009 Sb., se s těmito plněními nakládá a hledí
se na ně jako na daně.

Definovat v rámci insolvenčního zákona pojem
daň (pro účely insolvenčního řízení).
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Celní úřad - Plzeň
Miroslav Marval
m.marval@mfcr.cz tel. 377435245
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§ 170 písm. d) zákona
č. 182/2006 Sb.

Z pohledu celního úřadu při vymáhání mimosmluvních
pohledávek
(pokut)
neumožňuje
stávající
úprava
insolvenčního zákona přihlašování těchto pohledávek.

Umožnit přihlašování uvedených pohledávek
(pokut).
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Celní úřad - Praha D8
Tomáš Kříž
E-mail: t.kriz@mfcr.cz
Tel. 296335219
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§ 176 zákona č.
182/2006 Sb.

Připomínka referátu vymáhání a exekuce se týká formuláře
na přihlašování pohledávek. Samotný formulář není
problémový. Problém je pokud je více položek nedoplatků a
všechny položky dluhu se nevejdou do jednoho formuláře a
celní úřad doplňuje přílohy. Jako přílohy se používá prvotní

Bylo by vhodné formulář upravit tak, aby bylo
možné zadat počet položek nedoplatku a aktivní
formulář by danou skupinu rozšířil na požadované
množství.

Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené správními orgány
zvláštní skutkovou podstatou. V insolvenčním řízení
mimosmluvní sankce nespadají do pojmu daně
v ustanovení § 168 odst. 2 IZ. Nejedná se tedy
o pohledávky
za
majetkovou
podstatou
a v insolvenčním řízení se neuspokojují.
Viz
důvodová zpráva.
Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené správními orgány
zvláštní skutkovou podstatou.
Zamítnuto
K tomuto účelu slouží možnost přidávání polí
v elektronických formulářích, označena + v pravém
rohu jednotlivých kolonek. Formulář však projde
celkovou revizí.

1

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon
3
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
2

6
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Celní úřad - Praha D8
Tomáš Kříž
E-mail: t.kriz@mfcr.cz
Tel. 296335219
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§ 203 a § 267 odst. 1
zákona č. 182/2006 Sb.

formulář, ale vyplňuje se pouze část formuláře -pohledávky.
Velké množství pohledávek je v tomto systému vypnění
aktivního formuláře nepřehledné, zejména ve vztahu
k elektronické komunikaci a el. podpisu.
Při správě daní, poplatků a odvodů dochází k problémům při
výkonu rozhodnutí, kdy dlužník FO či PO reaguje na
postižení majetku exekucí vstupem do insolvence, která je
vedena snahou odvrátit úhradu nedoplatku. Dlužníci
v zásadě dlouhodobě odmítají nedoplatky vzniklé do
vyměření či uložením pokuty. Platební morálka je v tomto
směru slabá. Dlužník v tomto pohledu dále podniká, i když
porušuje § 3 IZ a je už dávno v úpadku. Dochází ke krácení
příjmové stránky státního rozpočtu, státních fondů, krajů a
obcí. Navržené řešení není zvýhodňování jednoho věřitele
štátu), ale pouze dokončení už započatého řízení. takto
získané prostředky se zaúčtují a odvedou dle rozpočtového
určení. Toto navržené opatření má i protikorupční charakter.

Doplnění odst. 1 § 267 IZ za první větou. Pokud
výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by
postihovala majetek náležící do majetkové
podstaty dlužníka do prohlášení konkursu, nařídil
správce daně, nemůže insolvenční správce s tímto
majetkem nakládat, do doby plného vypořádání
nedoplatků vůči správci daně. Insolvenční správce
má na vypořádání 90 dní. Lhůta pro vypořádání
začíná běžet ode dne, kdy byl insolvenční správce
o výkonu rozhodnutí nebo exekuci vyrozuměn. Po
uplynutí této lhůty se výkon rozhodnutí provede.

Návrh zákona zároveň předpokládá jasné vymezení
vztahu mezi insolvenčním řízením a výkonem
rozhodnutí nebo exekucí tak, aby bylo jasné, že
kolektivní řízení (insolvenční) má přednost před
individuálním vymáháním pohledávek (exekuční).
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Celní úřad - Praha D8
Tomáš Kříž
E-mail: t.kriz@mfcr.cz
Tel. 296335219
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§ 248 odst. 1 zákona č.
182/2006 Sb.

Při správě daní, poplatků a odvodů dochází k problémům při
vybírání a vymáhání nedoplatků v rámci dělené správy u
rozhodnutí, které nabyly právní moc v době, kdy není možno
nedoplatek přihlásit do insolvennčího řízení. Správní řízení
je zpravidla zahájeno v době před insolvencí. Následné
přihlášení nedoplatku je insolvennčními správci odmítáno a
pohledávka se stává nedobytnou.

Navržené řešení jasně stanoví jak má insolvenční
správce s pohledávkou naložit. Doplnění § 248
odst. 1 IZ za první větou. Nedoplatky vzniklé
v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech
a v daňovém řízení vzniklé po lhůtě na přihlášení
do insolvenčního řízení, jsou pohledávkou za
majetkovou podstatou.
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Celní úřad - Praha 1
Bc. Luboš Kratochvíl
e-mail: l.kratochvil@cs.mfcr.cz
tel. 261334602
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§ 170písm. d) zákona
č. 182/2006 Sb.

V případě problematiky mimosmluvních sankcí, které byly
uloženy správními orgány, se neuspokojují pokuty na
základě ustanovení § 170 písm. d) insolvennčího zákona
v insolvenčním řízení. Tato skutečnost se jeví jako
nesprávná, a to i s ohledem na to, že např. do likvidace lze
přihlásit všechny pohledávyk, tedy i pokuty.

Vyjmout ustanovení § 170 písm. d)
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Celní úřad - Chomutov
M. Vnučková, e-mail:
m.vnuckova@cs.mfcr.cz
Tel: 474610064
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§ 170písm. d) zákona
č. 182/2006 Sb.

Pokuty vymáhané jsou ve smyslu insolvenčního zákona
zařazeny do mimosmluvních sankcí, které jsou vyloučeny
z uspokojení v insolvenčním řízení. nejsou řešeny v žádném
ze způsobů řešení úpadku.

Vzhledem k tomu, že není jednotný postup při
řešení
uznávání
pohledávek
jednotlivými
insolvenčními správci a celní správa nemá
možnost pohledávku zahrnout do přezkumného
řízení (§ 188 IZ), navrhujeme změnu v IZ, kdy o
uznání pohledávky rozhodne příslušný soud.
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Celní úřad - Ústí nad Labem
Ing. Roman Najbert
e-mail: podatelna206300@cs.mfcr.cz
tel: 475258703
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§ 170písm. d) zákona
č. 182/2006 Sb.; § 2
odst. 3 písm. c) zákona
č. 280/2009 Sb.
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Celní úřad - Most
Petr Polanský
e-mail: p.polansky@cs.mfcr.cz
tel. 476 140 958
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§ 170písm. d) zákona
č. 182/2006 Sb.

a)

přihlášená pohledávka (peněžité plnění) je
vyloučena z uspokojení; při přezkumném
jednání není projednána. Jedná se jednak o
sankce uložené ukladateli jako jsou např.
ČOI, SZPI, ČIŽP, KHS či úřady práce,
jednak sankce uložené Policií ČR.
insolvenční správce často vylučuje
z uspokojení sankce, jejichž splatnost
nastala před rozhodnutím o úpadku.
b) Uložení sankce neplní své funkce.
Viz předchozí.

Zamítnuto
Navrhované řešení zcela popírá účel insolvenčního
řízení
a
neodůvodněně
preferuje
jednoho
mimosmluvního věřitele (stát) na úkor ostatních
věřitelů. Nutno si uvědomit, že základním
a esenciálním principem insolvenčního řízení je
pozastavení práva na individuální uspokojení jak
nezajištěných, tak i zajištěných věřitelů, a jeho
nahrazení procesem insolvenčním. K problematice
přednostního postavení některých věřitelů viz
důvodová zpráva

Dle ustanovení § 170 písm. d) insolvenčního
zákona mají být vyloučeny z úhrady pouze
sankce, které přirostly po rozhodnutí o úpadku,
nikoliv všechny bez rozdílu. Upřesnit definici
mimosmluvní sankce v insolvenčním řízení ve
vztahu k definici daně v daňovém řízení.

Navrhuje se zavést obdobný režim jako u
smluvních pokut.

Zamítnuto
Podnět směřuje na mimosmluvní sankce podle
ustanovení § 170 IZ. Insolvenční zákon jasně
vymezuje mimosmluvní sankce jako pohledávky,
které se v insolvenčním řízení neuspokojují. Příčiny
jsou blíže vysvětleny v důvodové zprávě. Pro účely
insolvenčního zákona jsou mimosmluvní sankce
uložené orgány veřejné správy zvláštní skutkovou
podstatou.
Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené orgány veřejné
správy zvláštní skutkovou podstatou.
Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené orgány veřejné
správy zvláštní skutkovou podstatou.
Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené orgány veřejné
správy zvláštní skutkovou podstatou.

Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
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Celní úřad - Pardubice
Jiří Novoselský
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B

N

Všechny právní
předpisy, podle nichž
v rámci dělené správy
celní úřady vybírají
a/nebo vymáhají plnění
uložená jinými
správními úřady nebo
taková, která vznikla
ze zákona bez vydání
správního aktu.

Celní úřad působí v systému dělené správy od začátku roku
2006. Od té doby se potýká s řadou problémů, které
negativně ovlivňují úspěšnost vymáhání nedoplatků, přičemž
obecně vzato se jedná o problémy právní, které v důsledku
liberalizace právního řádu vyvolávají v praxi nežádoucí
dopady v oblasti příjmové stránky státního rozpočtu. jedním
z těchto faktorů je i insolvenční zákon, především ustanovení
§ 170.
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Česká národní banka
JUDr. René Kurka
Sekce licenčních a sankčních řízení
Rene.kurka@cnb.cz
Tel. 224412417
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zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 312 odst. 3, § 313

1.Obdobná ustanovení o zrušení konkursu podle zákona č.
328/1991 Sb. konkurs a vyrovnání, kdy za společnost po
zrušení konkursu neměl kdo podat žádost o výmaz
společnosti z obchodního rejstříku (statutární orgán
neexistoval, společnost nebyla v likvidaci).
Nad rámec konkrétních zkušeností s novým insolvenčním
řízením jsou v organizačních útvarech České národní banky,
které se zabývají výkonem dohledu nad finančním trhem,
debatovány následující otázky.
2.První otázkou je způsob řešení insolvence v případě
zahraniční osoby, která má majetek na území České
republiky a ve vztahu k věřitelům se ocitne v platební
neschopnosti.

Řešení přicházející v úvahu je pouze jediné:
každý, kdo poruší v tomto státě obecně závazné
předpisy, mel by být náležitě potrestán. Pokud je
takové osobě uložena sankce ve formě peněžitého
plnění, musí svoji sankci také uhradit. Pokud tato
osoba spadne do insolvenčního řízení, musí být
v zájmu státu, aby i v tomto případě nesla za svoje
protiprávní jednání veškeré důsledky, a to co
nejrychleji. Je tedy nanejvýš logické, že stávající
ustanovení § 170 přestane chránit delikventy a
naopak umožní co nejrychlejší naplnění
původního smyslu uložené sankce, tedy
v intencích tohoto zákona mimosmluvní sankce.
Pouze přednostní uspokojení takové pohledávky
může vést k výraznému zlepšení platební morálky
osob porušujících v tomto státě zákony.
Zákon č. 182/2006 Sb. § 312 odst. 3 – toto přímo
uložit insolvenčnímu správci,
zákon č. 182/2006 Sb. § 313 – jako povinnost
insolvenčního správce zahrnout i výmaz z
obchodního rejstříku pokud byl zrušen konkurs
podle § 308 odst. d) a c) - pokud právnická osoba
nemá po zrušení
konkursu žádný majetek. Navíc tomuto
nasvědčuje i ustanovení § 305 odst. 3, kdy si
„insolvenční správce vyčlení před rozvrhem
částku na předpokládané výlohy, spojené s
ukončením řízení“

Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo vnitra

-

-

-
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Ministerstvo zemědělství
Mgr. Jakub Zatloukal
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B

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 6 odst. 1

Uplatňujeme námět na rozšíření věcné působnosti
insolvenčního zákona též na územní samosprávné celky.
Ministerstvo
vnitra
dlouhodobě
spolupracuje
s Ministerstvem financí na legislativním řešení předluženosti
obcí, přičemž účinné řešení může spočívat pouze
v provedení insolvenčního řízení ve vztahu k obci, která se
fakticky nachází v úpadku. Z nařízení Rady č. 1346/2000, o
úpadkovém řízení vyplývá, že každá fyzická nebo právnická
osoba by měla mít možnost projít úpadkovým řízením, takže
podle našeho názoru není vyloučení územních
samosprávných celků z režimu insolvenčního zákona
důvodné. Ve skutečnosti se totiž obce a kraje vyloučením
z režimu insolvenčního zákona odstávají do méně
výhodného postavení, neboť jejich předluženost de facto
nelze uspokojivě vyřešit.
Režim přihlašování pohledávek neumožňuje přihlásit
pohledávky z titulu dotací, neboť tyto vznikají rozhodnutím

1. Zamítnuto
Návrh stanovit insolvenčnímu správci povinnost
podat žádost o výmaz společnosti z obchodního
rejstříku byl odmítnut z důvodu, že není vhodné
přenášet obecné povinnosti právnických osob na
insolvenčního správce. Krom toho můžou nastat
situace, kdy i po skončení insolvenčního řízení
společnost má nějaký majetek (vyňatý z majetkové
podstaty) a chce ho i nadále spravovat. Výmaz nadto
nemá konstitutivní povahu a výmaz se má provést na
základě rozhodnutí insolvenčního soudu.
2. Zamítnuto
V rámci Společenství platí Nařízení Rady 1346/2000
o úpadkovém řízení. V takovém případě je nutno
zahájit (podat návrh na zahájení) hlavní úpadkové
řízení ve státě COMI, nemá-li dlužník na území
České republiky alespoň provozovnu a nelze tak
zahájit vedlejší úpadkové řízení v ČR.

3.Druhým problémem je situace, kdy je úpadkem postiženo
více společností, které jsou součástí koncernu. Zde je v
souvislosti se zkušenostmi
České národní banky při výkonu dohledu nad finančním
trhem zvažováno, zda by v těchto případech nemělo být
insolvenční řízení určitým způsobem koordinováno
6./27
7./28

v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené orgány veřejné
správy zvláštní skutkovou podstatou.
Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené orgány veřejné
správy zvláštní skutkovou podstatou.

3. Zamítnuto
Insolvenční zákon konsoliduje koncernové případy
do jednoho řízení u jednoho insolvenčního správce
Zamítnuto
Ministerstvo spravedlnosti se nebrání diskusi na toto
téma, dlouhodobě však zastává názor, že takovéto
řešení musí projít důkladnou odbornou diskusí za
účastni všech dotčených subjektů a potom, co se
ukáže, že preventivní opatření, která tomu mají
zabránit, se neosvědčila.

Pro pohledávky z titulu dotací je třeba zavést
zvláštní režim přihlašování, tedy, že tyto lze

Zapracováno
Navrhuje se zmírnit stávající úpravu přihlašování
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Vedoucí oddělení právní služby HRDP a
PRV, e-mail: jakub.zatkoukal@szif.cz
Tel. 222 871 429
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Ministerstvo pro místní rozvoj
Mgr. Tomáš Pomykal
odbor legislativně právní
Tel. 224 861 106
email: tomas.pomykal@mmr.cz

9./31

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Zdeňka Niklasová, ŘO a pracovníci
odboru veřejných dražeb
Zdenka.niklasova@mmr.cz,
tel. 234 154 601, 4605, 4606, 4608,
4613, 4616

B

C

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 108

N

Zákon č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách
(dále jen Zákon)

o uložení povinnosti vrátit dotaci, která obvykle nabývá
právní moci až po uplynutí lhůty pro přihlášení.

uspokojit kdykoliv průběhu insolvenčního řízení.

Pokud je subjekt v likvidaci a dojde likvidátorem ke zjištění
předlužení, má povinnost podle § 98 odst. 2 zák. č. 182/2006
Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Následně
ve většině případů příslušný soud vyzve likvidátora k úhradě
zálohy na náklady insolvenčního řízení. Jelikož předlužený
subjekt často nemá finanční prostředky k úhradě zálohy na
náklady insolvenčního řízení, nastává patová situace.
Likvidátor nemá z čeho zálohu poskytnout a příslušný soud
nechce rozhodnout o ukončení insolvenčního řízení pro
nedostatek majetku dlužníka. Subjekt je tedy nadále
v likvidaci a tímto způsobem je veden i v obchodním
rejstříku.
1. Podle § 17 odst. 1 a 4 Zákona může být navrhovatelem
veřejné dražby dobrovolné i insolvenční správce. Podle ust.
§ 18 odst. 3 Zákona činí maximální odměna dražebníka 10%
z ceny dosažené vydražením do 10 mil. Kč zvýšená o 1%
z částky nad 10 mil. Kč. Podle insolvenčního zákona však
maximální odměna za provedení dražby neodpovídá výše
uvedenému omezení (je nižší a zahrnuje i náklady spojené
s přípravou a realizací dražby). V případě veřejných dražeb
majetku nižší hodnoty však maximální odměna za provedení
dražby, kterou může insolvenční správce dražebníkovi dát,
nepokryje ani náklady spojené s přípravou a realizací
dražby.

U předlužených subjektů v likvidaci nežádat
zálohu na náklady insolvenčního řízení, v případě
kdy subjekt prokáže, že nemá dostatek finančních
prostředků.

1. Doporučujeme upravit výši odměny za
provedení dražby v insolvenčním zákoně tak, aby
odpovídala úpravě obsažené v zákoně o veřejných
dražbách.

pohledávek tak, že bude možné prominout zmeškání
lhůty s tím, že věřitel bude povinen přijmout stav
řízení v době prominutí zmeškání a zaplatit náklady
spojené se zvláštním přezkumem. Zároveň se
navrhuje pouze jedna přihlašovací lhůta. Viz návrh
zákona.
Zamítnuto
Problematika je vyřešena judikaturou (viz např.
usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. MSPH 78
INS 2887/2012, 2 VSPH 318/2012-A-13).

1., 2. Zamítnuto
Vyhláška o odměňování insolvenčních správců není
součástí předkládané novely zákonných předpisů.
Důvodová zpráva se však této problematice pro její
důležitost věnuje nad rámec návrhu.

2. Doporučujeme upravit v insolvenčním zákoně
(s výjimkou stanovených případů) povinnost
postupovat při zpeněžení majetku z konkurzní
podstaty podle zákona o veřejných dražbách.

2. I z výše uvedeného důvodu je preferován při zpeněžení
majetku z konkurzní podstaty jiný způsob než veřejná
dražba. S ohledem na transparentnost celého procesu je
žádoucí zakotvit zpeněžení veřejnou dražbou jako prioritní
způsob zpeněžení majetku z konkurzní podstaty.
10./32

Ministerstvo obrany
Ing. Josef Jandík, odbor správy majetku a
akviziční politiky sekce správy
majetku Ministerstva obrany,
jandikj@army.cz , 973 200 712
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Ministerstvo obrany
Ing. Josef Jandík, odbor správy majetku a
akviziční politiky sekce správy
majetku Ministerstva obrany,
jandikj@army.cz , 973 200 712
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5

Při přihlášení nevykonatelné pohledávky do insolvenčního
řízení byly doloženy doklady prokazující její důvodnost
(kupní smlouva, dodací listy, faktura, uznání dluhu k 70 %
pohledávky). Při přezkumném jednání byla část přihlášené
pohledávky ze 30 % popřena insolvenčním správcem (a
rovněž dlužníkem). Důvod popření pohledávky nebyl ve
vyrozumění o popření pohledávky (zák. 182/2006 Sb., § 197
odst. 2) srozumitelně a jednoznačně sdělen. Věřitel byl
nucen podat žalobu na určení existence pohledávky za
úpadcem.
Zákon č. 262/2006
Sb.4, § 257 a násl.;
Zákon č. 221/1999
Sb.,5 § 107 a násl.

Při vzniku pohledávky, jako následku povinnosti
zaměstnance nahradit vzniklou škodu zaměstnavateli, která
vznikla poté, co ji bylo možné přihlásit, není v zákoně
popsán zřetelně postup při jejím uplatnění u správce.
V případě zaměstnance by o přiznání náhrady škody musel
rozhodnout soud a pohledávku přiznat. Tato skutečnost je
ještě složitější u osob, které jsou ve služebním poměru. Zde

Jde o negativní zkušenost, kdy v důsledku
postupu při přezkoumání pohledávky je založen
další spor na určení existenci pohledávky. Dle
našeho názoru jde situaci předejít, pokud by v
zák. 182/2006 Sb., §192 byla stanovena povinnost
pro dlužníka a insolvenčního správce uvést
konkrétní důvod popření pohledávky, který by
následně insolvenčního správce ve svém
vyrozumění o popření pohledávky věřiteli sdělil.
Věřitel by věrohodněji mohl posoudit případnou
důvodnost k podání určovací žaloby a zbytečně by
nezatěžoval soud dalším sporem.
Jde o negativní zkušenost, kdy v důsledku
nejasného postavení pohledávky může být založen
další spor na určení existence pohledávky za
majetkovou podstatou podle zák. 182/2006 Sb., §
168. Dle našeho názoru jde situaci předejít, pokud
by v zák. 182/2006 Sb., § 168 byla takováto
pohledávka vyjmenována. Věřitel by věrohodněji

Zamítnuto
Negativní zkušenost není způsobena nedokonalostí
právní úpravy, když z kontextu ustanovení § 189
odst. 1 věta první a následujících ustanovení IZ, lze
dovodit povinnost popírajícího uvést důvod popření.
Je na místě využít dohlédací možnosti insolvenčního
soudu.

Zamítnuto
Taxativní
výčet
přednostních
pohledávek
v ustanovení § 168 a 169 insolvenčního zákona bude
zachován ve stávajícím znění. Viz důvodová zpráva.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
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Ministerstvo obrany
Vladimír Fráňa, odbor pro právní
zastupování sekce legislativní a právní
Ministerstva obrany,
franav@army.cz , 973 210 907
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Ministerstvo obrany
JUDr. Ivana Kůtová, odbor vymáhání
pohledávek sekce legislativní a právní
Ministerstva obrany, kutovai@army.cz ,
973 210 902
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 104 odst. 1 písm. (b),
§ 104 odst. 3 první
věta, § 390 odst. 1 a
§ 414 odst. 2

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 389 a § 414

např. u vojáků je rozhodování o povinnosti náhrady škody
podřízeno rozhodnutí služebního orgánu ve správním řízení.
Jeho výsledkem je vykonatelné rozhodnutí, jako právní titul
pro exekuci.
V případech, kdy věřitel má značné množství dlužníků
(řádově v tisících), není zpravidla schopen pravidelně
zjišťovat v insolvenčním rejstříku případné zahájení
insolvenčního řízení u všech svých dlužníků tak, aby zamezil
riziku marného proběhnutí příslušných (propadných) lhůt. Po
řadovém občanovi pak ani nelze požadovat, aby pravidelně
kontroloval insolvenční rejstřík, zda osoba, které např. půjčil
peníze, nepodala návrh na zahájení insolvenčního řízení
spojený s povolením na oddlužení. Za těchto okolností se
jeví jako diskriminační vůči věřitelům ustanovení zák.
182/2006 Sb., § 414 odst. 2, podle kterého se osvobození
dlužníka od placení zbytku pohledávek vztahuje také na
věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení
nepřihlásili, ač tak měli učinit, zejména, když nesplnění
povinnosti stanovené dlužníkovi ustanoveními zák. 182/2006
Sb., § 104 odst. 1 písm. (b) a § 392 odst. 1 písm. (a) není
sankcionováno a věřitel, který se včas o úpadku dlužníka
nedozvěděl je poškozen na svých právech.

1. Řešení problematiky dluhů tvořících pasiva společného
jmění manželů při oddlužení plněním splátkového
kalendáře. Společné jmění manželů je tvořeno, pokud se
jedná o závazky i závazky, které některému z manželů nebo
oběma manželům vznikly společně za trvání manželství s
výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží
výhradně jednomu z nich a závazků, jejichž rozsah přesahuje
míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které
převzal jeden z nich bez souhlasu druhého (zák. 40/1964 Sb.,
§ 143 odst. 1 písm. (b)). Z občanského zákoníku vyplývá, že
se zakládá pasivní dlužnická solidarita v případě těchto
závazků, které náleží do společného jmění manželů. Velký
senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího
soudu ČR učinil svým rozhodnutím 31 Odo 677/2005 určitý
problém náhledu na řešení závazků vzniklých za trvání
manželství patřících do SJM s tím, že dovodil teleologickým
výkladem, že splnění závazku náležejícího do společného

mohl s větší právní jistotou uplatnit pohledávku u
správce, popř. posoudit případnou důvodnost k
podání určovací žaloby a zbytečně by nezatěžoval
soud dalším sporem.
Iniciovat legislativní změnu insolvenčního zákona
takto:
- v případě porušení povinnosti úpadce uvést v
insolvenčním návrhu seznam
svých závazků s uvedením svých věřitelů
(,,seznam závazků“), respektive, neoznačí-li v
seznamu závazků jako věřitele všechny osoby, o
kterých je mu známo, že vůči němu mají
pohledávky nebo jiná majetková práva stanovit
sankci.
- stanovit povinnost dlužníka oznámit svým
věřitelům, kdy a kde podal návrh
na povolení oddlužení spolu s insolvenčním
návrhem
Příklad řešení :
v zák. 182/2006 Sb., § 104 vložit nový odstavec 5
následujícího znění :
V případě porušení povinnosti dlužníka uvedené v
odst. 1 písm. b) a odst.3, věta první, insolvenční
soud návrh dlužníka na povolení oddlužení
zamítne a současně rozhodne o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem.
V zák. 182/2006 Sb., § 390 vložit nový odstavec 4
následujícího znění :
Podání návrhu na povolení oddlužení spolu s
insolvenčním návrhem musí dlužník bez
zbytečného odkladu oznámit všem svým věřitelům.
nebo zák. 182/2006 Sb., § 416 odst. 1 upravit
takto:
Osvobození podle § 414 a 415 se nedotýká
peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce,
která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro
úmyslný trestný čin, pohledávek na náhradu škody
způsobené úmyslným porušením právní povinnosti
a pohledávek, které dlužník neuvedl v
insolvenčním návrhu. Na základě těchto úprav se
zlepší pozice věřitele v insolvenčním řízení a
věřitel tak může řádně a včas přihlásit svou
pohledávku.
Právní úpravou doplňující současné znění
insolvenčního zákona.

Zamítnuto
Vzhledem k účelu oddlužení a v některých případech
k faktické neschopnosti dlužníků spotřebitelů uvést
všechny své věřitele by navrhované řešení zabránilo
v novém startu velké části společnosti. Novela však
přináší úpravu umožňující prominout zmeškání lhůty
k přihlášení z omluvitelných důvodů. Srov. důvodová
zpráva.

1. Zapracováno
V rámci revizní novely se navrhuje zapracovat
institut společného insolvenčního návrhu manželů
spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Srov.
návrh zákona.
2. Zapracováno
Doporučuje se vyjít z judikatury Nejvyššího soudu ze
dne 21. dubna 2009, spis. zn. 29 NSČR 3/2009,
uveřejněné pod č. 79/2009 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek. Viz návrh zákona.
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jmění manželů sjednaného jen jedním z manželů může
věřitel v nalézacím řízení vymoci jen po manželovi, který je
účastníkem závazkového vztahu. Opačný výklad by podle
tohoto rozhodnutí vnesl značnou nejistotu do právních
vztahů, a to nejenom na straně věřitele, ale i na straně
dlužníka. Navíc závazky náležející do SJM nasmlouvané
jedním z manželů nemusí mít charakter peněžitých závazků,
přičemž může jít i o závazky, jež druhý manžel sice splnit
může, ale nebude k tomu odborně vybaven. Toto rozhodnutí
však v zápětí bylo kritizováno v odborné literatura pro
rozpor s výslovným ustanovením zákona a odborná literatura
i nadále dovozuje ze zákona vzniklou pasivní solidární
odpovědnost za takovéto závazky. Ztotožňuji se se závěrem
odborné literatury i ve vazbě na institut oddlužení a právě v
souvislosti s institutem společného jmění manželů u
oddlužení je situace ze zákona nejasná a soudní judikatura se
snaží dovodit nedostatky právní úpravy právě v oblasti
společného jmění manželů. Základní problém spatřuji v tom,
že ve smyslu zák. 182/2006 Sb., § 392 odst. 3, manžel
podepisuje pouze skutečnost, že s povolením oddlužení
souhlasí. Již tato poměrně strohá formulace v zákoně
zavdává příčinu k úvahám, zda tímto ustanovením měl
zákonodárce na mysli, souhlas manžela s postižením majetku
v oddlužení patřícího do společného jmění manželů, či zda
měl na mysli pouze skutečnost, že druhý z manželů
podstoupí režim oddlužení. Judikatura vrchního soudu
dovozuje rozšiřujícím výkladem, že tímto souhlasem dává
manžel souhlas k použití majetku ze společného jmění
manželů a lze tedy postihnout i tento majetek a zahrnout ho
do příjmů, ze kterých je prováděna srážka ve prospěch
věřitelů. Situace se při dovození těchto následků podpisu
druhého z manželů zjednodušuje u oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty, kdy se přiměřeně použijí ustanovení o
konkurzu, kde je problematika SJM výslovně řešena
v několika ustanoveních a vychází z principu zániku SJM dle
zák. 182/2006 Sb., § 268. U oddlužení plněním splátkového
kalendáře však tato situace není v zákoně výslovně řešena a
přitom není ani nemůže být rozdílu v tom, zda společné
dluhy se řeší v rámci insolvenčního řízení, oddlužením
plněním splátkového kalenSJMdářní či zpeněžením
majetkové podstaty. Rovněž nemůže být rozdíl mezi tím, zda
návrh na oddlužení podá jeden z manželů a druhý k tomuto
návrhu připojí svůj podpis ve srovnání, kdy oba manželé
podají jako navrhovatelé a dlužníci společný insolvenční
návrh (popř. každý z nich samostatně). Judikatura tedy
dovozuje, že pro účely oddlužení bude vždy použit majetek
patřící do SJM, protože již dříve soudní praxe dovodila, že
sice mzdový nárok manžela součástí SJM není, ale
vyplacená mzda nebo plat již součástí SJM jednoznačně je.
Jeví se, jako praktičtější, a to i ve vazbě na okruh osob,
které návrhy na oddlužení podávají upravit výslovně
skutečnost, že je nutno, aby v případě manželů a
existujícího SJM podávali manželé buď návrh společný,
nebo současně každý z nich návrh samostatný s tím, že v
souladu s judikaturou by došlo ke spojení věcí a
společném projednání. V případě neexistence takovéto
úpravy je věcí pouze judikatury tyto skutečnosti
dovozovat. Tento shora zmiňovaný problém, pak musí
způsobit nejasnosti i při
posuzování podmínek pro osvobození dlužníka od placení
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pohledávek dle zák. 182/2006 Sb., § 414 a stanovení okruhu
pohledávek, na které se takovéto osvobození vztahuje ve
smyslu zák. 182/2006 Sb., § 414 odst. 2. V případě, že návrh
na oddlužení podá pouze jeden z manželů, je naprosto
běžnou praxí, že se přihlašují pouze věřitelé, kteří uzavřeli s
tímto manželem závazkový vztah nikoliv však věřitelé, kteří
tento závazkový vztah uzavřeli s druhým z manželů. Z
principu zák. 182/2006 Sb., § 143 odst. 1 písm. (b) však
vyplývá, že i dluhy druhého z manželů jsou předmětem SJM
a tedy by se na ně mělo vztahovat osvobození dlužníka.
Situace se ještě více komplikuje ve vazbě na nutnost
posouzení přiměřených majetkových poměrů a zjištění, zda
konkrétní dluh je pasivem SJM či není. Z hlediska právní
jistoty věřitelů i dlužníka by však mělo být najisto
postaveno, a to nejenom v rámci extenzivního výkladu
zákona, které dluhy podléhají osvobození a které nikoliv.
Stávající úprava je v tomto směru naprosto nedostatečná
a zcela jistě v budoucnu vyvolá řadu soudních sporů mezi
věřiteli a dlužníkem. Pokud bychom připustili konstrukci
společného návrhu manželů, pak je nutno zákonodárcem
upravit i dopady zániku SJM po dobu trvání oddlužení. Tato
potřeba vzniká i za současné soudní praxe spojování dvou
samostatných návrhů manželů. K zániku SJM může dojít
více způsoby, ale z těch nejčastějších ve vazbě na tyto
skutečnosti přichází v úvahu rozvod manželství a úmrtí
jednoho z manželů. V případě rozvodu manželství by mělo
ze zákona mezi rozvedenými manželi dojít k vypořádání,
protože již nedochází k placení společných dluhů ze SJM,
ale z oddělených prostředků každého z manželů. Při úmrtí v
rámci dědického řízení se vypořádání SJM provádí a zde by
tedy mělo dojít i k vypořádání všech dluhů, které jsou řešeny
v oddlužení, event. na které se vztahuje následné
osvobození. Současně by pak v rámci vypořádání SJM měl
být určen podíl na těchto dluzích. V případě, že k dohodě
nedojde, pak by měla být stanovena fikce vypořádání, tak jak
je u současné úpravy SJM upraveno v zák. 40/1964 Sb., §
150 odst. 4. Tato fikce by však měla nastat dříve tak, aby
mohl plynule pokračovat režim oddlužení. Pokud by
takováto úprava nebyla, pak by patrně bylo nutno postupovat
takovým způsobem, že by ten z manželů, který po zániku
SJM platí nad rámec 50% podílu dluhů, měl postižené právo
vůči druhému z manželů.
2. Řešení problematiky rozšíření oddlužení na
podnikatele. Současný režim oddlužení výslovně
ustanovení zák. 182/2006 Sb., § 389 stanoví, že oddlužení
je možno použít u dlužníků, kteří nejsou podnikateli.
Judikatura dovodila, že je při individuálním zkoumání
možno režim oddlužení použít i na dluhy nepodnikatelů,
pokud tyto dluhy vznikly v podnikání a nejedná se o dluhy
zásadního charakteru. Jedná se např. o dlužné pojistné,
zdravotní a sociální pojištění. Insolvenční zákon vyčleňuje
ke zjednodušenému řízení, tzv. nepatrné
konkurzy a to v ustanovení zák. 182/2006 Sb., § 314 a § 315.
Jedná se o konkurzy, kde dlužníkem je fyzická osoba, která
není podnikatelem nebo celkový obrat dlužníka podle
zákona o účetnictví za poslední účetní období předcházející
prohlášení konkurzu nepřesahuje 2.000.000,- Kč a dlužník
nemá více než 50 věřitelů. Dle mého názoru by jak z
pohledu věřitelů, tak z pohledu dlužníka stálo za úvahu
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11./36

Ministerstvo životního prostředí

-
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N

§ 208, 178, 225 zákona
č. 182/2006 Sb.

vztáhnout možnost oddlužení i na tyto nepatrné
konkurzy. V těchto nepatrných konkurzech většinou je
majetková podstata tvořena velice těžce prodejným
majetkem a výše výtěžku stěží pokryje náklady s
insolvenčním řízením spojené a věřitelům se nedostane
žádného plnění. Věřitelé se do konkurzního řízení přihlašují
spíše z důvodu odpisu pohledávky nikoliv z důvodu, že by se
domohli jakéhokoliv plnění. Po skončení konkurzu pak
zjištění pohledávky soudem umožňuje vést exekuční řízení
nebo řízení o výkon rozhodnutí, ale zde dochází i v případě,
že dlužník má postižitelný příjem k poškození dalších
věřitelů, protože zde 1. z věřitelů, který zajistí pro výkon
rozhodnutí nebo pro exekuci příjem, získá více než
věřitelé ostatní. V případě, že by bylo uloženo podnikateli
bez ohledu, zda příjem získává ze své podnikatelské činnosti
nebo z jiných zdrojů platit věřitelům stejně jako v oddlužení
30 %, by věřitelé měli jistotu částečného splnění pohledávek
a dlužník by měl jistotu, že po zaplacení získá výhodu další
činnosti, ať již v podnikání či jako zaměstnanec. V naprosté
většině případů skončení nepatrných konkurzů jsou zjištěné
pohledávky zcela nevymahatelné. Určitý problém je
samozřejmě s tím, že v oddlužení dle stávající úpravy se
platí minimálně 30 % a je možno v rámci tohoto režimu
uhradit i 100 % pohledávek. U podnikatelů by nebylo možno
takto postupovat, protože nemají pravidelný prokazatelný
příjem, je otázkou, zda by pro řadu podnikatelů i věřitelů
nebylo pak výhodnější, zaplatit ze strany dlužníka i
vyšší než 30 % podíl, pokud by drobný podnikatel byl do
budoucna osvobozen.
1. Znění ustanovení § 208 je neurčité a mělo by být
přeformulováno.

1. Zamítnuto
Dochází pouze k legislativně technické změně
v návaznosti na jiná ustanovení navrhované novely.

2. Ustanovení § 178 vykazuje znaky neslučitelnosti s
Ústavou České republiky.

2. Zamítnuto
Toto
ustanovení
bylo
upraveno
novelou
č. 69/2011 Sb. Dikce obou ustanovení se změnou
vyjasnila tak, že rozhodnutí insolvenčního soudu
o uložení případného postihu je výrazem jeho úvahy
zohledňující v jednoznačně upřesněném rozpětí
všechny okolnosti případu. (blíže viz důvodová
zpráva k zákonu č. 69/2011 Sb.).

3. V části upravující vyloučení a vynětí z majetkové podstaty
dle ustanovení § 225 počíná běžet lhůta ode dne doručení
vyrozumění o sepisu majetku, avšak není řešena situace, kdy
toto vyrozumění není doručeno vůbec. Zákon neřeší situace
jak bude naloženo s pohledávkami, které vzniknou až po
prohlášení úpadku respektive až po uplynutí lhůty pro
přihlášení pohledávek. Dále je třeba přesněji formulovat
kompetence insolvenčního správce a kompetence úpadce při
nakládání s majetkem, zejména pro účely prohlášení úpadku.

12./37

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Mgr. Tomáš Pavlík, pavlik@mpo.cz,
tel.224852140
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 430; nařízení č.
1346/2000/ES

Dle ustanovení § 430 vyrozumí insolvenční soud známé
věřitele z EU o probíhajícím insolvenčním řízení, resp. o
vydání rozhodnutí o úpadku, přičemž zároveň doručí i výzvu
k podání přihlášek, jejíž náležitosti jsou uvedeny v nařízení
č. 1346/2000. dle stávající praxe je znění formuláře
v českém znění (pouze s nadpisem uvedeným v několika
jazycích), informace v něm uvedené velice strohé a
terminologicky nepřesné, resp. neodpovídající znění

1.

2.

doplnění současného znění formuláře o
veškeré informace týkající se náležitosti
přihlášky tak, aby bylo sníženo riziko
matečných výzev k doplnění.
Vytvoření standardizovaného formuláře
v českém a anglickém znění.

3. Zapracováno
Navrhuje se zmírnit stávající úpravu přihlašování
pohledávek tak, že bude možné prominout zmeškání
lhůty, s tím, že věřitel bude povinen přijmout stav
řízení v době prominutí zmeškání a zaplatit náklady
spojené se zvláštním přezkumem. Zároveň bude
stanovena pouze jedna přihlašovací lhůta. Navrhuje
se také zpřesnit úpravu povinností osob
s dispozičními oprávněními obecně. Viz návrh
zákona.
1. Zamítnuto
Formulář je standardizovaný ve všech jazycích
členských států EU. Vzhledem k tomu, že všechny
jazyky jsou si rovnocenné, nelze zakázat vyplnění
této výzvy v českém jazyce, byť její vyplnění v cizím
jazyce by bylo pro věřitele výhodnější. Na druhou
stranu je i takováto informace pro zahraničního
věřitele výstrahou, že se něco děje a je v jeho zájmu,

13

formulářů pro české věřitele. Důsledkem toho je narůstající
zbytečná administrativní zátěž jak pro insolvenční správce,
tak pro netuzemské věřitele. Insolvenční správci jsou nucení
vyzývat k doplnění přihlášek netuzemských věřitelů, a to
zeména z toho důvodu, že věřitelé nemají k dispozici
informace o náležitostech přihlášky (typicky např. vyčíslení
pohledávky v české měně podle § 175 insolvenčního
zákona.). dále máme za to, že celé znění formuláře by mělo
být uvedeno i nejméně v anglickém jazyce. Anglické znění
zjednoduší komunikaci mezi dotčenými subjekty, dále posílí
právní jistotu věřitelů a v neposlední řadě i důvěru
potencionálních
obchodních
partnerů
z EU
ve
vymahatelnosti práva v ČR, což kladně ovlivní rozhodovací
proces při vstupu těchto subjektů na trh v ČR.
13.
14.
15.
16.
17.
18./38

Ministerstvo kultury
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy
Ministerstvo dopravy
Úřad vlády
Úřad vlády – zmocněnec pro lidská
práva
Mgr. Monika Mlejnková
Občanské sdružení IQ Roma servis
Monika.mlejnkova@iqrs.cz
Tel. 543 210 725

aby se o tuto věc začal zajímat a získal si bližší
informace. Ve věci vyplňování výzev k podání
přihlášky proběhlo v dubnu 2012 v Kroměříži školení
pro soudce insolvenčních soudů.
2. Zapracováno
Ministerstvo spravedlnosti přistoupí k překladu
formuláře přihlášky pohledávky do cizích jazyků Aj,
N, Fr, Ru.

-

-

-

-

-

-
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-

-

Ad. 1 Vytvoření úpravy umožňující oddlužení
nízko příjmových skupin obyvatelstva. Jednou
z možností je stanovení okruhu osob, které
takovéhoto způsobu mlhou využít na základě výše
násobku částky životního minima. Je možno také
stanovit nejvyšší možnou hranici dluhů – a to
součet původních jistin. Je třeba předpokládat, že
předátorští poskytovatelé budou u rozhodců
uplatňovat a v blankosměnkách vyplňovat
dlužnou částku přesahující stanovenou hranici pro
tento způsob oddlužení, aby neumožnili dlužníku
toto využít. Dlužníkovi pak dát povinnost splácet
alespoň určitou minimální částku po zákonem
stanovenou dobu a po uplynutí této doby by došlo
k vymazání uplatněných dluhů. Toto řešení vy
ulevilo nejen dlužníkům, ale i exekutorům, kterí
jsou povinni dluh vymáhat, i když je reálně
neumořitelný a tak jim narůstá množství
neproplacených
úkonů
a
mnlžství
nevymahatelných exekucí.

1.

2.

Zásadně chybí úprava umožňující oddlužení
nejnižších společenských vrstev obyvatelstva.
V nynější situaci je oddlužení určeno pouze pro
osoby, které jsou schopni zaplatit minimální
hranici, které však bohužel nedosáhnou ani osoby
s minimální mzdou.
V insolvenčním řízení není chráněno vlastní
bydlení. V oddlužení může dlužník snadno přijít o
vlastní či družstevní bydlení při zpěněžení majetku.
Tato situace má opět dopad širšího rozměru, než je
určité snížení životní úrovně dlužníka. Ten je tak
odkázán na trh s nájmy bytů, získání obesního bytu
je v mnoha obcích ČR nedostažitelné. Cena nájmů
mnohdy překračuje dlužníkovu nezabavitelnou
částku a ten je tak odkázán na bydlení v různých
ubytovnách či podobných zařízení.

Ad. 2 Umožnit dlužníkovi uhradit pohledávky
poměrně, jak zpeněžením majetku, z něhož by
bylo vyloučeno vlastní bydlení, tak formou
splátek. A to tak, že by nedostatečná výš splátek
mohla být do limitu 30% dorovnána zpeněžením
majetku dlužníka, případně naopak.

19.
20./39

Český statistický úřad
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
JUDr. Eva Kokošková,
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 181, § 198 odst. 3, §
199

K ust. § 181 zák.č. 182/2006 zní :
osoby, které přihlášku pohledávky podepsaly, ručí za splnění
povinnosti zaplatit částku podle § 178 nebo 179 společně a
nerozdílně s přihlášeným věřitelem; v případě, že jde o
zástupce na základě plné moci, však za splnění této
povinnosti ručí osoby, které zástupce k takovému úkonu
zmocnily. Dikcí tohoto ustanovení došlo k situaci, kdy osoby
jednající jménem státu na základě pověření podle ust. § 21a

K ust. § 181
Nerovné postavení by bylo vhodné upravit buď
tak, že osoby, které jednají na základě
pověření podle ust. § 21a o.s.ř. a na základě plné
moci neručí za splnění povinnosti zaplatit částku
podle ust. § 178 nebo 179 a nebo tak, že budou
zavázáni k této povinnosti ručení i osoby jednající
na základě plné moci a nebo bude pro pohledávky

1. Zamítnuto
Ministerstvo spravedlnosti se touto problematikou
intenzivně zabývá nejen v rámci expertní skupiny
S 22 ale i jako člen Aliance proti dluhům. Na těchto
odborných fórech je toto téma objektivně
považováno za problematické. V odborných kruzích
nepanuje souhlas snižovat hranici uspokojení
v oddlužení ze současných 30 %. Na druhou stranu
již dnes insolvenční zákon umožňuje dlužníku
domluvit se s věřitelem na nižším plnění. Nic tedy
nebrání tomu, aby se dlužník s věřiteli domluvil na
plnění, které bude vyhovovat samotnému dlužníku i
jeho věřitelům. Je ve vlastním zájmu věřitelů
postupovat při uspokojování svých pohledávek vůči
dlužníku, který je v úpadku, kolektivním způsobem.
V tomto případě je na dlužníku, aby výhody
insolvenčního řízení, ve navzdory nižšímu
uspokojení jejich pohledávek, věřitelům náležitě
vysvětlil.
2.Zamítnuto
Insolvenční zákon nebrání dlužníku mimo
insolvenční zákon získat pro účely oddlužení
peněžení prostředky např. prodejem osobního
majetku a tyto hodnoty jako své mimořádné příjmy
použít k mimořádným splátkám nad rámec
splátkového
kalendáře
podle
ustanovení
§ 412 odst. b) IZ. Limit 30 % je vstupní branou pro
oddlužení, v případě, že se dlužník s věřiteli
nedomluví na nižším plnění. Viz návrh zněny
ustanovení 412 IZ.
K § 181 – Zamítnuto
Ve vztahu k ústředním orgánům státní správy nelze
toto ustanovení vykládat tak, že by za splnění
povinnosti zaplatit částku podle § 178 nebo § 179 IZ
byly odpovědni řadoví zaměstnanci ústředního
orgánu státní správy.
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zák.č.99/1963 Občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), kteří
jsou zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových nebo zaměstnanci organizačních složek státu,
ručí společně a nerozdílně spolu se státem jako věřitelem za
splnění povinnosti zaplatit částku podle § 178 a 179, ale
osoby zastupující věřitele na základě plné moci tedy
především advokáti popř. obecní zmocněnci tuto povinnost
ze zákona nemají. Tímto dochází k nerovnému postavení
osob, které jednají jako zástupci přihlášených věřitelů.
K ust. § 198 odst.3 a § 199 zák.č. 182/2006 Sb.Je na místě
se zamyslet nad jejich samotnou existencí v zákoně, neboť
zpochybňují právní jistotu věřitele v pravomocné
vykonatelné rozhodnutí soudu.

státu přihlašované do insolvenčního řízení
zákonem stanovena výjimka, neboť stát
nepřihlašuje pohledávky účelově ani bezdůvodně
rovněž se nejedná o pohledávky předstírané s
úmyslem poškození dlužníka a v žádném případě
stát nesleduje zneužití svých práv na úkor
dlužníka.
K ust. § 198 odst.3 a § 199
Insolvenčnímu správci by neměla být dána
zákonná možnost popírat pravomocně přiznané
vykonatelné pohledávky a v téže věci znovu
zatěžovat soud, proto by měla být tato ustanovení
ze zákona vypuštěna.

K § 198 odst. 3 a § 199 – Zamítnuto
Smyslem sporu o pravost, výši nebo pořadí
pohledávky není spor o to, zda jde o pohledávku
vykonatelnou. Tomu odpovídá znění § 199 odst. 3 IZ,
které důvody popření vykonatelné pohledávky
přiznané rozhodnutím omezuje jen na skutečnosti,
které v řízení, jež předcházely vykonatelnému
rozhodnutí, neuplatnil dlužní a současně zapovídá
popření pohledávky jen pro jiné právní posouzení
věci popírajícím (potud zákon vychází z toho, že
chyb v právním posouzení věci se nelze nikdy beze
zbytku vyvarovat).

Podle statistických dat se výtěžnost pohledávek
nezajištěných věřitelů podle nového insolvenčního zákona
oproti zákonu o konkursu a vyrovnání konsolidovaně snížila
z průměrných 9% přihlášené pohledávky na 4 %,
samozřejmě ve prospěch zajištěných věřitelů, jimiž jsou
v 99% financující banky. To je dáno mimo jiné přílišným
posílením postavení zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka
se uspokojuje přednostně mimo rozvrh do výše 100 % oproti
dřívějším 70 %. Doporučovali bychom obecně kompromisní
snížení této výše na 85 %. Zbytek by byl uspokojován
v rozvrhu s nezajištěnými věřiteli. Je potřeba vzít v úvahu, že
například provozovatelé soustav a dodavatelé energií
podléhají přísné veřejnoprávní regulaci a není naprosto
představitelné, aby své pohledávky vznikající z dodávek
energií běžným způsobem zajišťovali. Často též brání
včasnému přerušení dodávek do insolvenčne upadajícímu
dlužníkovi riziko škod na jeho provozu, což zvyšuje kreditní
expozici nezajištěného věřitele. Naopak banka obvykle bez
adekvátního zajištění není ochotna poskytnou jakýkoli úvěr,
včetně dlouhodobých provozních úvěrů (srovnatelné
s dodávkami energie). Takto jsou tedy energetické firmy
v insolvenčním řízení předem znevýhodněny a často
nedosáhnou v insolvenčním řízení vůbec žádného výtěžek,
neboť to co nepřipadne na zajištěné věřitele, spolknou
zapodstatové pohledávky. Přitom obecně vzato důležitost
úvěrujících bank i energetických společnosti pro průmyslové
podniky a potažmo celé hospodářství je přinejmenším
srovnatelná.
S předchozím bodem souvisí problematika výkladu
ustanovení § 167 odst. 2. není totiž zřejmé, zda tato znalcem
stanovená cena má vliv i tehdy, je-li následná realizovaná
tržní cena zajištěného majeteku vyšší. Jsme tho názoru, že se
jedná o speciální úpravu vůči ustanovení § 298 odst. 1 UZ
stanovícímu, že zajištěný věřitelé mají právo, aby jejich
pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci,
práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla
zajištěna „ a zároveň o jednoznačnou právní fikci (tedy ne o
vyvratitelnou domněnku, jak tvrdí bankovní sektor), která
pro účely uspokojení zajištěného věřitele stanoví, že na
danou zbylou část zajištěné pohledávky dopadá v plném
rozsahu právní režim pro nezajištěné pohledávky, čímž
zákonodárce proporcionálně vyvažuje zájmy zajištěných i

Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů do
výše 85 % výtěžku zpeněžení na ně připadajícího.

Zamítnuto
Pouze částečné uspokojení zajištěných věřitelů na
principu, který byl stanoven zákonem o konkursu a
vyrovnání se neosvědčilo. Znovuzavedení obdobné
zásady bylo v rámci odborných diskusí jednoznačně
odmítnuto.

Sjednocení výkladu § 167 odst. 2 týkajícího se
rozdílu mezi hodnotou zajištění určenou
znaleckým posudkem a následným výtěžkem
zpeněžení a jejich vlivu na výši zajištěné
pohledávky.

Zamítnuto
Tato problematika je vyřešena judikaturou vyšších
soudů. Srov.

Možný problém plynoucí z toho, že v průběhu sporu
o popřenou nevykonatelnou pohledávku vyjde
najevo, že pohledávka ve skutečnosti byla
vykonatelná insolvenční zákon řeší přenesením
břemena tvrzení na žalovaného (§ 198 odst. 3 IZ).
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nezajištěných věřitelů při uspokojování jejich pohledávek,
podobně jako tomu bylo v ustanovení § 28 odst. 4 zákona o
konkursu a vyrovnání. Pohledávka nadále fakticky i právně
(mimo režim insolvennčího řízení) zůstává v celém rozsahu
pohledávkou zajištěnou, ale při uspokojování zajištěného
věřitele v rámci insolvenčního řízení se na její část
přesahující hodnotu zajištění od okamžiku věřitele v rámci
insolvenčního řízení se na její část přesahující hodnotu
zajištění od okamžiku, kdy je znalecký posudek znám, hledá
jako na pohledávku nezajištěnou. Podle odborné literatury je
dokonce doporučováno, aby o změně charakteru části
zajištěné pohledávky vydal soud usnesení v rámci své
dohlédací činnosti, neboť tato změna může mít význam
rovněž pro ostatní účastníky insolvenčního řízení. Praxe je
obšem při výkladu tonoto ustanovení naprosto nejasná a
roztříšěná, což opět poškozuje energetické společnosti v roli
nezajištěných věřitelů.
Problematická se nám jeví snadná možnost atrakce
pravomocí věřitelského výboru schůzí věřitelů, což prakticky
znamená, že pokud si zajištěný věřitel – zpravidla financující
banka, která počtem svých hlasů zcela ovládá, najde ještě
jednoho věřitele, s jehož pomocí donutí soud, aby svolal do
30 dnů schůzi, velice jednoduše pak na této schůzi
paralyzuje věřitelský výbor, v němž převažují hlasi
nezajištěných věřitelů (2:1 nebo 3:2) a všechny či některé
jeho pravomoci si stáhne na sebe. Jde o analogii pravomocí
vlané hromady atrahovat si pravomoc představenstva. Zde
lze atrahovat vše, v obchodněprávních pravidlech corporate
governace však nelze atrahovat záležitosti obchodního
vedení. Nezajištění věřitelé se mohou bránit odvoláním, že
takový postu (s ohledem též na to, čeho v konkrétním
případě chce touto cestou zajištěný věřitel dosáhnout) je
proti zásadě dle § 5 písm. a) IZ a poškozuje nezajištěné
věřitele na úkor zajištěných, avšak vrchní soudy takové
odvolání zamítají a dovlání v této věci podle dosavadního
přístupu Nejvyššího soud k výkladu tono, co je „věc sama“
v insolvenčním řízení, není přípustné. Nežádoucím je
všemocná schůze věřitelů ovládána jedním zajištěných
věřitelem, která se neschází a nefunkční věřitelský výbor,
který neplní svou úlohu v řízení. řízení je tak paralyzováno
spory o to, zda ovládající zajištěný věřitel jedná v zájmu
všech či pouze ve svém partikulárním zájmu.
Změnu vyžaduje též nespravedlivá redistribuce nákladů
řízení a zpeněžení podstaty zejména pokud je v konkursu
provozován podnik, kdy zajištěný věřitel je limitován
stropem 4 a 5% z výtěžku zatímco souhlasil s provozem
podniku, který nutně generoval daleko vyšší náklady, které
pak ovšem zaplatí pouze ostatní věřitelé. Tzn. zatímco
zajištěný věřitel profituje vyšším výtěžkem z prodeje celé
běžící firmy, náklady na to, že firma běží, zaplatí ostaní
věřitelé. IZ ani nedefinuje, co se považuje za provozování
dlužníkova podniku.

Omezení
možnosti
atrakce
věřitelského výboru schůzí věřitelů.

pravomocí

Zapracováno
Navrhuje se, aby k platnosti usnesení schůze věřitelů,
kterým si vyhrazuje záležitosti patřící do působnosti
věřitelských orgánů byla nutná dvou třetinovou
většinu přítomných nebo řádně zastoupených
věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek.
Srov. návrh zákona.

Doporučujeme zavést moderační právo soudu do
této situace vzhledem k okolnostem zasáhnout.

Zamítnuto
Rozhodující vliv na celý průběh konkursního řízení
probíhajícího podle insolvenčního zákona má
postavení zajištěných věřitelů. Zajištění věřitelé mají
právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena
z výtěžku zpeněžených věcí, práva, pohledávky.
Insolvenční zákon opustil úpravu založenou na
solidaritě mezi zajištěnými a nezajištěnými věřiteli,
která byla obsažena v zákoně o konkursu
a vyrovnání, a která se pro fungování úpadkového
práva zcela neosvědčila. Insolvenční zákon zároveň
striktně oddělil majetek sloužící k zajištění
pohledávek věřitelů od majetku, který má být použit
na uspokojení nezajištěných věřitelů. Tímto
způsobem je nutné přistoupit také k nákladům, které
insolvenční správce v souvislosti se zpeněžením
majetku sloužícího k zajištění vynaložil. Nepřipouští
se situaci, aby náklady na správu a zpeněžení majetku
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Insolvenční zákon předpokládá, že popírající věřitel musí za
každé popření pohledávky jiného věřitele složit u
insolvenčního soud částku 10 000 Kč jako jistotu na náklady
nadcházejícího incidenčního sporu. Tuto částku bude muset
popírající věřitel složit za každou popřenou pohledávku
jiného věřitele. Pohledávku je v tomto smyslu nutno chápat
jako každý samostatný nárok, který popřený věřitel uplatnil
na samostatném listu vloženém ve formuláři přihlášky
pohledávky, takže pokud se rozhodně některý věřitel popřít
10 pohledávek, které jeden a tentýž věřitel uplatnil v jediném
formuláři přihlášky pohledávek, měl by jej tento postup stát
100.000 Kč. O všech uplatněných popřeních však bude
probíhat pouze jeden incidenční spor a nikoliv deset
samostatných incidenčních sporů. Zpoplatnéní úkonu,
kterým má být chráněno jedno ze základních práv věřitle
v insolvenčním řízení, může mít tedy v případě multiplikace
potenciál znemožnit věřiteli toto právo vykonávat.
Některé smluvy, které uzavírá dlužník těsně před zahájením
insolvnečního řízení mohou být uzavřeny účelově a
v podstatě poškozují věřitele. Na tuto situaci se vztahuje § 98
IZ, který zavádí osobní odpovědnost za škodu způsobenou
nepodáním insolvenčního návrhu, nemáme ovšem informace
o tom, že by náhrada škody za tuto odpovědnost byla někdy
žalována a v následném soudním rozhodnutí přiznána
V obou případech nejenom, že za určité situace věřitel není
plánovitě uspokojen, ale navíc je stižen sankcí a jako
neuspokojený věřitel ještě může zaplatit peníze do
majetkové podstaty. Ačkoli tato ustanovení byla již částečně
zmírněna (pokud jde o povinnost složit peníze a možnost
incidenčního sporu), stále si myslíme, že ta těchto okolnosti
si každý věřitel, jehož pohledávka je jenom trochu sporná,
rozmyslí, zda má vůbec svou pohledávku přihlásit, aby
nakonec nejenom nic nedostal, ale naopak nemusel
financovat majetkovou podstatu, případně o toto
spolufinancování vedl incidenční spor. Myslíme si, že tato
ustanovení vedou k tomu, že určití věřitelé se dostávají do
podobné situace, kdy je jim upírána možnost uplatnit právo.
Snaha předejít šikanózním přihláškám a řízením se vyvinula
do druhého extrému, kdy mají věřitelé obavu své ne zcela
jednoznačné pohledávky v přihlášce vůbec uplatnit.
Pravidlo, podle kterého jsou o vydání rozhodnutí o úpadku
vyrozumívána všechna katastrální pracoviště, která v

Zamezení multiplikace skládání jistoty na úhradu
nákladů na řízení incidenčního sporu při popření
více pohledávek jednoho věřitele jiným věřitelem.

sloužícího
k zajištění
snižovaly
uspokojení
nezajištěných věřitelů, kteří nejsou z prostředků
získaných zpeněžením uvedeného majetku, žádným
způsobem uspokojování. Převyšují-li náklady na
správu a zpeněžení onen limit v ustanovení § 298
odst. 3 IZ a insolvenční správce nezíská souhlas
s překročením tohoto limitu, pak musí tyto náklady
uhradit ze svého. Není možné je hradit z majetkové
podstaty /jako např. § 168 odst. 2 písm. b) IZ/. Za
účelem zefektivnění institutu udělování pokynů ke
správě a zpeněžení zajištěného majetku se navrhuje
změna vycházející z principu udělování pokynů
zajištěným věřitelem, jehož pohledávka se
uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Zároveň
se navrhuje jasně stanovit, že náklady spojené
s provedením jeho pokynu podle ů 230 odst. 3 IZ a
také podle § 293 IZ nese zajištěný věřitel sám ze
svého.
Zamítnut
Ustanovení § 202 odst. 3 IZ stanoví, že přihlášený
věřitel, který popřel pohledávku je povinen složit
jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši
10 000 Kč. Norma klade důraz na náklady každého
incidenčního sporu ne počet popřených pohledávek,
o kterých probíhá jedno incidenční řízení. Výklad
respondenta byl odmítnut.

Zamezení
uzavírání
účelových
smluv
poškozujících věřitele těsně před zahájením
insolvenčního řízení.

Zamítnuto
Současná právní úprava je podle Ministerstva
spravedlnosti dostatečná.

Zmírnění opatření na zamezení
šikanózních přihlášek pohledávek.

Zamítnuto
Toto ustanovení bylo upraveno novelou č. 69/2011
Sb. Dikce obou ustanovení se změnou vyjasnila tak,
že rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení
případného postihu je výrazem jeho úvahy
zohledňující v jednoznačně upřesněném rozpětí
všechny okolnosti případu. (blíže viz důvodová
zpráva k zákonu č. 69/2011 Sb.)

podávání

Považujeme za potřebné upravit ustanovení § 139
odst. 1 InsZ tak, aby v případě, že dlužník vlastní

Zapracováno
Jde o legislativně technickou změnu.
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katastru nemovitostí evidují majetek, o němž je
insolvenčnímu soudu známo, že náleží dlužníkovi, vede ke
zbytečné zátěži soudů, které musí obesílat všechna tato
pracoviště, a k duplicitním a multiplicitním zápisům
poznámek do katastru nemovitostí, což je předmětem
stížností ze strany dlužníků či jiných zainteresovaných osob.

lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287

22./48

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr. Lenaka Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 269 odst. 2, 3

22./49

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr. Lenaka Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287
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B
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 269 odst. 3

22./50

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr. Lenaka Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 277

22./51

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr. Lenaka Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287

U

B

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 285 odst. 1

Popis situace:
1.Před prohlášením konkursu uplynula lhůta k vypořádání
společného jmění manželů stanovená zvláštním právním
předpisem. Bývalí manželé (nebo jeden z nich) ohlásili k
zápisu změnu na rovnodílné podílové spoluvlastnictví,
změna byla do katastru nemovitostí zapsána. Poté došlo k
prohlášení konkursu a podle § 269 odst. 2 InsZ tedy k
obnovení stavu, kdy lze zaniklé SJM vypořádat dohodou.
Tento stav je třeba obnovit i z hlediska zápisů v katastru, v
opačném případě by nebylo možno na základě dohody o
vypořádání SJM provést zápis, neboť by nenavazovala na
stav zápisů v katastru nemovitostí.
Rovněž byla v této souvislosti vznesena otázka, v jakém
období před prohlášením konkursu musí dojít k uplynutí
lhůty pro vypořádání SJM, aby prohlášením konkursu
nastaly účinky uvedené v § 269 odst. 2 InsZ - zda až po
podání insolvenčního návrhu nebo neomezeně (třeba před 10
lety před prohlášením konkursu).
2.Je zřejmé, že insolvenční správci ani katastrální úřady
nemají k dispozici dostatečně jasné pravidlo, jak v situaci
předvídané ustanovením § 269 odst. 2 InsZ postupovat, a
vznikají spory v důsledku rozdílných právních názorů.
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel dotaz
metodicky řízeného orgánu ve věci aplikace ustanovení §
269 odst. 3 InsZ, kterým okamžikem znovu začíná běžet
lhůta stanovená podle zvláštního právního předpisu k
vypořádání společného jmění manželů, která se podle
uvedeného ustanovení staví, jestliže má skončit nejpozději
do 6 měsíců od prohlášení konkursu. Není zřejmé, zda lhůta
opět počne běžet uplynutím 6 měsíců od prohlášení konkursu
(což by korespondovalo s ustanovením § 269 odst. 2 InsZ,
kde má ins. správce na uzavření dohody o vypořádání SJM
právě 6 měsíců) nebo zrušením konkursu anebo stav, kdy
tato lhůta neběží, trvá i nadále, bez ukončení.

nemovitosti evidované v katastru nemovitostí
a insolvenčnímu soudu je to známo (což by
s ohledem na možnost bezplatného dálkového
přístupu k údajům katastru mělo být prakticky
vždy), bylo vyrozumíváno pouze jediné
katastrální pracoviště – to, v jehož obvodu má
sídlo insolvenční soud.
Navrhujeme novelizovat ustanovení § 269 odst. 2
InsZ tak, že se doplní počátek doby, ve které mělo
dojít k uplynutí lhůty pro vypořádání SJM, a to
dnem, kdy nastaly účinky zahájení ins. řízení.
Opačný přístup by byl nepřiměřeným zásahem do
právní jistoty bývalého manžela.
Dále navrhujeme ustanovení § 269 odst. 3 InsZ
doplnit tak, aby pokrývalo z hlediska zápisu do
katastru nemovitostí nejen změny věcných práv
uvedené v odstavci 1 tohoto ustanovení, ale také
změny podle odstavce 2.

1. Zapracováno
Věta první v ustanovení § 269 odst. 2 IZ byla
pozměněna takto: „Jestliže v době od okamžiku, kdy
nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního
řízení do prohlášení konkursu již …“
2. Zamítnuto
Úprava v tomto směru existuje, a to ve vyhlášce
č. 26/2007 Sb. v ustanovení § 42 odst. 2. Není tedy
třeba upravovat v insolvenčním zákoně. Takováto
úprava by byla nekoncepční a způsobovala by
nepřehlednost právní úpravy.

Navrhujeme novelizovat ustanovení tak, že v
případě, kdy má lhůta stanovená podle zvláštního
právního předpisu k vypořádání společného jmění
manželů skončit nejpozději do 6 měsíců od
prohlášení konkursu, se prodlužuje na 6 měsíců
od prohlášení konkursu.
Takové pravidlo bude jednoznačné a shodné i pro
situaci, kdy lhůta již před prohlášení konkursu
uplynula – tj. ins. správce bude mít k dispozici
vždy minimálně šest měsíců.

Zamítnuto
Po prohlášení konkursu lze zaniklé SJM vypořádat
podle ustanovení § 270 IZ pouze dohodou nebo
soudním rozhodnutím. Oprávnění přechází na
insolvenčního správce. Po dobu trvání konkursu lhůta
podle zvláštních právních předpisů ani nemůže opět
běžet. Jelikož dojde k vypořádání SJM v konkursu,
není nutno provádět v nadepsaném ustanovení
žádnou změnu.

V případech, kdy není usnesení o prohlášení konkursu
vydáváno společně s usnesením o úpadku, není zajištěno
zaslání tohoto usnesení k vyznačení poznámky do katastru
nemovitostí.

Považujeme za potřebné doplnit ustanovení § 277
IZ, které úpravu úvodní činnosti insolvenčního
správce po prohlášení konkursu, o povinnost
zaslat samostatně vydané usnesení o prohlášení
konkursu k zápisu do katastru nemovitostí
v případě, kdy je současní majetkové podstaty
dlužníka nemovitost evidovaná v katastru
nemovitostí. Příslušné je to katastrální pracoviště,
v jehož územním obvodu se nachází insolvenční
soud.

Podle § 285 odst. 1 zanikají zpeněžením majetkové podstaty
v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku,
a) účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce,
b) věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a
která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním
řízení neúčinná. Toto ustanovení však neobsahuje zmocnění

Je třeba doplnit ustanovení obdobné § 299 odst. 3
InsZ, který řeší rovněž účinky zpeněžení, avšak na
práva zajišťovací.
Rovněž považujeme za potřebné do § 285 InsZ
doplnit pravidlo, podle nějž zpeněžením
pozbývají podané návrhy na nařízení exekuce

Zamítnuto
Katastrální
pracoviště
jsou
vyrozumívána
insolvenčním soudem o vydání rozhodnutí o úpadku.
O prohlášení konkursu je speciálně vyrozumívána
pouze ČNB, jde-li o specifický typ dlužníka.
Rozšiřování počtu míst, která mají být vyrozuměna
o prohlášení konkursu, zvýší administrativní zátěž
insolvenčních soudů bez zjevného opodstatnění.
Tento údaj jsou katastrální úřady schopny zjistit
z veřejně přístupného insolvenčního rejstříku. Nadto
již byly vyrozuměny o rozhodnutí o úpadku.
Zapracováno
Ministerstvo
spravedlnosti
navrhuje,
formou
doporučení gestorovi předmětné vyhlášky, změnu
katastrální vyhlášky tak, že poznámka se vymaže i na
základě potvrzení insolvenčního soudu o tom, že
vlastnické právo zaniklo zpeněžením majetku.
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22./52

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr.
Lenaka
Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 289, § 293

22./53

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr. Lenaka Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 315 odst. 1 písm. b)

22./54

Český úřad zeměměřický a katastrální
Mgr. Lenaka Vrzalová,
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Tel. 284041287
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 408

23.
24.
25.
26./55
27./56

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Nejvyšší kontrolní úřad
Bezpečnostní informační služba
Národní bezpečnostní úřad
Český báňský úřad
JUDr. Ladislav Šouša
Ladislav.sousa@cbusbs.cz
Tel. 545321274

B

A
,
C

N

§ 207 odst. 1, § 208, §
289 a násl. (resp. § 290
a 291) zákona č.
182/2006 Sb.,; § 18a

pro ins. správce, aby uvedené skutečnosti potvrdil pro účely
výmazu z katastru nemovitostí či jiných evidencí. Někteří
insolvenční správci takové potvrzení vydávají, jiní se k němu
necítí příslušní a trvají na tom, aby exekuce a výkony
rozhodnutí ukončily z tohoto důvodu orgány, které exekuci a
výkon rozhodnutí provádějí. Dále toto ustanovení neřeší
situaci, kdy byl podán příslušný návrh (na nařízení exekuce,
na výkon rozhodnutí), avšak dosud nedošlo k nařízení
výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Výmaz těchto poznámek
pak není možný bez toho, aby došlo zastavení takto
zahájených řízení, což je mnohdy zdlouhavé a novým
nabyvatelům to působí obtíže (nemožnost získat úvěr na
rekonstrukci nemovitosti apod.). Bez dalšího však tyto
poznámky vymazat nelze, neboť pravdivě informují o
zahájení těchto řízení, která dosud nebyla ukončena.
Setkáváme se s odlišnými názory pokud jde o to, zda
k prodeji nemovitostí, na kterých vázne zástavní právo ve
prospěch zajištěného věřitele, musí být při prodeji mimo
dražbu dán i souhlas insolvenčního soudu a věřitelského
výboru nebo jsou postačující pokyny zajištěného věřitele
podle § 293 IZ.

nebo výkon rozhodnutí, o kterých dosud nebylo
rozhodnuto, své účinky, včetně odpovídající
kompetence ins. správce tuto skutečnost potvrdit
pro účely výmazu poznámek z katastru
nemovitostí.

V praxi se stále častěji objevují dotazy, zda v případě
nepatrného konkursu podléhá dohoda o vypořádání SJM
zápisu vkladem nebo záznamem. Podle § 133 odst. 2
občanského zákoníku platí, že převádí-li se nemovitá věc na
základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru
nemovitostí, pokud zvláštní zákon nestanová jinak.
Ustanovení § 315 IZ přitom jinak nestanoví, řeší totiž otázku
účinnosti smlouvy, nikoliv vzniku vlastnického práva,
kterému účinnost smlouvy vždy musí předcházet.
Je nejasný osud společného jmění manželů při oddlužení.
Podle § 408 odst. 1 IZ o účincích schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku
náležícího do majetkové podstaty v době chválení oddlužení
obdobně ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení
konkursu. mezi účinky prohlášení konkursu patří mimo jiné i
zánik SJM. Zaniká tedy schválením oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty společné jmění manželů? A pokud ano,
zaniká pouze k majetku náležejícího do majetkové podstaty
v době schválení oddlužení, obecně však nadále trvá a
majetek nabývaný po schválení oddlužení lze nabývat opět
do SJM? Nebo SJM zaniká zcela a později nabývaný
majetek je v případě nabytí manželi v jejich podílovém
spoluvlastnictví? Nebo se tento účinek prohlášením
konkursu neuplatní a SJM nezaniká?

Považujeme za vhodné odstranit pochybnosti o
tom, že k nabytí vlastnického práva k nemovitosti
na základě dohody o vypořádání SJM uzavřené
v rámci nepatrného konkursu je nebytný vklad do
katastru nemovitostí, novelizací příslušného
ustanovení.

Nemá negativní zkušenosti
Při insolvenci nejsou zohledněny otázky týkající se
veřejného zájmu zohledněného v povinnostech organizací
dle báňských předpisů- zpeněžením dlužníkova podniku
jedinou smlouvou – jiné závazky (než pracovněprávní

Úprava § 289 a násl. insolvenčního zákona
minimálně v rozsahu stanovení výjimky pro
organizace ve smyslu ustanovení § 5a zákona č.
44/1988 Sb., resp. § 3a zákona č. 61/1988 Sb.

Navrhujeme upravit ustanovení § 293 tak, aby
bylo zřejmé, zda podmínky v tomto ustanovení se
přidávají k podmínkám uvedeným v § 289 IZ
nebo je naopak nahrazují.

Doporučujeme doplnit insolvenční zákon o
výslovnou úpravu problematiky SJM při
oddlužení, a to u obou forem oddlužení.

Zapracováno
Problém je řešen již stávající úpravou zákona, a to
tak, že ustanovení § 293 je lex specialis vůči
ustanovení § 289. V návrhu zákona dochází pouze
k explicitnímu vyjádření tohoto principu. Za účelem
zefektivnění institutu udělování pokynů ke správě
a zpeněžení zajištěného majetku se navrhuje změna
vycházející z principu udělování pokynů zajištěným
věřitelem, jehož pohledávka se uspokojuje ze
zajištění jako první v pořadí.
Zamítnuto
Jde o výkladový problém, nikoli o problém zákonné
úpravy insolvenčního zákona.

Zapracováno
V rámci revizní novely je zapracován institut
společného insolvenčního návrhu manželů spojeného
s návrhem na povolení oddlužení.

Zamítnuto
V tomto případě jde o otázku legitimní priority dané
úpravy, kterou zvolili zákonodárci přijetím
insolvenčního zákona. V případě, že je jedinou
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Mgr. Jan Krejčí
Jan.krejci@cbusbs.cz
545321274

Úřad vlády ČR
Úřad průmyslového vlastnictví
JUDr. Olga Švédová, e-mail:
osvedova@upv.cz
JUDr. Dana Neprašová, e-mail:
dneprasova@upv.cz
JUDr. Jana Hlavsová, e-mail:
jhlavsova@upv.cz

28.
29./57
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zákona č. 61/1988
Sb.6; § 27 odst. 7, § 31
odst. 6, § 36 a § 37a
zákona č. 44/1988 Sb.7

pohledávky dlužníkových zaměstnanců vzniklých do
účinnosti smlouvy) na nabyvatele údajně nepřecházejí. Nový
nabyvatel podniku zabývajícího se dlouhodobě hornickou
činností, nemá závazek k náhradě důlních škod, případně
následné sanace a rekultivace pozemků.

takovým způsobem, aby muselo být insolvenční
řízení, resp. v souvislosti s ním, vyřešen veškerý
majetek a závazky organizace (včetně těch, které
nespadají do insolvenčního řízení) a povinnost
oznámit zahájení řízení místně příslušným
orgánům státní báňské správy (obvodním
báňským úřadům) jako dotčeným orgánům řízení.
a rovněž upřesnění předmětných ustanovení
zákona č. 182/2006 Sb., tak, že prodat podnik
jedinou smlouvou lze pouze, pokud takový prodej
splní i požadavky dalších zákonů, pokud jsou jimi
stanovy (toto v provázanosti veškerého majetku
v souvislosti s insolvenčním řízením).

smlouvou převeden celý podnik dlužníka, je
základním cílem úpravy insolvenčního zákona
zachování provozu podniku, zejména jeho
obchodního chodu v hospodářském prostředí a
udržení pracovních míst. Úprava, kterou Český
báňský úřad navrhuje, by však prakticky
znemožňovala docílení tohoto záměru, protože
případný nový nabyvatel by o daný podnik ztrácel
zájem. Ustanovení § 291 IZ projde změnou v tom
smyslu, že se jasněji vymezí práva a povinnosti, která
přecházejí na nabyvatele.

§15, 17, 44 zákona č.
441/2003 Sb., o
ochranných známkách

Problémy v aplikaci insolvenčního zákona na řízení o
ochranních známkách podle zákona č. 441/2003 Sb.:

Jasně formulovat jednotlivá ustanovní, neúčinnost
smluv nahradit neplatnosti, stanovit informační
povinnost pro insolvenční soud i insolvenčního
správce pod sankcí.

1. Zapracováno
Do příslušných odstavců ustanovení § 264 IZ bude
doplněno „správnímu či jinému orgánu“.

1 .Z ustanovení § 264 odst. 1insolvenčního zákona není
jasné, zda věta „dnem, kdy soudu došel jeho návrh na
pokračování v řízení, se insolvenční správce stává
účastníkem řízení místo dlužníka“ se použije i na přerušená
správní řízení, zda pod pojmem soud se myslí i správní
orgán.
2. § 236 odst. 1 insolvenčního zákona „neúčinností právního
úkonu není dotčena jeho platnost“. Do rejstříku ochranních
známe se zapisuje na základě např. smlouvy o převodu nový
vlastník ochranné známky, dnem zápisu převodu nastávají
účinky vůči třetím osobám. V době, kdy ještě nebyla soudem
založena neúčinnost smlouvy o převodu a a ni zahájeno
insolvenčníhí řízení, mohlo dojít např. ke zřízení zástavního
práva, k dalšímu převodu či k uzavření licenčních smluv,
tyto skutečnosti byly zapsány do rejstříku. Není jasné, zda
jsou tyto smlouvy neúčinné či neplatné. Rejstříkový stav
zachycuje platný právní stav, účinky jsou dány zákonem o
ochranných známkách. Úřad nemůže vymazat vlastníka
ochranné známky na základě rozhodnutí o neúčinnosti
smlouvy. Podle § 15 odst. 3 zákona o ochranných známkách
je převod přip. Přechod vůči třetím osobám účinný dnem
zápisu do rejstříku, zástavní právo vzniká podle § 16 zákona
zápisem do rejstříku.

2. Částečně zapracováno
V rámci revizní novely došlo k formulačním
zpřesněním vybraných ustanovení týkajících se
neplatnosti a neúčinnosti.
3. Zamítnuto
Prohlášením konkursu přechází právo nakládat s
majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění
povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s
majetkovou podstatou na insolvenčního správce.
4. Zamítnuto
Nedostatek nevyžaduje legislativní změnu
důslednější dodržování ustanovení § 139 IZ.

ale

5. Zamítnuto
Insolvenční zákon je vždy lex specialis vůči zákonu
o ochranných známkách.

3. Není zřejmé, zda k zániku plných mocí udělených
dlužníkem např. patentovému zástupci dochází teprve
zahrnutím ochranné známky či jiného průmyslového práva
do majetkové podstaty a zda by měl insolvenční správce
Úřad průmyslového vlastnictví o této skutečnosti
informovat.
4. § 139 odst. 1 písm. h) insolvenčního zákona. rozhodnutí
není vždy doručováno, týká se i případů, kdy ochranná
známka je do majetkové podstaty zahrnuta později. Pokud
tak neučiní insolvenční správce, nebo třetí osoba, Úřad
informaci nemá.
5.V jakém vztahu je insolvenční zákon k zákonu o
ochranných známkách? Lex specialis?
6
7

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon
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Zákon č. 182/2006 Sb.
§§419-422

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 170 písm. d)
zákon č. 280/2009 Sb.,
§ 243 odst. 3 a § 251
odst. 1

Úřad vnímá nadále jako problematické, že v souladu s § 419
odst. 2 insolvenčního zákona se součástí veřejně přístupného
insolvnčního rejstříku
i kompletní insolvenční spis.
v souladu s § 422 odst. 1 IZ soud může rozhodnout na žádost
FO, která učinila příslušné podání, o tom, že některé
z osobních údajů této FO , obsažené v podání , nebudou
v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost
lze podat nejpozději společně s podáním, o které jde. Rovněž
je nepřípustné žádat o jakousi generální výjimku pro všechna
budoucí podání. Jméno a příjmení takové FO insolvenční
soud zveřejní vždy. Možnost požádat o zveřejnění údajů se
ovšem týká pouze jednotlivých podání, nikoli i dalších listin,
které jsou součástí insolvenčního spisu. Insolvenční spis
obsahuje různé množství informací, na nichž mohou mít
zájem různe subjeky, at už se jedná o věřitele, další dlužníky
nebo jiné osoby. každá z těchto osob má přitom zájem o
rozdílné informace. Je otázkou, zda plošné zveřejnění všech
údajů s neomezeným přístupem všech subjektů, bez nutnosti
prokazovat právního zájmu, neznamená natolik masivní
zásah do práv osob, že tento neodpovídá zásadě
proporcionality.
Z praxe dále vyplývá, že soud účastníky neupozorňuje na
možnost požádat o znepřístupnění určitých osobních údajů
v insolvenčním rejstříku dle §422 odst. 3 IZ. V souladu s § 7
odst. 1 IZ platí, že „pro insolvenční řízení a pro incidenční
spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního
řádu, na kterých tento zákon jinak nebo neí-li takový postup
v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení
.“ v souladu s § 5 o.s.ř. platí, že soudy poskytují účastníkům
poučení o jejich procesních právech a povinnostech. Toto
poučení by měly soudy v případě poučení o právu podat
žádost o zneveřejnění údajů účastníkům řízení poskytovat
vždy.
Podle § 170 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb. se v
insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení
úpadku, není-li stanoveno jinak, rovněž mimosmluvní
sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za
nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální
zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost
zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku.

Jako vhodné řešení se jeví upravit možnost žádat
o zneveřejnění údajů obsažených v insolvenčním
spise podobně jako v případě dle § 422 odst. 1 IZ.
Tuto žádost by pak byla osoba oprávněná podat
kdykoliv
po
dobu
zpracování
údajů
v insolvenčním rejstříku. Soud by měl jednotlivé
žádosti posuzovat individuálně s ohledem na
okolnosti případu a odůvodněnost zveřejnění
údajů na základě zásady proporcionality.
Rozhodnutí soudu by pak mělo být v souladu
s principem právního státu náležitě odůvodněno.

Zamítnuto
Po proběhlé diskusi bylo zhodnoceno, že současná
právní úprava insolvenčního rejstříku je významným
prostředkem transparentnosti insolvenčního práva.
Zveřejňování písemností z insolvenčního spisu
významně přispívá k snižování transakčních nákladu
na insolvenční řízení a pomáhá odstraňovat
informační asymetrii mezi účastníky řízení.
Podle § 422 odst. 2 insolvenčního zákona, u každého
podání, které bude insolvenčnímu soudu doručeno,
provede insolvenční soud úpravu znemožňující
v insolvenčním rejstříku zveřejnit údaje o fyzické
osobě, která není autorem podání, výjimkou jsou
pouze jméno a příjmení fyzické osoby. O takovou
ochranu údajů nemusí označená fyzická osoba žádat,
insolvenční soud tak činí automaticky.
Ministerstvo spravedlnosti vzhledem k citlivosti
údajů obsažených v seznamu majetku navrhuje
změnu, podle které dojde k zveřejnění seznamu
majetku dlužníka v insolvenčním rejstříku až po
rozhodnutí o úpadku v případě, že insolvenční řízení
bylo zahájeno z iniciativy věřitele.

S ohledem na popis zkušenosti uvedený
v příslušné položce výše se navrhuje ve spolupráci
s gestorem zákona č. 280/2009 Sb. sjednotit
terminologii daných ustanovení tak, aby bylo
zřejmé, co je předmětem úpravy, a nevznikaly
aplikační problémy s dopady do práv a povinností
účastníků insolvenčního řízení.

Zapracováno
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené správními orgány
zvláštní skutkovou podstatou.

Podle § 243 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb. pak ode dne
účinnosti rozhodnutí o úpadku nevzniká k daňové
pohledávce, která není pohledávkou za majetkovou
podstatou, úrok z prodlení.
Podle § 251 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. pak daňovému
subjektu vzniká povinnost uhradit penále z částky doměřené
daně tak, jak byla stanovena oproti poslední známé dani, ve
výši stanovené v tomto ustanovení dale.
Je třeba jednoznačně určit vztah insolvenčního zákona - §
170 písm. d) a daňového řádu - § 243 a § 251, popřípadě
sjednotit užívanou terminologii pro zamezení aplikačním
problémům – viz příklady výše. Ze současného znění není
zřejmé, zda se vždy jedná se o výjimku uvedenou v § 170
odst. d) insolvenčního zákona, tj. o pohledávky, které nejsou
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zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 263, § 264 a § 266

vyloučeny ze způsobu řešení o úpadku. Je třeba posoudit,
zda se jedná skutečně o penále za nezaplacení daní (resp.
penále z částky doměřené daně - § 251 daňového řádu) nebo
jsou to úroky z prodlení s ohledem na § 243 odst. 3
daňového řádu, a to i s ohledem na znění zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
kdy byl v § 63 původní pojem penále nahrazen novým
pojmem úrokem z prodlení (novelizace od 1. 1. 2007
zákonem č. 230/2006 Sb.).
1.V § 266 odst. 1 písm. l) insolvenčního zákona je uvedeno,
že se nepřerušují ta řízení, ve kterých je dlužník jediným
účastníkem. Ve správních řízeních vedených u ČTÚ se
kromě řízení sporných, také vedou řízení o žádosti, týkající
se podnikatelské činnosti, kdy dlužník (žadatel) je jediným
účastníkem tohoto správního řízení a žádá si např. o
přidělení čísel nebo rádiových kmitočtů zejména pro
podnikatelskou činnost. Z tohoto rozhodování pak vyplývá i
povinnost platební (úhrada poplatků za využívání čísel nebo
kmitočtů) apod. Z § 264 sice vyplývá, že se přerušují
všechna řízení, ať dlužník (podle insolvenčního zákona) je
na straně navrhovatele nebo odpůrce. Pokud je na straně
navrhovatele a má mu být plněno, pak je na insolvenčním
správci, aby navrhl pokračování správního řízení.
2.V oblasti mimosmluvních sankcí jako nároků vyloučených
z uspokojení v průběhu insolvenčního řízení i nadále platí, že
se jedná zejména o pokuty ukládané správními úřady, o
správní sankce ukládané opět správními orgány podle
zvláštních zákonů a též o peněžité tresty ukládané soudy
podle trestního zákona. Insolvenční zákon však pro určitý
druh veřejnoprávních sankcí stanoví výjimku, která se týká
penále vzniklého před rozhodnutím o úpadku, které se váže k
daním, poplatkům, clům, pojistnému na sociální
zabezpečení, příspěvkům na státní politiku zaměstnanosti
nebo pojistnému na veřejné zdravotní pojištění. V daném
kontextu je však nutno upozornit, že zákon č. 337/1992 Sb. ,
o správě daní a poplatků, byl s účinností od 1. 1. 2007
novelizován zákonem č. 230/2006 Sb. , který dosavadní
institut penále nahradil v § 63 novým institutem úroku z
prodlení. Úrok z prodlení by pak podle této nové právní
úpravy měl platit daňový dlužník, který je v prodlení, tedy
ten, kdo nezaplatil splatnou daň nejpozději v den její
splatnosti. Penále, pro které je v insolvenčním zákoně
koncipována tato výslovná výjimka, má od 1. 1. 2007 zcela
jiný charakter, poněvadž podle § 37b SpDP se již nejedná o
sankci za pozdní úhradu daně, ale o sankci za nesprávně
stanovenou daňovou povinnost. Z toho důvodu by bylo
vhodné, aby právní úprava v insolvenčním zákoně byla
terminologicky sjednocena s právní úpravou v zákoně č.
337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, neboť je zřejmé, že
zákonodárce chce touto výjimkou postihnout sankci z titulu
úroku z prodlení za pozdní úhradu daňové povinnosti za
období do rozhodnutí o úpadku, a nikoli sankci za
nepřiznanou či neodůvodněně sníženou daňovou povinnost.

S ohledem na popis zkušenosti uvedený
v příslušné položce výše se navrhuje upřesnit
vztah § 263, 264 a § 266 insolvenčního zákona, tj.
jednoznačně určit, která řízení vedená před
správními orgány a soudy se přerušují či nikoliv a
jakým aktem či zda k tomuto dochází přímo ze
zákona. Popřípadě by bylo účelné právní úpravu
v tomto ohledu sjednotit a tím i zjednodušit
aplikační praxi.

1. Zapracováno
Návrh
předpokládá
doplnit
obecnou
část
insolvenčního zákona o účinky rozhodnutí o úpadku
na probíhající soudní, správní a jiná řízení
o pohledávkách, která se v insolvenčním řízení
neuspokojují a doplnit tak úpravu obsaženou
v ustanovení § 266 IZ. K přerušení řízení dochází ze
zákona a není k tomu třeba žádné rozhodnutí soudu.
Viz návrh § 140a insolvenčního zákona.
2. Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené správními orgány
zvláštní skutkovou podstatou.
3. Zamítnuto
Formu komunikace s účastníky soudního, správního
či jiného řízení upravují příslušné procesní předpisy,
V tomto směru není třeba zásah do insolvenčního
zákona.

Z hlediska aplikační praxe a různosti typů řízení (o právech,
o povinnostech, o obojím) by mělo být jednoznačně
zákonem stanoveno, jaká, zde konkrétně správní řízení, se
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přerušují či zda se nepřerušují, aby nemohlo docházet
k různému výkladu a aplikaci.
3.Rovněž by měl být v § 263 uveden způsob – forma, jakým
se účastník či účastníci správního řízení o přerušení řízení
vyrozumí (např. usnesením).
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§ 109 odst. 1 písm. c)
Insolvenčního zákona
§ 303 a násl.
Občanského soudního
řádu

Státní úřad pro jadernou bezpečnost uložil ve správním
řízení dlužníkovi, držiteli povolení uděleného Státním
úřadem pro jadernou bezpečnost, pokutu za porušení
atomového zákona č. 18/1997 Sb. Dlužník po právní moci
rozhodnutí pohledávku neuhradil, protože je v likvidaci.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost provedl přihlášení
pohledávky do likvidace. Následně zahájené insolvenční
řízení bylo soudem pro nedostatek majetku a předlužení a
z důvodů neuhrazení zálohy na náklady insolvennčního
řízení zastaveno.
Stávající úprava účinků, spojených se zahájením
insolvenčního řízení, včetně dalších „fází“ insolvenčního
řízení je taková, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by
postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný
majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit,
nelze jej však provést (viz primárně ust. § 109/1, písm. c)
Insolvenčního zákona).
Tyto účinky převážně přetrvávají i v dalších „fázích“
insolvenčního řízení, pokud není tímto zákonem (případně
rozhodnutím soudu) stanoveno jinak.
Problematickou situací je, že insolvenční zákon (dále jen
„IZ“) blíže nespecifikuje (žádným způsobem se s tím
nevypořádává ani důvodová zpráva) co ve vztahu k výkonu
rozhodnutí či exekuci znamená „lze nařídit“ a „nelze
provést“.
Uvedená problematika se týká zejména
exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního
ústavu.
Občanský soudní řád upravuje
výkon rozhodnutí
přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu. Výkon
rozhodnutí, či exekuce se sestává ze dvou „fází“, a to
nařízení a provedení, jednak tedy ve smyslu úpravy IZ a
shodně i ve smyslu OSŘ. OSŘ pro fázi nařízení výkonu
rozhodnutí stanovuje, aby s pohledávkou, na niž se výkon
rozhodnutí vztahuje, nebylo nakládáno (viz ust. §304 OSŘ),
tzn. do fáze „lze nařídit“ (jak shodně terminologicky a
patrně i obsahově stanovuje i IZ) spadá i neumožnění
nakládání s exekuovanou pohledávkou na běžném účtu (tedy
její faktické blokování ve prospěch nařízené exekuce).
Provedení výkonu rozhodnutí znamená odepsání vymáhané
pohledávky a vyplacení oprávněnému (viz ust. §307 a násl.
OSŘ) (tedy faktické odblokování prostředků na účtu).
Zcela odlišné právní názory panují a to i mezi jednotlivými
soudci na výklad ustanovení „nelze provést“ ve vztahu
k prostředkům na účtu blokovaným z důvodu exekuce
v jednotlivých fázích insolvenčního řízení, zejména v těch,
ve kterých má dispoziční právo dlužník. První skupina
názorů opírající se o text insolvenčního zákona zastává
názor, podle kterého má osoba s dispozičními oprávněními
nárok na uvolnění blokovaných prostředků na účtu ve
prospěch nařízené a dosud neukončené exekuce (tj. i dlužník
v určitých fázích insolvenčního řízení včetně je fáze před
zahájením insolvenčního řízení - moratorium dle §125 IZ a
fázi do rozhodnutí soudu o způsobu řešení insolvence). Na

Pro odstranění pochybností je nutné výslovně
upřednostnit insolvenční zákon jako lex specialis
vůči občanskému soudnímu řádu při souběhu
exekučního
a
insolvenčního
řízení
a
v insolvenčním
zákoně
výslovně
upravit
jednoznačně, čeho má být ve vztahu
k blokovanému majetku (zejména blokovaným
prostředkům na účtu) dosaženo.

Zapracováno
Návrh zákona vymezuje vztah insolvenčního práva
a exekučního práva. Podrobně viz návrh zákona.

Jako nejvhodnější se jeví posunout účinek dle
stávajícího ustanovení § 109 odst. 1 písm. c
insolvenčního zákona až k okamžiku prohlášení
úpadku a doplnit výslovné ustanovení o tom, že
nařízené exekuce se ruší a nové nelze po dobu
trvání insolvenčního řízení nařídit „Od prohlášení
úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
není možné exekuci nařídit Rozhodnutím o
způsobu řešení úpadku se nařízená exekuce
ruší..“
Pokud by bylo předchozí řešení příliš radikální,
bylo by řešením stanovení možnosti pro soud
rozhodnout o případné blokaci prostředků na účtu.
Např. úpravou v § 109 „Výkon rozhodnutí či
exekuci, která by postihovala majetek ve
vlastnictví dlužníka , jakož i jiný majetek, který
náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, dlužník
však není nařízeným výkonem rozhodnutí či
exekucí omezen v nakládání
s postiženým
majetkem pokud insolvenční soud nerozhodne
jinak“.
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druhé straně jsou názory opírající se o výklad účelu exekuce
a insolvenčního řízení, které zastávají názor, že prostředky
nelze z pouhého důvodu zahájení insolvenčního řízení
dlužníkovi uvolnit.
Banky jako poddlužníci jsou pak z důvodu předejití sporu
nuceny dotazovat se u příslušných insolvenčních soudů, jak
postupovat. Již v několika případech byl tento postup
aplikován, a to pro fázi rozhodnutí o úpadku (soud vydal dle
§§88,113 IZ předběžné opatření, kterým umožnil nakládat i
s exekučně blokovanými prostředky) a dále i pro fázi
moratoria dle §125 IZ (soud vyslovil názor, že nakládat
s exekučně blokovanými prostředky nelze).
Vzhledem k počtu blokovaných účtů z důvodu exekuce, u
jejichž majitelů je následně zahájeno insolvenční řízení
(statisíce účtů) se jedná o zcela zásadní problematiku, která
si vyžaduje zpřesnění zákonné úpravy.
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§ 136 odst. 1 písm. b, §
253 Insolvenčního
zákona

V praxi jsou rozdílné právní názory na aplikace § 253
(smlouvy o vzájemném plnění) na smlouvy o účtech,
zejména s ohledem na jejich ukončování po prohlášení
konkursu.
Rozhodnutí o úpadku obvykle obsahuje výzvu, aby osoby,
které
mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění
neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci.
Vzhledem k tomu, že dlužník má z titulu smlouvy o účtu
(rámcové smlouvy) pohledávku za bankou, na straně banky
je pak závazek vůči dlužníkovi a plnění by tedy mělo být
poskytováno správci nikoli dlužníkovi. V případech, kdy je
s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení
oddlužení, kdy v rozhodnutí o úpadku je uvedena tato výzva,
dochází při neposkytnutí plnění dlužníkovi ( a když
insolvenční správce nereaguje) k nepříjemným situacím, a
to jak pro banku tak zejména pro dlužníka

Zpřesnit text § 136 odst. 1 a § 253 tak, aby bylo
zcela zřejmé, že se na smlouvy o účtech (závazky
banky z titulu vedení účtu pro dlužníka v úpadku)
nevztahuje.
V důvodové zprávě uvést příkladmý výčet a bližší
vysvětlení pojmu „smlouvy o vzájemném plnění“.

Zapracováno
Navrhuje se, aby v průběhu oddlužení a reorganizace
platily přiměřeně ustanovení § 253 až § 260 IZ
přiměřeně i pro oddlužení a reorganizaci. Zároveň se
doporučuje stanovit speciální lhůtu pro přihlášení
pohledávky
na
náhradu
škody
způsobené
odstoupením od smlouvy. Viz návrh zákona.
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Insolvenční zákon a §
511 a další ustanovení
o společném jmění
manželů v Občanském
zákoníku

Insolvenční zákon nedává zcela jednoznačnou odpověď na
způsob řešení insolvence v případě pohledávek v SJM.
V praxi nastávají sporné situace v případě, kdy je v úpadku
jeden z manželů a po půl roce podá návrh na insolvenci
druhý z manželů. Za této situace existují rozdílné právní
názory na otázku v jaké výši přihlásit pohledávku (
konkrétně výši úroku, neboť vůči manželi, který dosud nebyl
v insolvenci úroky nadále běží )
Nejasná právní úprava se týká minimální hranice pro
uspokojení věřitelů v případě řešení insolvence oddlužením
splátkovým kalendářem. Podle § 511 OZ věřitel je u
solidárního závazku oprávněn požadovat plnění na
kterémkoli ze spoludlužníků, a každý ze spoludlužníků
odpovídá za úhradu celé pohledávky, kdy pouze plněním 1 ze
spoludlužníků zaniká v rozsahu tohoto plnění povinnost 2.
spoludlužníka.
Máme konkrétní zkušenosti se zamítáním pohledávky
z důvodu „duplicity“. V praxi je pak rozdílná praxe týkající
se řízení, kdy jsou vedena buď dvě odlišná řízení nebo je
řízení spojeno.
Vzhledem k právním důsledkům společného jmění manželů
by také měl být nastaven systém vedení insolvence v ISIRU
zohledňující propojení těchto řízení, např. společnou či
„propojenou“ spisovou značkou.
V současné době je stav takový, že přihlášení věřitelé,
jejichž pohledávka byla popřena, jsou závislí (ve smyslu §

Výslovně upravit, že v případě spojení
insolvenčních řízení manželů s majetkem v SJM
bude:
 v případě oddlužení solidární pohledávka
uspokojena do 60%, případně, že lze
pohledávky přihlásit vůči každému z manželů,
a přitom se nebudou přihlášky posuzovat jako
duplicitní pohledávky.

Zapracováno
V rámci revizní novely bude zapracován institut
společného insolvenčního návrhu manželů spojeného
s návrhem na povolení oddlužení, který bude
vycházet z toho, že podaný insolvenční návrh musí
být řešen jako společný pro oba manžele i v případě
rozpadu manželství po zahájení řízení. Podá-li
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení jen jeden z manželů, řeší se jen jeho
závazky a to i při osvobození.
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§ 29 Insolvenčního
zákona



při oddlužení jen jednoho z manželů by měl
soud zároveň zkoumat a posoudit majetkové
poměry druhého manžela a zvážit, zda-li
nebudou oddluženi oba v rámci jednoho řízení



spis v ISIR veden pod spisovými značkami
s vyhledatelným propojením.

pokud je to možné, určovat pro insolvenční řízení
jednoho insolvenčního správce.

Doplnění ust. § 29 odst.1 – „Jestliže v důsledku
dodatečného zjištění pohledávky přihlášeného

Zapracováno
Hlasovací právo věřitele je zpětně přezkoumatelné
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51 IZ) na rozhodnutí schůze věřitelů, zda jim přináleží
hlasovací právo. Tím dochází k situaci, kdy přihlášený
věřitel, který má významnou pohledávku a současně je
popřen při přezkumném jednání často nemůže hlasovat
(hlavně v otázce odvolání a ustanovení inslovenčního
správce - § 29).
Domníváme se, že by bylo vhodné ošetřit situaci, kdy sice
dojde k popření pohledávky takovéhoto přihlášeného
věřitele, ale dodatečně, či v rámci soudního řízení, je jeho
(rozhodující) pohledávka zjištěna.
.
Insolvenční zákon výslovně neupravuje pravomoci
prozatímního věřitelského výboru.

věřitele dojde k takové změně, která by měla vliv
na výsledek usnesení věřitelů podle § 29 odst. 1,
může usnesení podle § 29 odst. 1 přijmout i
schůze věřitelů, která následuje po této změně“.

v rámci odvolacích důvodů proti rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku. Viz návrh ustanovení § 52
odst. 3 IZ.

Upřesnit pravomoci prozatímního věřitelského
výboru.

Zamítnuto
Nebyly detekovány pochybnosti ohledně rozsahu
pravomocí prozatímního věřitelského výboru.

Při řešení úpadku reorganizací má zajištěný věřitel nárok na
úroky v „rozsahu zajištění“, které jsou splatné, jakmile
„znalec ocení hodnotu zajištění“. Po dobu, kdy je zajištěný
věřitel v prodlení se zaplacením ½ odměny a hotových
výdajů uhrazených znalci, se jeho pohledávka neúročí.
V konkrétním případu reorganizace byl vypracován znalecký
posudek a správce nevyzval zajištěné věřitele ke splnění
povinnosti dle §157 odst.1 IZ. Zajištěným věřitelům tedy
nebyla známa ani výše odměny ani nákladů znalce ani jakým
způsobem mají svou povinnost dle §157 odst.1 splnit. Přesto
správce/dlužník odmítá plnit zajištěným věřitelům úroky za
období ode dne vypracování znaleckého posudku. Zákonnou
úpravu v tomto bodu považujeme za nedostatečnou, když
nikde nestanoví lhůtu, ve které má věřitel svojí povinnost
podle §157 odst.1 splnit.
Stejně tak by měla být upřesněna splatnost úroků stanovená
v §171 odst.4 IZ, neboť by měla být vázána až na schválení
znaleckého posudku schůzí věřitelů.

1.Doplnění textu §157 odst. 1 IZ např. takto :
„Zajištění věřitelé uhradí do majetkové podstaty
společně a nerozdílně polovinu odměny a
hotových výdajů uhrazených znalci, a to ve lhůtě
stanovené ve výzvě insolvenčního správce; mezi
sebou se .....“
2,Doplnění textu §171odst. 4 IZ např. takto : „......
a splatné jsou měsíčně počínaje měsícem
následujícím po měsíci, ve kterém schůze věřitelů
schválila znalecký posudek, ve kterém znalec
ocenil hodnotu zajištění.“

1.Zamítnuto
Problém § 157 IZ je už řešen judikaturou vyšších
soudů.
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§ 157 odst. 1 ve
spojení s §171 odst. 4
Insolvenčního zákona
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§ 209 Insolvenčního
zákona

Stávající úprava dostatečně nemotivuje
insolvenčního
správce zjistit majetek i mimo Českou republiku. Je pak zde
reálné riziko, že majetek dlužníka nacházející se mimo
Českou republiku nebude zahrnut do majetkové podstaty
dlužníka. Přitom již nyní existují, nebo se připravují
instituty, které mohou pomoci vyhledání majetku
zjednodušit, např. Evropský příkaz k obstavení účtu.

Stanovit opatření k povinnosti insolvenčního
správce ohledně zjištění majetku i mimo ČR,
zejména v rámci zemí Evropské unie.

Zamítnuto
Tato povinnost plyne z insolvenčního zákona.
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§ 224 Insolvenčního
zákona, katastrální
zákon

V konkrétním případě došlo k tomu, že věřitel si nechal
dlužníkem zřídit zástavní právo k nemovitostem ve
vlastnictví dlužníka. Následně, v rámci insolvenčního řízení
na třetí subjekt, insolvenční správce zahrnul majetek
dlužníka do majetkové podstaty třetí osoby, a to z důvodu
neplatnosti smlouvy o dílo uzavřené mezi třetím subjektem a
dlužníkem. Došlo k tomu až po přezkumném jednání. Tím
nastala situace, kdy nemovitost, na které vázne zástavní
právo věřitele, byla zahrnuta do majetkové podstaty třetí
osoby, která je v úpadku a řešeném formou konkursu, takže

Dle ust. § 224 dost. 1 se vyrozumívá ten, komu
sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu
uplatňuje své právo. Pro tento účel by se jevilo
vhodné doplnit-rozšířit okruh informovaných
osob i o ty, v jejichž prospěch je nemovitost
zajištěna (zástavní věřitele). Tyto by pak měly
možnost podat, stejně jako vlastník nemovitosti,
žalobu na vyloučení, aby tak mohly hájit svá
práva. Současně by jim měla být dána možnost
dodatečné lhůty pro přihlášení své pohledávky

Zamítnuto
Ustanovení § 224 IZ prochází formulační úpravou
navazující na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
31. 5. 2012, sp.zn. 29 Cdo 4034/2011. V otázce
rozšíření okruhu osob, které má insolvenční správce
vyrozumívat nebylo dosaženo konsenzu.

2. Zamítnuto
Ustanovení § 171 odst. 4 IZ představuje pouze
problém interpretace. Počátek povinnosti dlužníka
splácet měsíčně úroky ze zajištěné pohledávky je
vázán dále na okamžik, kdy bude ukončen postup
popsaný v § 153 až § 156 IZ. Rozhodujícím bude
okamžik, kdy insolvenční soud vydá rozhodnutí
o ceně majetkové podstaty (§ 155 odst. 4 IZ).
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§ 229 insolvenčního
zákona
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§ 140 odst. 1 ve
spojení s § 229 odst. 3
Insolvenčního zákona

se předpokládá její zpeněžení a tím zánik zástavního práva
věřitele, který nemá a ani nemůže mít v daném řízení
uplatněný svůj nárok na uspokojení ze zajištění. Lhůta pro
přihlášení pohledávek je prekluzivní, takže pohledávku
z titulu zástavního práva zřejmě nelze dodatečně přihlásit.
Pokud zůstane nemovitost v majetkové podstatě třetí osoby,
tak pak má věřitel zřízené zástavní právo od nevlastníka. Dle
současné právní úpravy, která je speciální k úpravě obsažené
v občanském zákoníku, neexistuje možnost, jak by mohl
věřitel uplatnit, respektive bránit svá práva, protože mu
zákon nepřiznává ani právo (povinnost insolvenčního
správce či soudu) na informaci o úkonu zahrnutí-soupisu.
Obdobná je situace kdy v úpadku je pouze jeden z manželů
a insolvenční správce zahrne do majetkové podstaty
nemovitost, která je dle záznamů v KN majetkem druhého z
manželů, jež v úpadku není (z titulu SJM) a stane se tak, až
po uplynutí lhůty stanovené pro přihlášky pohledávek. V
těchto případech hrozí reálné riziko, že věřitel pohledávky
neuplatní a přijde o možnost uspokojení ze zástavy. Problém
je zejména tam, kde dlužníkem z úvěru je pouze ten z
manželů, který vlastní zástavu (dle záznamu v KN) a tam,
kde dojde ke změně vlastníka zástavy bez vědomí zástavního
věřitele.
Problém neexistující povinnosti informovat aktuálního
zástavního věřitele je znásoben i tím, že ke změně v osobě
zástavního dlužníka může dojít zcela nezávisle na vůli a bez
vědomí zástavního věřitele.
§ 229 ani další ustanovení neupravují dispoziční oprávnění v
době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení
úpadku. Stávající řešení výkladovým stanoviskem "skupiny
22" je nesystémové.

v předmětném konkursním řízení nebo by byla
stanovena fikce (jako v případě § 237 odst.4)
přihlášení takového nároku.

Podle stávajícího textu IZ se dospělo výkladem k tomu, že
v období od zjištění úpadku až do rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku má dispoziční oprávnění k majetkové podstatě
dlužník (samozřejmě omezená od zahájení IŘ v §111 IZ,
případně předběžným opatřením soudu). Tento stav je
v praxi velmi nežádoucí u případů, kdy soud nespojí
rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o prohlášení konkursu
nebo povolením reorganizace. Správce je tak omezen ve své
činnosti a zákon mu neumožňuje, pokud dlužník aktivně
nespolupracuje (což je ovšem výjimečný jev zejm. při
věřitelských návrzích), činit některé kroky nutné k zajištění
majetkové podstaty (zejm. nakládat s dlužníkovými účty a
hradit některé pohledávky za podstatou nutné k udržování
majetkové podstaty, např. platby za energie, uzavřít pojistné
smlouvy k majetku v majetkové podstatě, vymáhat
dlužníkovy pohledávky, aby zabránil jejich promlčení či
prekluzi). Stávající úprava tak umožňuje, dokonce i po
zjištění úpadku, dlužníkovi činit právní úkony, které jsou
stiženy pouze sankcí neúčinnosti a nikoli neplatnosti, čehož
dlužníci zneužívají.
Praxe tedy ukazuje jako vhodnější zavést obecný princip to,
že zjištěním úpadku přejdou všechna dispoziční oprávnění

Změnou poslední věty textu §140 odst. 1 IZ např.
takto : „Právo nakládat s majetkovou podstatou
přechází rozhodnutím o úpadku na insolvenčního
správce, nestanoví-li tento zákon jinak“
V § 148 odst.2 na konec textu doplnit větu : „V
případě, že soud rozhodne o způsobu řešení
úpadku tak, že povolí reorganizaci, nepřechází
právo nakládat s majetkovou podstatou na
insolvenčního správce“
V § 148 odst. 2 na konec textu doplnit větu : „V
případě, že soud rozhodne o způsobu řešení
úpadku tak, že povolí oddlužení, nepřechází právo
nakládat s majetkovou podstatou na insolvenčního
správce“
Změnit text § 229 odst. 3 písm. b) na text :
„insolvenční správce v době od zjištění úpadku“

Zároveň doplnit do IZ a katastrálního zákona
povinnost insolvenčního správce oznámit katastru
nemovitostí či jinému rejstříku věcí či zástav
zapsání věci do majetkové podstaty se stanovením
maximální lhůty pro splnění této povinnosti. S tím
spojit povinnost registrů údaj vyznačit, např.
v katastru nemovitostí poznámkou

Zpřesnit text tak, aby bylo jednoznačné dispoziční
oprávnění v době od rozhodnutí o úpadku do
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.

Zapracováno
Návrh předpokládá precizaci ustanovení § 229 IZ.
Osobou s dispozičními oprávněními v období od
vydání rozhodnutí o úpadku do vydání rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku je ve smyslu výkladového
stanoviska expertní skupiny S 22 č. 1/2008 dlužník.
Zároveň se navrhuje zdůraznit povinnosti osoby
s dispozičními oprávněními. Viz návrh zákona.
Výkladové stanovisko na
http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupinas22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.
Zapracováno
Návrh předpokládá precizaci ustanovení § 229 IZ.
Osobou s dispozičními oprávněními v období od
vydání rozhodnutí o úpadku do vydání rozhodnutí
o způsobu řešení úpadku je ve smyslu výkladového
stanoviska expertní skupiny S 22 č. 1/2008 dlužník.
Zároveň se navrhuje zdůraznit povinnosti osoby
s dispozičními oprávněními. Viz návrh zákona.
Výkladové stanovisko na
http://insolvencnizakon.cz/expertni-skupinas22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.
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§ 290 odst. 2, § 291
insolvenčního zákona

na správce a pouze v případech, kdy bude rozhodnuto o
řešení úpadku způsobem, kdy s majetkovou podstatou má
nakládat dlužník, budou mu tímto rozhodnutím dispoziční
práva vrácena, neboť to bude přáním věřitelů.
V případě zpeněžení majetkové podstaty není upravena
situace, kdy je nemovitost zatížena předběžným opatřením
dle občanského soudního řádu. Insolvenčním zákonem není
upraveno, za jakých podmínek předběžné opatření zanikne.
V praxi je problém zpeněžit majetek – nemovitost v rámci
insolvenčního řízení, na kterém vázne předběžné opatření.

K § 290 - Text zákona je nejasný, pokud jde o udělování
souhlasu insolvenčním soudem při zpeněžování podniku
jedinou smlouvou. Soud dává souhlas s prodejem podniku
(nikoli s textem smlouvy). Soudy udělují souhlas s prodejem
majetku mimo dražbu dle § 289 odst. 1. Při následném
uzavření smlouvy není jasné, zda uzavření konkrétní
smlouvy ještě podléhá dalšímu souhlasu soudu.
K § 291 – Text zákona je nejasný, protože z textu zákona
není zřejmé, jaká práva a povinnosti přecházejí na
nabyvatele podniku. V praxi jsme se setkali s odlišným
výkladem přechodu práv a povinností například
z vystavených bankovních záruk, smlouva o účtu, ze které
vyplývá povinnost úhrady poplatků. Stejný problém se
vztahuje k pohledávkám za podstatou.
Při existenci plurality zajištěných věřitelů u jedné zástavy
nelze vždy, i s vynaložením veškerého úsilí, dosáhnout
společného pokynu. V praxi se setkáváme s tím, že pokud
nedojde k vydání společného pokynu, insolvenční správce
odmítá delší dobu jakkoliv postupovat (pokud nehrozí zkáza)
a trvá na společném pokynu, i za situace, kdy je zřejmé, že
shoda zajištěných věřitelů není možná. Dochází
k prodlevám, které mohou mít vliv na výtěžek zajištění. V
případě, kdy společný pokyn zajištěných věřitelů nebude
vydán, by měl být insolvenční správce ze zákona povinen
postupovat stejně, jako kdyby společný pokyn dán byl a on
ho odmítl. Tudíž by měl povinnost požádat o přezkoumání
v rámci dohlédací činnosti insolvenční soud.
V praxi se vyskytly pochybnosti o tom, zda při prodeji
zajištění mimo dražbu, je insolvenční správce vázán pokyny
zajištěného věřitele do té míry, že není k tomuto kroku,
třeba předchozího souhlasu soudu a věřitelského výboru
předpokládaného § 289 odst. 1, respektive zda nabytí
účinnosti navazující kupní smlouvy je podmíněno těmito
souhlasy.
V praxi se také stává, že na zastavené nemovitosti vázne více
zástavních práv s rozdílným pořadím, obvykle jsou
pohledávky v dalším pořadí zanedbatelné výše ve srovnání
s pohledávkou
v prvním
pořadí.
Zástavní
věřitel
s pohledávkou zajištěnou v prvním pořadí navrhl způsob
prodeje zástavy, zástavní věřitelé s pozdějším pořadím se
vyjádřili buď záporně, nebo vůbec. Vzniká pak
problematická a časově náročná situace vzhledem
k požadavku soudů na společný pokyn, některé soudy
dokonce vyžadují souhlas s navrženým způsobem zpeněžení
na jedné listině. Následně pak soudy určují, aby konečné
rozhodnutí učinil insolvenční správce sám.

Upravit v insolvenčním zákoně (nebo občanském
soudním řádu) – souběh insolvenčního řízení a
předběžného opatření při zpeněžování majetkové
podstaty v rámci insolvenčního řízení.

K § 290 - Bylo by vhodné jednoznačně upravit,
zda soud je povinen udělit souhlas po předložení
smlouvy o prodeji podniku soudu nebo zda to
není nutné.
K § 291 – jednoznačně určit rozsah práv
a povinností, které přecházejí na nabyvatele.

Zamítnuto
Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se
použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního
řádu4), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li
takový postup v rozporu se zásadami, na kterých
spočívá insolvenční řízení. Jinak nařízená předběžná
opatření zanikají podle ustanovení § 245 odst. 2 IZ
(nebylo-li insolvenčním soudem rozhodnuto jinak)
v důsledku prohlášení konkursu. Není proto třeba
v tomto směru ustanovení § 285 IZ doplňovat.
K § 290 Zamítnuto
Nejde o dvoukolový proces, ale jde o alternativy –
buď se souhlas dá předem a stanoví se podmínky
prodeje anebo se prodej schválí následně.
K § 291 Zapracováno
Předmětné ustanovení bylo formulačně zpřesněno
tak, aby bylo zřejmé, jaká práva a povinnosti
přecházejí na nabyvatele.

Doplnění § 293 – doplnit poslední větu, která by
mohla znít takto:“ Stejným způsobem postupuje
insolvenční správce i v případě, že společný pokyn
zajištěnými věřiteli není udělen ani v dodatečné
lhůtě jím určené“.

Zapracováno
Navrhuje se, že pokyn k z peněžení bude dávat
věřitel jehož zástavní právo nebo zajištění vzniklo
první v pořadí. Viz návrh zákona.

Zpřesnit text tak, aby bylo jednoznačné, že
 pro prodej zajištění mimo dražbu je
dostatečný pokyn zajištěného věřitele
(bez nutnosti odsouhlasení soudu či
věřitelského výboru).
v případě rozdílného pokynu více zajištěných
věřitelů byl rozhodující pokyn zajištěného věřitele
se zajištěním v prvním pořadí.

Zapracováno
Problém je řešen již stávající úpravou zákona, a to
tak, že ustanovení § 293 je lex specialis vůči
ustanovení § 289. V návrhu zákona dochází pouze
k explicitnímu vyjádření tohoto principu. Za účelem
zefektivnění institutu udělování pokynů ke správě
a zpeněžení zajištěného majetku se navrhuje změna
vycházející z principu udělování pokynů zajištěným
věřitelem, jehož pohledávka se uspokojuje ze
zajištění jako první v pořadí.
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Insolvenční zákon ustanovení upravující
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§§ 419 až 425
Insolvenčního zákona
upravující insolvenční
rejstřík (část třetí
Společná ustanovení,
Hlava I.)

Obdobná je situace v případě § 230 – správa majetkové
podstaty..
V našem případě v rámci navrhované reorganizace si dlužník
vložil do reorganizačního plánu vyloučení kontroly
věřitelským výborem, a to takovým způsobem, že uvedl
v reorganizačním plánu, že se neuplatní ust. § 355 odst. 1,
čímž vyloučil jakoukoliv možnost kontroly provádění
reorganizačního plánu věřitelským výborem. Domníváme se,
že takovéto oprávnění by dlužníkovi nemělo svědčit –
možnost vyloučení kontroly jeho činnosti v rámci
reorganizace. Sankce v podobě přeměny reorganizace
v konkurs je dle nás nedostatečná a může mít fatální
následky pro následné vymožení pohledávek věřitelů.
1.Byť současný IZ směřoval k rozšíření sanačních řešení
úpadku a měl odstranit primát likvidačního způsobu, tj.
konkursu, jsou podmínky pro povolení reorganizace
poměrně přísné (§316 odst. 4) a osobní působnost oddlužení
úzká (§389 dost. 1). Ani z pohledu věřitele není konkurs
vždy nejvhodnějším řešením, vzhledem k nízkému
uspokojení a značné délce řízení (obvykle několik let).
2.Je sice pravdou, že věřitelé mají možnost prolomit zákonné
podmínky reorganizace (§ 316 odst. 5). Na druhou stranu, i
kdyby všichni věřitelé dlužníka – podnikatele, byli ochotni
odsouhlasit oddlužení, nemůže takový způsob řešení úpadku
soud povolit.

Doplnění § 355 odst. 1 – poslední věta –
„Takováto kontrola provádění reorganizačního
plánu věřitelským výborem nemůže být
reorganizačním plánem vyloučena“.

Zamítnuto
V otázce legislativní úpravy nebylo dosaženo
konsenzu, protože se nejspíš jednalo o zjevný exces.

1.Rozšířit možnosti sanačního řešení úpadku.
a) snížením hranice pro vstup do reorganizace v
§ 316 insolvenčního zákona, např. na snížení
minimálního obratu na 500,000.000 Kč
b) a minimálního počtu zaměstnanců na 50;

1. Zapracováno
2. Zapracováno
Doporučuje se vyjít z judikatury Nejvyššího soudu ze
dne 21. dubna 2009, spis. zn. 29 NSČR 3/2009,
uveřejněné pod č. 79/2009 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek. Viz návrh zákona.

2.Možností věřitelů odsouhlasit oddlužení i u
podnikatele za podmínky, že budou moci ovlivnit
minimální výši uspokojení (tj. mít možnost vyšší
možnost než u spotřebitelského oddlužení).

Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení § 170 insolvenčního
zákona výrazně limituje možnost uspokojení příslušenství
pohledávky vzniklé či přirostlé až po rozhodnutí o úpadku,
což obdobně platí i pro její zajištění smluvní pokutou, není
pro mnoho případů hranice uspokojení pohledávek
nezajištěných věřitelů 30% adekvátní. Nevíc způsob jejího
stanovení žádným způsobem nereflektuje situaci konkrétního
dlužníka a může být „motivující“ pro nepoctivě jednající
dlužníky, kteří nejsou motivováni k obstarávání většího
množství prostředků pro úhradu pohledávek věřitelů.
Zbytečně omezující je v některých případech skutečnost, že
v rámci oddlužení může dlužník požádat o jinou výši splátek
pouze v návrhu na povolení oddlužení. Později již tuto
možnost nemá. To vede ke zrušení schváleného oddlužení a
prohlášení konkursu, který nemusí být výhodný ani pro
dlužníka ani pro věřitele..
Postavení zajištěného věřitele v rámci oddlužení je podstatně
odlišné od jeho postavení v konkursu. Zajištěný věřitel se
uspokojuje pouze z výnosu zpeněžení zajištění. Pokud jeho
pohledávka není zcela uspokojena, není na její
neuspokojenou část nahlíženo jako na nezajištěnou a není
uspokojována s ostatními pohledávkami.

Po provedení příslušné analýzy zvážit zvýšení
hranice nad 30% a / nebo doplnit hledisko
konkrétní situace dlužníka. Umožnit dlužníkovi
požádat o jinou výši splátek i po podání návrhu na
povolení oddlužení.

Zamítnuto
Hranice 30 % pro minimální uspokojení zůstane
zachována vzhledem k povaze institutu oddlužení.
V otázce možnosti dlužníka požádat o jinou výši
splátek i po podání insolvenčního návrh spojeného
s návrhem na povolení oddlužení je praxe taková, že
se při tom odkazuje na přechodnou změnu poměrů
dlužníka, a proto lze, v souladu s § 5 insolvenčního
zákona, na přechodnou dobu stanovit jinou výši
splátek.

Upravit možnost uspokojení část pohledávky
zajištěného věřitele, která nebyla uspokojena ze
zajištění.

Zamítnuto
Zajištění věřitelé stojí v oddlužení v zásadě mimo
insolvenčního řízení, a to pro charakter samotného
institutu.

Ač insolvenční rejstřík počítá s tím, že jeho prostřednictvím
zveřejňované dokumenty budou zařazovány pod širokou
škálu typů dokumentů a rozhodnutí, není drtivá většina
z nich při zveřejňování soudy vůbec využívána. Ve valné
většině se jedná o „usnesení“ „oznámení“ „jiná“ . Nelze tak
využívat vyhledávání apod. Nejasnosti vnáší také údaj
„vyřízená věc“, kdy však není na překážku, že v daném

Motivovat insolvenční soudy k důslednému
využívání veškerých možností nabízených
insolvenčním rejstříkem. Za stávající situace je
věřitelům, především se širokým portfoliem
dlužníků, znesnadněno sledování průběhu
jednotlivých insolvenčních řízení prostřednictvím
dostupných technických řešení. Současný stav,

Zapracováno
Předáno příslušnému odboru dohledu.
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řízení probíhá odvolací řízení..

kdy nejsou ani zčásti využívány dostupné
možnosti insolvenčního rejstříku způsobuje, že
sledování průběhu insolvenčních řízení je
neúměrně časově a finančně náročné. Možným
řešením by také mohla být úprava kancelářského
řád soudů.
Změna principu odměňování správce při
reorganizaci tak, aby i při reorganizaci byla výše
odměny počítána z částky předpokládané jako
plnění věřitelům podle reorganizačního plánu.
Popř. změnit základ pro výpočet odměny tak, že
se bude počítat vždy za 12 měsíců zpětně podle
průměrného měsíčního obratu za každých 12
měsíců reorganizace (prvním měsícem je pak
měsíc povolení reorganizace), popř. bude snížit
stávající měsíční odměna uvedená v §2 vyhlášky
na ½, popř. budou více rozčlenit výše odměn
podle obratu, např. při obratu do 100 mil.Kč bude
odměna 20 000 Kč atd. s tím, že nejvyšší hranice
odměny bude 250 000 Kč/měsíčně u společností
s obratem přes 1 mld. Kč.
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Vyhláška č. 313/2007
Sb., § 2

Způsob odměňování insolvenčního správce při reorganizaci
je nastaven naprosto nevhodně, když nijak nemotivuje
správce k činnosti směřující k co nejvyššímu uspokojení
věřitelů, neboť výše odměny je zcela nezávislá na míře
uspokojení věřitelů. Zvolený základ pro výpočet odměny,
kterým je výše dvanáctinásobku průměrného měsíčního
obratu za poslední účetní období předcházejícího
insolvenčnímu návrhu, je též nevhodná, neboť nezohledňuje
to, jak si podnik vede při reorganizaci, což opět nemovituje
správce, aby svou činností vč. dohledu přispíval k co
nejefektivnějšímu chodu reorganizovaného podniku. Výše
měsíční odměny je pak zcela neadekvátní činnosti správce,
když správce vykonává v reorganizaci oproti konkursu
minimum činností, ale jeho odměna je i v případě podniků
s obratem pod 250 mil.Kč ročně několikanásobně vyšší, než
by byla jeho odměna v konkursu (konkrétní případ Freezart
– odměna správce při 5leté reorganizaci = cca 5,2 mil.Kč,
odměna při případném konkursu cca 1,4 mil.Kč) a je tak
neadekvátní i z pohledu předpokládaného vyššího výnosu
pro věřitele v reorganizaci oproti konkursu. Vysoká nejnižší
hranice obratu, z něhož se odměna počítá, pak v některých
případech víceméně znemožňuje úspěšnou reorganizaci
menších firem, když nejsou schopny „dávat stranou“ každý
měsíc částku 83 000 Kč plus DPH na odměnu správce.
Vysoká odměna správce neodpovídající jeho výkonům pak
rovněž zcela nedůvodně snižuje uspokojení věřitelů při
reorganizaci. Odměňování správce při reorganizaci rovněž
nerozlišuje, zda dochází k uspokojení zajištěných či
nezajištěných věřitelů. Je rovněž zcela ekonomicky
neodůvodněné, aby správce, který při reorganizaci firmu
vůbec neřídí a nese jen minimální odpovědnost, měl z tutu
svou (ne)činnost významně vyšší příjmy než manažeři ve
fungujících společnostech s obdobným obratem, kteří firmu
plně řídí a nesou za svou činnost plnou odpovědnost.

33./82

Česká bankovní asociace
Radka Opltová
Česká bankovní asociace
Vodičkova 30
110 00 Praha 1
Tel.: +420 606 661 345
Fax: +420 224 422 090
E-mail: opltova@czech-ba.cz
Web: www.czech-ba.cz
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Insolvenční zákon formulářová přihláška
§121 odst. 3
Občanského zákoníku

V souvislosti s přihlašováním pohledávek je nejasné, kam
uvádět druhy pohledávek, jejichž povaha nespadá pod
zákonnou definici příslušenství, ale ani k samotné
pohledávce – např. poplatky, smluvní pokuty, úhrady za
pojištění apod., spojené s úvěrovým vztahem (§ 121 odst. 3
obč.z.)

Rozšířit formulářový vzor přihlášky

Zapracováno
Změna bude součástí navazující vyhlášky.

34./83

Česká inspekce životního prostředí
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
Právní odbor
Tel. 222860111
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§ 76 odst. 1 písm. c)
zákona č. 185/2001
Sb.,8 a 266 odst. 1
písm. b) zákona č.
186/2006 Sb.

Insolvenční zákon nestanoví jasně, komu a zda vůbec lze
uložit nápravné opatření po prohlášení konkursu. Tato
nápravná opatření nařizující delikventům ve stanovené lhůtě
napravit stav jsou přitom velmi významným a nezbytným
nástrojem práce ČIŽP, neboť zavazují delikventy
prostřednictvím pravomocných rozhodnutí k jednání
směřujícímu k ochraně životního prostředí. Například na

ČIŽP by uvítala možnost přímého vynucení
alespoň některých nápravných opatření (havarijní
stavy apod.) přímo prostřednictvím insolvenčního
zákona. Například nápravné opatření uložené
správci by mělo být zákonem jasně definováno
jako pohledávka za podstatou, nápravná opatření
uložená před prohlášením konkurzu by se alespoň

Zamítnuto
Insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný
z věřitelů nebyl nespravedlivě poškozen nebo
nedovoleně zvýhodněn a by se dosáhlo rychlého,
hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Je
v souladu s principy úpadkového práva pokud
insolvenční správce vyjme postupem podle § 227 IZ

8

Zapracováno
Návrh vyhlášky č. 313/2007 Sb., která bude
předložena v návaznosti na revizní novelu
insolvenčního zákona předpokládá změnu principu
odměňování správců při reorganizaci tak, že se bude
počítat
vždy
z dvanáctinásobku
průměrného
měsíčního obratu za účetní období vždy za předchozí
rok trvání reorganizace. Zároveň se navrhuje rozdělit
stávající měsíční odměnu do více pásem a otevřít
(zjednodušit) tak možnost reorganizace i pro menší
firmy. Viz návrh zákona. Návrh vyhlášky není
součástí předkládaného materiálu.

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

29

úseku odpadového hospodářství je ČIŽP na základě § 76
odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, vedle pokut oprávněna ukládat i nápravná opatření
a může tak pravomocnými rozhodnutími o nápravných
opatřeních ukládat subjektům odstranění neoprávněně
navezených odpadů z lokalit, kde tyto odpady mohou
poškodit nebo již přímo poškodily životního prostředí. Podle
názoru právníků ČIŽP nelze po prohlášení konkursu nikomu
nápravné opatření uložit, protože dlužník nemá po prohlášení
konkursu na základě § 246 odst. 1 insolvenčního zákona
oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a insolvenční
správce by vynaložením finančních prostředků na splnění
nápravného opatření výrazně zkrátil konkursní věřitele.
Názor, že po prohlášení konkursu nelze nápravné opatření
nikomu uložit, zastává kromě ČIŽP například i soudce
Krajského soudu v Ostravě pan Mgr. Rostislav Krhut, který
se konkursy zabývá. Nemožnost uložit nápravné opatření tak
zůstává největším současným problémem insolvenčního
zákona z hlediska veřejného zájmu na ochraně životního
prostředí.

u havarijních stavů nebo u ohrožení životního
prostředí či zdraví lidí měla uspokojovat
přednostně, vyloučení odpadů či závadných látek
(pokud se na ně vztahuje nápravné opatření) z
konkurzní podstaty by mělo být zakázáno a
alespoň poměrná finanční částka z konkurzní
podstaty by měla být vynaložena na jejich
odstranění.

majetek, který má zápornou hodnotu na majetkovou
podstatu a zkracuje uspokojení věřitelů (zejména
nemovitosti kontaminované škodlivými látkami
a působící další škody na životním prostředí). Takto
vyjmutý majetek zůstává ve vlastnictví dlužníka. Od
okamžiku vyjmutí není součástí majetkové podstaty,
ale spadá do výlučné rozhodovací a dispoziční
pravomoci dlužníka a ne osoby s dispozičním
oprávněním (v konkursu správce). S tím souvisí
i otázka osudu majetku po skončení insolvenčního
řízení. V případě řešení úpadku společnosti
konkursem, zanikne tato společnost na základě
zrušení konkursu podle § 68 odst. 2 věty druhé
obchodního zákoníku. Majetek, vlastněný dlužníkem
v okamžiku jeho zániku přechází na stát. Jde o
analogii s ustanovením § 75 odst. 5 obchodního
zákoníku, který upravuje právní osud neprodejného
majetku
v likvidaci
obchodní
společnosti.
V reorganizaci je situace jiná. Zde insolvenční soud
musí pečlivě zvažovat návrhy na vynětí majetku
podle § 227 IZ a to jak má být se zbývajícím
majetkem naloženo podle reorganizačního plánu, aby
tak zabránil účelovým machinacím s majetkem.

Navrhuji, aby do části IZ upravující oddlužení
byla zapracována úprava společného oddlužení
manželů. Ať již bude zvolen první nebo druhý
shora popsaný přístup (osobně preferuji jediný
společný návrh podaný oběma manžely), je podle
mého názoru nezbytné, jej do zákona pozitivně
zapracovat.

Zapracováno
V rámci revizní novely je zapracován institut
společného insolvenčního návrhu manželů spojeného
s návrhem na povolení oddlužení.

I v případě pokut není právní úprava zcela jednoznačná. I
když je již nyní výslovně v § 266 odst. 1 písm. b)
insolvenčního zákona stanoveno, že správní řízení o
správních deliktech se nepřerušují, bylo by vhodné, kdyby z
insolvenčního zákona též zcela jasně vyplývalo, že lze
zahájit správní řízení o pokutě s dlužníkem i po prohlášení
konkursu.
Jako velice problematickou vnímá dále ČIŽP skutečnost, že
insolvenční správci namísto plnění povinnosti dle
nápravného opatření (např. likvidace odpadů nebo sanace
závadných látek dle vodního zákona) udělají to, že
prostřednictvím soudu vyloučí tento odpad z konkurzní
podstaty pro nezpeněžitelnost, čímž pro ně problém s
odpadem či závadnými látkami končí, v insolvenčním řízení
již dále jakoby neexistují, povinnost dle nápravného opatření
není splněna. Po ukončení insolvenčního řízení je úpadce
vymazán z obchodního rejstříku, problém odpadů či
závadných látek již není dále řešen, čímž vznikne „nová
ekologická zátěž.“ Tuto zátěž, kterou způsobil úpadce svým
protiprávním jednáním, pak musí za nemalé náklady
odstraňovat stát ze svých prostředků.
35.
36.
37./84

Krajský soud v Českých Budějovicích
Krajský soud v Ústí nad Labem
Krajský soud v Hradci Králové
JUDr. Jolana Maršíková
místopředsedkyně Krajského soudu
v Hradci Králové
jmarsikova@ksoud.hrk.justice.cz
tel. 498016424
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§ 389 a násl. zák. č.
182/2006 Sb.

Podstatnou část agendy insolvenčních soudů tvoří agenda
oddlužení. Právní úprava obsažená v ustanovení § 389 a
násl. IZ vyhovuje však pouze pro případ, kdy oddlužením
prochází jediný dlužník. Ve velkém množství případů se
však snaží oddlužit „domácnost“. Byť IZ nezná institut
„společného oddlužení manželů“, existuje na dané téma
obšírná judikatura zejména odvolacích soudů, jež je
přijímána soudy prvního stupně mnohdy s rozpaky.
Zmíněná judikatura jednak připouští postup, kdy návrh na
povolení oddlužení podá každý z manželů samostatně, a pro
tento případ doporučuje spojit oba návrhy ke společnému
projednání, byť tento institut IZ nezná. Nicméně pro soudní
praxi se zdá takto naznačený postup (pokud odhlédnu od
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39.
40./86

Krajský soud v Brně
Jan Kozák, insolvenční soudce a
místopředseda Krajského soudu v Brně
pro obchodní úsek (z pověření předsedy
soudu), mail:
JKozak@ksoud.brn.justice.cz, 603 272
425
Krajský soud v Ostravě
Krajský soud v Plzni
JUDr. Miloš Benetka,
mbenetka@ksoud.plz.justice.cz
Tel. 377868114
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Zák. 182/2006 Sb., §
98 odst. 1, § 115 an.
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§ 168, 169 zákona č.
182/2006 Sb.

nedostatku pozitivní právní úpravy) akceptovatelný a
„přiměřeně“ podle příslušných ustanovení IZ realizovatelný.
Dále ovšem zmíněná judikatura prosazuje, že „oddlužit
domácnost“ je možné i za situace, kdy oddlužením podle IZ
prochází pouze jeden z manželů a druhý svým plněním
přispívá, aniž by bylo vyjasněno procesní postavení takto
participujícího manžela. Manželovi dlužníka jsou v takovém
řízení ukládány povinnosti, které pro něho, podle mého
názoru, z IZ neplynou. Vše se děje s legitimním očekáváním
dlužníků, že po splnění oddlužení bude „domácnost“
oddlužena.
Dlužníci přistupují k podání insolvenčního návrhu pozdě,
nikoli bezprostředně po zjištění svého úpadku, nevyužívají
možnosti Moratoria Pozdní podání návrhu resp. nepodání
návrhu vede ke skutečnosti, že v insolvenčních řízeních
nelze dosáhnout zachování provozu podniku dlužníka, v
případě sanačního způsobu řešení úpadku dlužníka
(reorganizace) je pak komplikována realizace řešeníúpadku
Insolvenční zákon neupravuje uspokojování pohledávek za
podstatou a pohledávek postavených na roveň pohledávkám
za podstatou v režimu oddlužení plněním splátkového
kalendáře. Způsob uspokojení těchto pohledávek v režimu
oddlužení plněním splátkového kalendáře je řešen toliko
rozhodnutím soudů (např. usnesení VS v Praze KSHK 45
INS 8999/2009, 3 VSPH 535/2010). Citované rozhodnutí
ústí v závěr, že pohledávky na výživném ze zákona je
insolvenční soud povinen pojmout do splátkového kalendáře,
přičemž i případný dluh z tohoto titulu musí být splátkami
přednostně uhrazen. Až po uhrazení těchto přednostních
pohledávek jsou plnění podle splátkového kalendáře na
ostatní pohledávky. Tyto judikatorní závěry jsou vedeny
snahou vyřešit vzniklý problém, jak naložit s těmito
pohledávkami v režimu oddlužení plněním splátkového
kalendáře, narážejí však na následující souvislosti, které
brání jejich prosazení:
- v režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře
platí, že k ostatnímu majetku dlužník dispoziční
oprávnění; tento majetek může tudíž dlužník příp.
zpeněžit a výtěžek použít k úhradě pohledávek za
podstatou. Dlužníku dále zůstává část příjmu,
kterou nelze postihnout výkonem rozhodnutí
(exekucí). Existence tohoto dalšího dlužníkova
majetku vyvolává otázku zdali vůbec lze bez
dalšího rozhodovat tak, že pohledávky za podstatou
(postavené jim na roveň) se uspokojují (pouze) ze
splátkového kalendáře, tj. jen z výkonem
rozhodnutí (exekucí) postižitelné části dlužníkova
příjmu. Judikatorní koncepce by mohla znamenat
nepřípustné krácení věřitelů s pohledávkami za
podstatou tím, že by je z hlediska uspokojování
zařazovala do splátkového kalendáře.
- Další problém vnáší dikce § 203 IZ, podle něhož
pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky
jim postavené na roveň se uplatňují vůči
insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by
insolvenční správce byl v nich dlužníkem. Věcně
příslušnými ve sporech o pohledávkách za
podstatou (o pohledávkách postavených jim na
roveň) však nejsou soud insolvenční. O těchto

Zpřísnění sankcí při opožděném podání nebo
nepodání dlužnického návrhu na zahájení
insolvenčního řízení jak v právní úpravě
insolvenčního řízení tak v jiných právních
předpisech vč. práva trestního

Zamítnuto
Tato problematika byla diskutována, nicméně se
nedosáhlo konsenzu nad legislativním řešením.
Navrhuje se ponechat současný stav.

Mám za to, že pohledávky za podstatou a jim
postavené na roveň s výjimkou odměny a
hotových výdajů správce nemohou být pro shora
označené překážky uspokojovány v rámci
splátkového kalendáře. Není to vhodné ani
z praktických důvodů, neboť splátkový kalendář
by podléhal opakovaným a velmi častým
změnám. K uspokojení takových pohledávek by
měl sloužit další majetek dlužníka, resp. část jeho
příjmu, kterou nelze postihnout výkonem
rozhodnutí. Pokud dlužník takovým majetkem
nedisponuje, může příp. navrhnout stanovení
nižších splátek. Insolvenční zákon by petit měl
být doplněn o explicitní ustanovení, podle něhož
se z postižitelné části příjmů dlužníka podle § 398
odst. 3 uspokojují pouze nezajištěné pohledávky,
které se přihlašují do řízení.

Zapracováno
V rámci režimu oddlužení je obsažena i úprava
zapodstatových pohledávek. Viz návrh zákona
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Krajský soud v Plzni
JUDr. Ing. Pavel Šašek, Ph.D,
psasek@ksoud.plz.cz
tel. 377868115
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§ 38 zákona č.
182/2006 Sb., § 3 a § 7
vyhlášky 313/2007 Sb.

40/88

Krajský soud v Plzni
JUDr. Jan Blažek
jblazek@ksoud.plz.cz
tel.
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§ 73, § 97 a § 101, §
105, § 160, § 391 odst.
3, § 168 a § 169, 412
odst. 1, § 364 zákona č.
182/2006 Sb.

pohledávkách by jejich zařazením do splátkového
kalendáře však de facto rozhodoval věcně
nepříslušný insolvenční soud,
- Pohledávky za dlužníkem vzniklé po schválení
oddlužení lze uplatňovat žalobou přímo proti
dlužníku; věcně příslušným v řízení o těchto
žalobách není insolvennčí soud,
- Po schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře je majetková podstata tvořena pouze
zajištěným majetkem (409 IZ). Vyvstává tak
otázka, zdali lze vůbec v tomto režimu oddlužení
hovořit o kategorii pohledávek za podstatou. V této
souvislosti je na místě připomenout, že zákon
v rámci vymezení předmětu své úpravy vyčleňuje
oddlužení dlužníka systematicky mimo ostatní
způsoby řešení úpadku (§ 1 písm. b/ IZ)
Citovaná ustanovení upravují odměny a náhrady hotových
výdajů insolvenčních správců. Problém v této souvislosti
vyvstává např. při řešení otázky přiznávání odměn a náhrad
hotových výdajů při rozhodování o plnění splátkovým
kalendářem, tedy v souvislosti s otázkou, zda insolvenčním
správcům přiznat tuto odměnu a náhradu hotových výdajů
v pravidelných měsíčních splátkách, tak jak toto uvádí § 3
odst. 3 a § 7 odst. 4 vyhlášky 313/2007 Sb., anebo vycházet
ze skutečnosti, že je zapotřebí tyto odměny vyúčtovat až po
skončení splátkového kalendáře ve smyslu ust. 38 odst. 3 IZ,
což znamená, že by soudy měly přiznávat insolvenčním
správcům v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách
zálohy na odměnu a na náhradu hotových výdajů.

1. Doručení vyvěšením na úřední desce soudu (§ 73). Po
úspěšném zavedení insolvenčního rejstříku se jeví
vyvěšování na desku soudu jako zbytečné a nezanedbatelné
zatížení insolvenční kanceláře. Při stávajícím množství
insolvenčních věcí a rozhodnutí v nich je úřední deska
nepřehledná a veřejností nepoužívaná.
2.
Nedostatek
pravomoci
insolvenčního
soudu
k zablokování podezřelých insolvenčních návrhů věřitelů
(§ 97 a § 101). Uveřejnění jména dlužníka v insolvenčním
rejstříku je pro podnikatele devastující a pro nepodnikatele
dehonestující. Nejde jen o návrhy vědomě šikanózní, ale i o
návrhy nedůvodné či jinak vadné. Zákon nedává
insolvenčním soudům právo pozastavit zveřejnění
„podezřelého“ návrhu. Za podmínek dle § 128 lze sice návrh
odmítnout, ale to již byl na IR publikován! Některé návrhy
však nelze takto odmítnout a přesto by neměly být
publikovány až do osvědčení některých skutečností.
Vyloučení všech účinků zahájení insolvenčního řízení
předběžným opatřením (ostravské řešení) je zřejmě
protiústavní a hlavně neřešící negativní dopady na dotčeného
dlužníka. Zákonodárce by zde měl dát důvěru insolvenčním
soudcům a umožnit jim zasáhnout do procesu zveřejnění
návrhu.

Mám za to, že insolvenčním správcům by
v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře měly být soudem
přiznávány v pravidelných měsíčních splátkách
zálohy na odměnu a na náhradu hotových výdajů
v důsledku zákonné dikce § 38 odst. 3
insolvenčního zákona a citované ustanovení
vyhlášky č. 313/2007 Sb., by měly být v souladu
s tímto zákonným ustanovením.

1. Doručování rozhodnutí v insolvenčních věcech
vyvěšením na úřední desce soudu zrušit bez
náhrady.
2. § 101 doplnit o odstavec 3) „Insolvenční soud
pozastaví zveřejnění vyhlášky o zahájení
insolvenčního řízení, má-li za to, že jsou zde
důvody
pro
odmítnutí
nebo
zamítnutí
insolvenčního návrhu a současně
a) návrh odmítne nebo zamítne, lze-li takto
rozhodnout na základě samotného návrhu,
jeho příloh nebo na základě skutečností, které jsou
soudu známy z jiných věrohodných pramenů
b) vyzve navrhujícího věřitele k doplnění návrhu,
případně vyzve další, v návrhu označené věřitele,
aby doložili své pohledávky za dlužníkem, lze-li
takto odstranit překážku bránící spravedlivému
rozhodnutí o návrhu
c) ustanoví předběžného insolvenčního správce ke
zjištění rozhodných skutečností a k předložení
seznamu dlužníkova majetku a jeho závazků
d) nařídí jednání ve věci samé

Zapracováno
V rámci odborných diskusí nebyla tato otázka
označena jako problémová ani ze strany
insolvenčních soudů ani ze strany insolvenčních
správců. Jako konformní přístup považujeme
v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře přiznat zálohu na odměnu
a náhradu hotových výdajů v měsíčních splátkách
v důsledku zákonné dikce § 38 odst. 3 insolvenčního
zákona a po skončení splátkového kalendáře odměnu
řádně vyúčtovat. Nicméně návrh zákona předpokládá
úpravu náležitostí rozhodnutí o úpadku tak, že spojíli insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku
rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží dlužníku, aby
platil zálohy na odměnu insolvenčního správce. Tato
změna navazuje na změnu odměňování insolvenčních
správců v oddlužení (vyhláška), podle které náleží
insolvenčnímu správci odměna za každý kalendářní
měsíc od rozhodnutí o úpadku spojeného s povolením
oddlužení.
Návrh
vyhlášky
není
součástí
předkládaného materiálu.
1. Zapracováno
Návrh předpokládá zrušení úředních desek
u insolvenčních soudů.
2. Zapracováno
Tuto problematiku řeší novela insolvenčního zákona,
která
byla
podepsána
prezidentem
republiky Václavem Klausem dne 1. října 2012
(sněmovní tisk 604).
3. Zamítnuto
Po odborné diskusi se doporučuje ponechat stávající
znění a i nadále zachovat povinnost věřitele připojit
k insolvenčními návrh přihlášku pohledávky. Nově se
navrhuje doplnit ustanovení § 105 o úpravu, podle
které, půjde-li o věřitele s pohledávkou, která se do
insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, bude se
považovat tento úkon (přiložení přihlášky
pohledávky) za uplatnění pohledávky postupem
podle § 203 IZ.
4. Zamítnuto
Po proběhlé diskusi nebyla detekována potřeba měnit
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3. Povinnost věřitele připojit k ins.návrhu přihlášku (§
105). Insolvenční návrh mohou podat i věřitelé, jejichž
pohledávky se nepřihlašují a nepřezkoumávají (§189, §191,
§203). Přesto i tito věřitelé (nejčastěji zaměstnanci dlužníka,
či vyživované osoby) mají dle § 105 připojit k návrhu
přihlášku.
4. Podjatost insolvenčního soudce v incidenčních sporech
(§ 160). Výkon dohlédací činnosti soudu dle § 11 IZ fakticky
vylučuje nestrannost soudce v incidenčním sporu. Soudce
zpravidla zná rozhodné skutečnosti ještě před podáním
žaloby, tedy z „nepovoleného“ pramene. V komplikovaných
kauzách, týkajících se vysokých částek, lze jen těžko správci
odmítnout konzultaci k dalšímu postupu, aniž by bylo
naznačeno stanovisko soudce. Hledisko rychlosti řízení je
tak nadřazeno zásadě spravedlivého procesu.
5. Formulář „Návrh na povolení oddlužení“ (§391/3).
Prostí lidé nedokáží formulář sami vyplnit, je pro ně příliš
komplikovaný, nesrozumitelný, nemohou pochopit, že se
pod názvem „Návrh na povolení oddlužení“ skrývá i
„Insolvenční návrh“, za jehož vady jsou jejich „žádosti o
oddlužení“ bez výzvy (a bližšího odůvodnění) odmítány. Za
vyplnění platí dlužníci (často nezaměstnaní, invalidé,
poživatelky mateřských dávek, lidé svedení i rozvedení, atd.)
nejrůznějším zprostředkovatelům poměrně vysoké odměny
(12-30 tis. Kč/kus tj. manželský pár 24-60 tis.Kč), a to
přednostně, nejlépe v hotovosti.
6. Pohledávky za podstatou a jim na roveň postavené
v oddlužení. Je otázkou, jak má být v oddlužení naloženo s
pohledávkami za podstatou a pohledávkami jim na roveň
postavenými (jde např. o pohledávky vzniklé v době od
zahájení řízení do schválení oddlužení, pohledávky správce,
výživné atd.). Pouhým výkladem nelze dospět k řešení, které
by bylo zcela v souladu se zákonem. Zvláštním problémem
je placení běžného výživného v průběhu plnění splátkového
kalendáře.
7. Pohledávky nesplatné a podmíněné v oddlužení
v oddlužení nedochází k „zesplatnění“ pohledávek. Jsou-li
přihlášeny nesplatné pohledávky, správce by je měl uznat co
do důvodu i výše, ale popřít jejich pořadí s odůvodněním, že
nemohou být uspokojeny, neboť nejsou splatné (např.dlužník
je spoludlužníkem a druhý
dlužník řádně plní). Totéž platí o pohledávkách
podmíněných, kde je dlužník např.ručitelem a přímý dlužník
řádně splácí. Ještě větší komplikace nastává, jsou-li
nesplatné či podmíněné pohledávky zároveň zajištěné!
Problém jejich uspokojení (neuspokojení) nastává jak při
oddlužení zpeněžením podstaty (pravidla o konkursu zde
platí jen pokud jde o způsob zpeněžení), tak při oddlužení
splátkovým kalendářem. Další otázkou je, zda lze i od těchto
pohledávek (od jejich zbytku, pokud byly zařazeny do
splátkového kalendáře v průběhu jeho plnění) dlužníka
osvobodit?
8. Kombinace obou způsobů oddlužení. Prodá-li se byt
dlužníka dle pokynů zajištěného věřitele v rámci oddlužení

3. Prvou větu § 105 ukončit tečkou za slovem
„pohledávku“. Je na věřiteli, jak
svoji pohledávku doloží. Přihláška podaná
současně s návrhem nic neřeší.
4. Incidenční spory přidělit podle obecných
kritérií občanskoprávnímu nebo obchodnímu
oddělení krajských (městských) soudů.
5. Formulář nazvat „A.Insolvenční návrh B.Návrh
na povolení oddlužení“. Jeho
obsah maximálně zjednodušit tak, aby jej dokázal
vyplnit každý gramotný člověk. Dlužník v návrhu
(kromě osobních údajů) stručně uvede, že je v
úpadku, protože… a žádá o povolení oddlužení
protože …, a učiní předtištěné prohlášení, že
nebyl trestán, že nesleduje nepoctivý záměr, že
odkazuje na přílohy a že vše uvedl úplně a
správně. Datum, podpis. Všechny podstatné a
rozhodné informace budou obsaženy v přílohách.
Jednoduché formuláře příloh
budou opatřeny patřičnými názvy, vysvětlivkami
a poučeními, bude je možno stáhnout z internetu .
Názvy příloh :
a) Seznam majetku dlužníka
b) Ocenění znalcem (nemovitosti, věci sloužící k
zajištění)
c) Seznam závazků (dluhů)
d) Prohlášení manžela dlužníka o tom, že
souhlasí, aby v rámci oddlužení:
- byl zpeněžen společný majetek (s odkazy na
seznam ad a))
- byly k oddlužení použity i jeho příjmy, a to
případně i příjmy z jeho podnikatelské činnosti!),
s připojeným potvrzením jako ad e) nebo
daňovými přiznáními za dvě účetní období
e) Potvrzení současných plátců dlužníkových
příjmů o výši čisté mzdy za uplynulé období
f) Prohlášení spoludlužníků a ručitelů za
oddlužení (stručná a jasná formulace závazku
těchto osob by byla na formuláři této přílohy
předepsána)
g) atd.

současnou právní úpravu.
5. Zapracováno
Změna formuláře bude součástí novely vyhlášky
o jednacím řádu pro insolvenční řízení.
6. Zapracováno
V rámci režimu oddlužení je obsažena i úprava
zapodstatových pohledávek. Viz návrh zákona
7. Zapracováno
Viz úprava oddlužení.
8. Zamítnuto
Viz úprava ustanovení § 412 návrhu IZ.
9. Zapracováno
V rámci revizní novely bude zapracován institut
společného insolvenčního návrhu manželů spojeného
s návrhem na povolení oddlužení, který bude
vycházet z toho, že podaný insolvenční návrh musí
být řešen jako společný pro oba manžele i v případě
rozpadu manželství po zahájení řízení. Podá-li
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení jen jeden z manželů, řeší se jen jeho
závazky a to i při osvobození.
10. Zapracováno
Návrh stanoví, které incidenční spory nekončí
skončením insolvenčního řízení a nastupuje do nich
dlužník.

6. Pozitivní zákonná úprava ať již jakákoli
7. Pozitivní zákonná úprava ať již jakákoli
8. § 412 odst.1, písm.b) doplnit o větu „…,
takovým příjmem však není
výtěžek zpeněžení dlužníkova majetku, byl-li
zpeněžen v průběhu oddlužení plněním
splátkového kalendáře“.
9.
Samostatná
problematiky.

pozitivní

úprava

dané

10. § 364 doplnit o odst.4) takto: „Je-li v souladu
se zněním reorganizačního plánu zajištěno
budoucí uspokojení věřitelů sporných pohledávek
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plněním splátkového kalendáře a výtěžek je vyšší než
zajištěná pohledávka, nastává otázka, zda
dlužník musí zůstatek odevzdat do podstaty jako mimořádný
příjem (§ 412/1b) nebo si jej má ponechat jakožto „zbytek“
bytu. Pokud by byt nebyl zatížen zástavním právem,
nedostali by nezajištění věřitelé z jeho hodnoty ničeho a tato
otázka by vůbec nenastala.

dle výsledku incidenčních sporů, soud vydá
rozhodnutí dle odst.2“.

9. Společné oddlužení manželů

41/89

Krajský soud v Praze
JUDr. Naděžda Křivánková, JUDr. Jitka
Malá, JUDr. Tomáš Malý, Mgr. Luboš
Dörfl, Mgr. Alena Watzková
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 61 odst. 2, 103, 104,
176, 359 až 413

10. Skončení reorganizace a běžící incidenční spory
(§364). Zákon nestanoví, kdy končí reorganizace v
případech, kdy sice ještě běží incidenční spory, avšak v
souladu s reorganizačním plánem vytvořil dlužník rezervu na
uspokojení těchto pohledávek podle výsledku sporu.
Otázkou je, kdy lze v takových případech vydat rozhodnutí
dle § 364? Má se čekat až do skončení incidenčních sporů ?
Má správce právo na odměnu i za
ty mnohé měsíce, kdy incidenční spory běží, ale jinak se nic
neděje? A naopak: může běžet incidenční spor i po skončení
samotného insolvenčního řízení? Platné znění IZ na tyto
otázky odpovědi nedává.
1. Posuzování úpadku: U fyzických osob podnikatelů nelze
ze seznamů vyčíst jejich hospodaření, resp. Výši jejich
příjmů. Mnohdy nejsou ani seznamy řádně zpracovány,
chybí popisy, přesto Vrchnímu soud v Praze pro dostatečné
osvědčení úpadku návrh stačí. Oproti tomu dle judikatury
Nejvyššího soud ČR je nutné striktně odlišovat návrh jako
takový a přílohy a v případě návrhu na povolení oddlužení i
tento návrh, což v podstatě ze zákona i víceméně vyplývá.
2. U formuláře k povolení oddlužení: kolonku 16 a 17
doplnit o údaj doby pořízení, kolonku 18,19,20 a 21 doplnit
o údaj o sobě prodlení (s ohledem na názor VS v Praze, že je
třeba insolvenční návrh, resp. skutečnosti odůvodňující
úpadek posuzovat komplexně s návrhem na povolení
oddlužení, neboť tvoří jeden celek). Kolonku 23 a 24 zrušit
(stejně většina dlužníků netuší o co jde a pletou si), místo
toho kolonku smlouva o důchodu.
3. Společné oddlužení manželů – není uvedeno v zákone,
není řešeno ani následné osvobození, pokud se přihlásí jen
jeden z manželů. Současná judikatura nabádá ke vtažení
druhého z manželů do insolvenčního řízení, avšak bez
zákonného podkladu. Není rovněž upraveno, zda se má
jednat pouze o společné závazky či se mohou oddlužovat
v rámci společného řízení samostatné závazky manželů.
V případě úpravy společného oddlužení manželů splátkovým
kalendářem upravit ve vyhlášce odměnu insolvenčního
správce.
4. První schůze věřitelů – v případě povolení oddlužení
nemají věřitelé zájem o aktivní se podílení na průběhu
insolvenčního řízení (resp. se to ani nevyžaduje), proto se
neúčastní první schůze věřitelů, resp. nemají zájem se stát
členem věřitelského výboru, a ptoto je ustanovení
prozatímního věřitelského výboru nadbytečností zatěžující
soud, když nakonec ve většině případů vykonává funkci
věřitelského výboru insolvenční soud.

1. Rozšířit dosud zákonem stanovené náležitosti
seznamu o výše uvedené údaje, popř. rozšířit o
nový seznam dokládající přehled příjmů.

1. Zamítnuto
Tuto otázku není nutno legislativně upravovat.
Rozhodování Vrchního soudu je v souladu
s judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

2.Úprava formuláře.
3. Stanovit podmínku oddlužení manželů podáním
společného návrhu tam, kde jsou předmětem
společné závazky manželů.
4. Zavedení fikce jmenování věřitelským výborem
insolvenční soud, pokud se žádný z věřitelů
nedostaví na první schůzi věřitelů mimo jiné za
tímto účelem svolanou.
5. Zákonně upravit otázku řešení nákladů při
provozu podniku, kdy dojde ke ztrátě v konkursu
a nebo při přeměně reorganizace v konkurs, kdy
dlužník v průběhu reorganizace takovouto ztrátu
vytvoří. Je naprosto nejasné, kdo za tooto
odpovídá, jaký to má následně dopad pro výplatu
zajištěných věřitelů a zda to považoval za
zapodstatovou pohledávku či nikoli.
6. vyloučení z uspokojení závazků dlužníka
vzniklých z opravy daně u plnění poskytnutých
dlužníků.

2. Zapracováno
Změna formuláře bude součástí novely vyhlášky
o jednacím řádu pro insolvenční řízení.
3. Zapracováno
V rámci revizní novely bude zapracován institut
společného insolvenčního návrhu manželů spojeného
s návrhem na povolení oddlužení manželů, který
bude vycházet z toho, že podaný insolvenční návrh
musí být řešen jako společný pro oba manžele
i v případě rozpadu manželství po zahájení řízení.
Podá-li insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení jen jeden z manželů, řeší se jen
jeho závazky a to i při osvobození
4. Zapracováno
Návrh zákona předpokládá v případě oddlužení
a nepatrného konkursu výkon pravomocí věřitelského
výboru insolvenčním soudem. Volba věřitelského
výboru nebude v těchto případech povinná, věřitelům
však je ponechána možnost zvolit si věřitelský výbor
i v těchto případech. Viz návrh zákona.
5. Zamítnuto
Připomínce nebylo porozuměno. Domníváme, se že
zaměňuje ztráty jako účetní kategorie a uspokojení
věřitelů, k němuž slouží dlužníkova aktiva. Je možné,
že v důsledku provozování podniku v konkursu nebo
neúspěšném pokusu o reorganizaci budou
předkonkursní věřitelé uspokojování v menším
rozsahu, než kdyby byl provoz podniku ihned
zastaven, ale za tím účelem obsahuje insolvenční
zákon řadu rozhodovacích i kontrolních pravomocí
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5. nejasnost při posuzování ztráty při hospodářském
výsledku podniku úpadce při konkursu nebo reorganizace,
která se přeměňuje na konkurs.

věřitelů. Zákon není třeba novelizovat.

6. Potíže při aplikaci přechodných ustanovení a § 44 odst. 5
ZDPH.

42./90

Městský soud v Praze
Romana Štipáková
rstipakova@msoud.pha.justice.cz
tel. 224172741
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§ 18 odst. 2 zákona č.
182/2006 Sb.
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Městský soud v Praze
Romana Štipáková
rstipakova@msoud.pha.justice.cz
tel. 224172741
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§ 281 odst. 2 zákona č.
182/2006 Sb.
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Městský soud v Praze
Mgr. Dalibor Ryšlavý,
Asistent soudce
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§ 65 odst. 1 zákona č.
182/2006 Sb.

K okolnostem vzniku zkušenosti se soudní tajemnice dostala
jako osoba rozhodující v insolvenční agendě u Městského
soudu v Praze. Poznatky, které získala byly učiněny
v dosavadním průběhu insolvenčních řízení, zejména se
týkají záležitosti
postupování pohledávek v průběhu
insolvenčního řízení. Stanovená lhůta rozhodnout do konce
následujícího pracovního dne po dni dojití návrhu o
přechodu nebo převodu přihlášené pohledávky na nového
nabyvatele je velmi krátká a vzhledem k množství
administrativní činnosti v insolvenčních řízeních její
dodržování mimořádně zatěžuje soudní kancelář, která musí
hlídat dojití návrhu v poště a jeho bezodkladné předání
příslušnému referentovi k vyřízení. Může dojít také k situaci,
že takových návrhů přijde více ve stejný den (také ve čtvrtek
odpoledne
a potom je k dispozici pouze pátek s kratší
pracovní dobou) a vzniká zbytečná časová tíseň pro vyřízení.
Soudní tajemnice je toho názoru, že by tato lhůta mohla a
měla být stanovena na dobu delší, vhodná by byla například
lhůta sedmi dnů, která by poskytla dostatečný časový úsek
pro posouzení náležitostí návrhu a vydání rozhodnutí.
Ve výše uvedeném paragrafu je konstatována povinnost
insolvenčního správce předložit insolvenčnímu soudu zprávu
o hospodářské situaci dlužníka nejméně sedm dní přede
dnem konání první schůze věřitelů svolané po prohlášení
konkursu. Současně insolvenční zákon stanoví, do kdy má
být soudu pro přezkumné jednání předložen seznam
přihlášených pohledávek. Protože se první schůze věřitelů
v podstatě konají jenom na základě rozhodnutí soudu o
zjištění úpadku a ve stejný den jako přezkumná jednání,
příslušný referent je nucen kontrolovat jednou, zda správce
předložil ve lhůtě seznam přihlášených pohledávek a vzápětí
kontrolovat, zda správce předložil ve lhůtě zprávu
o hospodářské situaci dlužníka. Jsou zde tedy dvě kontroly
v jednom spise před konáním přezkumného jednání a první
schůze věřitelů. Soudní tajemnice má za to, že by bylo
namístě dát v těchto záležitostech k předložení seznamu
přihlášek pohledávek a zprávy o hospodářské situaci
dlužníka jeden termín, tj., aby správce předkládal současně
přihlášených pohledávek a zprávu o majetkové situaci
dlužníka. Přitom se lhůta pro předložení seznamu přihlášek
před přezkumným jednáním zatím jeví jako zbytečně včasná
a správci ji v některých případech nejsou schopni dodržet.
Dostatečná i pro věřitele by měla být lhůta deseti dnů pro
předložení seznamu přihlášených pohledávek správcem.
Poznatky a zkušenosti vyplývají z řady insolvenčních řízení,
které se týkají dlužníků především nepodnikatelů, kdy je
soud ze zákona povinen jmenovat prozatímní věřitelský

Aby lhůta uvedená v § 18 odst. 2 insolvenčního
zákona byla prodloužena na sedm dnů ode dne
doručení návrhu na vstup nového nabyvatele
pohledávky do řízení.

6. Zamítnuto.
K problematice DPH v insolvenčním řízení viz
výkladové stanovisko č. 6/2011 stálé expertní
skupiny pro insolvenční právo S 22 k opravě výše
daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
Viz usnesení Nevyššího soudu KSPH 39 INS
4718/2009 29 NSČR 16/2011-P8-23. Výkladové
stanovisko na http://insolvencnizakon.cz/expertniskupina-s22/vykladova-stanoviska-expertniskupiny.html.
.
Částečně zapracováno
Lhůta byla prodloužena na 3 dny.

Aby pro tyto události – předložení seznamu i
zprávy byla stanovena stejná lhůta deseti dnů před
konáním přezkumného jednání a první schůze
věřitelů.

Zapracováno
Lhůta sjednocena na 10 dní.

Aby § 65 odstavec 1 insolvenčního zákona byl
změněn tak, aby odstoupení z funkce člena nebo
náhradníka za člena věřitelského bylo nadále

Zapracováno
Návrh zákona předpokládá v případě oddlužení
a nepatrného konkursu výkon pravomocí věřitelského
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výbor svým rozhodnutím, neboť jej nezvolila schůze
věřitelů. Podle výše uvedeného ustanovení insolvenčního
zákona může člen nebo náhradník věřitelského výboru
kdykoliv odstoupit ze své funkce. Podáním, kterým člen
nebo náhradník věřitelského výboru odstupuje z funkce
nemusí obsahovat důvody takového odstoupení. Přitom,
věřitelské orgány jsou důležité pro postup v insolvenčních
řízeních a na jejich součinnost je vázán vývoj těchto řízení,
postup správce a rozhodování soudu. Je zatím obecnou
zkušeností, že členové věřitelských výborů a náhradníci ze
svých funkcí jednoduše odstupují poté, co byli zvoleni a
hlavně jmenováni soudem. Věřitelé tak rezignují na svoji
spoluúčast a odpovědnost v insolvenčních řízeních a
nefungují tak v řízení ze strany věřitelů důležité orgány,
s jejichž účastí zákon počítá a jejichž účast na rozhodování o
postupech v řízení předpokládá.

písemně odůvodněno nebo vysvětleno.

výboru insolvenčním soudem. Volba věřitelského
výboru nebude v těchto případech povinná, věřitelům
však je ponechána možnost zvolit si věřitelský výbor
i v těchto případech. Viz návrh zákona.

Doručování vyhláškou by mělo být omezeno již jenom na
publikaci písemnosti v insolvenčním rejstříku. Vyvěšování
písemností v insolvenčním řízení vedle publikace
v insolvenčním rejstříku zvlášť ještě na úřední desku je
překonané.
Písemností
v insolvenčních
řízeních
vyvěšovaných na úřední desku soudu je velké množství a
aby je bylo možno všechny vyvěsit a umístit na úřední desku
soudu jsou často zmenšovány až na hranici čitelnosti.
Orientace v takto přeplněné úřední desce soudu je velmi
obtížná. Na úřední desce soudu vyhledává veřejnost
informace již jenom velmi málo, spíše výjimečně. Pro
kanceláře a administrativní pracovníky však znamená
vyvěšování písemností na úřední desku, jejich opatřování
údaji a jejich pozdějších dohledávání, snímání a zakládání do
spisu poměrně velké a přitom značně zbytečné zatížení.
Tyto poznatky a okolnosti vyplývají z řízení, kde
na
majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Když dojde ke
zjištění úpadku a je rozhodnuto řešení dlužníkova úpadku
konkursem, jsou statutární orgány dlužníka často
nekontaktní. Správce tedy nemá za dlužníka s kým jednat a
tak si ověřuje a zjišťuje majetkovou situaci dlužníka
z různých evidencí. Věci, které lze zjistit z veřejných
evidencí jsou například automobily. Správce tedy zjistí, že
by do majetkové podstaty dlužníka měly patřit automobily,
ale neví, kde tyto automobily jsou. Je zkušenost, že když
správce žádá o pomoc policii při pátrání a vyhledávání např.
automobilů, policie odkazuje správce na soudy, aby si soudy
samy od ní vyžádaly v těchto záležitostech součinnost. Bylo
by namístě, aby správce mohl přímo na základě
insolvenčního zákona požádat o pomoc policii při pátrání a
vyhledávání, např. automobilů a o jejich předání správci.
Poznatky a zkušenosti vyplývají z činnosti soudce jako
osoby
rozhodující
v insolvenčním
řízení
zvláště
v insolvenčních řízení týkajících se oddlužení, kdy se často
jedná o řízení s malým počtem věřitelů (méně než deset,
spíše okolo pěti věřitelů).Bylo by vhodné dát soudu možnost,
alespoň v některých případech, např. v oddlužení, jmenovat
namísto minimálně tříčlenného věřitelského výboru za
věřitele pouze jednu osobu – prozatímního zástupce věřitelů.
Zvláště v oddlužení s malým počtem věřitelů, kteří se navíc
nedostavují na schůzi věřitelů, aby zvolili věřitelské orgány,
soud jmenuje ze zákona prozatímní věřitelský výbor a to
téměř vždy marně, neboť jmenování členové věřitelského

Aby se doručování písemností v insolvenčních
řízeních vyhláškou omezilo již jenom na jejich
publikaci v insolvenčním rejstříku bez nutnosti
vyvěšovat takové písemnosti ještě současně na
úřední desku soudu a aby k tomu byla přijata
odpovídající úprava zákona.

Zapracováno
Návrh předpokládá
u insolvenčních soudů.

Aby § 43 odst. 1 insolvenčního zákona
v návaznosti na § 44 insolvenčního zákona zmínil
také přímo Policii ČR jako orgán, který správci
poskytne součinnost na jeho žádost.

Zamítnuto
Policie jako orgán činný v trestním řízení plní jiné
úlohy a takovéto žádosti by nepřiměřeně zatížily
práci policie.

Aby ustanovení insolvenčního zákona ukládající
jmenování prozatímního věřitelského soudem,
alespoň v některých odůvodněných případech,
umožňovala jmenovat soudem také prozatímního
zástupce věřitelů

Zapracováno
Návrh zákona předpokládá v případě oddlužení
a nepatrného konkursu výkon pravomocí věřitelského
výboru insolvenčním soudem. Volba věřitelského
výboru nebude v těchto případech povinná, věřitelům
však je ponechána možnost zvolit si věřitelský výbor
i v těchto případech. Viz návrh zákona.

zrušení

úředních

desek
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výboru se svých funkcí vzdávají. Přitom stačí,
aby se
funkce člena věřitelského výboru vzdal jediný věřitel, soud
„dojmenovává“ dalšího člena věřitelského výboru, mezitím
se funkce vzdá jiný člen věřitelského výboru a tak se jedná o
marně vynaložené úsilí soudu na to ustanovit v řízení
věřitelský orgán.
Možnost odmítnout insolvenční návrh dlužníka by měla být
stanovena pouze pro případ, že návrh je nesrozumitelný nebo
neurčitý. Možnost odmítnout insolvenční návrh dlužníků
proto, že návrh neobsahuje všechny náležitosti vede často ke
lpění na podrobnostech, které nemají rozhodující význam a
vede k odmítání návrhů, která obsahují jasná tvrzení
dlužníka o tom, že je v situaci úpadku a žádá stát o pomoc
při řešení takové situace (zvláště markantní je taková situace
u dlužníků navrhujících povolení oddlužení, ale platí i pro
dlužníky podnikatele).
Od dlužníků samých podnikatelů potom insolvenční zákon dokonce sám
v některých případech vyžaduje a ukládá jim povinnost,
podat na sebe insolvenční návrh a když ho podají soud návrh
odmítne. Přitom, podle insolvenčního zákona nelze podle
zákona vyzývat na doplnění nebo opravu návrhu jako to je u
o.s.ř.
Poznatky a zkušenosti vyplývají z činnosti soudce jako
osoby rozhodující o úpadku dlužníka, kdy rozhodnutí o
úpadku dlužníka není spojeno s rozhodnutím o způsobu
řešení úpadku a v řízení nebyla zaplacena záloha na náklady
insolvenčního řízení. Dosavadní poznatky naznačují, že by
účinkem rozhodnutí o úpadku mělo být, že dlužník může
činit po rozhodnutí o úpadku dispozice se svým majetkem
pouze se souhlasem insolvenčního správce a správce by měl
mít právo k majetku dlužníka pro případ, že by to bylo nutné
k hrazení nákladů insolvenčního řízení. Souhlas by mohl být
v odůvodněných případech dán i dodatečně. Za současné
situace je v těchto souvislostech insolvenční správce ve
značně pasivní situaci a nemá možnost disponovat
s prostředky na účtech dlužníka ani v případech, že dlužník
je nekontaktní a správce nemá prostředky na hrazení nákladů
řízení.

a)

Dlužníka – stěžovatel se ve smyslu § 422 odst. 1 IZ
domáhal znepřístupnění údajů o svém majetku coby
osobních údajů v insolvenčním rejstříku.
b) Problém: nevydání rozhodnutí o dlužníkově žádosti
– dlužník byl informován přípisem a seznamy byly
zveřejněny
neanonymizované
–
nevydání
rozhodnutí, byť negativního, je projevem
nepřípustné svévole.
a) věřitelé – stěžovatelé nesměli ve smyslu § 53 IZ na
schůzi věřitelů hlasovat, neboť dle názoru soudu
tvořili s dlužníkem koncern. Věřitelé mj. nemohli
hlasovat o odvolání IS, příp. jeho ponechání ve
funkci.
b) Rozhodnutí insolvenčního soudu nebylo ve vztahu
k jednomu ze stěžovatelů vůbec odůvodněno, ve
vztahu k druhému stěžovateli pouze stručně –
porušení práva na spravedlivý proces.
a) usnesením insolvenčního soud byl shledán úpadek
dlužníka- stěžovatele a bylo povoleno jeho
oddlužení. Na nařízenou schůzi věřitelů spojenou

Aby v insolvenčním zákoně byla oslabena
možnost odmítat insolvenční návrhy dlužníků.

Zamítnuto
Stávající úprava se považuje za dostatečnou
i vzhledem k rozsáhlé judikatuře vyšších soudů.

Aby v insolvenčním zákoně (§140 a v návaznosti
§ 229 insolvenčního zákona) bylo omezeno
dispoziční oprávnění dlužníka s tím, že by toto
právo bylo podmíněno souhlasem správce, jinak
by dispozice byla vůči insolvenčním věřitelům
neúčinná.

Zamítnuto
Po proběhlé diskusi je navrhováno řešení, které
upřesní v návaznosti na výkladové stanovisko
expertní skupiny S 22 1/2008, kdo je osobou
s dispozičními oprávněními v předmětném mezidobí.
Touto osobou je dlužník. Tím však nedochází
k omezení dispozičních oprávnění, ke kterým došlo
v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze
zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.
Zároveň
obecně
posílena
povinnost
osob
s dispozičním oprávněním. (Výkladové stanovisko k
nalezení na http://insolvencnizakon.cz/expertniskupina-s22/vykladova-stanoviska-expertniskupiny.html)

Vydávání náležitě odůvodněných rozhodnutí o
žádosti dlužníka (jiné FO) ve smyslu § 422 odst. 1
IZ.

Náležité odůvodnění rozhodnutí insolvenčního
soud o tom, že věřitel nesmí hlasovat ve smyslu §
53 IZ – především je nutno, aby ins. soud vyložil,
jak dospěl k závěru, že věřitel je osobou
dlužníkovi blízkou nebo tvořící s ním koncern.

Problém byl vyřešen nálezem Pl.ÚS 19/09, jímž
Ústavní soud zrušil ustanovení § 399 odst. 2 IZ
v části věty druhé.
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46./102

§ 35 odst. 1 písm. l)
zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád

s přezkumným jednání se dlužník bez předchozí
omluvy nedostavil, soud proto zrušil povolené
oddlužení a rozhodl o řešení dlužníkova úpadku
konkursem ve smyslu § 399 odst. 2 IZ ve znění
účinném do 9.9.2010.
b) problém: fikce zpětvzetí návrhu na povolení
oddlužení při nedostavení se na schůzi
věřitelů/nedůvodné omluvě – porušení práva na
spravedlivý proces a principů autonomie vůle a
svobody jednání každé osoby.
a) věřitelé – stěžovatelé nemohli v důsledku § 196
odst. 1 ve zněí účinném do 30.3.2011 popírat
přihlášené pohledávky jiných věřitelů.
b) Problém: nemožnost věřitelů popírat přihlášené
pohledávky jiných věřitelů představuje porušení
jejich práva vlastnit majetek.
a)

usnesením insolvenčního soudu byl shledán úpadek
dlužníka stěžovatele a bylo povoleno jeho
oddlužení. Na nařízenou schůzi věřitelů spojenou
s přezkumným jednáním se bez předchozí omluvy
nedostavil, soud proto zrušil povolené oddlužení a
rohodl o řešení dlužníkova úpadku konkursem ve
smyslu § 399 odst. 2 IZ ve znění účinném do
9.9.2010. dlužník se do rozhodnutí o řešení úpadku
konkursem odvolal a zároveň předložil omluvu
z jednání – potvrzení od lékaře.
b) Problém: fikce zpětvzetí návrhu na povolení
oddlužení při nedostavení se na schůzi
věřitelů/nedůvodné omluvě ve spojení s nemožností
podat do rozhodnutí o vzetí na vědomí zpětvzetí
návrhu na povolení oddlužení odvolání. Porušení
práva na spravedlivý proces.

Problém byl vyřešen nálezem Pl. ÚS 14/2010,
jímž ústavní soud zrušil ustanovení § 129 odst. 1
věta prvá IZ.

Problém byl vyřešen nálezem Pl. US 42/08, jímž
Ústavní soud zrušil část ustanovení § 394 odst. 2
IZ v části „odvolání proti němu není přípustné.“

-

-

Často není žádoucí, aby listiny, získané v trestním řízení
byly insolvenčnímu soudu státním zastupitelstvím
předkládány jako důkaz v souvislosti s podáváním návrhů
nebo vyjádření. Jde např. o úřední záznamy o podaném
vysvětlení dle § 158 odst. 5 trestního řádu apod. po
předložení insolvenčnímu soudu jsou pak i takové materiály
dostupné v elektronické podobě na insolvenčním rejstříku a
přístupné široké veřejnosti. Pokud jsou v praxi takové
materiály insolvenčnímu soudu předkládány, je využíváno §
423 IZ, i když je zřejmé, že zákonodárce zde měl na mysli
skutečnosti utajované dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně
informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Podle § 35 odst. 1 písm. l) zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného
řízení ve věcech, v nichž se řeší dlužníkův úpadek nebo
hrozící úpadek, včetně incidenčních sporů a moratoria. Podle
§ 69 insolvenčního zákona, státní zastupitelství, které
vstoupilo do insolvenčního řízení nebo insolvenčního sporu,
může podat opravní prostředek proti rozhodnutí
insolvenčního soudu, jen mají –li toto právo všichni
účastníci. Dikce zákona tedy naznačuje možnost
samostatných vstupů jak to insolvenčního řízení, tak i do
incidenčních sporů. Komentářová literatura k § 35 odst. 1
o.s.ř. však dovodila, že incidenční spor je řízením
probíhajícím v rámci insolvenčního řízení a proto je vstup

Nedostatek řešit výslovnou právní úpravou.

Zamítnuto
Popsaný problém není problémem insolvenčního
práva. Nejedná-li se o utajované písemnosti, pak
jejich zveřejnění nelze ze strany jiných osob
(dlužníka a věřitelů) zabránit. Pokud v rámci
insolvenčního řízení předloží takovýto dokument
(např. trestní oznámení, protokoly z výslechů apod.)
účastník řízení, nelze jejímu zveřejnění zabránit.
I kdyby tomu tak bylo, nic by těmto osobám
nebránilo zveřejnit tyto dokumenty jinou cestou.

Nedostatek resp. nepřesnost řešit výslovnou
právní úpravou.

Zapracováno
Změna ustanovení § 69 IZ:J„je-li proti rozhodnutí
insolvenčního soudu přípustný opravný prostředek,
může jej podat i státní zastupitelství, které vstoupilo
do insolvenčního řízení nebo do incidenčního
sporu.“. Změnou prochází i ustanovení § 75 IZ tak,
že písemnost se doručuje v insolvenčním řízení
zvlášť i státnímu zastupitelství, které vstoupilo do
insolvenčního řízení.
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Exekutorská komora ČR
Mgr. Vojtěch Jaroš, soudní exekutor ve
Znojmě,
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§ 46 odst. 6 zákona č.
120/2001 Sb., exekuční
řád, § 109 odst. 1 písm.
c) zákona č. 182/2006
Sb.

státního zastupitelství do insolvenčního řízení důvodem jeho
účasti ve všech fázích insolvenčního řízení a v incidenčních
sporech
(a) Proti dlužníkovi je vedeno exekuční řízení a to prodejem
nemovitosti. Usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz
k prodeji nemovitosti, usnesení o ceně nemovitosti i dražební
vyhláška nejsou stiženy žádnou vadou, byly vydány
v řádných lhůtách, byly řádně doručeny a jsou pravomocné.
Dlužník 1-2 dny před stanoveným termínem dražby podá
dlužnický insolvenční návrh, čím zmaří provedení dražby, a
krátce po dražbě ve lhůtě dnů vezme svůj návrh zpět. Tak
opakovaně i 6 během jednoho roku.
(b) V situaci, kdy dlužník nesplňuje podmínky pro řádné
vedení insolvenčního řízení, jde o šikanování věřitele, který
není schopen dosáhnout prohlášení úpadku ani efektivního
vymožení pohledávky. (O nedůvodně vzniklých nákladech
státu nemluvě.)
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Notářská komora ČR
Česká advokátní komora
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§ 5 písmo a) a b)
zákona č. 182/2006
Sb.; vyhláška č.
313/2007 Sb., § 1,
odst. 2, 3
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Česká advokátní komora
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§ 21 a násl. zákona č.
182/2006 Sb., zákon č.
312/2006 Sb.

Transakční náklady insolvenčního řízení jsou rozděleny mezi
zajištěné a nezajištěné věřitele nerovnoměrně. To odporuje
základním zásadám insolvenčního řízení. Zajištění věřitelé
se podílejí na nákladech insolvenčního řízení, spočívajících v
odměně insolvenčního správce, 2 % z plnění, které na ně
připadá. Nezajištění věřitelé se podílejí na těchto nákladech
15 % (s degresivní sazbou od 10 mil Kč výše) z plnění, které
na ně připadá. Tato extrémní nerovnost, v návaznosti na
dominantní postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním
řízení a jejich přednostní uspokojování, nedává rovnou
příležitost k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.
Základní agendy insolvenčního řízení (agenda pohledávek
věřitelů a agenda majetku dlužníka) se zásadně neliší v
případech, kdy jsou účastníky insolvenčního řízení zajištění
věřitelé a kdy nikoliv. V případě výrazné existence
zajištěných věřitelů jsou transakční náklady insolvenčního
procesu částečně přenášeny též na insolvenční správce.
Nerovnoměrný přenos nákladů insolvenčního řízení na jednu
skupinu věřitelů (nezajištěné věřitele) nebo dokonce na
insolvenčního správce je nepřijatelný. Současná výše odměn
insolvenčních správců, která byla bez náležité analýzy
výrazně snížena oproti předchozí úpravě, přenáší částečně
financování insolvenčního procesu na insolvenční správce
též v případech, kdy není v insolvenčním řízení složena
záloha na náklady řízení, existuje vyšší počet přihlášených
pohledávek a stav majetku, který se nachází v majetkové
podstatě dlužníka, je zanedbatelný. S ohledem na opožděně
podávané insolvenční návrhy je přitom tato situace
převažující.
Nová úprava předpokládala vyšší odbornou úroveň
insolvenčních správců oproti dřívějším správcům
konkursních podstat. Tomu odpovídají i nové kvalifikační
předpoklady vyžadované pro výkon funkce insolvenčního
správce. Zlepšení stavu však nelze dosáhnout jen zvýšenými
nároky na teoretické znalosti insolvenčních správců. Vyšší
odborná úroveň insolvenčních správců není možná bez
dostatečných praktických zkušeností. Předpokládalo se, že v
České republice bude působit omezený počet insolvenčních
správců (řádově 200). To by umožnilo při současném nápadu
insolvenčních věcí pravidelný výkon agendy všem zapsaným

Sankcionování šikanozních dlužnických návrhů:
1) obdobně jako se uvažuje v případě
šikanozních návrhů věřitelských, tedy
v podobě „pokuty“,
2) při opakovaném dlužnickém
návrhu
omezením možnosti vzít takový návrh zpět
bez přezkoumání soudem,
nejlépe změnou koncepce nemožnosti exekuci
provést tak, že i v případě podání insolvenčního
návrhu (jak dlužnického tak věřitelského) by bylo
možné dražbu provést, přičemž pouze s výtěžkem
dražby by bylo dále nakládáno v insolvenčním
řízení. Taková úprava omezí šikanozní návrhy,
v jisté části usnadní a zrychlí insolvenční řízení.
Návrat
k
původní
úpravě
odměňování
insolvenčních
správců,
která
v principu
nerozlišovala sazbu odměny z výtěžku zpeněžení
majetku zajištěných a nezajištěných věřitelů. Tato
úprava umožňovala alespoň v souhrnu více
případů pokrýt náklady insolvenčního správce,
které zákon výslovně neřeší. Nový insolvenční
zákon
upravil
širší
rozsah
povinností
insolvenčního správce, předpokládá jeho vyšší
kvalifikaci a naproti tomu výrazně snížil jeho
odměnu. To může, v rozporu s očekáváními, která
byla spojena s přijetím nové úpravy, snížit
odbornou úroveň osob vykonávajících funkci
insolvenčního
správce.
Řada
advokátů,
vykonávajících dnes činnost insolvenčního
správce, zvažuje opuštění této agendy. Nižší
odborná úroveň insolvenčních správců bude mít
nutně za následek narůstající počet soudních
sporů, neefektivní průběh insolvenčních řízení a
další prodloužení doby trvání insolvenčních
řízení.

Zavést oprávnění Ministerstva spravedlnosti
stanovit maximální počty insolvenčních správců
podle počtu insolvenčních řízení tak, aby všichni
insolvenční správci, zapsaní v seznamu
insolvenčních správců, vedeném
Ministerstvem spravedlnosti, měli příležitost k
pravidelnému výkonu funkce.
Zajistit
dohled
ze
strany
Ministerstva
spravedlnosti směřující k tomu, aby v seznamu
insolvenčních správců byli vedeni pouze ti
správci, kteří vykonávají činnost řádně. Teprve

Zapracováno
Zabránit šikanóznímu jednání jak ze strany věřitelů,
tak ze strany dlužníka má za cíl novela
insolvenčního zákona, která byla dne 1. Října
podepsána prezidentem republiky (sněmovní tisk
604), v rámci úpravy předběžných opatření. Podle
tohoto návrhu insolvenční soud může předběžným
opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním
návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního
zřetele některý z účinků spojených se zahájením
insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1
písm. b) a c) IZ. Ustanovení § 147 IZ upravuje
sankcionování i samotného dlužníka za způsobenou
škodu. Srov. návrh zákona v § 109.

Zamítnuto
V rámci odborných debat byl návrat k původní
úpravě, která by v principu nerozlišovala sazbu
odměny z výtěžku zpeněžení majetku zajištěných a
nezajištěných věřitelů, odmítnut. Návrh však
předpokládá zavedení odměny za přezkum přihlášky
pohledávky a další změny. Vyhláška není součástí
předkládaného návrhu zákona, ale obecné principy
navrhovaných změn v oblasti odměňování jsou
projednány v důvodové zprávě předkládaného
materiálu.

Zamítnuto.
Otázku omezení počtu insolvenčních správců
stanovením jejich maximálního počtu Ministerstvo
spravedlnosti zamítlo v souvislosti s novelou zákona
o insolvenčních správcích, která se nachází
v legislativním procesu (sněmovní tisk 662).
Argumenty, pro které byl tento návrh zamítnut, jsou
vysvětleny v důvodové zprávě k tomuto zákonu.
www.justice.cz
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Komora specialistů pro krizové řízení
a insolvenci v ČR
Ing. Erich Deutsch, prezident – Komora
specialistů pro krizové řízení a insolvenci
v České republice, Dlouhá třída 705/16,
110 00 Praha 1, tel.: 224818414, e-mail:
info@kskri.cz
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Zákon č. 182/2006 Sb.,
zákon č. 533/1992 Sb.,
České účetní standardy
č. 001/ až 023.

insolvenčním správcům a zajistilo by to jejich narůstající
praktickou zkušenost. Zamýšlený počet insolvenčních
správců byl již podstatným způsobem překročen. Občasný
výkon funkce insolvenčního správce neumožňuje získat
dostatečné praktické zkušenosti. Ve spojení s nízkými
odměnami insolvenčních správců a přenosem řady nákladů
na správce to nemotivuje insolvenční správce k tomu, aby si
vytvářeli potřebné zázemí pro kvalifikovaný výkon činnosti.
Bez omezení počtu insolvenčních správců nelze reálně
očekávat postupné zvyšování jejich úrovně a efektivnější
průběh insolvenčních řízení.
I) Insolvenční zákon byl již více jak 15x novelizován. I přes
tuto skutečnost statistika uvádí, že z 434 paragrafů
insolvenčního zákona jsou ve 109 případech paragrafového
znění zákona závazné lhůty 1 kategorie,které vymezují
„čas“ na př. 24 hodin, 1 hodinu, do 6 hodin apod. V druhé
kategorii je časový pojem v obecné formě jako např. den
poté, nejpozději následující den apod. Těchto „obecných“
časových je možno zjistit ve více jak 330 paragrafech. Každé
nesplnění lhůty vyvolá následná opatření – připravit
náhradní termín a zhodnotit proč nebyl splněn. Toto neplnění
je potencionálním nebezpečím z následných soudních řízení.
II) Insolvenční zákon by získal, kdyby byla lépe
koordinována spolupráce v procesním řízení, tj. mezi MSp
ČR, soudy, státní správou. Měla by být legalizována
působnost těchto orgánů ve směru insolvenčních správců.
K tomu by měla sloužit profesní organizace insolvenčních
správců. Vyřešila by se tak celá řada kritizovaných
nedostatků a věcí s tím spojených. Například celoživotní
systém vzdělávání insolvenčních správců, zpracování návrhů
novel zákona, kvalifikační přezkušování, apod. Zároveň by
došlo k úsporám ve výdajích na straně státu, resp. na straně
MSp ČR.
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Komora specialistů pro krizové řízení
a insolvenci v ČR
Ing. Tomáš Zůza, insolvenční správce,
správce nemovitostí. Tel:602583738,
tomas.zuza@seznam.cz
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III) Účetnictví je informační systém, který má podávat úplný
a pravdivý obraz o finanční situaci podniku. Účetní závěrka
je složitý proces. Je vyvrcholením procesu vedení účetnictví,
je zdrojem informací o stavu podniku, a to nejen pro
vlastníky, ale i pro státní orgány, investory a obchodní
partnery. Cílem účetní závěrky je vytvořit přehled o majetku,
závazcích, výsledku hospodaření a finanční situaci podniku.
Vzhledem k tomu, že se ve výsledovce uvádějí i údaje za
minulé hospodářské období, lze si udělat obraz o
předpokladu dalšího trvání podniku.
1. V § 99 odst. 2) zák.182/2006 (IZ) se kogentně uvádí výše
způsobené škody, která se odvíjí od rozdílu mezi zjištěnou
pohledávkou a částkou uspokojení. Z toho ale vyplývá, že
pokud je dlužník důsledně "dotunelován" a nejsou zde žádné
prostředky, tak dojde k zamítnutí návrhu nebo k zastavení
řízení pro nedostatek majetku. Poškození věřitelé tak nemají
prakticky možnost se domáhat náhrady škody, protože jí
nelze vyčíslit. Tento problém pak je vygradován ještě tím, že
žalobu na náhradu škody je nutno podat u obvodních či
okresních soudů, které, podle mých zkušeností, vůbec
nerozumí konkursnímu a insolvenčnímu právu. A nenapraví
se to ani u odvolacích soudů, např. v Praze je odvolacím
soudem MS ve Spálené ulici, který je mimo řetězec
konkursních soudů a zjevně mu chybí zkušenosti.
S tímto problémem bezprostředně souvisí § 100 IZ.

nebude-li takových správců dostatek, doplňovat
jejich počet.

I) Přezkoumat, zda je možné některé termíny
vypustit, nebo v rámci paragrafového znění
sjednotit.
II) Znovu otevřít působnost podnětů a doporučení
k hodnocení
vzniku
profesní
organizace
insolvenčních správců ze zákona v rámci přípravy
novely zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích.
III)Sjednotit stanoviska a pohledy Komory
účetních, auditorů, soudců a insolvenčních
správců ( z jejich dosavadní praxe). Vyhodnocení
účetní závěrky se tak stává jednoznačně
hodnotícím
stanoviskem
pro
zahájení
insolvenčního řízení, nejen pro jeho výsledek, ale
především pro jednoznačnost potvrzení tohoto
výsledku
„ekonomickým“
odborníkem.
S odvoláním se na články JUDr. Tomáše Richtera
LL.m, Ph.D. a JUDr. Petra Kavana v publikaci
sbírek prací na téma Nové insolvenční právo,
doporučujeme. Zcela zásadně přehodnotit § 3
zákona o úpadku a způsobech jeho řešení.

1. Zapracováno
Cílem osnovy nového insolvenčního zákona bylo
docílit rychlosti a efektivnosti insolvenčního řízení.
Tohoto cíle nový insolvenční zákon částečně dosáhl,
o čem svědčí i poslední statistická data ze
skončených insolvenčních řízení. Výsledkem revize
insolvenčního zákona je předkládaný návrh, který
v některých případech lhůty upravuje anebo je dává
do souladu s jinými souvisejícími ustanoveními.

Add 1) Nejsprávnějším řešením je v zásadě
neskončit řízení či nezamítnutí návrhu dříve, než
dojde k přezkumu pohledávek. Pak je objektivně
daná výše škody. Jenže to má úskalí v tom, že
někdo popře pravost pohledávky a vše se oddálí a
prodraží. Asi nejschůdnějším řešením je doplnit
odst. 2) o větu, že v případě, že nedošlo k
posuzování pravosti pohledávky z důvodu
zamítnutí návrhu podle § 144 či zrušení konkursu
podle §308 odst. d), tak výši škody, jako
předběžnou otázku, posuzuje příslušný soud. K
tomu ale dále doplním, že by k projednávání
žaloby měl být příslušný insolvenční soud a to
dokonce ten, který řešil insolvenční návrh. V
každém jiném případě, jak mou potvrdit z vlastní

1. Zamítnuto
Parlamentem ČR schválená novela insolvenčního
zákona (sněmovní tisk 604) navrhuje, s přihlédnutím
k povaze sporů o náhradu škody nebo jiné újmy,
která vznikla zahájením insolvenčního řízení
a opatřeními přijatými v jeho průběhu, aby se tyto
spory projednávaly u krajských soudů. Pokud jde
výši způsobené škody, která se odvíjí od rozdílu mezi
zjištěnou pohledávkou a částkou, kterou věřitel
v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky
obdržel, pak v situacích popisovaných v připomínce
se škoda vyčíslí podle ustanovení § 136 o.s.ř. s tím,
že se vychází z toho, že škoda je ve výši 100 %
neuhrazené pohledávky věřitele. Viz

2. Zamítnuto
Ministerstvo
spravedlnosti
v současné
době
neuvažuje
o
vzniku
profesní
organizace
insolvenčních správců ze zákona. Nebrání se však
relevantní diskusi.
3. Zapracováno
Ministerstvo
spravedlnosti
o sjednocení praxe.

podporuje

snahy
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Insolvenční soudy požadují na věřitelích, kteří navrhují
vydání předběžného opatření, uhradit "jistotu" na případnou
náhradu škody. A to dokonce i v případě, kdy je věřitelem
správce konkursní podstaty či insolvenční správce. Toto
správné ustanovení pak je tímto požadavkem naprosto
degradováno.
2. Týká se odměny správce, ale z trochu jiného pohledu, než
jak bojují advokáti za zvýšení sazeb. Opět vycházím ze své
zkušenosti, kdy se snažím dělat svojí práci skutečně
zodpovědně. Pak se ale dostávám do určité pasti, kterou
právě ti, co to dělají povrchněji, neznají. Jedná se o to, že
odměna je stanovena procentem ze zpeněžení. Tento princip
ale nezohledňuje fakt, že v majetkové podstatě může být
jedna vyšší položka (nemovitost) a větší množství menších
položek (pohledávky apod.) Správce pak není motivován k
tomu, aby se zabýval vymáháním menších položek, protože
ta jedna velká, vyčerpá ještě relativně zajímavé pásmo
odměny. Je pak demotivující se zabývat získáváním dalšího
majetku a mnohdy pracnější než z prodeje jedné nemovitosti
za odměnu, která prostě nevyváží úsilí správce, které tomu
věnuje. A je to ke škodě věřitelů a jde to proti myšlence
insolvence.
Obdobný problém je v tom, že správce není nijak odměněn
za to, že úspěšně popře přihlášenou pohledávku, čímž opět
ochrání majetek, respektive procento uspokojení,
oprávněných věřitelů. A tuto práci dělá správce úplně
zadarmo a je to jen na jeho morálních vlastnostech, zda do
toho půjde. Argument, že dnes již mají věřitelé opět možnost
popírat pohledávky je poněkud nepřípadný, protože je to
pouze jejich právo a nikoliv povinnost. Tou je to naopak u
správce.
3. IZ neobsahuje v § 308 možnost, že dojde k překonání
úpadku, to znamená, že správce do podstaty získá dostatek
majetku, ať již v jakékoliv podobě, na uspokojení všech
pohledávek. Odst. 1 písm. a) je nepřípadný a § 2 obtížně
použitelný, pokud bude byť i jeden z věřitelů proti.
Vzhledem k tomu, že velkou část svých konkursů, právě
díky svému ne zcela běžnému přístupu, jsem schopen dostat
do stádia překonání úpadku, považuji to za systémovou
chybu, protože je všude prezentováno, že nový IZ byl pojat
tak, aby za každou cenu neznamenal likvidaci firmy.
4. I IZ přejímá nedostatek ZKV v tom, že neřeší příjmy z
majetku, zapsaného do podstaty, v případě, že dojde k jeho
pravomocnému vyloučení z podstaty. Domnívám se, že odst.
2) § 229 je velmi neurčitý. Pokud správce zapíše do podstaty
nemovitost, tak se stává ze zákona osobou s dispozičním
oprávněním. Tedy by měl pobírat požitky. A po vyloučení z
podstaty vydá požitky vlastníkovi? A v jaké výši? Podle
stávající judikatury k ZKV se vlastník musí domáhat na
správci vydání požitků žalobou z titulu bezdůvodného
obohacení u OS. Zde je opět problém jejich
nekompetentnosti,
nepředvídatelnosti rozhodnutí a
zdlouhavého projednávání.
5. Ustanovení § 157 odst. 1 v kontextu s jeho umístěním, je
nejednoznačné. Zástavní věřitel odmítl uhradit 50% nákladů
na znalecký posudek s odůvodněním, že " úhrada přichází v

zkušenosti, je rozhodování OS nepředvídatelné a
vyplývající z neznalosti a nechápání problematiky
konkursu a insolvence.
Pokud jde o předběžné opatření, tak by mělo být v
zákoně doplněno, že insolvenční soud na návrh
věřitele posoudí jeho oprávněnost a bez nutnosti
skládat "jistotu". Insolvenční soudy se však brání
tohoto ustanovení využívat a přitom jsou to pouze
ony, které mohou včas zabránit ukrytí majetku
statutárních orgánů. Zákon by měl tedy
jednoznačněji uložit povinnost insolvenčnímu
soudu na návrh věřitele vždy k tomuto řešení
přistoupit a stanovit soudu i tvrdší povinnost k
vyčíslení výše očekávané škody, k čemuž má
soud všechny potřebné informace.
Add 2) zvážit rozdělení odměny alespoň tak, že
pokud bude v insolvenčním řízení (a stále to platí
i pro běžící konkursy podle zákona 328/1991 Sb.)
zpeněžena jedna či několik velkých položek, tak
tyto položky budou ohodnoceny odměnou
samostatně (obdobně je to u zajištěného majetku)
a "drobné" zpeněžení bude ohodnoceno také
samostatně. Výsledná odměna by byla tvořena
prostým součtem. Výdaje, snižující výtěžek k
rozdělení (§1 odst. 4 vyhl. 313/2007 Sb.) by se k
jednotlivým skupinám přiřadily proporcionálně.
U odměny neoprávněně přihlášených pohledávek
je to v případě, že dojde k situaci podle § 178 a
179 IZ, řešeno. Částka, uhrazená věřitelem, se
započte do zpeněžení. Ale v případě, že bude
uplatněn § 180 IZ, už odměna řešena není. I zde
by ale odměna správce měla být řešena v obdobné
výši, jako když by nebyl § 180 uplatněn. A to
hlavně tam, kde byl správce jedinou popírající
osobou. Tento problém, mimochodem, nemá
ošetřen ani ZKV. Podařilo se mi například po
mnoha soudních sporech dosáhnout toho, že
soudy pravomocně rozhodly, že bylo neoprávněn
přihlášeno cca 160 mil. Kč z celkem 300 mil. Kč,
ale vše jsem dělal zadarmo. A to rozhodně není
správné. Nebo jsem to nemusel dělat, a
uspokojení oprávněných věřitelů by se zmenšilo o
polovinu. Osobně se navíc domnívám, že § 180 IZ
by měl být změněn v tom duchu, že se bude
posuzovat, zda přihláška nebyla šikanozní apod.
bez ohledu na to, že věřitel vykonával či
nevykonával práva. Toto změkčení, podle mého
názoru, totiž pohřbilo celou správnou myšlenku,
protože ten, kdo chce blokovat řízení, prostě
pouze nebude hlasovat, ale nic jiného se nezmění.
A strach z toho, že by bez § 180 IZ mohlo dojít k
odebrání práva věřitelům se přihlásit do řízení,
když naše právo je obtížně předvídatelné, by se
dal odstranit lepším formulováním § 180 IZ. Lze
totiž velmi snadno zjistit, kdo pohledávku
přihlásil s čistými úmysly a ten nechť i klidně
hlasuje a kdo měl úmysly nemravné a tomu by
nemělo pomoci ani to, že nebude hlasovat.
Add 3) Doplnit v § 308 odstavec, který bude
přesně specifikovat možnost zrušení konkursu

2.Zamítnuto
Naznačenou problematiku zpeněžování malých
zejména movitých věcí, které zpravidla bývají
nezajištěným majetkem, se snaží řešit návrh vyhlášky
č. 313/2007 Sb., rozšířením pásem u hodnot do 10
mil. Kč a motivovat tím insolvenční správce ke
zpeněžování i nezajištěného majetku náležitou
odměnou. V konečném důsledku má změna potenciál
projevit se i na míře uspokojení nezajištěných
(a někdy i zajištěných) věřitelů.
V otázce odměny za úspěšné popření pohledávky
věřitele nebylo dosaženo konsenzu. V průběhu
debaty převažovaly pochybnosti o negativní
motivaci, kterou by takové opatření na insolvenční
správce mohlo mít.
3. Zamítnuto
4. Zapracováno
5. Zamítnuto
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úvahu pouze v případě, že k ocenění dochází podle § 153 IZ,
tj. v případě reorganizace nebo při zpeněžení podle §290 IZ,
nikoliv standardním způsobem v konkursu“. Insolvenční
soud dal zástavnímu věřiteli za pravdu.

53./110

Komora specialistů pro krizové řízení
a insolvenci v ČR
Lukáš Hlavenka, likvidátor, krizový
poradce, DRUŽSTVO VÝŠINKA,
exbet@email.cz

B

B

N

Zákon č. 182/2006 Sb.
§ 144 odst. 1, písm.
(b)).

53./111

Komora specialistů pro krizové řízení
a insolvenci v ČR
JUDr. Světlana Semrádová Zvolánková,
advokát,
e-mail: zvolankova@zvolankova.cz, tel.:
224 914 045

U

B

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 108 odst. 1 a 2, § 144
odst. 1, písm. (b)

53./112

Komora specialistů pro krizové řízení
a insolvenci v ČR
Václav Kulhavý, advokát a insolvenční
správce, Komora specialistů pro krizové
řízení a insolvenci v ČR, email:
justicekulhavy@volny.cz . tel:
+420604141417 +420222710301

B

A
B

N

Zákon č. 182/2006 Sb.
§ 29 odst. 1, § 38 odst.
1 a 5, §§
157,168,239,253,316
odst. 2; zákon č.
235/2004 sb. o DPH, §
44 odst. 5

Insolvenční soud insolvenční návrh nezamítne pro
nedostatek majetku a to z důvodu, že osoba likvidátora není
zapsána v seznamu insolvenčních správců, ale řízení pouze
zastaví. Tímto se zužuje možnost likvidátorů vykonávat svou
činnost a tím přispívat k výmazu nefungujících společností
z OR, pokud se nejedná o insolvenční správce.
V případě řešení úpadku dlužníka formou oddlužení soudy
v mnoha případech stanoví sice zálohu na náklady
insolvenčního řízení v zákonné výši, ale na druhou stranu je
výše této zálohy nepřiměřeně vysoká s ohledem na finanční
poměry dlužníka.
V případě zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dle
ustanovení § 144 odst. 1, písm. (b) je vyloučeno, aby tento
návrh byl podán likvidátorem, který není současně
insolvenčním správcem.
1. K § 29 InsZ
Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném
jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem
ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a
že ustanovují nového insolvenčního správce. To ve svém
důsledku vede k nejistému postavení správce v prvních
fázích insolvenčního řízení až do první schůze věřitelů, tedy
v době, která je pro insolvenční řízení klíčová, neboť dochází
k přezkoumávání přihlášených pohledávek správcem,
soupisu majetkové podstaty, odstupování od smluv, případně
rozhodnutí týkající se provozování podniku. Tímto
ustanovením insolvenčního zákona se správce stává jakýmsi
„rukojmím“ především „velkých“ věřitelů, neboť mnohdy
stačí k odvolání z funkce pouze hlasy tohoto velkého
věřitele. Může tak v praxi dojít k tomu , že do funkce nově
ustanovený insolvenční správce je nějakým způsobem
zpřízněn s tímto věřitelem a mnohdy se stává pouze
vykonavatelem jeho vůle, což ve svém důsledku
zákonodárce jistě neměl v úmyslu. Zatímco dle ZKV se
odměna správce ustálila na dvousložkové – ze zpeněžení a
za počet věřitelů, IZ zavedl odměnu IS z toho, co dostanou
věřitelé a k přihláškám a jejich zpracování se nepřihlíží.
Když věřitelé vymění správce při první schůzi věřitelů,
odcházející správce vlastně nemá na odměnu nárok, resp.
Musí mu být odměna stanovena.
2. K § 40 InsZ
VS zastává názor, že správce musí být na PJ přítomen
osobně, i když ust. § 40 odst. 3 říká něco jiného. V praxi to

proto, že majetek podstaty je postačující k úhradě
všech pohledávek a pokračování konkursu nemá
sebemenší logiku.
Add 4) V zákoně jasně definovat, kdo po dobu
zapsání majetku do podstaty pobírá požitky, komu
a v jaké výši se vydají a jakým způsobem
(nejčistší je rozdíl mezi příjmy a výdaji na správu
a provoz majetku) a jak a v jaké výši je uhrazena
práce správce, pokud nemovitost spravoval a
zajišťoval provoz. Nemůže to dělat zadarmo. A
pokud dojde ke sporu, tak určit, že příslušným je
insolvenční soud, který zná celou problematiku a
všechny okolnosti případu.
Add 5) Jednoznačně v IZ vymezit, zda §157 je
obecným § nebo zda se vztahuje pouze na režim
reorganizace
Umožnění zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku likvidátorům bez dalšího
omezení.

V insolvenčním zákonu stanovit maximální výši
zálohy na náklady insolvenčního řízení rozdílně
pro případy oddlužení (např. 10.000,- Kč) a pro
konkurs a reorganizaci (např. 50.000,- Kč), nebo
v případě oddlužení FO tuto zálohu nepožadovat
vůbec.
Rozšířit aplikaci ustanovení § 144 odst. 1, písm.
(b) i na likvidátory, kteří nejsou zároveň
insolvenčními správci.
Návrh na řešení § 29:
Novelizace § 29 odst. 1) Zákona č. 182/2006 Sb.,
kdy toto ustanovení by bylo úplně vypuštěno,
nebo by bylo zvýšeno kvórum na 90%
přihlášených věřitelů, tak, aby to byla vůle většího
počtu věřitelů. Vždyť § 31 téhož zákona možnost
odvolání insolvenčního správce věřitelům dává.
Navrhuji proto změnit v tomto smyslu znění
ust. § 40 odst. 3 takto:
„(3) Insolvenční správce
může pověřit
v odůvodněných případech svého zaměstnance i
zaměstnance dlužníka, aby za něho jednal
v soudních a jiných řízeních; insolvenční správce
může pověřit v odůvodněných případech svého
zaměstnance, případně jinou kvalifikovanou
osobu ( jiného insolvenčního správce, advokáta,
auditora, či daňového poradce) i na přezkumném
jednání, pokud jak insolvenční správce, tak i
dlužník pohledávky uznávají; Tím není dotčena
jeho odpovědnost podle tohoto zákona.“

Zamítnuto
Úprava sleduje kvalifikační předpoklad pro
takovéhoto navrhovatele, kterým je právě existence
povolení vykonávat činnosti insolvenčního správce.
Viz usnesení NS ČR sen. zn. 29 NSČR 48/2011, ze
dne 31. 5. 2012.
Zamítnuto
Srov. také usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze
dne 30.9.2008, sp. zn. KSBR 40 INS 2487/2008, 2
VSOL 119/2008-A.

1. Zamítnuto
Ustanovení § 29 insolvenčního zákona je nerozlučně
spjato s ustanovováním insolvenčních správců do
řízení. Na rozdíl od zákona o konkursu a vyrovnání,
který neobsahoval žádnou regulaci, insolvenční
zákon umožňuje při výběru správce působení trhu
a zároveň zajišťuje, aby i v prvních měsících řízení,
kdy tržní mechanizmus výběru správce věřiteli
funguje s jistým zpožděním, byl insolvenční správce
ustanoven. Zde nutno připomenout, že úvodní
ustanovování insolvenčních správců do řízení
insolvenčním soudem je pojistkou pro situace tzv.
všeobecné racionální apatie věřitelů, kdy věřitelé
rezignují nejen nad výběrem správce, ale i nad
kontrolou nad celým řízením. Na prvním místě jsou
to však věřitelé, kteří můžou otázku výběru ovlivnit
sami, právě prostřednictvím § 29 IZ. Proto návrh
posiluje právo právě těch věřitelů, kteří jsou při
řešení úpadku dlužníka aktivní. Návrh proto mění
kvórum schůze věřitelů, která může odvolat
insolvenčního správce na většinu přítomných
věřitelů. Navrhovaná změna způsobu určování
insolvenčních správců do řízení jen zdůrazňuje, že
jsou to věřitelé, kteří jsou v otázce výběru
insolvenčního správce skupinou, která tuto otázku
může ovlivnit. K navrhovanému způsobu určování
správců (a navrhované změně v odměnách
insolvenčních správců) viz důvodová zpráva.
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znamená, že při souběhu více jednání se bude více
odročovat, čímž se nedodrží lhůty, které jsou sice pořádkové,
ale zásadně mají být dodržovány. Domnívám se, že
insolvenční správce by měl být zastupitelný i při
přezkumném jednání, pokud je zřejmé, zejm. při
oddluženích, že jak dlužník, tak i správce všechny
pohledávky uznávají. Měl by mít možnost udělit plnou moc
nejen zaměstnancům, ale i např. jinému insolvenčnímu
správci, či advokátovi, který je seznámen s problematikou.
Nastává tak situace, že si ins. správce nemůže vůbec vybrat
dovolenou delší než týden. Potom nezbývá správci nic
jiného, než požádat příslušný soud v předstihu cca 3
měsíců!!!, aby ho neustanovoval do funkce, protože si např.
chce, resp. potřebuje vybrat měsíční zdravotní dovolenou.
3.K § 144 InsZ Je zajímavé, že spol.s r. o. má mít základní jmění
200.000,00 Kč, ale nikdo je nepožaduje ani na náklady
insolvenčního řízení, které většinou hradí stát, protože
společnosti jsou dokonale prázdné a nemají ani na zálohu.
Zatímco dle ZKV bylo na soudu, aby posoudil, zda má smysl
prohlašovat konkurz na majetek osoby, která nic nemá, IZ v
§ 144 dovolil soudu zamítnout návrh jen u společností
v likvidaci, kdy likvidátor byl jmenován soudem; VS
dovodil, že pluralita věřitelů nemůže nastat v souvislosti
s náklady likvidace, takže nelze tyto většinou mrtvé
společnosti snadno vymazat, ale likvidátor musí podstoupit
martyrium doručování zahraničním společníkům,dohadování
s FÚ apod., čímž vzniknou další náklady státu. Jiný návrh
zamítnout nelze, VS povolí nějakou malou zálohu na
náklady řízení a zbytek uhradí stát…protože správce majetek
nenajde, konkurz se zruší pro nedostatek majetku, jen to
bude dražší pro stát.
4.K § 157 InsZ – Zajištění věřitelé by měli platit veškeré
výdaje spojené se znaleckým posudkem.
Navrhuji toto znění:
„§ 157
(1) Zajištění věřitelé uhradí do majetkové podstaty bez
zbytečného odkladu společně a nerozdílně odměnu a hotové
výdaje uhrazených znalci; mezi sebou se vypořádají podle
poměru hodnot jejich zajištění určených znaleckým
posudkem.
(2) Po dobu, po kterou je zajištěný věřitel v prodlení se
splněním povinnosti podle odstavce 1, se jeho zajištěná
pohledávka neúročí.“
5. K § 168 InsZ
Zákon výslovně neřeší povahu pohledávky z titulu
hotových výdajů a odměny znalce, kterého neustanovil
insolvenční soud, ale ustanovil jej insolvenční správce
poté, co se (se souhlasem věřitelského výboru a
insolvenčního soudu) rozhodl přistoupit ke zpeněžení
podniku dlužníka nebo celé majetkové podstaty jedinou
smlouvou. Tedy jde o případ, kdy nevyužila práva
rozhodnout o tomto způsobu zpeněžení schůze věřitelů. I
v těchto případech je totiž insolvenční správce povinen
zajistit ocenění majetku znalcem, proto i na pohledávky
znalce ustanoveného insolvenčním správcem by mělo
být nahlíženo jako na pohledávky za majetkovou

2. K § 40 Částečně zapracováno
Jako obecné pravidlo pro přezkumné jednání se
navrhuje možnost insolvenčního správce nechat se na
své nebezpečí a na své náklady dát zastoupit jinou
osobou zapsanou do seznamu insolvenčních správců.
V případě oddlužení se jako výjimka z obecného
pravidla navrhuje, vzhledem k jednoduchosti agendy,
možnost insolvenčního správce nechat se zastoupit
jinou osobou, která nemusí být zapsána v seznamu
insolvenčních správců. Zmírnění tohoto pravidla je
odůvodněno novelou 69/2011 Sb. Po její účinnosti
nehrozí, že insolvenční správce bude nucen ihned
v jednací síni reagovat na změnu výše přihlášené
pohledávky (jak je uvedeno v odůvodnění usnesení
Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 45 INS
154/2010, 1 VSPH 631/2010- B-27 ze dne 3.8.2010).
Nadále platí, že bude-li soud vyžadovat osobní účast
insolvenčního správce na přezkumném jednání,
insolvenční správce se ho musí účastnit.
3. K § 144 viz návrh zákona.
4. K § 157 Zamítnuto
Po proběhlé diskusi není nutné takto nastavené
pravidlo měnit.
5. Zamítnuto
Ustanovení nevyžaduje změnu. Požadovaný závěr lze
dovodit výkladem.
6. Zamítnuto.
K problematice DPH v insolvenčním řízení viz
výkladové stanovisko č. 6/2011 stálé expertní
skupiny pro insolvenční právo S 22 k opravě výše
daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.
Viz usnesení Nevyššího soudu KSPH 39 INS
4718/2009 29 NSČR 16/2011-P8-23. Výkladové
stanovisko na http://insolvencnizakon.cz/expertniskupina-s22/vykladova-stanoviska-expertniskupiny.html.
7. Zapracováno
Viz návrh zákona.
8. Zamítnuto
Nedoporučuje se prodloužit lhůtu k podání odpůrčí
žaloby. Opačné řešení by mělo kontraproduktivní
dopady na efektivnost insolvenčního řízení a jeho
subjektů.
9. Zapracováno
Návrh předpokládá přiměřené prodloužení lhůty
k vyjádření na 30 dnů a zároveň předpokládá
zakotvení tohoto institutu pro všechny způsoby řešení
úpadku. Způsob zániku smluvního vztahu úkonem
insolvenčního správce zůstává zachován.
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podstatou. Stejně tak je nutno jako pohledávku za
majetkovou podstatou kvalifikovat i druhou polovinu
hotových výdajů a odměny znalce ustanoveného
insolvenčním správcem k ocenění věcí, k nimž se váže
právo ze zajištění. Insolvenční správce je dle § 313 mimo
jiné povinen i zajistit činnosti evidenční a archivační,
popřípadě další činnosti… Tyto výdaje by měly být
rovněž uvedeny pod režim § 168, aby zbytečně
nedocházelo k nejasnostem
Insolvenční zákon ve vztahu k rozhodnutí o uspokojení
zapodstatových pohledávek při nedostatečnosti výtěžku
(rozhodnutí vydanému dle § 305 ve spojení s § 297 InsZ)
neuvádí nic o jeho doručování a opravných
prostředcích proti tomuto rozhodnutí. Vyjdeme-li z
toho, že po tomto rozhodnutí logicky nemůže následovat
vydání rozvrhového usnesení, ale – jak řečeno – zrušení
konkursu pro nedostatek majetku, nabízí se výklad, podle
nějž by se při předmětném rozhodnutí o uspokojení
zapodstatových
pohledávek
(které
je
fakticky
rozhodnutím o úplném rozdělení výtěžku ze zpeněžení
majetkové podstaty – jen – mezi zapodstatové
pohledávky) použilo ohledně doručování rozhodnutí a
opravných prostředků proti němu přiměřeně ustanovení o
rozvrhu (§ 307 odst. 1 InsZ ).
Součástí ust. § 168 jsou mimo jiné ve výčtu v odst. (2)
písm. e) i pohledávky za majetkovou podstatou, pokud
vznikly po rozhodnutí o úpadku i „daně, poplatky, cla,
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní
politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní
pojištění“
V § 1 odst.4 vyhlášky č. 313/2007 Sb je uvedeno, že se
„výtěžkem zpeněžení určeným k rozdělení mezi nezajištěné
věřitele rozumí výtěžek zpeněžení určený rozdělení mezi
nezajištěné věřitele zahrnuté do rozvrhu a výtěžek zpeněžení
určený k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů
postavených na roveň pohledávkám za podstatou“.Tím
pádem je insolvenční správce zcela neoprávněně krácen
vzhledem ke konstrukci ust. § 168, pokud po zjištění
úpadku řešeného konkursem např. provozuje podnik a
za zaměstnance řádně odvádí daně, poplatky, pojistné na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění“ tyto pohledávky za podstatou by se neměly odečítat pro
účely odměny insolvenčního správce. Pokud tím zachová
zaměstnanost a zároveň zpeněží majetek dlužníka jako
podnik včetně převedení všech pracovně právních
pohledávek, resp. zaměstnanců na nového nabyvatele,
resp. kupujícího podnik.
Navrhuji proto upravit znění § 168 a § 1 odst. 4 vyhlášky
č. 313/2007 Sb

10. Zapracováno
Po proběhlé diskusi bylo přistoupeno k řešení, které
reflektuje výhrady k tomuto ustanovení a snaží se
zefektivnit tento institut tam, kde lze očekávat vysoké
šance pro řešení úpadku společnosti reorganizací. Jeli podán dlužnický insolvenční návrh, musí být
reorganizační plán předložen do rozhodnutí o
úpadku. Ukázalo se jako nadbytečné poskytovat
dlužníku, který na sebe podává insolvenční návrh
další lhůtu k podání reorganizačního plánu po
rozhodnutí o úpadku. U věřitelského návrhu se
navrhuje možnost dlužníka před rozhodnutím o
úpadku požádat insolvenční soud o prodloužení lhůty
k podání reorganizačního plánu o 30 dnů od
rozhodnutí o úpadku.
11. a 12. Zapracováno
Připomínce je částečně vyhověno připravovanou
změnou v odměňování insolvenčních správců
a současně změnou institutu udělování pokynů
ke zpeněžení a správě zajištěného majetku. Viz návrh
zákona. Vyhláška o odměňování není součástí
předkládaného materiálu.

6. K nezákonnému krácení již tak malé odměny může
dojít i v případě realizace ust. § 44 a násl. ust.
novelizovaného zákona o
Dani z přidané hodnoty
(Zákon č. 235/2004 Sb. ve znění zákona č. 47/2011 Sb.,
účinného od 1. 4. 2011, pokud by judikatura dospěla
k názoru, že pohledávky vzniklé vůči dlužníkovi,
registrovanému plátci DPH, které má „vrátit“, resp.
odvést.
příslušnému
finančnímu
úřadu
budou
považovány jako „pohledávky za podstatou“ – viz též
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text níže.
Zákon o DPH a insolvenční zákon jsou neprovázány a
jsou ve vzájemném rozporu
Novela zákona o DPH, platná od 1.4.2011, zavádí
možnost opravy výše daně u pohledávek za dlužníky
v insolvenčním řízení. Pokud provede věřitel opravu výše
daně, po splnění podmínek pro možnost provedení takové
opravy, je dlužník (za dlužníka jednající správce) povinen
snížit svoji daň na vstupu u přijatého zdanitelného plnění o
částku opravenou věřitelem, a to ve výši, v jakém uplatnil
odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění a to ve
zdaňovacím období, v němž byly splněny podmínky pro
možnost opravy. Vzhledem k tomu, že k opravě dochází u
řádně přihlášených pohledávek do insolvenčního řízení až po
přezkumném jednání, jsou tímto krokem generovány
v průběhu insolvenčního řízení zapodstatové závazky vůči
státu prostřednictvím přísl. Finančního úřadu, což zásadním
způsobem narušuje princip rovnosti účastníků v řízení.
K nezákonnému krácení již tak malé odměny může dojít i
v případě realizace ust. § 44 a násl. ust. novelizovaného
zákona o Dani z přidané hodnoty (Zákon č. 235/2004 Sb.
ve znění zákona č. 47/2011 Sb., účinného od 1. 4. 2011,
pokud by judikatura dospěla k názoru, že pohledávky
vzniklé vůči dlužníkovi, registrovanému plátci DPH, které
má „vrátit“, resp. odvést. příslušnému finančnímu úřadu
budou považovány jako „pohledávky za podstatou“.
Toto ust. § 44 a násl. ve svém důsledku znamená naprosto
neústavní postup zákonodárce, který při formulování
zřejmě „zapomněl“ na to, že tu máme insolvenční zákon
č. 182 z r. 2006, který nabyl účinnosti 1. 1. 2008 a je
v postavení zákona lex specialis. Novelizované ust. § 44
zcela opomíjí základní zásady insolvenčního řízení a
vzhledem k nejasnému znění přechodných ustanovení
umožňuje výklad, že je možné požadovat retroaktivně
po dlužníkovi, plátci DPH v již probíhajících
insolvenčních řízeních před 1. 4. 2011 navrácení DPH,
kterou insolvenční věřitel plátce DPH ( kterému byla
zjištěna pohledávka) odvedl přísl. finančnímu úřadu
DPH, a nyní na základě tzv. opravných daňových
dokladů při splnění časového testu oznámí a vyčíslí
insolvenčnímu správci, že bude uplatňovat příslušnou
jím zaplacenou DPH po finančním úřadu. Pokud by
následně na to finanční úřad vyplatil tomuto věřiteli DPH a
zároveň by požadoval a případně i sankcionoval dlužníka,
resp. insolvenčního správce, který by DPH na výstupu
dodatečně neopravil, ani (pokud bude mít finanční
prostředky) finančnímu úřadu nezaplatil, tak je dle mého
názoru tento postup nezákonný. Je v rozporu se zásadami
insolvenčního řízení, je to zvýhodnění určité skupiny
věřitelů, není tak možné vůbec provozovat dlužníkův podnik
(pokud je dlužník plátce DPH), je ohroženo plnění
nezajištěným insolvenčním věřitelům neplátcům DPH, byl
by krácen i insolvenční správce, jak uvedeno shora. Těch
porušení by se našlo i více.
Ve svém důsledku mohou a pravděpodobně nastanou
složité právní spory, neboť se insolvenční správci budou
bránit, pohledávky státu (resp. přísl. FÚ) nebudou
ochotni platit a budou pohledávky popírat, tedy budou
popírat pořadí takových pohledávek. Insolvenční řízení
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se tak bude zbytečně protahovat a prodražovat. Pokud
by zákonodárce k nepřistoupil ke zrušení, či změnu ust. §
44 a násl., tak je pravděpodobné, že budou podány
ústavní stížnosti.
Návrh na řešení
Podnět ke zrušení § 44 odst. 5) a na to navazujících
ustanovení Zákona č. 235/2004 Sb ve znění účinném k 1. 4.
2011, pro jeho důsledky, které jsou popsány shora a vedou
zejména k porušování principu rovnosti věřitelů při
insolvenčním řízení.Ve vazbě na toto ustanovení zákona by
finanční úřad postupoval v insolvenčním řízení podle § 18
Zákona č. 182/2006 Sb., tj. vstupoval na místo původního
věřitele do insolvenčního řízení jako nabyvatel části
pohledávky původního věřitele, ovšem nejednalo by se o
pohledávky za podstatou v režimu § 168 InsZ.
7. K § 227 a násl. Ins.Z
Soupis KP dle ZKV byl organický celek, do něhož se dle
zákona č. 328/1991 Sb., zapisovalo a vyškrtávalo dle
momentální situace. Se souhlasem VV a soudu se
vylučovalo z podstaty v případě neprodejnosti věci a
nedobytnosti pohledávek. pokud se ukázalo, že věc
neexistuje nebo neměla být zapsána, protože k ní má právo
někdo jiný, věc se neformálně vyřadila ze soupisu a do spisu
se učinil zápis. InsZ nic neponechává na správci, ale ke
každému vynětí je třeba dle § 226 souhlas VV a soudu.
Např. věc neexistující se opravdu nehodí k uspokojení
věřitelů, a proto je třeba ji vyjmout ze soupisu, nikoliv prostě
vymazat.
8. K § 239 InsZ
Správci by měla být prodloužena lhůta uvedená v odst. 3
k podání odpůrčí žaloby ve lhůtě (alespoň) 2 let ode dne, kdy
nastaly účinky rozhodnutí o úpadku.
Správce se může např. dostat do situace, že zapíše do
soupisu majetkové podstaty třeba nemovitosti, které byly
převedeny mezi osobami personálně propojenými s cílem
obejít zákon z důvodu absolutně neplatného právního úkonu.
Tyto osoby podají vylučovací žalobu a než o ní bude
pravomocně rozhodnuto, „uteče“ lhůta správci k podání
odpůrčí žaloby, pokud nastane případ, že bylo vyhověno
žalobě proti správci a ten musí vyloučit z podstaty ,tam
zapsaný majetek. Přitom by např. odpůrčí žaloba, kterou by
podával správce byla třeba úspěšná.
IZ ve svých vágních ustanoveních § 231 a násl. IZ se
postavil na stanovisko, že nejprve se musí neúčinnost vždy
vyžalovat, pak teprve zapsat do podstaty (viz § 239 odst. 4),
vyzvat k plnění a toto plnění vymáhat, popř. se nechat
žalovat ve vylučovací žalobě. Že jde o průtah v řízení je
zřejmě bez diskuse, stejně tak osud oné věci, zejména když
se judikatura přiklání k tezi, že nabytí v „dobré víře“ nic na
vlastnictví nemění…
9. K § 253 InsZ
Měla by se prodloužit hlavně lhůta tak, aby správce měl
k rozhodnutí, zda nesplněnou smlouvu splnit, či plnění
odmítnout. Správce totiž nemusí o existenci nesplněných
smluv v prvních týdnech řízení ani vědět. Správce by se
měl, resp. musel k této otázce vyjádřit až na výzvu
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protistrany , nebo jako alternativu uvést lhůtu minimálně 3
měsíce. Dále ještě nutno uvést, aby rozhodnutí správce
odmítnout plnění nemělo právní následky zrušení smlouvy,
ale porušení smlouvy, v důsledku kterého však nemůže
protistrana vyžadovat splnění smlouvy, ale maximálně
náhradu škody. Vždyť přeci jistě zákonodárce nechtěl, aby
docházelo ke zbytečnému snižování majetkové podstaty.
Navrhuji tuto lhůtu prodloužit alespoň na 30 dnů. Pokud
jde o zahraničně právní vztahy, tak navrhuji tuto lhůtu
prodloužit alespoň na 60 dnů.
10. K § 316 odst. 5 InsZ
Lhůta tam stanovená je velmi krátká na to, aby do pouhých
15 dnů po rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu
soudu reorganizační plán schválený dle tam požadovaných
většin. Lze očekávat, že pokud dlužník nebyl schopen získat
podporu
věřitelů
a
vyjednat
s nimi
podmínky
reorganizačního plánu před rozhodnutím o úpadku, tak
v pouhých 15 dnech se mu to zajisté nepodaří. Pokud lhůta
nebude prodloužena, tak se mi jeví celé toto ustanovení
prakticky nesplnitelné a nadbytečné. Dlužník, který
nesplňuje kvantitativní kritéria stanovená v § 316 odst. 4
však by měl mít vytvořen dostatečný časový prostor pro
vytvoření příslušného reorganizačního plánu. Navrhuji tuto
lhůtu prodloužit alespoň na 30 dnů.
11. Nedůstojná odměna insolvenčních správců
Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu
hotových výdajů. V případě konkurzu se výše odměny určí
z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele.
Prováděcí vyhláška MS ČR stanovila odměnu insolvenčního
správce ze zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele
pouze ve výši 2% z částky určené k vydání zajištěnému
věřiteli, což je naprosto nedostatečné a vůči ostatním
profesím, které se zabývají obdobnou činností (dražebník,
exekutor) diskriminující, ba přímo nedůstojné.
Obdobně v případě tzv. nulových konkurzů, kdy není
dohledán žádný majetek dlužníka, tudíž ani nedojde ke
zpeněžení, není postupováno při stanovení odměny
insolvenčního správce podle § 1 odst. 5) prováděcí vyhlášky
MS ČR, ale podle § 5 výše uvedené vyhlášky. To znamená,
správce mnohdy ani nemá nárok na nejmenší odměnu při
insolvenčním řízení ve výši 45.000,- Kč, ale bývá často
podstatně nižší. Vzhledem k častému výskytu tzv. nulových
konkurzů, nebo i konkurzů pouze se zajištěným majetkem
dochází k tomu, že insolvenční správce i přes splnění těch
nejnáročnějších kritérií k výkonu své funkce se touto
činností neuživí a je mnohdy nucen vykonávat i další
činnosti, což jistě zákonodárce neměl na mysli.
12. Další problém je limitace výdajů na správu a na
zpeněžení v § 298 InsZ
Dost správců se rozhodlo činnost ukončit, protože se nejsou
schopni uživit ani sami, natož aby mohli zaplatit pomocníky.
Problém je i s náklady, které jsou stanoveny procentuální
částkou v § 7 vyhl.č. 313/2007 Sb. Např. u zajištěného
majetku činí odměna správce 2% z toho, co se zajištěnému
věřiteli vyplatí, a hotové výdaje mohou být jen do výše 5%
z této částky, náklady na zpeněžení mohou dosáhnout max.
Návrh řešení
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Novelizace Vyhlášky MS ČR č. 313/2007 Sb., § 1 odst. 2),
kdy by se odměna správce ze zpeněžení zajištěného majetku
pohybovala v rozmezí 5 – 8% ve vazbě na výši výtěžku.
Prostor pro zvýšení odměny správce tu je i při nedočerpání
limitů nákladů se správou předmětu zajištění ve výši 4% a
zpeněžení předmětu zajištění ve výši 5% ve vazbě na § 298
odst. 3) Zákona č. 182/2006 Sb.
Pokud dojde v rámci oddlužení ke spojení 2 oddlužení u
manželů (SJM) v jedno řízení pod jednoho ins.správce, měla
by být odměna pro správce vč. výdajů také dvojnásobná!
Nechť si někdo ze zákonodárců, soudců na VS a úředníků
ministerstva zkusí tuto činnost provádět za 900,Kč/měsíčně!
K odměně insolvenčního správce určené podle odstavce
1 přísluší ještě odměna z počtu přihlášených věřitelů, která
činí za každého přihlášeného věřitele 1 000 Kč. Odměna
z počtu přihlášených věřitelů činí nejméně 10 000 Kč,
nejvýše však 3 000 000 Kč za předpokladu, že finanční
prostředky dlužníka na tuto odměnu postačují.
5% výtěžku zpeněžení, náklady spojené se správou 4%
výtěžku (§ 298 odst. 3). Náklady na pojištění zajištěných
nemovitostí mohou být i mnohonásobně vyšší a zajištěný
věřitel by musel souhlasit se zvýšením těchto nákladů.
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Hlavní město Praha
Mgr. Milan Zeman, Magistrát Hl. m.
Prahy
Milan.zeman@cityofprague
Tel:236002207

Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Eva Lexová, email: lexovae@krajjihocesky.cz, tel. 386720635
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§ 109 odst. 1 písm. c)
zákona č. 182/2006 Sb.

Nemožnost provedení exekuce je citelným zásahem do práv
věřitele, který v důsledku nezákonného nezodpovědného
jednání dlužníka o tyto finanční prostředky přijde. Dochází
k absurdní situaci, kdy věřitel, který dodržuje zákony a věří
v jejich efektivní prosazování státem, vynaloží na vymáhání
pohledávky (náklady soudního řízení, náklady exekučního
řízení) značné finanční prostředky, o které postupem podle
uvedeného ustanovení bez náhrady přijde.

Řešením by byla možnost považovat pohledávku
postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou
podstatou, přičemž by byl dlužník osvobozen od
části pohledávky, kterou představují úroky
z prodlení.

Zamítnuto
Suspendování individuálních práv věřitelů je jedním
z hlavních principů insolvenčního práva. Viz
důvodová zpráva.

C

C

N

Zákon č. 182/2006 Sb.,
§ 207 odst. 2

Podle § 207 odst. 2 náleží do majetkové podstaty příjmy
dlužníka (tedy i příspěvky na bydlení podle zákona č.
117/1995 Sb.) ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být
při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní
pohledávky, tj. v rozsahu dvou třetin jejich výše. Přesto
insolvenční správci požadují zasílat tyto příspěvky v plné
výši. Přitom příspěvky na bydlení jsou podle § 299 o.s.ř.
předmětem výkonu rozhodnutí a proto se na ně vztahuje
výše uvedené omezení.

Popisovaná zkušenost se týká nesprávného
postupu některých insolvenčních správců.
navrhuje se, aby insolvenční soudci při
instruování insolvenčních správců akceptovali
tuto skutečnost a zvýšili informovanost
insolvenčních správců v této oblasti.

Zamítnuto
Nejedná se o legislativní nedostatek právní úpravy.
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72.
73.
74.
75.
76.
77./115

Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Mgr. Klára Šperlingová
Odbor majetkového a stavebního řádu,
Sperlingova.klara@pardubickykraj.cz
Tel: 466026290

78./116

79./117

9

-

-

-

-

-

-
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§ 170 písm. d) zákona
č. 182/2006 Sb., § 22
odst. 2 a 6 zákona č.
250/2000 Sb.9

Nechť je možno i na penále uložené dle zákona
250/2000 Sb., vztáhnout výjimku upravenou v §
170 zákona č. 182/2006 Sb.

Zamítnuto
Ustanovení § 170 IZ projde terminologickým
zpřesněním a současně bude jejich výčet doplněn o ty
pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního
řízení, aniž by šlo o pohledávky za majetkovou
podstatou nebo o pohledávky postavené jim na roveň
nebo o pohledávky, které by bylo možné přihlásit.
Nicméně insolvenční zákon jasně vymezuje
mimosmluvní sankce jako pohledávky, které se
v insolvenčním řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže
vysvětleny
v důvodové
zprávě.
Pro
účely
insolvenčního zákona jsou mimosmluvní sankce
uložené správními orgány zvláštní skutkovou
podstatou.

Kraj Vysočina
Mgr. Karel Kotrba, MSc., Vysočina,
Krajský úřad kraje Vysočina,
kotrba.k@kr-vysocina.cz,
tel. 564 602 299
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§ 169 odst. 1 zákona č.
182/2006 Sb.,

Pardubický kraj jako věřitel podal za rok 2010 až po
současnost celkem 5 přihlášek pohledávek. Nevyskytly se
žádné výkladové ani jené problémy. Doposud ani jedno
řízení není ukončeno.
V jednom případě došlo k popření penále, kdy věřitel
přihlásil pohledávku vzniklou z porušení rozpočtové kázně
(dlužníkovi byla poskytnuta dotace, ale nedoložil vynaložení
zisku dle § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb.), za což byl
právnické osobě uložen odvod (jehož výše nebyla
v insolvenčním řízení popřena) a penále- přestože se
domnívám, že penále má charakter daňového nedoplatku,
neboť se podle zákona osprávě daní a poplatků postupovalo
při správě odvodů a penále podle § 22 odst. 13 zákona č.
250/2000 Sb., nebyla na penále použita výjimka stanovená v
§ 170 písm. d) IZ a jako příslušenství pohledávky bylo
penále v celé výši 77.335 Kč popřeno.
(a) Vznik pohledávky kraje Vysočina u podnikatele a její
uplatnění jakožto věřitele u insolvenčního správce.

Doplnit ustanovení § 169 odst. 1 insolvenčního
zákona o pohledávky územních samosprávních
celků

Jihomoravský kraj
Mgr. Martin Koníček, právník, Krajský
úřad Jihomoravského kraje tel.: 541 652
251, e-mail: konicek.martin@krjihomoravsky.cz

U

Zamítnuto
Návrh rozšířit taxativní výčet pohledávek za
majetkovou podstatou o pohledávky územních
samosprávních celků byl jednoznačně odmítnut,
stejně jako jiné snahy rozšiřovat výčet prioritních
pohledávek (§ 168 a § 169 IZ) anebo snahy přiznávat
mimosmluvním věřitelům v rámci insolvenčního
řízení postavení zajištěných věřitel /§ 2 písm. g) IZ/.
Územní samosprávní celek, který vystupuje
v soukromoprávních vztazích jako právnická osoba,
se nijak neliší od ostatních věřitelů dlužníka. Jeho
prioritní postavení není nijak odůvodněno.
V odborných kruzích na druhou stranu síly
přesvědčení o revidování či úplném zrušení
prioritního postavení pohledávek státu tak, jak je
tomu v některých státech Evropy (zejména
Německo).
§ 168 Zamítnuto
Jakékoliv rozšíření výčtu prioritních pohledávek nad
rámec úpravy obsažené v současném znění
insolvenčního zákona je po proběhlé diskusi zásadně
odmítáno.

(b) Pohledávka kraje Vysočina jakožto vyššího územního
samosprávného celku byla uspokojena v rámci insolvenčního
řízení spolu s pohledávkami ostatních věřitelů, tzn. byla
uspokojena v řádech jednotek procent z uplatněné výše.

D

N

§ 168 odst. 2 písm. e)
zák. č. 182/2006 Sb. §
170 písm. d) zák. č.
182/2006 Sb.

K ust. § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb. Krajský
úřad je orgánem kraje, který v samostatné působnosti ukládá
odvody za porušení rozpočtové kázně platebním výměrem
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějšího předpisu (dále jen „DŘ“). Uložený odvod za
porušení rozpočtové kázně je dle ust. § 2 odst. 3 písm. b) DŘ
daní a může tak být zapodstatovou pohledávkou v závislosti
na tom, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně. V praxi však
nebývá ze strany ins. správců respektován platební výměr
krajského úřadu, kde je uvedeno mj. i datum, kdy došlo k
porušení rozpočtové kázně a pohledávka není ins. správcem
považována za pohledávku za majetkovou podstatou. Proto
je nutno následně podávat žalobu na ins. správce o zaplacení
vyměřeného odvodu.
K ust. § 170 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb. Krajský úřad
vymáhá pokuty z různých správních řízení. Tyto pokuty jsou
dle ust. § 2 odst. 3 písm. c) DŘ daní a krajský úřad je
povinen je řádně vymáhat. Současně je insolvenčním
zákonem stanoveno, že mimosmluvní sankce postihující
majetek dlužníka jsou z uspokojení v rámci ins. řízení

K ust. § 168 odst. 2 písm. e) zák. č. 182/2006 Sb.
Zakotvit povinnost ins. správce respektovat
platební výměry územních samosprávných celků.
K ust. § 170 písm. d) zák. č. 182/2006 Sb.
Vypustit slova „mimosmluvní sankce postihující
majetek dlužníka,“ z ust. § 170 písm. d) zák. č.
182/2006 Sb.

§ 170 Zamítnuto
Insolvenční zákon jasně vymezuje mimosmluvní
sankce jako pohledávky, které se v insolvenčním
řízení neuspokojují. Příčiny jsou blíže vysvětleny
v důvodové zprávě. Pro účely insolvenčního zákona
jsou mimosmluvní sankce uložené správními orgány
zvláštní skutkovou podstatou.

Zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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80./118

Zlínský kraj
JUDr. Lisá Kateřina
Odbor právní a Krajský živnostenský
úřad Krajského úřadu Zlínského kraje
e-mail: katerina.lisa@kr-zlinsky.cz tel.č.
577 043 568

81.
82./119

Moravskoslezský kraj
Okresní soud Kutná Hora
JUDr. Milan Závurka, Ph.D.,
Místopředseda soudu
mzavurka@osoud.kha.justice.cz
tel: 327533552

83./120

Okresní soud v Jindřichově Hradci
JUDr. Jana Pošvářová
Místopředsedkyně soudu
jduskova@osoud.jhr.justice.cz
tel: 384340011

84 /121

Okresní soud v Pardubicích

85/122

Okresní soud Praha – východ
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
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§ 110 odst. 1 zákona č.
183/2007 Sb.

U

B
,
C

P

Zákon č. 99/1963 Sb.

B

A
,
B

-

§ 263 odst. 1 a 4
zákona č. 182/2006 Sb.

P

U

B

N

Zákon č.
99/1963Sb.,o.s.ř. č.
182/2006 Sb.,

vyloučeny. Krajský úřad (stehně jako i orgány jiných
územních samosprávných celků) musí sledovat, zda s jejich
dlužníky nebylo zahájeno ins. řízení (z důvodu vlivu ins.
řízení na běh lhůt, na vymáhání pohledávek – úřad je
správcem daně, informace o zániku pohledávky – např.
oddlužením, aby se vyhnul neoprávněné exekuci), avšak
přihlášení pohledávky má zde prakticky význam pouze z
hlediska běhu lhůt. Nekoresponduje tak právní úprava toho,
že pokuty ze správních řízení jsou daněmi a musí být řádně
spravovány a vymáhány a toho, že jsou vyloučeny z
uspokojení v rámci ins. řízení a to vedle povinností orgánů
územních samosprávných celků sledovat insolvenční rejstřík
u jejich dlužníků.
Na základě rozsudku Okresního soudu ze dne 20.10.2010 byl
žalobce společnost S. povinen nahradit Zlínskému kraji
náklady řízení. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, neboť
společnost S. podala proti rozsudku odvolání. Proti
společnosti S. byl dne 19.11.2010 podán insolvenční návrh.
Zlínský kraj podal do insolvenčního řízení přihlášku výše
uvedené pohledávky, byť nebyla podložena pravomocným
rozsudkem, neboť nebylo zřejmé, kdy bude odvolacím
soudem rozhodnuto, či jak dlouho bude insolvenční řízení
trvat. Dne 13.6.2011 byl insolvenční návrh zamítnut, neboť
nebylo dostatečným způsobem osvědčeno, že kromě
navrhovatele má alespoň jeden další věřitel za dlužníkem
splatnou pohledávku. Pohledávka Zlínského kraje byla
posouzena jakožto sporná, neboť nebyla podložena
pravomocným rozhodnutím soudu.
1.

při aplikaci procesních předpisů v souvislosti
s projednáváním civilních sporů, výkonu rozhodnutí
podle o.s.ř., exekučních řízení podle exekučního
řádu nevznikali komplikace v souvislosti s aplikací
insolvenčního práva.
2. rozsah zkušenosti s insolvenčním právem je
omezený, neboť při výkonu profesou jsou
aplikovány pouze ustanovení, který se týkají účinků
zahájení insolvenčního řízení na jiné typy řízení.
Já osobně jsem ve své praxi narazila na problém týkající se
pokračování v řízení, které bylo přerušeno dle § 263 odst. 1
zák.č. 182/2006 Sb. poté, co na majetek žalované společnosti
byl prohlášen konkurs. Jedná se o pracovněprávní věc, v níž
se bývalý zaměstnanec domáhá zaplacení dlužné mzdy a na
žalovaného zaměstnavatele byl prohlášen konkurs. Poté byli
účastníci vyrozuměni dle § 263 odst. 4, žádný z účastníků
nepodal návrh na pokračování v řízení. Řešila jsem otázku,
zda soud sám bez návrhu stran může o pokračování v řízení
rozhodnout. Nakonec jsem dospěla k závěru, že ano, vydala
jsem usnesení o pokračování v řízení, proti němuž nebylo
podáno odvolání a je pravomocné.
Jde zejména o vztah probíhajícího insolvenčního řízení a
nalézacího řízení, která se týkají týchž účastníků. Mám zato,
že všechny v úvahu přicházející situace jsou uspokojivě
vyřešeny platnou právní úpravou, případně judikaturou či
naukou a není větších potíží při aplikaci insolvenčního
zákona. Poznatky pro tento závěr čerpám jak z vlastní
rozhodovací činnosti, tak od kolegů.
Jsou podávány žaloby (zejména s návrhem na vydání
elektronického platebního rozkazu)na dlužníky,vůči niž již
bylo zahájeno insolvenční řízení a jde o pohledávky

-

Nenavrhujeme žádnou změnu.

Zamítnuto
Podle názoru Ministerstva spravedlnosti řeší
konkrétní formu komunikace mezi soudem
a účastníky daný procesní předpis. Není tedy vhodné
zakotvovat takovouto úpravu do insolvenčního
zákona.

Zapracováno
Viz návrh zákona.

- provázat insolvenční rejstřík s aplikací pro
podávání elektronických platebních rozkazů,aby
potencionální žalobce byl upozorněn,že pokud

Zapracováno
Požadavek předán příslušnému odboru Ministerstva
spravedlnosti.
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insolvenční zákon

86/123

Okresní soud v Jeseníku
Mgr. Miroslava Vyhlídalová
Předsedkyně okresního soudu

U

B

87/124

Okresní soud v Táboře
Mgr. Josef Mládek, předseda senátu
Okresní soud v Táboře, nám. Mikoláše z
Husi 43
390 17 Tábor
e-mail: jmladek@osoud.tab.justice.cz

U

B

88./125

Mgr. Aleš Mikl
ohlášený společník
v.o.s.
insolvenční správce

U

B

IREKON,

uplatnitelné v insolvenci.

V praxi Okresního soudu v Jeseníku ve vztahu k
insolvenčnímu zákonu byla nejčastěji řešena otázka, zda z
důvodu zahájení insolvenčního řízení pro úpadek
žalovaného, které předchází podání žaloby, se jedná ve
vztahu k § 109 odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona
o neodstranitelnou podmínku řízení, kdy je nutno řízení
zastavit podle ustanovení § 104 odst. l/ o. s. ř. a nebo je
namístě žalobu zamítnout pro nedostatek aktivní legitimace.
Do veřejné konzultace k této problematice nemáme
konkrétní příspěvek v té formě, jak nám byla předložena,
přesto jako nalézací soud bychom měli určitou připomínku,
vyplývající z našich konkrétních procesních zkušeností s
insolvenčním řízením. Jde totiž o to, že jako nalézací soud
občas stále tápeme v otázkách, jak procesně reagovat nebo
postupovat v situacích, kdy je účastník nalézacího řízení
„zasažen“ insolvenčním řízením. Jasná je situace v okamžiku
vydání insolvenční vyhlášky – s tím si nalézací soudy dokáží
poradit, i v situaci prohlášení konkurzu (přerušení řízení
podle ust. § 263 odst. 1 IZ). Insolvenční zákon však pracuje i
s dalšími pojmy – úpadek, oddlužení apod. a zde si nalézací
soudy občas nevědí rady, co dál – zákon toto výslovně neřeší
a pak se vychází z různých výkladů, což může způsobit i
nejednotnost v procesních postupech nalézacích soudů v
takovýchto situacích.
1) Odměna a náhrada hotových výdajů IS v oddlužení
plněním splátkového kalendáře
V současné době již není pochyb o tom, že IS náleží
odměna již za období od povolení oddlužení do konce
měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky
schváleného oddlužení. Tato otázka byla soudní praxí
vyřešena způsobem, který respektuje to, že IS vykonává
právě v tomto období poměrně velké množství úkonů.
Otázkou však zůstává, zda je přiměřenou odměna ve výši
750,- Kč + DPH měsíčně, když právě v tomto období IS
přezkoumává přihlášky jednotlivých věřitelů (průměrně se
jedná o 8-10 přihlášek pohledávek) a činí úkony ke zjištění
(případně zajištění) dlužníkova majetku a majetkových a
příjmových poměrů. Příprava podkladů pro kterékoli
přezkumné jednání a schůzi věřitelů zabere průměrně 5
hodin práce IS nebo jeho administrativy, přičemž odměnou
za tuto jeho činnost je mu nejčastěji právě jedna měsíční
paušální odměna ve výši 750,- Kč. Hodinová odměna tak
dosahuje výše 150,- Kč „hrubého“.

návrh podá,řízení bude muset být zsastaveno,
totéž je třeba provázat s elektronickými systémy
soudů (ISAS,ISIR apod),aby soudce soudce
nemusel před každým zádadním úkonem ve věci
provádět lustraci žalovaného,zda není v
insolvenci.
Zapracováno
Bude vymezen vztah insolvenčního řízení
a nalézacích řízení pro pohledávky, které se
v insolvenčním řízení neuspokojují a pohledávky,
které nebyly přihlášeny. Viz návrh zákona.

Podle našeho názoru by tedy v insolvenčním
zákoně mělo – nebo alespoň mohlo být u všech
institutů typu úpadek,
oddlužení apod. obdobné ustanovení, jako je §
263 odst. 1 insolvenčního zákona v případě
prohlášení konkurzu. Tím by zásadně odpadla
nejistota ohledně dalšího postupu nalézacího
soudu a snad by to mohlo i urychlit nalézací
řízení.

Zapracováno
Bude vymezen vztah insolvenčního řízení
a nalézacích řízení pro pohledávky, které se
v insolvenčním řízení neuspokojují a pohledávky,
které nebyly přihlášeny. Viz návrh zákona.

Podle našeho názoru by tedy v insolvenčním
zákoně mělo – nebo alespoň mohlo být u všech
institutů typu úpadek,
oddlužení apod. obdobné ustanovení, jako je §
263 odst. 1 insolvenčního zákona v případě
prohlášení konkurzu. Tím by zásadně odpadla
nejistota ohledně dalšího postupu nalézacího
soudu a snad by to mohlo i urychlit nalézací
řízení.

1. Zapracováno
Vyhláška č. 313/2007 Sb., obsahuje změnu v tom
smyslu, že odměna insolvenčního správce
v oddlužení plněním splátkového kalendáře náleží od
rozhodnutí o úpadku spojeného s rozhodnutím
o povolení oddlužení. V otázce výše odměny nedošlo
k změně oproti původnímu stavu vzhledem
k sociálnímu účelu, který institut oddlužení mimo
jiné plní. Novela předpokládá novou úpravu institutu
společného oddlužení manželů a s tím související
úpravu vyhlášky č. 313/2007 Sb. viz důvodová
zpráva k návrhu zákona.
2. Částečně zapracováno
Návrh vyhlášky č. 313/2007 Sb., předpokládá
i změnu v oblasti odměňování insolvenčních správců
z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku. Viz návrh
zákona.

Zvláštním případem je potom odměňování IS
v případě tzv. společného oddlužení manželů“, kde se soudní
praxe ustálila na tom, že se IS přiznává odměna ve výši 750,Kč měsíčně, ačkoli v takovém oddlužení spravuje záležitosti
dvou dlužníků. Ve skutečnosti se sice v případě přípravy
podkladů pro přezkumné jednání a schůzi věřitelů při
oddlužení manželů jedná o práci svým rozsahem a časovou
náležitostí téměř shodnou s prací vynaloženou při oddlužení
jednotlivce (pokud není věc komplikována samostatným
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majetkem či dluhy pouze jednoho z manželů). Avšak po
schválení je činnost IS bezpochyby dvojnásobná. Musí totiž
komunikovat s nejméně dvěma plátci mzdy či jiného příjmu
dlužníka, musí tedy nejméně dvě mzdové účetní nejprve
„naučit“ co a jak mají dělat a jak mají provádět srážky.
Následně pak musí provádět dvojí kontrolu příjmů dlužníků,
jakož i správnost provedených splátek. Z tohoto pohledu
proto není nijak spravedlivé, aby za tuto dvojí práci
pobíral IS pouze jednu odměnu.
Konečně
Velkou
otázkou
a
především
nespravedlností je úpravy krytí hotových výdajů
insolvenčního správce paušální částkou 150,- Kč a to
zejména v měsíci, v němž nastaly účinky schváleného
oddlužení. Zpravidla v tomto měsíci má totiž IS hotové
výdaje významně vyšší, než je přiznávaná paušální náhrada.
Nejenže v tomto období vynakládá IS obyčejně největší
výdaje na poštovné a správní poplatky (nejčastěji vůči
katastrálním úřadům), ale především má výdaje spojené
s cestou k přezkumnému jednání u soudu. Řada IS má sídlo
mimo sídlení město insolvenčního soudu a cestuje k jednání
třeba i 100 km. Podle stávající právní úpravy však nemá na
náhradu jízdného k takovému jednání nárok. A ačkoli řada
soudců náhradu těchto hotových výdajů IS přiznává, činí
tak v podstatě nad rámec právní normy, která však pro
IS znamená povinnost nést zcela ze svého výdaje spojené
se svou účastí u přezkumného jednání, resp. na schůzi
věřitelů.
2) Odměna IS ze zpeněžení předmětu zajištění
Pokud je v předchozí pasáži poukazováno na jisté
nespravedlnosti při odměňování IS v oddlužení plněním
splátkového kalendáře, pak právní úprava odměny IS, která
mu náleží z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění, je nejen
dvojnásob nespravedlivá, ale především naprosto
nepřiměřená rozsahu povinností a úkonů, které po IS v této
souvislosti vyžaduje zákon a v poslední době především
zajištění věřitelé. V současné době je největším problémem
insolvenčních správců cokoli z majetkové podstaty dlužníka
prodat, neboť kupní síla v ČR je velmi malá a ceny
veškerých komodit jsou na dlouhodobých minimech.
K uskutečnění jakéhokoli prodeje tak musí IS vynaložit
enormní úsilí. Toto úsilí však není o nic nižší v případě
zpeněžení věci, zatížené právem zajištěného věřitele. Již jen
z tohoto pohledu je naprosto nepochopitelné, proč činí
rozdíl výše odměny IS při zpeněžení předmětu zajištění a
jiné věci z majetkové podstaty dlužníka celých 13%!!!!!
Navíc tendencí zajištěných věřitelů v poslední době je to,
aby IS při zpeněžování především nemovitostí, prováděl
veškeré úkony směřující k prodeji sám, neboť v tomto duchu
jim udělují své pokyny. Za veškerou takovou činnost, pak IS
náleží odměna ve výši 20 tis. Kč v případě, kdy přinesou
věřiteli půl milionu. Každá realitní kancelář by však za
takový obchod inkasovala v průměru dvoj až tří násobek.
Toto je zřejmé zejména v současné době, kdy zajištění
věřitelé trvají na odměně realitní kanceláře (náklady spojené
se zpeněžením) v maximální výši 3% a realitní kanceláře
nejsou ochotny za tuto odměnu publikovat nemovitosti na
placených realitních serverech, provádět prohlídky se
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zájemci a zajišťovat právní servis. V tržním prostřední tak
realitní kanceláře považují odměnu 3% za nepokrývající ani
náklady na řádný prodej.
Na činnost insolvenčních správců jsou bezpochyby zcela správně - kladeny nemalé nároky a
mnohdy nesou odpovědnost za nikoli nevýznamné
majetkové hodnoty. K tomu, aby byli schopni svou práci
dělat dobře a odpovědně potřebují fungující zázemí jak
materiální, tak personální. Konečně „fungující“ správce
může podstatnou měrou přispět k hladkosti a efektivnosti
celého řízení a usnadnit tak práci soudům a jejich
administrativě. Aby si však tento servis mohl dovolit, musí
disponovat tomu odpovídajícími příjmy. Tomu však stávající
právní úprava jejich odměňování, jakož i (mnohdy) vývoj
soudní praxe v těchto otázkách, neodpovídá.
89./126

Ing. Vít Jungbauer
společník První konkursní, v.o.s.

U
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Vážení členové Expertní skupiny S22, obracíme se na Vás s
tímto problémem, který se zabývá poměrně závažnou
problematikou, kterou sice nemůžete ovlivnit svým
stanoviskem přímo Vy, ale Váš podnět pro změnu
legislativy by byl jistě cestou nejrychlejší a nejúčinnější
nápravy. Jeden ze zásadních důvodů k novele původního
ZKV, respektive k vytvoření úplně nového IZ, byl i názor,
že konkursní řízení dle ZKV je spíše likvidační, a že nová
úprava v IZ pomůže záchraně podnikatelské činnosti,
zachováním provozu podniků a zaměstnanosti. Skutečnost
je však přesně opačná. Institut reorganizace, který má
hlavně sloužit k sanaci podniků, je vzhledem k tomu, jak je
v současném zákoně nastaven, bezpochyby určen jen pro
velké firmy (100 + 100), když jeho použití u menších firem
je až na výjimky takřka nemožné, a to i když je dnes v
zásadě
řešena
problematika
minimální
odměny
insolvenčního správce (IS) pro reorganizaci, pak stejně
požadavek odst. 5 § 316 IZ, na předložení reorganizačního
plánu přijatého alespoň polovinou všech zajištěných
věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a alespoň
polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanou podle
výše jejich pohledávek, do 15ti dnů po rozhodnutí o
úpadku, je vzhledem k jeho zákonem určené skladbě a
složitosti takřka nemožné. V konkursu, vyhlášeného podle
ZKV, jsme fakticky každou firmu, která měla v době
vyhlášení konkursu zaměstnance, nějakou zakázkovou
náplň a odběratele, provozovali jako podnik, dostali či
udrželi do kladných ekonomických čísel, (což není takový
problém, když v době konkursu již není zatížena úvěry a v
zásadě z hlediska cash flow konkursu ani odpisy), a
pokud tedy byla provozuschopná, tak jsme ji vždy jako
podnik prodali smlouvou o prodeji podniku dle § 27a) ZKV,
po vyjádření VV, se souhlasem soudu. Tedy podnik zůstal
dále provozován, měl své původní zaměstnance, (možná
jsme o něco snížili zbytečný stav), měl dále své ochranné
známky, ochranné vzory, vyráběl i pod stejným názvem, jen
patřil jiným majitelům. Teoreticky se zdá, že i IS toto
umožňuje, neboť IS zná prodej podniku smlouvou o prodeji
podniku ve svých §§ 290 a 291 IZ, ovšem fakticky tato
možnost, která byla pro nás dříve nejčastější, padá. Neboť k
souhlasu o prodeji podniku jednou smlouvou může dojít jen
tehdy, když s tím souhlasí insolvenční soud a VV, ale
hlavně s tím musí souhlasit všichni zajištění věřitelé ve

Zapracováno
Viz návrh zákona.

53

smyslu svého pokynu dle § 293 IZ, s čímž, vzhledem k
tomu, že by museli nést i náklady provozování podniku,
takřka nikdy nesouhlasí, a vždy chtějí jimi zajištěné
majetky, ať se již jedná o nemovitosti, movité věci či
pohledávky, zpeněžit přímo, ať již dražbou nebo mimo
dražbu tak, aby správce dodržel povinné maximální náklady
na zpeněžení i správu těchto majetků. V této chvíli se dle
našeho názoru, (když se činností SKP a IZ profesionálně
zabýváme více jak 10 let), jedná o největší vadu IZ, kde tak
jako v jiných záležitostech se prosadil neúměrný vliv
zajištěných věřitelů, který zde jde dokonce nejen proti
zájmům ostatních věřitelů, ale i proti zájmům celé
společnosti. K odstranění tohoto problému by přitom
stačila poměrně jednoduchá úprava IZ, když by v
případě prodeje podniku Smlouvou o prodeji podniku v
konkursu, se IS nemusel řídit v takovémto případě
pokynem zajištěného věřitele a stačil by mu souhlas
insolvenčního soudu, případně i souhlas věřitelského
orgánu, s tím, že pokud by VO byl pouze zástupce
věřitelů, a tím byl některý ze zajištěných věřitelů, pak
by stačil pouze souhlas insolvenčního soudu. Druhou,
malou úpravou, nutnou pro umožnění prodeje podniků v
konkursu, by byla povinnost zajištěného věřitele v
takovémto případě strpět poměrnou část nákladů
provozování podniku v poměru procenta výše
zajištěného majetku, k hodnotě celkového
majetku dle znaleckého posudku, kterým je ohodnocena
cena podniku. Je zřejmé, že tyto dvě malé úpravy, které
ovšem samozřejmě opět vyvolají nesouhlas lobbyistické
skupiny zajištěných věřitelů, případně jejich právních
zástupců, by byly pro záchranu podniků a zaměstnanosti
klíčové. Přitom jejich zapracování do zákona požaduje
opravdu minimální práci, pouze ochotu.
Je zcela zřejmé, že např. v mediálně známých konkursních
řízeních řady skláren v minulém období, by za výše navržené
úpravy žádná z těchto skláren nemusela ukončit provoz,
neboť všechny měly dostatek zakázkové náplně a šikovné
zaměstnance, pouze je tížily historické dluhy, respektive
úroky a sankční úroky z nich. Byl by tedy zachován jak
provoz podniku, tak zaměstnanost, jen s jinými majiteli, a
přeci není základní snahou insolvenčního řízení zachovat
majetek majitelům, kteří jej do insolvence dostali, ale co
největší uspokojení věřitelů s přihlédnutím i k zachování
podnikatelské činnosti a zaměstnanosti, což je ovšem text,
který z IZ proti ZKV také vypadl.
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Příloha č. 4 k důvodové zprávě je dostupná v elektronické podobě na stránce
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0

Příloha č. 5
Statistika počtu událostí v insolvenčním řízení
2008 – 1. pol. 2012
1. Pro účely revizní novely byla zpracována statistická analýza počtu událostí v insolvenčním
řízení. Data, která jsou využita v tomto materiálu, vychází z údajů, které poskytuje informační
systém insolvenčního rejstříku (ISIR). Veškerá zde použitá data jsou veřejně přístupná na
webových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.insolvencnizakon.cz.
Na rozdíl od statistických listů pro insolvenční řízení, které poskytují data o skončených
insolvenčních řízeních, jde v tomto případě o statistické údaje o počtu sledovaných událostí
v probíhajících insolvenčních řízeních. Zjednodušeně řečeno jde o statistický přehled nápadu
na insolvenčních soudech.
Přehled základních statistických událostí
A. Insolvenční návrhy
2. Statistika počtu základních událostí v insolvenčním řízení za období let 2008 až 1. pololetí
2012 ukazuje již při prvním pohledu znační nárůst sledovaných událostí v roce 2011. Tento
trend přetrvává i v prvních šesti měsících roku 2012 (viz Graf č. 1). Zatímco podaných
insolvenčních návrhů v roce 2008 bylo pouze 5 236, v průběhu následujících let došlo
k rapidnímu nárůstu podávaných insolvenčních návrhů. V roce 2009 bylo podaných celkem
9 396 insolvenčních návrhů, v roce 2010 celkem 16 101 a v roce 2011 celkem 24 466
insolvenčních návrhů. V roce 2012 bylo podáno celkem 15 839 insolvenčních návrhů, což
představuje již 64 % nápadu v roce 2011. Jak o tom bude pojednáno níže, prudká akcelerace
počtu podaných insolvenčních návrhů souvisí především s institutem oddlužení, který, jak
dokazují data, našel své stabilní místo v procesu řešení nepříznivých ekonomicko-sociálních
situací spotřebitelů.
Graf č. 1
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3. V roce 2009 tedy došlo k téměř 80% nárůstu podaných insolvenčních návrhů oproti
předchozímu roku. V roce 2010 dosáhl nárůst 207 %, a konečně v roce 2011 se jedná o nárůst
o téměř 367 % oproti roku 2008. Jinými slovy počet podaných insolvenčních návrhů v roce
2011 se zvýšil o téměř 367 % oproti roku 2008. První pololetí roku 2012 vykazuje stejnou
stoupající tendenci a lze předpokládat, že v celém roce 2012 dosáhne nápad úrovně 30 000.
4. Meziroční nárůst počtu podaných insolvenčních návrhů se průměrně pohybuje na úrovni
67 %. Ze statistických dat, která jsou k dispozici lze vypozorovat mírný pokles meziročního
nárůstu podaných insolvenčních návrhů, když meziroční nárůst v roce 2009 představoval 79,4
%, v roce 2010 71, 7 % a v posledním sledovaném období za rok 2011 představoval
meziroční nárůst „pouze“ 51 %. První pololetí roku 2012 vykazuje oproti stejnému období
roku 2011 „pouze“ 37% nárůst podaných insolvenčních návrhů.
5. Při bližším rozboru podaných insolvenčních návrhů z hlediska toho, zda insolvenční
navrhovatel spojil či nespojil insolvenční návrh s návrhem na způsob řešení úpadku, lze
vysledovat zásadní odchylku pouze v souvislosti se zvláštní povahou institutu oddlužení. Ze
zkoumaných dat vyplývá (viz Graf č. 2), že zatímco v roce 2008 představoval podíl
insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení na celkovém počtu
podaných insolvenčních návrhů pouze 32 %, v roce 2011 byl tento podíl již 73%. V roce 2012
je tento podíl již 77 %. Radikální nárůst insolvenčních návrhů spojených s návrhem na
povolení oddlužení zkresluje podíl, v jakém jsou podávány insolvenční návrhy bez návrhu na
způsob řešení úpadku nebo insolvenční návrhy spojené s návrhem na prohlášení konkursu
nebo na povolení reorganizace.
6. Pokud bychom ponechali stranou insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení
oddlužení, zjistili bychom, že podíl insolvenčních návrhů nespojených s návrhem na způsob
řešení úpadku se za sledované období pohybuje v rozmezí 67 až 56% a insolvenčních návrhů
spojených s návrhem na prohlášení konkursu v rozmezí 32 až 43 %. Lze tedy konstatovat, že
úroveň takto podávaných insolvenčních návrhů je za sledované období stabilní s mírně
klesající tendencí podávaní insolvenčních návrhů nespojených s návrhem na způsob řešení
úpadku ve prospěch zvýšeného podílu návrhů spojených s návrhem na povolení konkursu.
Graf č. 2
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7. Stranou předchozího odstavce byly ponechány insolvenční návrhy spojené s návrhem na
povolení reorganizace, jelikož jejich podíl se při použití obou výše uvedených metod
pohybuje hluboce pod hranicí 1 procenta (2008 – 6, 2009 – 10, 2010 – 5, 2011 – 23, 1. 2012 –
6).
Insolvenční návrhy podané dlužníkem a věřitelem
8. Dostupné údaje nám umožňují diferencovat podané insolvenční návrhy i z pohledu osob,
které předmětná podání na zahájení insolvenčního řízení učinili. Za posuzované období
vyplývá, že počet dlužnických insolvenčních návrhů se pohybuje v průměru na 85 %
podaných insolvenčních návrhů a počet věřitelských insolvenčních návrhů na průměrné
úrovni 12 %. I zde však nutno konstatovat, že uvedená obecná data ovlivňuje značný nárůst
dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení, zatímco počet
insolvenčních návrhů podaných věřiteli obecně se pohybuje v průměru na počtu 1 941 návrhů
(min. v roce 2009 – 959; max. v roce 2011 – 2822, 1. pol. 2012 – 1 539).
9. Ze sledovaných údajů lze vypozorovat, že v případě spotřebitelských úpadků jsou
iniciátorem zahájení insolvenčního řízení právě spotřebitelé. Dostupná data tato tvrzení
dokládají údaji o počtu návrhů podaných po zahájení insolvenčního řízení. Za celé sledované
období bylo po zahájení insolvenčního řízení podáno pouze 171 návrhů na povolení
oddlužení, z čehož lze dovodit, že pouze v těchto případech směřovaly věřitelské insolvenční
návrhy vůči spotřebitelům. Oprostíme-li se tedy od insolvenčních návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení, pak podíl dlužnických insolvenčních návrhů se pohybuje na
průměrné úrovni 58 %. Podíl věřitelských insolvenčních návrhů se pohybuje na průměrné na
úrovni 40 % z celkového počtu podaných insolvenčních návrhů.
Insolvenční návrhy podané dlužníkem
10. Při bližším rozboru insolvenčních návrhů podaných dlužníkem je již na první pohled
zřejmé, že každoročně dochází k zásadní změně pouze ve vztahu k institutu oddlužení
(viz Graf č. 3). Zatímco počet insolvenčních návrhů podaných dlužníkem bez návrhů na
způsob řešení úpadku či s návrhem na prohlášení konkursu vykazuje, s výjimkou roku 2008,
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více méně konstantní úroveň, počet dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhem
na povolení oddlužení vykazuje značný nárůst.
Graf č. 3

11. V roce 2008 bylo dlužníky podáno pouze 1 687 insolvenčních návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení, v roce 2009 to už bylo 3 722, v roce 2010 9 976. V roce
2011 převýšil počet těchto návrhů součet návrhů, které byly podány v předchozích letech,
když až 17 933 dlužníků podalo insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.
Za první pololetí roku 2012 bylo podáno celkem 12 341 insolvenčních návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení. Nárůst počtu takto podávaných insolvenčních návrhů se
v roce 2012 zvýšil o 50 % oproti stejnému období roku 2011 a zhruba o 30 % převyšuje
nápad v roce 2010.
12. Pokud jde o návrhy spojené s návrhem na povolení reorganizace, pak v roce 2008 jich
dlužníci podali 5, v roce 2009 8, v roce 2010 opět 5. V roce 2011 bylo podáno celkem 20
návrhů na povolení reorganizace a v posledním roce sledovaného období bylo podáno celkem
8 návrhů na povolení reorganizace.
Insolvenční návrhy podané věřitelem
13. Počet insolvenčních návrhů podaných věřiteli má podle sledovaných dat obecně stoupající
tendenci. Lze usuzovat, že stoupající trend koreluje s obecným trendem nárůstu nápadu na
insolvenční soudy (vyjma institutu oddlužení). Následující Graf č. 4 ukazuje, že zatímco
v roce 2008 bylo podáno 654 insolvenčních návrhů bez návrhu na způsob řešení úpadku,
v roce 2009 již 1281. V následujících letech se počet takto podaných insolvenčních návrhů
navyšoval o necelých 200 návrhů ročně. Za první pololetí roku 2012 bylo takto podaných
insolvenčních návrhů celkem 946 což potvrzuje mírně stoupající trend z předchozích let.
14. V případě návrhů spojených s návrhem na prohlášení konkursu je situace obdobná.
V roce 2008 bylo podáno 305 návrhů, v roce 2009 685, v roce 2010 1 003 a v roce 2011
celkem 1186 věřitelských insolvenčních návrhů s návrhem na prohlášení konkursu. Rok 2012
je zatím na úrovni 593 návrhů.
Graf č. 4
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15. I když statistický přehled neposkytuje informaci, kolik insolvenčních návrhů s návrhem na
povolení reorganizace bylo podáno věřiteli, lze toto číslo dovodit z dat o celkovém počtu
takto podaných insolvenčních návrhů a z dat o dlužnických insolvenčních návrhů. Následující
Tabulka č. 1 uvádí tento převod.
Tabulka č. 1 – Insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení reorganizace podané
dlužníkem a věřitelem

Dlužníkem
Věřitelem
Celkem

2008
5
1
6

2009
8
2
10

2010
5
0
5

2011
20
3
23

2012
8
1
9

Rozhodnutí o insolvenčních návrzích
16. Dostupná data nám umožňují znázornit, jakým způsobem je insolvenčními soudy
o podaných insolvenčních návrzích rozhodováno. Počet podaných insolvenčních návrhů však
nemusí odpovídat počtu zahájených insolvenčních řízení nebo počtu rozhodnutí
o insolvenčních návrzích v daném roce.1 Budou-li tedy údaje vztahující se k rozhodnutím
o insolvenčních návrzích interpretovány ve vztahu k údajům o počtu zahájených řízení,
učiněné závěry třeba považovat za orientační, ve smyslu pravděpodobné, avšak minimální
odchylky.

1 Informace o počtu podaných insolvenčních návrhů se nemusí shodovat s informací o počtu insolvenčních
návrhů, o kterých bylo insolvenčními soudy v daném roce rozhodnuto. Statistické údaje, ze kterých vychází
tento materiál, představují statistické údaje o počtu událostí. Byl-li tedy insolvenční návrh podán v závěru roku
2008, ale rozhodnutí o něm bylo přijato až v roce 2009, podaný insolvenční návrh bude evidován v kolonce
podané insolvenční návrhy za rok 2008, ale rozhodnutí o úpadku bude jako událost evidována za rok 2009, ve
kterém se však informace o podání návrhu neprojeví.
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17. Pro orientační vyjádření vztahu mezi počtem zahájených insolvenčních řízení a počtem
rozhodnutí o úpadku nám nicméně postačí dostupná data. Podle těchto dat bylo v roce 2008
z celkem 5 215 zahájených insolvenčních řízeních rozhodnuto o úpadku v 1 368 případech.
To znamená, že v 26 % případů bylo rozhodnuto o úpadku. Jak ukazuje následující Tabulka
č. 2, procento případů, ve kterých bylo rozhodnuto o úpadku, se v následujících letech
zvyšuje. V roce 2009 je to téměř 42 % a 49 % v roce 2010. Rok 2011 však v tomto směru
vykazuje nárůst až na 57 %. V roce 2012 bylo zahájeno celkem 15 832 insolvenčních řízení
z nichž v 62 % bylo rozhodnuto o úpadku. Zde je na místě připomenout, že tento nárůst je
přímo spojen s nárůstem spotřebitelských úpadků.
Tabulka č. 2 – Rozhodnutí o úpadku
Roz. o úpadku k insolvenčnímu návrhu dlužníka
Rozhodnutí o úpadku k insolvenčnímu návrhu
věřitele
Počet zahájených insolvenčních řízení celkem

2008
1 111

2009
3 147

2010
6 883

2011
12 712

2012
9 041

257

767

1 121

1 406

808

5 215

9 383

16 094

24 448

9 844

18. Podíváme-li se na rozhodnutí o úpadku podrobněji z hlediska osoby, která insolvenční
návrh podala, pak z dostupných dat vyplývá, že v roce 2008 bylo v případě dlužnických
insolvenčních návrhů rozhodnuto o úpadku ve 28, 5 %, v roce 2009 ve 42 %, v roce 2010
v 50 % a v roce 2011 bylo rozhodnuto o úpadku v 58 %. V první polovině roku 2012 se
procento pohybuje na úrovni 63. Zvyšující se počet rozhodnutí o úpadku vydaných
k insolvenčnímu návrhu dlužníka bezpochyby souvisí s institutem oddlužení. Jednak je to
způsobeno celkovým nárůstem spotřebitelských insolvenčních návrhů, ale také rostoucí
znalostí tohoto institutu a postupným odstraňováním chyb při podávání návrhů spojených
s návrhem na povolení oddlužení. Tento závěr podporuje i klesající trend počtu zamítnutých
či odmítnutých insolvenčních návrhů ve vztahu k počtu podávaných insolvenčních návrhů.
19. Pokud jde o procentní vyjádření vztahu mezi počtem věřiteli podaných insolvenčních
návrhů a rozhodnutích o úpadku vydaných v návaznosti na věřitelský insolvenční návrh, pak
v roce 2008 činil tento poměr 26,7 %, v roce 2009 39 %, v roce 2010 45 %, v roce 2011 téměř
50 %. Rovněž v roce 2012 je tento poměr na úrovni 50 %. Pokud jde o zvyšující se procento
rozhodnutí o úpadku v návaznosti na insolvenční návrhy věřitelů, mohl by být vzrůstající
trend spojen s projevy finanční krize a jejím dopadem na podnikatelské prostředí.
Jiná rozhodnutí o insolvenčních návrzích
20. Jinými rozhodnutími o insolvenčních návrzích máme zde na mysli rozhodnutí o zamítnutí
insolvenčního návrhu včetně rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku dlužníka (§ 144 IZ) a rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu. V roce 2008 bylo
z celkového počtu insolvenčních návrhů zmítnuto (včetně zamítnutí pro nedostatek majetku)
nebo odmítnuto celkem 34,5 % insolvenčních návrhů, v roce 2009 37,3 %, v roce 2010
33,4 % a v roce 2011 25,3 % insolvenčních návrhů. Za prvních 6 měsíců roku 2012 tomu tak
bylo v 27 % případů.
Tabulka č. 3 – Jiná rozhodnutí o úpadku
2008

6

2009

2010

2011

2012

Odmítnutí insolvenčního návrhu

1220

3566

1783

4544

2 632

589

1826

1722

1668

893

Rozhodnutí o zamítnutí pouze pro nedostatek majetku

668

1571

1568

1441

753

Počet podaných insolvenčních návrhů

5232

9396

Rozhodnutí o zamítnutí ins. návrhu včetně rozhodnutí
o zamítnutí pro nedostatek majetku

16 101 24 466 15 839

21. Zaměříme-li se pouze na ta rozhodnutí, kterýma byl insolvenční návrh zamítnut,
s dostupných dat vyplývá, že ve více než 90% jsou zamítány insolvenční návrhy podané
dlužníky. Z celkového počtu zamítnutých insolvenčních návrhů vydaných k insolvenčnímu
návrhu dlužníka jde téměř v 95 % o zamítnutí z důvodu nedostatku majetku.2
22. Pojednáme-li samostatně o rozhodnutích, kterými se insolvenční návrhy odmítají,
z dostupných údajů zjistíme, že v roce 2008 bylo z celkového počtu insolvenčních návrhů
odmítnuto 23,3 %, z toho v 77,7 % ve vztahu k insolvenčnímu návrhu dlužníka. V roce 2009
bylo celkově odmítnuto téměř 19 % insolvenčních návrhů, z toho v 73 % ve vztahu
k insolvenčnímu návrhu dlužníka. V roce 2010 bylo odmítnuto celkem 22 % insolvenčních
návrhů, z toho v 82 % k insolvenčnímu návrhu dlužníka. V roce 2011 pokračuje mírně
klesající tendence na úroveň 18 %, přičemž téměř v 82 % se jedná dlužnický insolvenční
návrh. Rok 2012 vykazuje obdobné data jako rok 2011, s tím, že podíl odmítnutých
insolvenčních návrhů činí 16 %. V 82 % se jedná o dlužnický insolvenční návrh.
Rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení
23. Porovnáme-li údaje o zahájených insolvenčních řízeních s údaji o počtu rozhodnutí,
kterými bylo řízení zastaveno, zjistíme, že průměrně v 10 % případů dochází k zastavení
zahájeného insolvenčního řízení. V roce 2008 bylo zastaveno 439 zahájených řízení, přičemž
v 76 % tomu tak bylo v případě, že insolvenční návrh podal dlužník, v roce 2009 bylo
zastaveno 1 188 řízení, z toho v 66 % v návaznosti na insolvenční návrh dlužníka. V roce
2010 šlo o 1 724 zastavených řízení, z toho v 72 % v návaznosti na insolvenční návrh
dlužníka, a v roce 2011 bylo zastaveno 2 690 insolvenčních řízení, přičemž v 76 % tak soud
učinil v návaznosti na insolvenční návrh dlužníka. V roce 2012 bylo řízení zastaveno v 1 863
případech, přičemž v 82 % případů bylo insolvenční řízení zahájeno na návrh dlužníka.

Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
Oddlužení
24. Z následující tabulky vyplývá, že z celkového počtu insolvenčních návrhů podaných
s návrhem na povolení oddlužení v roce 2008 bylo oddlužení povoleno v 38 %. V roce 2009
a 2010 se procento povolených oddlužení vyšplhalo na úroveň 58 % a v roce 2011 bylo
oddlužení povoleno v celkem 64 % případů. Za první pololetí roku 2012 bylo k insolvenčním
návrhům spojeným s návrhem na povolení oddlužení povoleno oddlužení v 68 %.
2

Zde není zahrnut rok 2008, který v tomto směru vykazuje zjevnou nepřesnost.
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25. Podíl povolených oddlužení ve vztahu k rozhodnutím o úpadku za rok 2008 se pohyboval
na hranici 47 %, v roce 2009 na úrovni 55 %. V následujících letech dochází k značnému
nárůstu, když až 73 % úpadku je v roce 2010 řešeno oddlužením. Konečně v roce 2011 je více
než 82 % úpadků řešeno oddlužením a v roce 2012 již 85 %.
26. Z takto povolených oddlužení je oddlužení schváleno průměrně v 81 % případů. Pokud
jde o schválená oddlužení, v naprosté většině případů je oddlužení schváleno plněním
splátkového kalendáře, pouze v ojedinělých případech je schváleno oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty.
Tabulka č. 4 - Oddlužení
2008

2009

2010

2011

2012

1 678

3 722

9 976

17 933

12 323

Povolená oddlužení

646

2 164

5 902

11 614

8 458

Schválená oddlužení

477

1 622

4 666

9 421

6 784

Zrušení schváleného oddlužení

8

30

56

109

100

Návrhy spojené s návrhem na
povolení oddlužení

Reorganizace
27. Jak již bylo uvedeno výše (viz Tabulka č. 1), počet insolvenčních návrhů dlužníků
spojených s návrhem na povolení reorganizace se v jednotlivých letech pohyboval od 5 do 20
návrhů. Celkový počet povolených reorganizací je v důsledku podávání návrhů na povolení
reorganizace po zahájení insolvenčního řízení3 vyšší. I tak jde o velmi malá čísla v porovnání
s prohlášenými konkursy. Lze usuzovat, že nízká míra využívání institutu reorganizace při
řešení úpadku dlužníka může být způsobená nedostatečnou znalostí o možnosti konsenzuální
reorganizace anebo na druhé straně příliš přísnými kritérii nastavenými v insolvenčním
zákoně podle ustanovení § 316 odst. 4.
Tabulka č. 5 - Reorganizace
Povolení reorganizace

2008

2009

2010

2011

2012

6

19

16

17

7

13

9

11

6

Schválení reorganizačního plánu

Konkursy
28. Dostupná data statistických událostí nám umožňují blíže rozebrat způsob řešení úpadku
konkursem. Celkem bylo od roku 2008 prohlášeno 8 968 konkursů. V roce 2008 bylo
prohlášeno 769 konkursů. V roce 2009 bylo prohlášeno 2 204 konkursů, což představuje
3

V roce 2008 bylo po zahájení insolvenčního řízení podaných 6 návrhů na povolení reorganizace, v roce 2009
24, v roce 2010 26 a konečně v roce 2011 17. Za první pololetí roku 2012 tomu tak bylo v 10 případech.
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meziroční nárůst o 186 %. V roce 2010 došlo k meziročnímu poklesu počtu prohlášených
konkursů o 18 % na 1 808 konkursů. V roce 2011 bylo prohlášeno celkem 2 649 konkursů.
Meziročně tak došlo k nárůstu o 46 %, ale ve vztahu k roku 2009 pouze o 20% nárůst.
V prvním pololetní roku 2012 dochází k nárůstu prohlášených konkursů, když za stejné
období roku 2011 se jedná o 10 % nárůst. Celkem za sledované období roku 2012 bylo
prohlášeno 1 535 konkursů.
29. Z pohledu toho, jakým způsobem byl řešen úpadek, vyplývá, že v roce 2008 byl v 56 %
úpadek řešen konkursem. Tohle číslo je však nezatíženo oddlužením jako jedním ze způsobu
řešení úpadku, který zaznamenal rapidní nárůst až v následujících letech (viz odstavec 25
a násl.). V roce 2009 byl rovněž v 56 % případech úpadek řešen konkursem. V roce 2010 je
tomu tak pouze v 22 % případů a v roce 2011 pouze v 19 % případů. Za sledované období
roku 2012 je způsobem řešení úpadku konkurs pouze v 15 % řízení v nichž byl osvědčen
úpadek.
30. Z celkového počtu prohlášených konkursů v jednotlivých letech vyplývá, že v roce 2008
došlo v 56 % případů k prohlášení konkursu na základě insolvenčního návrhu dlužníka bez
ohledu na to, zda svůj insolvenční návrh spojil s návrhem na prohlášení konkursu anebo bez
něj. Ve 28 % byl prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu věřitele. Ve zbývajících
16 % došlo k prohlášení konkursu k návrhu na povolení oddlužení nebo v souvislosti
s návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace.
31. Rok 2009 znamenal posun ve vztahu k věřitelským insolvenčním návrhům, ať už
spojených s návrhem na prohlášení konkursu anebo bez něj (47 %), zatímco ve 40 % došlo
k prohlášení konkursu na základě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem. Ve zbývajících
13 % byl prohlášen konkurs v návaznosti na návrh na povolení oddlužení nebo v souvislosti
s návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace.
32. V roce 2010 došlo k částečnému návratu hodnot z roku 2008, když v 52 % případů byl
prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu dlužníka a v 39,5 % k insolvenčnímu
návrhu věřitele. Pouze v 8,5 % případů došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu v souvislosti
s insolvenčními návrhy spojenými s návrhem na povolení oddlužení nebo s návrhem na
povolení reorganizace.
33. V roce 2011 byl pouze ve 33 % prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu
dlužníka. Na druhou stranu však byl prohlášen konkurs na základě věřitelských insolvenčních
návrhů až v 50 %. Ve zbylých 18 % došlo k prohlášení konkursu k návrhu na povolení
oddlužení nebo v souvislosti s návrhem spojeným s návrhem na povolení reorganizace.
34. Za sledované období roku 2012 byl prohlášen konkurs na základě insolvenčního návrhu
dlužníka ve 30 % případů. Na základě věřitelského insolvenčního návrhu byl prohlášen
konkurs v 45 % případů. Ve zbylých případech byl konkurs prohlášen k insolvenčním
návrhům spojeným s návrhem na povolení oddlužení anebo k návrhům na povolení
reorganizace.
Závěr
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35. Z výše uvedených dat vyplývá, že nejzásadnější změny byly zaznamenány v souvislosti
s institutem oddlužení, zatímco ve vztahu ke konkursům nevykazují dostupná data až tak
zásadní změny. I když při porovnání údajů o počtu prohlášených konkursů za posledních 5 let
účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání s údaji za období účinnosti insolvenčního zákona
došlo k značnému nárůstu prohlášených konkursů, je tomu tak až v posledních třech letech, ve
kterých lze brát do úvahy projevy globální ekonomické krize, přičemž nelze opomenout ani
předpoklad, že nový insolvenční zákon zvýšil, oproti zákonu o konkursu a vyrovnání, důvěru
podnikatelského prostředí ve prospěch řešení úpadkové situace prostřednictvím insolvenčního
zákona. Statisticky sledované události dovolují, ve vztahu k oddlužení, vyslovit závěr, že
institut oddlužení se stává stále častěji využívaným nástrojem pro řešení nepříznivých
socioekonomických potíží nepodnikatelských subjektů.
Mgr. Peter Klein
legislativní odbor
Ministerstvo spravedlnosti
tel.:
+420 221 997 838
e- mail: pklein@ms.justice.cz
www.insolvencnizakon.cz
www.justice.cz
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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
(ve znění zákona č. …/2013 Sb.)
§2
Vymezení některých základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící
úpadek a způsob jeho řešení,
b) insolvenčním soudem soud, před nímž probíhá insolvenční řízení, jakož i soud, který
rozhoduje o opravném prostředku v insolvenčním řízení,
c) insolvenčním návrhem u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního
řízení,
d) incidenčním sporem spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví tento
zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení,
e) majetkovou podstatou majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů,
f) osobou s dispozičními oprávněními osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší
právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá,
g) zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do
majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu
nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo
obdobným právem podle zahraniční právní úpravy,
h) přihláškou pohledávky procesní úkon, kterým věřitel uplatňuje uspokojení svých práv
v insolvenčním řízení,
i) insolvenčním rejstříkem informační systém, který obsahuje údaje podle tohoto zákona,
j) společným zájmem věřitelů zájem nadřazený jejich jednotlivým zájmům, je-li jeho cílem,
aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro ně spravedlivý a výnosnější než ostatní způsoby
řešení úpadku; tím není dotčeno zákonem zaručené zvláštní postavení některých věřitelů,
k) finanční institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna a zajišťovna, a za dále
stanovených podmínek tohoto zákona i některé další osoby.
§7
Použití občanského soudního řádu
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(1) Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení
občanského soudního řádu4), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v
rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.
(2) Pro určení věcné a místní příslušnosti soudu, který rozhoduje v insolvenčním řízení
a v incidenčních sporech, platí ustanovení občanského soudního řádu5).
______________
5)
§ 9 odst. 4, § 11, 84 až 89 občanského soudního řádu.
§7
Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních
Nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami,
na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční
spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení
a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající
se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně
tento zákon odkazuje.
§ 7a
Věcná příslušnost
Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně
a) v insolvenčním řízení,
b) v incidenčních sporech,
c) ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla porušením povinnosti
podat insolvenční návrh,
d) ve sporech o náhradu škody nebo jiné újmy, která vznikla zahájením insolvenčního
řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu,
e) ve věcech vyplývajících z právních vztahů mezi dlužníkem a insolvenčním správcem
týkajících se majetku patřícího do dlužníkovy majetkové podstaty.
§ 7b
Místní příslušnost
(1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud
dlužníka.
(2) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek
osoby tvořící s dlužníkem koncern, je vedle soudu uvedeného v odstavci 1 k řízení
příslušný také insolvenční soud, u něhož probíhá insolvenční řízení řešící úpadek nebo
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hrozící úpadek dlužníka, který s touto osobou tvoří koncern.
(3) Jde-li o insolvenční řízení, v němž se má řešit úpadek nebo hrozící úpadek
dlužníka, který je zahraniční osobou, a nebrání-li tomu přímo použitelný předpis práva
Evropské unie59), lze insolvenční řízení zahájit i u insolvenčního soudu, v jehož obvodu je
v České republice umístěn podnik nebo organizační složka podniku takového dlužníka.
(4) Insolvenční soud je příslušný ve věcech uvedených v § 7a písm. b) až e).
§ 7c
Účast státního zastupitelství
Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného insolvenčního řízení, včetně
incidenčních sporů, a moratoria.
§ 12
(1) V insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jedná a rozhoduje v prvním stupni
jediný soudce (samosoudce).
(2) Zvláštní právní předpis6) Zákon upravující vyšší soudní úředníky a vyšší
úředníky státního zastupitelství stanoví, kdy je v insolvenčním řízení oprávněn jednat
a rozhodovat vyšší soudní úředník.
______________
6)
Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18
(1) Nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy
spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele
pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud
rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho
pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho
pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je
nutné doložit veřejnou listinou9) nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů
osob, které ji podepsaly.
(2) O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne
nejblíže následujícího po dni 3 dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak,
má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu
vyhověl.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá insolvenční soud také tehdy, učiní-li věřitel
a nabyvatel jeho pohledávky do protokolu u tohoto soudu společné prohlášení o tom, že
nastala skutečnost uvedená v odstavci 1; odstavec 2 platí obdobně.
(4) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky,
dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu
není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.
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§ 25
(1) Insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Je-li s
rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148 odst. 2 a je-li
v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce, ustanoví
insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li takto určený
insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a odstavci 3. Ustanovení § 29 tím není
dotčeno.
(2) Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním
správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu. Při určení osoby insolvenčního
správce předseda insolvenčního soudu se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení
přihlédne zejména k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné
způsobilosti insolvenčního správce a k jeho zatížení. Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí
předseda insolvenčního soudu insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou
osobu.
(3) Pro insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek dlužníka, u kterého má právo
vykonávat činnost insolvenčního správce osoba zapsaná do zvláštní části seznamu podle
zákona o insolvenčních správcích9a), určí předseda insolvenčního soudu insolvenčním
správcem tuto osobu bez ohledu na způsob řešení úpadku.
_____________________
9a) Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 25
(1) Insolvenčního správce pro insolvenční řízení ustanovuje insolvenční soud. Jeli s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení reorganizace podle § 148
odst. 2 a je-li v předloženém reorganizačním plánu určena osoba insolvenčního správce,
ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem tuto osobu; to neplatí, nesplňuje-li
takto určený insolvenční správce podmínky uvedené v § 21 až 24 a odstavci 3.
Ustanovení § 29 tím není dotčeno.
(2) Nejde-li o případ podle odstavce 1, insolvenční soud ustanoví insolvenčním
správcem osobu, kterou určí předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem
zápisu jejího sídla nebo provozovny do příslušné části seznamu insolvenčních správců
vedené
a) pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době
určení podán návrh na prohlášení konkursu nebo není-li v době určení podán návrh na
jiný způsob řešení úpadku a není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 zákona
o insolvenčních správcích9a),
b) pro obvod okresního soudu, který je obecným soudem dlužníka, je-li v době určení
podán návrh na povolení oddlužení.
(3) Je-li v době určení podán návrh na povolení reorganizace nebo je-li dlužník
osobou podle § 3 odst. 2 zákona o insolvenčních správcích9a) bez ohledu na způsob řešení
úpadku, ustanoví insolvenční soud insolvenčním správcem osobu, kterou určí předseda
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insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem zápisu jejího sídla do zvláštní části
seznamu insolvenčních správců.
(4) Nebrání-li tomu jiné okolnosti, určí předseda insolvenčního soudu
insolvenčním správcem dlužníků, kteří tvoří koncern, stejnou osobu.
(5) Nelze-li ustanovit osobu insolvenčního správce postupem podle odstavce 2
nebo je-li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě
dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního
správce, jeho dosavadní činnosti a k jeho zatížení, může předseda insolvenčního soudu
určit insolvenčního správce mimo stanovené pořadí; takový postup vždy odůvodní.
(6) Odstavce 2 a 3 se nepoužijí v případě určení osoby insolvenčního správce,
který je hostujícím insolvenčním správcem. Předseda insolvenčního soudu určí pro
insolvenční řízení osobu insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním
správcem, z příslušné části seznamu postupem, který je v souladu se zásadou dočasnosti
nebo příležitostnosti, je-li to vhodné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního
řízení, k osobě dlužníka a k jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti
osoby insolvenčního správce, který je hostujícím insolvenčním správcem.
§ 29
(1) Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou
věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají
z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro
ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání
schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat.
(2) Usnesení o ustanovení insolvenčního správce podle odstavce 1 potvrzuje
insolvenční soud; nepotvrdí je pouze tehdy, nesplňuje-li insolvenční správce podmínky
uvedené v § 21 až 24 a 25 odst. 3; § 54 odst. 1 se nepoužije.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 2 vydá insolvenční soud do skončení schůze věřitelů,
která usnesení podle odstavce 1 přijala; odvolání je přípustné, jen jestliže insolvenční soud
usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze věřitel,
který na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení; § 55 odst. 1 platí obdobně.
(4) Insolvenčnímu správci odvolanému postupem podle odstavce 1 insolvenční
soud uloží, aby mu ve stanovené lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu
majetku, který spravoval, a aby vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu
vznikly v souvislosti se správou a udržováním majetku.
§ 31
Odvolání insolvenčního správce
(1) Z důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního
správce, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského orgánu
anebo i bez tohoto návrhu odvolat insolvenčního správce z funkce. Učiní tak zpravidla po
slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
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(2) Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 29 odst. 1 až 3 insolvenční
soud odvolá z funkce i tehdy, požádá-li o to do 3 dnů poté, co se o svém ustanovení dozvěděl;
to neplatí, jestliže insolvenční správce se svým ustanovením předem souhlasil.
(3) Insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost
insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních
správcích9a), může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu
nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní
tak po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
(4) Insolvenčního správce, kterému bylo zrušeno povolení nebo kterému zaniklo jeho
právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na základě
rozhodnutí ministerstva podle zákona o insolvenčních správcích9a), insolvenční soud odvolá
z funkce. Insolvenčního správce ustanoveného postupem podle § 25 odst. 3 insolvenční soud
odvolá z funkce i tehdy, bylo-li mu zrušeno zvláštní povolení nebo zaniklo-li jeho právo
dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3
odst. 2 zákona o insolvenčních správcích9a) na základě rozhodnutí ministerstva podle zákona
o insolvenčních správcích9a).
(5) Odvolá-li insolvenční soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně
nového insolvenčního správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o
ustanovení nového insolvenčního správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů
uvedených v § 26.
(6) Odvolaný insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu řádně
informovat nového insolvenčního správce o své dosavadní činnosti a předá mu všechny
doklady souvisící s výkonem jeho funkce; jeho odpovědnost za dobu výkonu funkce
nezaniká.
(7) Ustanovení § 29 odst. 4 platí obdobně.
§ 32
Zproštění insolvenčního správce
(1) Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje
při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost,
uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu
nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení
insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.
(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 se mohou odvolat insolvenční správce a osoby
oprávněné podat návrh podle odstavce 1. Ustanovení § 29 odst. 4 a § 31 odst. 5 a 6 platí
obdobně.
§ 35
Zvláštní insolvenční správce
(1) V případech, kdy je nutné v rámci insolvenčního řízení řešit zvláštní problematiku
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vyžadující odborné specializace, může insolvenční soud ustanovit i zvláštního insolvenčního
správce a upravit jeho vztah k insolvenčnímu správci. Není-li dále stanoveno jinak, není
důvodem pro ustanovení zvláštního insolvenčního správce činnost týkající se zpeněžení
majetkové podstaty.
(2) Pro ustanovení do funkce, odměňování a zprošťování funkce zástupce
insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce
platí ustanovení o insolvenčním správci obdobně.
(3) Zvláštního insolvenčního správce ustanoví soud pro výplatu nároku uživatelů
platebních služeb nebo držitelů elektronických peněz postupem stanoveným zákonem
upravujícím platební styk.
§ 36
(1) Insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě
a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat,
aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při
výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.
(2) Insolvenční správce poskytuje věřitelským orgánům součinnost nezbytnou
k řádnému výkonu jejich funkce; zejména se na žádost věřitelského orgánu účastní jeho
jednání a nejméně jednou za 3 měsíce předkládá věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu
písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá
insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3
měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.
§ 38
(1) Insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě
konkursu se výše odměny určí z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a z výtěžku
zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně
z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této
dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést
podle zvláštního právního předpisu10).
(2) Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují
z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení;
není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50 000 Kč na
odměně insolvenčního správce a 50 000 Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního
správce.
(3) Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v konečné
zprávě, a není-li jí, ve zprávě o své činnosti. Insolvenční soud může podle okolností případu
po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit nebo
snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce porušil
některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, ačkoliv to stav
zpeněžení majetkové podstaty umožňoval.
(4) Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení rozhodnout o vyplacení
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zálohy odměny a hotových výdajů insolvenčnímu správci, a to i opětovně.
(5) Insolvenční správce odvolaný z funkce nebo zproštěný funkce v průběhu
insolvenčního řízení provede vyúčtování odměny a hotových výdajů ve zprávě o své
činnosti; pro projednání této zprávy platí přiměřeně § 304. Umožňuje-li to stav
insolvenčního řízení, rozhodne insolvenční soud o schválení této zprávy již v jeho
průběhu; jde-li o hotové výdaje insolvenčního správce, náklady spojené s udržováním
a správou majetkové podstaty a vyúčtování vyplacených záloh, učiní tak bez zbytečného
odkladu po projednání zprávy. Proti rozhodnutí o schválení takové zprávy mohou podat
odvolání insolvenční správce, který zprávu podal, ustanovený insolvenční správce
a věřitelé a dlužník, jejichž námitkám proti této zprávě nebylo vyhověno.
(5) Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich
nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem
stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Způsob určení odměny, některých hotových výdajů insolvenčního správce
a způsob jejich úhrady státem stanoví prováděcí právní předpis.
§ 40a
Na základě rozhodnutí a jiných exekučních titulů vzniklých v průběhu
insolvenčního řízení proti insolvenčnímu správci pro pohledávky nebo jiná práva, která
se týkají majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty,
nelze vést výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce; to neplatí, jde-li
o pořádková opatření uložená insolvenčnímu správci v souvislosti s takovými řízeními,
a o rozhodnutí, jimiž bylo insolvenčnímu správci uloženo nahradit náklady řízení, které
způsobil svým zaviněním nebo které vznikly náhodou, která se mu přihodila.
Úvěrové financování
§ 41
(1) Insolvenční správce může pro udržení nebo obnovení provozu podniku, který je
součástí majetkové podstaty, uzavřít za obvyklých obchodních podmínek smlouvy o úvěru a
smlouvy obdobné, jakož i smlouvy na dodávky energií11) a surovin, včetně smluv o zajištění
splnění těchto smluv (dále jen "úvěrové financování").
(2) Nenabídnou-li horší podmínky než nejlepší nabídka, mají dosavadní zajištění
věřitelé přednostní právo, aby smlouvy podle odstavce 1 byly uzavřeny s nimi; to platí
obdobně pro věřitele ze smluv na dodávky energií a surovin podle odstavce 1.
§ 43
(1) Orgány veřejné správy, zejména katastrální úřady, orgány evidující motorová
vozidla a jiné správní úřady, jakož i notáři, soudní exekutoři, osoby vedoucí evidenci cenných
papírů, finanční instituce, provozovatelé telekomunikačních služeb, provozovatelé poštovních
služeb a jiné osoby, které se zabývají přepravou zásilek, vydavatelé tisku a dopravci
poskytnou insolvenčnímu správci na jeho písemnou žádost bez zbytečného odkladu
součinnost dále uvedeným způsobem.
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(2) Součinnost podle odstavce 1 spočívá v tom, že orgány a osoby v něm uvedené
poskytují insolvenčnímu správci údaje o majetku dlužníka a některé další údaje, které jsou
nutné pro výkon správy, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo dlužníku. Tato
součinnost spočívá také v tom, že uvedené orgány a osoby, které mají u sebe listiny nebo jiné
věci, které mohou sloužit ke zjištění dlužníkova majetku, je bez zbytečného odkladu po
doručení žádosti vydají nebo zapůjčí insolvenčnímu správci. Jde-li o údaje vedené
v elektronické podobě, splní orgány a osoby uvedené v odstavci 1 povinnost poskytnout
součinnost tím, že k nim insolvenčnímu správci umožní dálkový přístup. Součinnost se
poskytuje bezplatně; nejde-li o orgány veřejné správy, přísluší tomu, kdo součinnost poskytl,
právo na náhradu s tím spojených hotových výdajů.
(3) Povinnost orgánů a osob uvedených v odstavci 1 poskytnout insolvenčnímu
správci součinnost podle jiných ustanovení tohoto zákona, případně podle ustanovení
zvláštního právního předpisu, tím není dotčena.
§ 46
Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů
(1) Věřitelskými orgány jsou schůze věřitelů a věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů.
(2) Schůzi věřitelů přísluší volba a odvolání členů věřitelského výboru a jeho
náhradníků nebo zástupce věřitelů; rozhoduje též o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní
věřitelský výbor. Schůze věřitelů si může vyhradit cokoli, co patří do působnosti věřitelských
orgánů. Usnesení, jímž si schůze věřitelů vyhrazuje působnost jiných věřitelských
orgánů, je přijato, jestliže pro ně hlasovala většina tvořená nejméně dvěma třetinami
hlasů přítomných nebo řádně zastoupených věřitelů, počítaná podle výše jejich
pohledávek. Není-li ustanoven věřitelský výbor ani zástupce věřitelů a není-li v tomto zákoně
stanoveno jinak, vykonává schůze věřitelů i jejich působnost.
(3) Věřitelský výbor vykonává působnost věřitelských orgánů s výjimkou věcí, které
patří do působnosti schůze věřitelů nebo které si schůze věřitelů vyhradila.
§ 48
(1) Oznámení o svolání schůze věřitelů zveřejní insolvenční soud vyhláškou (§ 71
odst. 3), v níž musí být uveden předmět jednání, jakož i místo a termín konání schůze.
Svolává-li schůzi věřitelů na návrh osoby uvedené v § 47 odst. 1, označí insolvenční soud
jako předmět jednání vždy i záležitost, pro kterou byl tento návrh podán.
(2) Schůzí věřitelů může být projednán jen předmět jednání, který byl uveden
v oznámení o jejím svolání. Jsou-li přítomni všichni věřitelé, mohou se usnést i na dalším
předmětu jednání; za přítomného se pro tento účel nepovažuje věřitel, který hlasuje písemně
(§ 50 odst. 2). Předmětem jednání první schůze věřitelů je vždy volba věřitelského výboru
a usnesení věřitelů podle § 29 odst. 1, byl-li ustanoven insolvenční správce a koná-li se tato
schůze po přezkumném jednání, zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti,
a byl-li ustanoven prozatímní věřitelský výbor, zpráva tohoto výboru o jeho dosavadní
činnosti. Jestliže insolvenční soud ještě nerozhodl o způsobu řešení dlužníkova úpadku,
je předmětem jednání první schůze věřitelů také způsob řešení dlužníkova úpadku.
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(3) Věřitel, který podal opakovaně nedůvodně návrh na svolání schůze věřitelů, je
povinen uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v souvislosti
s jejich účastí na schůzi věřitelů, konané na jeho návrh; takovému věřiteli může insolvenční
soud také uložit náhradu nákladů, které tento soud vynaložil na svolání a organizaci schůze
věřitelů konané na jeho návrh uloží insolvenční soud zaplatit i paušální částku na náhradu
nákladů spojených s projednáním nedůvodného návrhu na svolání schůze věřitelů ve
výši 5 000 Kč; zaplacení této paušální částky, která je příjmem státu, nelze prominout.
§ 51
(1) Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat,
usnese-li se na tom schůze věřitelů. V rozsahu, v němž takové usnesení není přijato, rozhodne
o hlasovacím právu insolvenční soud.
(2) Pro pohledávky věřitelů vázané na odkládací podmínku platí odstavec 1 obdobně.
(3) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nemá vliv na hlasovací právo věřitelů,
jejichž pohledávka byla popřena.
(4) Nejde-li o případy uvedené v odstavcích 1 a 2, rozhodne o hlasovacím právu
věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, insolvenční soud. Učiní tak
jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce nebo některého z věřitelů. Návrh lze podat
i přede dnem konání schůze věřitelů.
§ 51
(1) Věřitelé, jejichž pohledávka byla popřena, mohou v rozsahu popření hlasovat,
usnese-li se na tom schůze věřitelů. Jestliže schůze věřitelů nepřizná hlasovací právo
věřitelům, jejichž pohledávka byla popřena, rozhodne o hlasovacím právu těchto
věřitelů insolvenční soud.
(2) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nebo dlužníkem nemá vliv na
hlasovací právo věřitelů, jejichž pohledávka byla popřena.
(3) Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, rozhodne o hlasovacím právu
věřitelů, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna nebo je sporná, insolvenční soud. Učiní
tak jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce nebo některého z věřitelů. Návrh lze
podat i přede dnem konání schůze věřitelů.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, nemají hlasovací právo věřitelé s pohledávkami
za majetkovou podstatou (§ 168), věřitelé s pohledávkami postavenými na roveň
pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169), věřitelé s pohledávkami vyloučenými ze
způsobu řešení úpadku (§ 170), věřitelé s podřízenými pohledávkami (§ 172) a do doby
splnění odkládací podmínky věřitelé, kteří přihlásili pohledávky vázané na odkládací
podmínku.
§ 52
(1) Hlasovací právo zkoumá insolvenční soud u každého z věřitelů jednotlivě.
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(2) Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů není přípustný
opravný prostředek. Tímto rozhodnutím není insolvenční soud pro další schůzi věřitelů vázán.
(3) Je-li na rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů závislé
jiné rozhodnutí insolvenčního soudu, proti kterému je odvolání přípustné, lze v mezích
odvolání podaného proti takovému rozhodnutí přezkoumat i správnost rozhodnutí
insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů; to platí jen pro první takové
rozhodnutí vydané po rozhodnutí insolvenčního soudu o hlasovacím právu věřitelů.
§ 53
Nejde-li o volbu věřitelského výboru, nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní věci
nebo ve věci osoby věřiteli blízké anebo osoby, která tvoří s věřitelem koncern.
§ 53
Nejde-li o volbu věřitelského výboru, nesmí žádný z věřitelů hlasovat ve vlastní
věci. Ve věci osoby, která tvoří s věřitelem koncern, nebo ve věci osoby věřiteli blízké,
může věřitel hlasovat, nestanoví-li tento zákon jinak.
Věřitelský výbor
§ 56
(1) Je-li přihlášených věřitelů více než 50, je schůze věřitelů povinna ustanovit
věřitelský výbor. Členy věřitelského výboru a jejich náhradníky volí schůze věřitelů.
(2) Věřitelský výbor má nejméně 3 a nejvýše 7 členů. O počtu členů rozhoduje schůze
věřitelů. Každý Schůze věřitelů se může usnést, že každý člen věřitelského výboru má
svého náhradníka; schůze věřitelů může rozhodnout o vyšším počtu náhradníků členů
věřitelského výboru.
(3) Je-li způsobem řešení úpadku nepatrný konkurs nebo oddlužení, není volba
věřitelského výboru povinná.
§ 57
(1) Ve věřitelském výboru mají být zastoupeny všechny skupiny věřitelů podle povahy
jejich pohledávek zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé. Členů věřitelského výboru
navržených nezajištěnými věřiteli musí být vždy nejméně tolik, kolik členů navržených
zajištěnými věřiteli; to neplatí, jestliže nezajištění věřitelé své členy nenavrhnou nebo jimi
navržené osoby s tímto návrhem nesouhlasí anebo nejsou zvoleny z jiných důvodů.
(2) Členové a náhradníci věřitelského výboru navržení nezajištěnými věřiteli se volí
a odvolávají hlasy nezajištěných věřitelů. Členové a náhradníci věřitelského výboru navržení
zajištěnými věřiteli se volí a odvolávají hlasy zajištěných věřitelů.
(3) Volbu a odvolání členů a náhradníků věřitelského výboru potvrzuje insolvenční
soud; jeho rozhodnutí se nedoručuje. Pro usnesení schůze věřitelů podle § 62 odst. 2 platí věta
první obdobně.
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§ 59
(1) Členy a náhradníky věřitelského výboru mohou být jen přihlášení věřitelé, kteří se
svým zvolením souhlasí. Stane-li se členem nebo náhradníkem věřitelského výboru právnická
osoba, oznámí neprodleně insolvenčnímu soudu fyzickou osobu, která bude jejím jménem ve
věřitelském výboru jednat.
(2) Členy ani náhradníky věřitelského výboru nemohou být osoby, u kterých je
vzhledem k jejich vztahu k dlužníkovi důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, zejména.
Takto lze usuzovat zejména, jde-li o osoby dlužníkovi blízké, vedoucí zaměstnanci
zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, společníci
společníky dlužníka, s výjimkou akcionářů, pokud nepůsobí v orgánech dlužníka nebo
nevlastní dlužníkovy akcie anebo jiné jím vydané účastnické cenné papíry v souhrnné
hodnotě více než desetiny základního kapitálu dlužníka, a osoby tvořící s dlužníkem koncern.
(3) Insolvenční soud nepotvrdí volbu člena nebo náhradníka věřitelského výboru, je-li
tu důvod pochybovat o jejich důvěryhodnosti nebo o tom, že budou k výkonu funkce
způsobilí. Toto rozhodnutí musí insolvenční soud vyhlásit do skončení schůze věřitelů, na
které k volbě došlo.
(4) Po vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 3 insolvenční soud vyzve každého z
přítomných věřitelů, kteří hlasovali pro zvolení, aby uvedl, zda se vzdává odvolání, současně
je poučí, že odvolání, které nebude podáno do skončení schůze věřitelů, již nelze podat.
Vyjádření věřitelů a jejich poučení se uvede v protokolu o jednání. Rozhodnutí insolvenční
soud doručí pouze osobám, které proti němu podaly odvolání.
§ 61
(1) Do doby, než dojde k ustanovení věřitelského výboru a k potvrzení volby jeho
členů a náhradníků, může insolvenční soud, a to i před první schůzí věřitelů a před
rozhodnutím o úpadku, jmenovat prozatímní věřitelský výbor; podá-li insolvenční návrh
dlužník, učiní tak neprodleně navrhne-li to dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný
správce, učiní tak neprodleně.
(2) Insolvenční soud vždy jmenuje prozatímní věřitelský výbor, jestliže věřitelský
výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná. Jestliže věřitelský výbor
neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení
působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Novou schůzi věřitelů za účelem
ustanovení věřitelského výboru svolá insolvenční soud jen na návrh oprávněné osoby (§ 47
odst. 1).
(3) Proti rozhodnutí, jímž insolvenční soud jmenuje prozatímní věřitelský výbor, není
odvolání přípustné. Rozhodnutí se doručuje zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci nebo
předběžnému správci, přihlášenému věřiteli, který jmenování prozatímního věřitelského
výboru navrhl, a jmenovaným členům prozatímního věřitelského výboru.
§ 62
(1) Je-li to možné, jmenuje insolvenční soud prozatímní věřitelský výbor tak, aby
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v něm byly zastoupeny všechny skupiny věřitelů, posuzováno podle povahy jejich
pohledávek. Jestliže z celkové výše pohledávek dlužníkových věřitelů tvoří významnou část
pohledávky dlužníkových zaměstnanců, jmenuje insolvenční soud do prozatímního
věřitelského výboru i jejich zástupce.
(1) Je-li to možné, jmenuje insolvenční soud prozatímní věřitelský výbor tak, aby
v něm byli zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé.
(2) První schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského výboru
rozhodne o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor. Může též odvolat
některého z členů tohoto věřitelského výboru nebo jeho náhradníků nebo do něj zvolit dalšího
člena nebo jeho náhradníka. Usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala většina
přítomných nebo řádně zastoupených zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich
pohledávek a většina přítomných nebo řádně zastoupených nezajištěných věřitelů
počítaná podle výše jejich pohledávek. První schůze věřitelů konaná po jmenování
prozatímního věřitelského výboru může též odvolat některého z jeho členů nebo jeho
náhradníků nebo do něj zvolit dalšího člena a jeho náhradníka; přitom se postupuje
podle § 57 odst. 2.
(3) Prozatímní věřitelský výbor ukončí svou činnost, jakmile insolvenční soud potvrdí
věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů. Od okamžiku, kdy insolvenční soud potvrdí
usnesení, jímž schůze věřitelů ponechá prozatímní věřitelský výbor ve funkci, se tento výbor
považuje za věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů.
§ 63
(1) Funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká jeho odvoláním
z funkce, odstoupením z funkce nebo ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení.
(2) Jestliže účast věřitele v insolvenčním řízení skončí postupem podle § 18, přechází
na nabyvatele jeho pohledávky i členství tohoto věřitele ve věřitelském výboru; to neplatí,
nabylo-li tímto způsobem pohledávku dosavadního věřitele více osob.
(3) Z důležitých důvodů, zejména při porušování nebo zanedbávání povinností, může
insolvenční soud odvolat věřitelský výbor nebo některého z jeho členů a náhradníků. Může
tak učinit i bez návrhu; podá-li však tento návrh schůze věřitelů, insolvenční soud mu vyhoví,
je-li návrh v souladu se zákonem.
§ 64
(1) Proti rozhodnutí o odvolání z funkce může podat odvolání každá z odvolaných
osob; těmto osobám se rozhodnutí doručuje zvlášť.
(2) Proti rozhodnutí, kterým se návrh na odvolání z funkce zamítá, může podat
odvolání osoba, která návrh podala; jde-li o návrh podaný schůzí věřitelů, může se odvolat
každý z věřitelů, který na schůzi hlasoval pro přijetí návrhu. Těmto osobám se rozhodnutí
doručuje zvlášť.
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§ 65
(1) Člen nebo náhradník věřitelského výboru může kdykoli ze své funkce odstoupit.
Činí tak podáním adresovaným insolvenčnímu soudu, které nemusí obsahovat důvody.
(2) Dojde-li k tomu, že věřitelský výbor nebo některý z jeho členů nebo náhradníků
nemůže pro zánik funkce vykonávat svou činnost a věřitelský výbor již nemá počet členů
ustanovený schůzí věřitelů, svolá insolvenční soud schůzi věřitelů za účelem provedení nové
volby nebo doplňující volby. Zanikne-li funkce člena věřitelského výboru, nastoupí na jeho
místo jeho náhradník a doplňující volbou bude určen nový náhradník. Jde-li o prozatímní
věřitelský výbor jmenovaný insolvenčním soudem, který dosud nepotvrdila schůze věřitelů,
pak nový prozatímní věřitelský výbor nebo některého z jeho členů anebo náhradníků jmenuje
insolvenční soud.
§ 66
Insolvenční soud jako věřitelský výbor
(1) Jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru
ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do
potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3
a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru
insolvenční soud.
(2) Jestliže chybějící členy věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nezvolila schůze
věřitelů k tomu účelu svolaná, jmenuje chybějící členy věřitelského výboru a jejich
náhradníky do počtu stanoveného schůzí věřitelů insolvenční soud. Od okamžiku, kdy tak
učiní, se tento výbor považuje za prozatímní věřitelský výbor; § 61 odst. 2 věta druhá
a odstavec 3 a § 62 platí obdobně.
§ 66
Insolvenční soud jako věřitelský výbor
(1) Jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského
výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3 nebo pod většinu, vykonává
působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů
věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu většiny členů insolvenční soud.
(2) Jestliže chybějící členy věřitelského výboru do počtu nejméně 3 nebo do počtu
většiny členů nezvolila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává po jejím skončení
působnost věřitelského výboru insolvenční soud; § 61 odst. 2 věta druhá a § 61 odst. 3
platí obdobně.
(3) Úkon, který insolvenční soud provádí při výkonu působnosti věřitelského
výboru, tak musí být označen.
§ 68
Zástupce věřitelů
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(1) Není-li volba věřitelského výboru povinná, může schůze věřitelů místo něho zvolit
zástupce věřitelů a jeho náhradníka.
(2) Ustanovení o věřitelském výboru platí pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka
obdobně. Zástupce věřitelů a jeho náhradník však nemohou být jmenováni insolvenčním
soudem a neplatí pro ně § 63 odst. 2.
§ 69
Státní zastupitelství
Státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního
sporu, může podat opravný prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu, jen mají-li toto
právo všichni účastníci řízení.
§ 69
Státní zastupitelství
Je-li proti rozhodnutí insolvenčního soudu přípustný opravný prostředek, může
jej podat i státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, do incidenčního
sporu nebo do moratoria.
§ 71
Doručení vyhláškou
(1) Soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního
soudu nebo účastníků se v insolvenčním řízení doručují pouze vyvěšením písemnosti na
úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním písemnosti v insolvenčním
rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro
určité osoby i zvláštní způsob doručení.
(2) Při doručení vyhláškou se písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě
okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti
v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.
(3) Povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto
zákoně, je splněna vyvěšením příslušné písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu se
současným zveřejněním příslušné písemnosti v insolvenčním rejstříku, pokud zákon
nestanoví pouze zveřejnění písemnosti na úřední desce insolvenčního soudu; při zveřejnění
písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně.
§ 72
(1) Vedle doručení vyhláškou nebo zveřejnění vyhláškou může insolvenční soud
písemnost nebo údaje zveřejnit i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků anebo
sítě nebo služby elektronických komunikací, je-li to účelné vzhledem k počtu účastníků
a povaze věci; toto zveřejnění nemusí obsahovat odůvodnění.
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(2) Namísto úplného znění soudního rozhodnutí vydaného v insolvenčním řízení lze
na úřední desce insolvenčního soudu zveřejnit vhodně zkrácené znění rozhodnutí. Zkrácené
znění rozhodnutí zpravidla neobsahuje odůvodnění.
(3) (2) Předvolání účastníků k insolvenčnímu soudu učiněné vyhláškou musí být
zveřejněno nejméně 15 dnů přede dnem, kdy se má jednání nebo jiný úkon insolvenčního
soudu konat.
§ 73
(1) Je-li stanoveno, že písemnost má být vyvěšena na úřední desce insolvenčního
soudu, vyvěsí se na úřední desce insolvenčního soudu a vyznačí se na ní, kdy se tak stalo. Po
uplynutí lhůty, po kterou měla být písemnost vyvěšena, se sejme z úřední desky, vyznačí se
na ní den, kdy byla sňata, a odevzdá se k založení do příslušného spisu.
(2) Je-li pro zveřejnění nebo doručení písemnosti rozhodný den nebo okamžik jejího
zveřejnění v insolvenčním rejstříku, vyznačí se to na písemnosti při jejím vyvěšení. Jakmile je
insolvenčnímu soudu znám údaj o tom, kdy byla písemnost zveřejněna v insolvenčním
rejstříku, opatří se vyvěšená písemnost i tímto údajem, se současným vyznačením data, kdy
byl údaj na písemnost připojen; písemnost nelze z úřední desky sejmout dříve než po 10
dnech od vyznačení uvedeného údaje.
§ 73
Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje insolvenční soud vyhláškou také soudní
rozhodnutí, která podle tohoto zákona vydává před zahájením insolvenčního řízení nebo
po jeho skončení; totéž platí pro doručení předvolání, vyrozumění nebo jiné písemnosti,
která s vydáním takového soudního rozhodnutí souvisí.
§ 75
Zvláštní způsob doručení
(1) O zvláštní způsob doručení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla
doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť
dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního
řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž
podání insolvenční soud rozhoduje, dále a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco
osobně vykonat, a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení. Písemnosti,
o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis16), se doručují zvlášť také orgánu, který vede
obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.
(3) Vedle doručení vyhláškou mohou být v určitých případech zvlášť doručeny
i písemnosti, o kterých tak stanoví předseda senátu. Tento postup insolvenčního soudu však
nesmí být v rozporu s principem rovnosti účastníků insolvenčního řízení.

16

§ 83a
Spojení věcí
Není-li dále stanoveno jinak, není v insolvenčním řízení přípustné spojení věcí
různých dlužníků ke společnému řízení.
§ 85
Jednání
(1) V insolvenčním řízení nařizuje insolvenční soud jednání jen tehdy, stanoví-li to
zákon, nebo jestliže to považuje za nutné. O úkonech, při nichž insolvenční soud jedná
s ostatními procesními subjekty o skutkové podstatě projednávané věci nebo
o procesních otázkách, které na ni mohou mít vliv, se vždy sepisuje protokol; není-li to
možné vzhledem ke způsobu, jakým se procesní subjekt obrátil na insolvenční soud a jeli jednostranné přijetí nebo podání informace insolvenčním soudem ve společném zájmu
věřitelů, je insolvenční soud povinen o takto přijaté nebo poskytnuté informaci vždy
pořídit záznam do insolvenčního spisu. Náležitosti takového záznamu stanoví prováděcí
právní předpis.
(2) Návrhy, které mohou být podle tohoto zákona podány, a procesní úkony, které
mají být provedeny při jednání, při jiném soudním úkonu nebo na schůzi věřitelů, nemohou
dodatečně provést osoby, které se nedostavily, ač byly řádně obeslány.
§ 89
(1) Není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná
v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
(2) Rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení v průběhu jednání nebo hned po
skončení jednání, jsou proti všem účastníkům insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci
účinná, jakmile jsou vyhlášena účastníkům a insolvenčnímu správci, kteří byli při jednání
přítomní; rozhodnutí ve věci samé jsou v takovém případě proti všem účastníkům
insolvenčního řízení a insolvenčnímu správci účinná, jakmile je insolvenční soud vyhlásí
veřejně.
(3) Ukládá-li zákon insolvenčnímu soudu vyvěsit rozhodnutí podle odstavce 2 na
úřední desce insolvenčního soudu, zveřejnit je v insolvenčním rejstříku nebo je vyvěsit na
úřední desce insolvenčního soudu a současně zveřejnit v insolvenčním rejstříku, učiní tak
nejpozději do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni jednání, při kterém bylo
rozhodnutí vyhlášeno.
(3) Ukládá-li zákon insolvenčnímu soudu zveřejnit rozhodnutí podle odstavce 2
v insolvenčním rejstříku, učiní tak nejpozději do konce pracovního dne nejblíže
následujícího po dni jednání, při kterém bylo rozhodnutí vyhlášeno. Namísto úplného
znění vyhlášeného rozhodnutí lze takto zveřejnit vhodně zkrácené znění rozhodnutí.
Zkrácené znění rozhodnutí zpravidla neobsahuje odůvodnění. Povinnost zveřejnit
v insolvenčním rejstříku úplné znění vyhlášeného rozhodnutí neprodleně poté, co bude
vyhotoveno písemně, tím není dotčena. Účinky rozhodnutí podle odstavce 2 nastávají již
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zveřejněním jeho zkráceného znění v insolvenčním rejstříku; takové zveřejnění však
nemá účinky doručení rozhodnutí.
§ 90
Odklad vykonatelnosti a právní moci
Ustanovení občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních
o odkladu vykonatelnosti rozhodnutí nebo o odkladu právní moci rozhodnutí se pro
rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení nepoužijí.
§ 92
Odvolací soud je povinen projednat a rozhodnout odvolání proti rozhodnutím
insolvenčního soudu vydaným v insolvenčním řízení s nejvyšším urychlením, a to nejprve
odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku a proti
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.
§ 92
Odvolací soud je povinen projednat a rozhodnout odvolání proti rozhodnutím
soudu prvního stupně vydaným v insolvenčním řízení s nejvyšším urychlením, a to
nejprve odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí
o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení
reorganizačního plánu.
§ 93
(1) Jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti
rozhodnutí o úpadku a, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí
o schválení reorganizačního plánu, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu,
jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony
směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům,
k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.
(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 odvolací soud projedná a rozhodne
o něm nejpozději do 2 měsíců poté, co mu bylo předloženo soudem prvního stupně;
ustanovení § 92 tím není dotčeno.
§ 96
(1) Obnova insolvenčního řízení není přípustná.
(2) V řízení o žalobě pro zmatečnost podané proti rozhodnutí insolvenčního
soudu vydanému v insolvenčním řízení se nepoužije § 235 odst. 2 občanského soudního
řádu. Rozhodnutí, jímž bylo na základě žaloby pro zmatečnost zrušeno rozhodnutí
insolvenčního soudu vydané v insolvenčním řízení, je účinné ode dne právní moci.
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§ 97
(1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční
návrh dojde věcně příslušnému soudu.
(2) Insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej
podala, nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.
(2) Insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným
podpisem osoby, která jej podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným
elektronickým podpisem, nebo zaslán prostřednictvím její datové schránky; jinak se
k němu nepřihlíží.
(3) Je-li insolvenční návrh podepsán způsobem uvedeným v odstavci 2 pouze
zástupcem insolvenčního navrhovatele na základě procesní plné moci, je podmínka
uvedená v odstavci 2 splněna jen tehdy, je-li úředně ověřeným podpisem nebo
uznávaným elektronickým podpisem insolvenčního navrhovatele opatřena
k insolvenčnímu návrhu připojená procesní plná moc. To platí obdobně, jedná-li za
insolvenčního navrhovatele, jímž je právnická osoba, jeho zaměstnanec (člen), který tím
byl pověřen statutárním orgánem.
(4) O tom, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, vyrozumí insolvenční soud
insolvenčního navrhovatele usnesením, proti němuž nejsou opravné prostředky
přípustné a které mu doručí zvlášť; ustanovení tohoto zákona o doručení vyhláškou se
nepoužije.
(3) (5) Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící
úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.
§ 102
(1) O zahájení insolvenčního řízení vyrozumí insolvenční soud neprodleně
a) finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, jinak
finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště,
b) celní úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, jinak celní
úřad, v jehož obvodu má dlužník své bydliště,
c) Úřad práce České republiky - krajskou pobočku a pobočku pro hlavní město Prahu (dále
jen „krajská pobočka Úřadu práce“), v jejímž obvodu má dlužník, který je zaměstnavatelem,
sídlo, je-li dlužníkem právnická osoba, nebo místo podnikání, je-li dlužníkem fyzická osoba,
anebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá místo podnikání,
c) Úřad práce České republiky – krajskou pobočku nebo pobočku pro hlavní město
Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“), v jejímž obvodu má dlužník, který je
zaměstnavatelem, sídlo nebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá sídlo,
d) příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení,
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e) obecný soud dlužníka,
f) soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podle údajů obsažených
v insolvenčním návrhu a listinách k němu připojených probíhá řízení o výkon rozhodnutí
nebo exekuce na majetek dlužníka,
g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému s neodvolatelností
zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího
systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému
s neodvolatelností vypořádání.
(2) Je-li insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že
správcem daně dlužníka je jiný finanční úřad, vyrozumí jej o zahájení insolvenčního řízení
namísto finančního úřadu uvedeného v odstavci 1 písm. a). Pro celní úřad to platí obdobně.
(3) Je-li insolvenčnímu soudu již v době zahájení insolvenčního řízení známo, že
dlužník má majetek, ohledně kterého lze vést výkon rozhodnutí nebo exekuci u jiného soudu,
než je obecný soud dlužníka, vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení i tento soud.
(4) Vyjdou-li údaje nezbytné k postupu insolvenčního soudu podle odstavců 1 až 3
najevo až po zahájení insolvenčního řízení, avšak ještě před rozhodnutím o úpadku,
insolvenční soud příslušné osoby vyrozumí o zahájení insolvenčního řízení neprodleně poté,
kdy tyto údaje vyšly najevo.
(5) Povinnost vyrozumět osoby podle odstavců 1 až 3 splní insolvenční soud tím, že
jim zvlášť, a to prostřednictvím veřejné datové sítě, doručí vyhlášku, kterou se oznamuje
zahájení insolvenčního řízení.
§ 104
(1) Podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit
a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen
"seznam majetku"),
b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků "),
c) seznam svých zaměstnanců,
d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.
(2) V seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně
pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich
výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých
probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto,
dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.
(3) V seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o
kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které
vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby
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dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern21), musí dlužník tyto
skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek
svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Dlužník v seznamu závazků
uvede údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků a stručně uvede, které z pohledávek
svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o
kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto
právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci,
práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze
zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby,
dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém
rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.
(4) Nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech
výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy
musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.
§ 105
Podá-li insolvenční návrh věřitel, je povinen doložit, že má proti dlužníkovi splatnou
pohledávku, a k návrhu připojit její přihlášku; jde-li o pohledávku, která se
do insolvenčního řízení jinak nepřihlašuje, považuje se po rozhodnutí o úpadku
za uplatněnou podle § 203.
§ 108
Záloha na náklady insolvenčního řízení
(1) Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit
insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního
řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto
zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož
pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.
(1) Insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit
insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady
insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze
zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu
nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli - zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka
spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží
insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez
zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí
o povolení oddlužení.
(2) Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. Je-li
insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně.
(3) Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena,
může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit,
a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele
poučit.
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(4) Nejde-li o dlužníka, může osoba, která zaplatila zálohu na náklady insolvenčního
řízení, uplatnit její náhradu v insolvenčním řízení jako pohledávku za majetkovou podstatou.
§ 109
(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou,
lze-li je uplatnit přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo
majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek
stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na
nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož
i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však
provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.
(2) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují také další účinky stanovené zákonem.
(3) Lhůty k uplatnění práv, která lze podle odstavce 1 uplatnit pouze přihláškou, po
zahájení insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží.
(4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky,
kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
(5) Nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li
o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.
§ 109
(1) Se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky:
a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny
žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou,
b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo
majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek
stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na
nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo
navrženo po zahájení insolvenčního řízení,
c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka,
jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze
jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na
roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by
postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí
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insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím
založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále
nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému,
d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy
nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo
platem.
(2) Úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný
k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí
nebo exekucí. Se zahájením insolvenčního řízení se spojují také další účinky stanovené
zákonem.
(3) Lhůty k uplatnění práv, která lze podle odstavce 1 uplatnit pouze přihláškou,
po zahájení insolvenčního řízení nezačínají nebo dále neběží.
(4) Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění
vyhlášky, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, v insolvenčním rejstříku.
(5) Nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky
spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li
o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.
(6) K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo
exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení
nepřihlíží. Je-li to nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud
kdykoli i bez návrhu pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo
opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu
s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo
opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu
s omezením podle odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty
druhé mohou podat odvolání účastníci řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního
řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která rozhodnutí nebo opatření při
provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se rozhodnutí
insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.
§ 111
(1) Nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku,
kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou
podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve
skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení.
Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v
rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností
stanovených zvláštními právními předpisy22), k provozování podniku v rámci obvyklého
hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění
procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování
pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň
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(§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu
majetkové podstaty možné.
(3) Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku
účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si
k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.
§ 128
(1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je
nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze
pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh
podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.
(2) Nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo
neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu
k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li
o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě
doplněn, insolvenční soud jej odmítne.
(3) Insolvenční soud může rozhodnout, aby mu seznamy uvedené v § 104 odst. 1
předložil i dlužník, který není insolvenčním navrhovatelem; má-li insolvenční navrhovatel
vůči dlužníku vykonatelnou pohledávku, uloží insolvenční soud tuto povinnost dlužníku vždy.
Seznam majetku zveřejní v takovém případě v insolvenčním rejstříku až po rozhodnutí
o úpadku.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 doručí insolvenční soud zvlášť insolvenčnímu
navrhovateli a dlužníku; osobou oprávněnou k podání odvolání je insolvenční navrhovatel.
Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku; proti tomuto
rozhodnutí není odvolání přípustné.
§ 136
(1) Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním
zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.
(2) Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat
a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,
b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce,
c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku,
d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve stanovené lhůtě,
s poučením o následcích jejího zmeškání,
e) výzvu, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly
dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci,
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f) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní
na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, s
poučením o následcích nesplnění této povinnosti,
g) výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání,
h) výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil a
odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých
dlužníků a věřitelů,
i) označení hromadných sdělovacích prostředků, ve kterých bude insolvenční soud
zveřejňovat svá rozhodnutí.
(3) Lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a
delší 2 měsíců.
(4) Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k
přihlášení pohledávek 30 dnů.
§ 136
(1) Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo
dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.
(2) Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat
a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,
b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce,
c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku,
d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2
měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání,
e) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva
uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových
hodnotách, s poučením, že jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou
tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění
nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací
práva zřejmá z veřejného seznamu,
f) výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání,
g) výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil
a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků s uvedením svých
dlužníků a věřitelů.
(3) Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí
lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.
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(4) V rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka
o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí
o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenční soud dále
dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.
(5) Insolvenční správce ustanovený v rozhodnutí o úpadku navazuje na činnost
předběžného správce, byl-li dříve ustanoven. Nejde-li o stejnou osobu, je předběžný
správce povinen podat insolvenčnímu správci úplné informace o své dosavadní činnosti
a předat mu její výsledky, jakož i doklady, které má k dispozici, a poskytnout mu
potřebnou součinnost.
§ 139
Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku
(1) O vydání rozhodnutí o úpadku vyrozumí insolvenční soud
a) orgán, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán,
b) finanční úřad, v jehož obvodu má dlužník sídlo, je-li právnickou osobou, jinak finanční
úřad, v jehož obvodu má dlužník bydliště; místo toho vyrozumí jiný finanční úřad, o němž je
mu známo, že je správcem daně dlužníka,
c) krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž obvodu má dlužník, který je zaměstnavatelem,
sídlo; místo podnikání, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá sídlo nebo bydliště, je-li
dlužníkem fyzická osoba, která nemá ani místo podnikání,
c) krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž obvodu má dlužník, který je
zaměstnavatelem, sídlo nebo bydliště, je-li dlužníkem fyzická osoba, která nemá sídlo,
d) příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení,
e) obecný soud dlužníka,
f) soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podle dosavadních
výsledků insolvenčního řízení probíhá řízení o nárocích, které se týkají majetkové podstaty
nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, včetně řízení o výkon rozhodnutí nebo
exekuce na majetek dlužníka,
g) Českou národní banku, je-li dlužník účastníkem platebního systému s neodvolatelností
zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího
systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému
s neodvolatelností vypořádání,
h) orgán nebo osobu, která vede veřejný či neveřejný seznam, který podle zvláštního právního
předpisu osvědčuje vlastnictví dlužníka k majetkové podstatě nebo existenci práva dlužníka
náležejícího do majetkové podstaty, zejména katastrální pracoviště, která v katastru
nemovitostí evidují majetek, o němž je insolvenčnímu soudu známo, že náleží dlužníkovi;
Notářskou komoru České republiky, která v Rejstříku zástav eviduje majetek, o němž je
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insolvenčnímu soudu známo, že náleží dlužníkovi; Středisko cenných papírů, které eviduje
zaknihované cenné papíry dlužníka.
(2) Povinnost vyrozumět osoby podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim
zvlášť, a to prostřednictvím veřejné datové sítě, doručí rozhodnutí o úpadku.
Účinky rozhodnutí o úpadku
§ 140
Účinky rozhodnutí o úpadku
Předběžná opatření a započtení
(1) I po rozhodnutí o úpadku trvají účinky spojené s předběžným opatřením nařízeným
insolvenčním soudem; insolvenční soud však může i bez návrhu změnit své rozhodnutí
o předběžném opatření. V rozsahu, ve kterém není dlužník oprávněn nakládat s majetkovou
podstatou, přechází toto právo rozhodnutím o úpadku na insolvenčního správce.
(2) Započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele je po rozhodnutí o úpadku
přípustné, jestliže zákonné podmínky tohoto započtení byly splněny před rozhodnutím
o způsobu řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Započtení podle odstavce 2 není přípustné, jestliže dlužníkův věřitel
a) se ohledně své započitatelné pohledávky nestal přihlášeným věřitelem, nebo
b) získal započitatelnou pohledávku neúčinným právním úkonem, nebo
c) v době nabytí započitatelné pohledávky věděl o dlužníkově úpadku, anebo
d) dosud neuhradil splatnou pohledávku dlužníka v rozsahu, v němž převyšuje započitatelnou
pohledávku tohoto věřitele.
(4) Započtení podle odstavce 2 není rovněž přípustné v případech stanovených dále
tímto zákonem nebo předběžným opatřením insolvenčního soudu.
§ 140a
Přerušení řízení
(1) Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění
v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení
o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být
v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení
pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení
neuspokojují (§ 170). Není-li dále stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po
dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku.
(2) Je-li řízení podle odstavce 1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené
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lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu.
(3) Přerušení řízení působí na účastníky řízení, kteří v řízení vystupují na téže
straně jako dlužník, jen jde-li o nerozlučné společenství37) nebo o vedlejší účastenství38).
(4) Jakmile se soud nebo jiný orgán příslušný k projednání a rozhodnutí věci
dozví o přerušení řízení podle odstavce 1, vyrozumí o tom účastníky řízení; současně je
poučí, že v řízení nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí
o úpadku. Rozhodnutí již vydaná se v době, kdy je řízení přerušeno, nedoručují, ledaže
se týkají i jiných pohledávek; bylo-li řízení přerušeno po doručení rozhodnutí, avšak
ještě předtím, než rozhodnutí nabylo právní moci, nenabývá rozhodnutí v rozsahu,
v němž bylo řízení přerušeno, právní moci. Jestliže se v řízení pokračuje, rozhodnutí se
doručuje znovu.
§ 140b
Zákaz vydání rozhodnutí
Nejde-li o řízení uvedená v § 140a, nelze v jiných soudních nebo rozhodčích
řízeních po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, rozhodnout
o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být
v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení
pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení
neuspokojují (§ 170); to neplatí, jde-li o pohledávky věřitelů na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení
získaného trestným činem, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn
majetek v majetkové podstatě dlužníka. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto
zákazem se v insolvenčním řízení nepřihlíží.
§ 140c
Nově zahájená řízení
V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze zahájit soudní
a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty,
které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se
v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, nejde-li o incidenční spory, ani řízení
o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170).
§ 140d
Jiná řízení
(1) Jiná řízení než soudní a rozhodčí řízení se rozhodnutím o úpadku nepřerušují
a lze je nově zahájit i v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku; v těchto
řízeních však po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze rozhodnout
o náhradě škody nebo jiné újmy. K rozhodnutím vydaným v rozporu s tímto zákazem se
v insolvenčním řízení nepřihlíží. Nestanoví-li zákon jinak, je účastníkem těchto jiných
řízení i nadále dlužník.

28

(2) Rozhodnutím o úpadku se z jiných řízení podle odstavce 1 nepřerušují
zejména
a) daňové řízení,
b) řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem,
c) řízení o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců dlužníka podle zvláštního
právního předpisu39),
d) řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti40).
§ 140e
Výkon rozhodnutí a exekuce
(1) V době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo
zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví
dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro
nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí
insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5.
(2) Pro výkon rozhodnutí nebo exekuci nařízenou nebo zahájenou v rozporu
s omezením podle odstavce 1 platí § 109 odst. 6 obdobně.
§ 141a
Právní moc rozhodnutí o úpadku
Po právní moci rozhodnutí o úpadku zastaví soud nebo jiný k tomu příslušný
orgán řízení o pohledávkách nebo jiných právech, která byla zahájena v rozporu
s omezeními podle § 109 odst. 1 písm. a) a podle § 140c.
§ 144
(1) Insolvenční soud zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku, jestliže
a) dlužník je obchodní společností nebo družstvem a byl zrušen rozhodnutím soudu,
b) jménem dlužníka podal návrh likvidátor, který byl jmenován soudem ze seznamu
insolvenčních správců a který v insolvenčním návrhu o vydání takového rozhodnutí požádá,
c) likvidátor dlužníka předloží insolvenčnímu soudu zprávu o tom, že prověřil možnost
uplatnit v insolvenčním řízení neplatnost nebo neúčinnost právních dlužníka,
d) ze seznamu majetku dlužníka a šetření insolvenčního soudu vyplývá, že majetek dlužníka
nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a
e) věřitelé dlužníka byli vyhláškou vyzváni ke sdělení údajů o majetku dlužníka a údajů o
29

právních dlužníka, u kterých by bylo možno uplatnit neplatnost nebo neúčinnost, a žádný
majetek ani dlužníka nebyly zjištěny.
(2) Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je podkladem
pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku, nejde-li o právnickou osobu zřízenou zákonem.
§ 144
Insolvenční návrh nelze zamítnout proto, že majetek dlužníka nebude postačovat
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, i když je to zřejmé.
§ 149
(1) Nejde-li o případ podle § 148, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku
samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku; nesmí však
rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže dlužník podal návrh na povolení oddlužení
v insolvenčním řízení zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné osoby; v takovém
případě rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím
vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže:
a) dlužník podal návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na
základě insolvenčního návrhu jiné osoby; v takovém případě rozhodne insolvenční soud
o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí
o úpadku, nebo
b) se dlužník stal osobou, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo
oddlužením, po rozhodnutí o úpadku; v takovém případě může insolvenční soud
rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem před termínem konání schůze věřitelů
svolané rozhodnutím o úpadku.
(3) Má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle odstavce 1, je
předmětem jednání schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku vždy zpráva insolvenčního
správce o jeho dosavadní činnosti a jeho vyjádření o vhodnosti navrženého způsobu řešení
úpadku; je-li takových návrhů více, vyjádří se insolvenční správce k tomu, který z nich
považuje za nejvhodnější a proč.
§ 150
Má-li insolvenční soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku podle § 149 odst. 1 a je-li
dlužník podnikatelem, u kterého je podle tohoto zákona přípustná reorganizace, schůze
věřitelů svolaná rozhodnutím o úpadku může též přijmout usnesení o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem nebo reorganizací.
§ 151
(1) Usnesení schůze věřitelů podle § 150 je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke
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dni předcházejícímu konání schůze věřitelů
a) pro ně hlasovala nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů počítaná podle
výše jejich pohledávek a nejméně polovina všech přítomných nezajištěných věřitelů počítaná
podle výše jejich pohledávek, nebo
b) pro ně hlasovalo nejméně 90 % přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek.
(2) Jestliže z věřitelů přítomných na schůzi věřitelů se zúčastní hlasování pouze
zajištění věřitelé nebo pouze nezajištění věřitelé, je usnesení schůze věřitelů podle § 150
přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů
pro ně hlasovala nejméně polovina všech přítomných hlasujících věřitelů počítána podle
výše jejich pohledávek.
(2) (3) Za přítomného podle odstavce 1 a 2 se nepovažuje věřitel, který hlasoval
písemně.
§ 157
(1) Zajištění věřitelé uhradí do majetkové podstaty bez zbytečného odkladu společně a
nerozdílně polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci, a to ve lhůtě stanovené
ve výzvě insolvenčního správce; mezi sebou se vypořádají podle poměru hodnot jejich
zajištění určených znaleckým posudkem.
(2) Po dobu, po kterou je zajištěný věřitel v prodlení se splněním povinnosti podle
odstavce 1, se jeho zajištěná pohledávka neúročí.
§ 159
Druhy incidenčních sporů
(1) Incidenčními spory jsou
a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek,
b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové
podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5,
c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
d) spory na základě odpůrčí žaloby,
e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním
správcem,
f) spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem
mimo dražbu,
g) spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo
závazků dlužníka, je-li na takovém určení naléhavý právní zájem,
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f)h) další spory, které zákon označí jako spory incidenční.
(2) Pro jiné spory, jejichž účastníkem je insolvenční správce, nelze ustanovení
o incidenčních sporech použít, i když probíhají za trvání insolvenčního řízení.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, v incidenčních sporech nelze pokračovat po
skončení insolvenčního řízení.
(4) V incidenčních sporech podle odstavce 1 písm. a) až c) a e) až g) lze
pokračovat po skončení insolvenčního řízení zrušením konkursu podle § 308 odst. 1
písm. c) nebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění
reorganizačního plánu, anebo rozhodnutím, jímž insolvenční soud vezme na vědomí
splnění oddlužení. Incidenční spory podle odstavce 1 písm. a) se v takovém případě
považují za spory o určení pravosti, výše nebo pořadí přihlášených pohledávek pro
dobu, po kterou trvalo insolvenční řízení, a incidenční spory podle odstavce 1 písm. b),
s výjimkou sporů o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5, za spory o určení, zda
věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková hodnota náležela do majetkové podstaty
dlužníka ke dni skončení insolvenčního řízení.
(5) Účastníkem incidenčních sporů podle odstavce 1 písm. a) až c) a f) a g),
v nichž lze pokračovat podle odstavce 4, se dnem skončení insolvenčního řízení stává
místo insolvenčního správce dlužník.
(6) Incidenční spory podle odstavce 1 písm. d) se dnem, kdy insolvenční řízení
skončí zrušením konkursu podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo rozhodnutím, jímž
insolvenční soud vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu, anebo rozhodnutím,
jímž insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení, přerušují a lze v nich
pokračovat pouze na návrh některého z dlužníkových věřitelů podaný do 30 dnů od
přerušení takového sporu. Dnem, kdy jeho návrh došel insolvenčnímu soudu, se každý
takový věřitel stává účastníkem řízení místo insolvenčního správce. Nepodá-li takový
návrh ve stanovené lhůtě žádný z věřitelů, insolvenční soud řízení o incidenčním sporu
zastaví.
§ 160
(1) Incidenční spor se projedná a rozhodne na návrh oprávněné osoby, podaný v rámci
insolvenčního řízení u insolvenčního soudu; tento návrh má povahu žaloby 24).
(2) Jestliže by projednání a rozhodnutí incidenčního sporu v rámci insolvenčního
řízení mohlo vést k průtahům v insolvenčním řízení, přikáže předseda insolvenčního soudu
takový spor jinému soudci insolvenčního soudu.
(3) V řízení o žalobě podle odstavce 1 se z ustanovení části první hlavy třetí tohoto
zákona použijí pouze ustanovení o doručování; nejde-li o případ podle § 80 odst. 1,
účastníkům řízení se písemnosti doručují vedle doručení vyhláškou i zvlášť a rozhodnutí ve
věci samé do vlastních rukou. Insolvenčního správce, který není účastníkem incidenčního
sporu, insolvenční soud vždy neprodleně vyrozumí o rozhodnutích v tomto sporu vydaných;
ustanovení § 75 odst. 2 se nepoužije.
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(4) Žalobu podanou podle odstavce 1 opožděně nebo osobou, která k tomu nebyla
oprávněna, insolvenční soud odmítne. Stejně postupuje, má-li žaloba nedostatky, které se
nepodařilo odstranit a které mu brání v řízení o ní pokračovat25).
(5) Brání-li projednání žaloby podle odstavce 1 nedostatek podmínky řízení, který
nelze odstranit, nebo který se nepodařilo odstranit, insolvenční soud řízení o této žalobě
zastaví.
§ 165
(1) Věřitelé, kteří své pohledávky uplatňují podáním přihlášky, se uspokojují
v závislosti na způsobu řešení úpadku, a to rozvrhem při konkursu, plněním reorganizačního
plánu při reorganizaci nebo plněním při oddlužení, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří
nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.
(3) Jinak než postupem podle odstavce 1 lze v insolvenčním řízení uspokojit
z majetkové podstaty pouze pohledávky, o kterých tak stanoví tento zákon; uspokojení
jiných pohledávek je vyloučeno.
(4) Není-li dále stanoveno jinak, plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí
o úpadku postupem podle tohoto zákona k uspokojení jeho pohledávky se započte
nejprve na jistinu, pak na úroky, poté na úroky z prodlení a nakonec na náklady
spojené s uplatněním pohledávky.
§ 167
(1) Zajištění věřitelé se v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva
pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví-li
zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo
doba vzniku zajištění, nedohodnou-li se zajištění věřitelé písemně jinak.
(2) Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným
činem se uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, bylyli tyto hodnoty zajištěny v trestním řízení o tomto trestném činu a přihláška pohledávky byla
podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá, nebo podal-li takový věřitel návrh na
výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech v době, kdy
zajištění podle trestního řádu trvalo. Pro pořadí uspokojení podle odstavce 1 je rozhodující
doba vzniku zajištění podle trestního řádu. Ustanovení týkající se postavení zajištěných
věřitelů platí pro tyto věřitele obdobně.
(3) Je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po
rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se
pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou; pohledávky dalších
zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné
v plném rozsahu. Podle věty první se postupuje, dokud nedojde ke zpeněžení zajištění.
(4) Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty
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v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě,
že nepodal přihlášku své pohledávky.
(5) Je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením podle odstavce 4, zapsáno ve
veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval
vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné
majetkové hodnotě, vydá insolvenční správce nabyvateli zpeněžené věci, pohledávky,
práva nebo jiné majetkové hodnoty neprodleně potvrzení o zániku zajištění.
§ 168
Pohledávky za majetkovou podstatou
(1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního
řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou
a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný
správce ustanoven insolvenčním správcem,
b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce
podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu
správci,
c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru,
d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím
insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník,
e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2,
f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování.
(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku,
jsou
a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce,
b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka,
c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení
likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku,
d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem
ocenění majetkové podstaty,
e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění,
f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou
smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení,
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g) pohledávky věřitelů ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními povolila,
jakož i ze smluv, které osoba s dispozičními oprávněními nevypověděla,
h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, od nichž bylo
odstoupeno nebo které osoba s dispozičními oprávněními vypověděla,
i) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost,
j) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.
(2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí
o úpadku, jsou
a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce,
b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka,
c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném
postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí
o úpadku,
d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za
účelem ocenění majetkové podstaty,
e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a
pojistné na důchodové spoření, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za
dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními,
s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení,
g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy,
jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění
poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro
pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení,
h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle
tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními
odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení
insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to
neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení,
i) úroky podle § 171 odst. 4,
j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost,
k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon.
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(3) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v
plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.
§ 173
Podání přihlášky
(1) Věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení
insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám,
které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se
v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení
získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli
v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn
majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy
zajištění podle trestního řádu trvá.
(2) Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky
vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí.
(3) Přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku.
Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují
v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na
pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení
insolvenčního řízení vliv.
(4) Přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné
účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu
soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí
tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené
s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.
§ 173a
Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky
Uplynutím lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k podání přihlášky zaniká
účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 3.
§ 178
(1) Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka
zjištěna tak, že skutečná výše přihlášené pohledávky činí méně než 50 % přihlášené částky,
k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani v rozsahu, ve kterém byla zjištěna; to neplatí,
záviselo-li rozhodnutí insolvenčního soudu o výši přihlášené pohledávky na znaleckém
posudku nebo na úvaze soudu. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může
insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch majetkové podstaty
zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem přihlášení a přezkoumání
pohledávky, nejvýše však částku, o kterou přihlášená pohledávka převýšila rozsah, ve kterém
byla zjištěna; jde o incidenční spor.
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(2) Pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se
nepovažuje za přihlášenou ta část pohledávky, kterou vzal věřitel účinně zpět předtím,
než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto zákona nepřihlíží k popřené části
pohledávky.
§ 179
Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená pohledávka zjištěna
tak, že věřitel má právo na právo na uspokojení ze zajištění přihlášené pohledávky v rozsahu
menším než 50 % hodnoty zajištění uvedené v přihlášce nebo že má právo na uspokojení ze
zajištění v pořadí horším, než uvedl v přihlášce pohledávky, k jeho právu na uspokojení této
pohledávky ze zajištění se v insolvenčním řízení nepřihlíží; ustanovení § 299 odst. 2 tím není
dotčeno. Věřiteli, který takovou pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh
insolvenčního správce uložit, aby ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku
se zajištěním ke stejnému majetku, zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem
okolnostem uplatnění a přezkoumání práva na uspokojení ze zajištění, nejvýše však částku,
o kterou hodnota zajištění uvedená v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění; jde
o incidenční spor.
§ 179
(1) Bude-li po přezkoumání postupem podle tohoto zákona přihlášená zajištěná
pohledávka zjištěna tak, že věřitel má právo na uspokojení této pohledávky v rozsahu
menším než 50 % její výše nebo že má právo na uspokojení ze zajištění v pořadí horším,
než uvedl v přihlášce pohledávky, k jeho právu na uspokojení této pohledávky ze
zajištění se v insolvenčním řízení nepřihlíží; to neplatí, záviselo-li rozhodnutí
insolvenčního soudu o výši zajištěné přihlášené pohledávky na znaleckém posudku nebo
na úvaze soudu. Ustanovení § 167 odst. 4 tím není dotčeno. Věřiteli, který takovou
pohledávku přihlásil, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce uložit, aby
ve prospěch zajištěných věřitelů, kteří přihlásili pohledávku se zajištěním ke stejnému
majetku, zaplatil částku, kterou určí se zřetelem ke všem okolnostem uplatnění
a přezkoumání práva na uspokojení ze zajištění, nejvýše však částku, o kterou hodnota
zajištění uvedená v přihlášce převýšila hodnotu zjištěného zajištění; jde o incidenční
spor.
(2) Pro účely posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 1, se
nepovažuje za uplatněnou v přihlášce ta část práva na uspokojení ze zajištění, kterou
vzal věřitel účinně zpět předtím, než nastal účinek, na základě kterého se podle tohoto
zákona nepřihlíží k popřené části práva na uspokojení ze zajištění.
§ 181
Osoby, které přihlášku pohledávky podepsaly, ručí za splnění povinnosti zaplatit
částku podle § 178 nebo 179 společně a nerozdílně s přihlášeným věřitelem; v případě, že jde
o zástupce na základě plné moci, však za splnění této povinnosti ručí osoby, které zástupce k
takovému úkonu zmocnily v případě, že jde o zástupce na základě plné moci nebo
o zaměstnance (člena) právnické osoby, který tím byl pověřen statutárním orgánem
právnické osoby, však za splnění této povinnosti ručí osoby, které zástupce k takovému
úkonu zmocnily, nebo statutární orgán, který pověření udělil.
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§ 182
Jestliže na základě přihlášky pohledávky zjištěné v rozsahu uvedeném v § 178 nebo
179 učinil věřitel v insolvenčním řízení úkon, který zhoršil nebo mohl zhoršit postavení
jiného věřitele nebo vyjde-li v průběhu insolvenčního řízení najevo, že tento věřitel nepřihlásil
pohledávku v dobré víře, nemá skutečnost, že věřitel vzal přihlášku pohledávky zpět, žádný
vliv na rozhodnutí insolvenčního soudu o uložení povinnosti zaplatit částku podle § 178 nebo
179 postup podle § 178 odst. 1 nebo 179 odst. 1.
§ 183
(1) Přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky nebo jiné
majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení
pohledávky z tohoto zajištění.
(2) Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení
pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem;
o právu věřitele požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních
případů ručení27), to platí obdobně.
(3) Osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění podle odstavců 1 a 2, mohou
pohledávku, která by jim proti dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit jako
pohledávku podmíněnou, pokud ji nepřihlásí věřitel. Jestliže však věřitel takovou pohledávku
přihlásí, mohou se jí tyto osoby v rozsahu, v němž pohledávku uspokojí, v insolvenčním
řízení domáhat místo něj bez zřetele k tomu, zda ji přihlásily, s tím, že pro jejich vstup do
řízení platí přiměřeně § 18; návrh podle tohoto ustanovení mohou podat samy.
§ 184
Věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele
přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět.
Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje
věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel. Právní
mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.
§ 184
(1) Věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na
věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku
pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím,
které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu
může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo
věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.
(2) Věřitel, který vezme přihlášku pohledávky zpět proto, že ji uspokojila některá
z osob, od kterých může požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, to uvede ve zpětvzetí
přihlášky; jestliže tak neučiní, odpovídá takové osobě za škodu nebo jinou újmu tím
vzniklou.
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(3) V případě uvedeném v odstavci 2 vyrozumí insolvenční soud o zpětvzetí
přihlášky osobu, která pohledávku podle zpětvzetí uspokojila, a poskytne jí lhůtu
k podání návrhu na vstup do řízení místo věřitele; o zpětvzetí přihlášky rozhodne
insolvenční soud až po uplynutí této lhůty. V rozsahu, v němž insolvenční soud vyhoví
návrhu osoby, která pohledávku uspokojila, na vstup do řízení místo věřitele, se ke
zpětvzetí přihlášky pohledávky nepřihlíží.
§ 189
Seznam přihlášených pohledávek
(1) Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které
popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží,
pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění
věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné
k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky;
u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí
pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých
může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2.
(2) Seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje a doplňuje
tak, aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek
a v dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. Účastníci jsou
oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do
dokladů, na jejichž základě byl sestaven.
(3) Seznam přihlášených pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním
rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se
přezkumné jednání konat do 15 konat do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek,
nejpozději 3 dny 10 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání. Insolvenční
soud dále bez zbytečného odkladu zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu
přihlášených pohledávek.
§ 190
Přezkumné jednání
(1) Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání nařízeném
insolvenčním soudem.
(2) Termín a místo konání přezkumného jednání určí insolvenční soud v rozhodnutí
o úpadku. Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání
k přezkumnému jednání do vlastních rukou, s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Není-li
dále stanoveno jinak, může se insolvenční správce na své nebezpečí a na své náklady
(§ 39 odst. 2) dát zastoupit při přezkumném jednání jinou osobou zapsanou do seznamu
insolvenčních správců.
(3) Oznámení o změně termínu nebo místa konání přezkumného jednání doručí
insolvenční soud zvlášť osobám uvedeným v odstavci 2 za podmínek tam stanovených.
O změně termínu nebo místa konání přezkumného jednání vyrozumí insolvenční soud zvlášť
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také osoby uvedené v § 139 odst. 1, pokud jde o přihlášené věřitele, a to prostřednictvím
veřejné datové sítě.
(4) Insolvenční soud může insolvenčnímu správci uložit, aby mu poskytl
součinnost potřebnou k přípravě přezkumného jednání, a určit povahu této součinnosti.
§ 191
Přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu přihlášených
pohledávek.
§ 191
(1) Přezkoumání pohledávek při přezkumném jednání se děje podle seznamu
přihlášených pohledávek. Pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, od kterých
může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2, se nezařazují na přezkumné
jednání po dobu, po kterou v insolvenčním řízení uplatňuje vůči dlužníku přihlášenou
pohledávku věřitel.
(2) Při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená
pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni
rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou
pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech
rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za
vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením,
které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.
§ 197
(1) Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu
přihlášených pohledávek; takto upravený seznam tvoří součást zápisu o přezkumném jednání.
Věřitelům, kteří o to požádají, vydá insolvenční soud z tohoto seznamu výpis.
(2) Věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při
přezkumném jednání, jehož se poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při
přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání
nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno
v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.
§ 198
Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem
(1) Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem,
mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od
přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení
vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojdeli žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se
nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši
nebo pořadí uvedeném při jejím popření.
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(2) V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené
pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději
do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později
proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního
zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.
(3) Vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka
je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však
v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.
§ 203
(1) Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se
uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl
v nich dlužníkem.
(1) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou
a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními
oprávněními. O uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí
insolvenčního správce; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku uvedenou v § 169
odst. 1 písm. a) v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající
z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu13).
(3) Insolvenční správce Osoba s dispozičními oprávněními uspokojí pohledávky
podle odstavce 1 z majetkové podstaty.
(4) Neuspokojí-li insolvenční správce osoba s dispozičními oprávněními pohledávky
podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou
proti insolvenčnímu správci proti osobě s dispozičními oprávněními; nejde o incidenční
spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové
podstaty, pokud nevznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu
přihodila.
(5) Po právní moci rozhodnutí o žalobě podle odstavce 4 určí lhůtu k uspokojení
přisouzené pohledávky a jejího příslušenství svým rozhodnutím insolvenční soud; současně
rozhodne, která část majetkové podstaty může být použita k uspokojení. Učiní tak jen na
návrh oprávněné osoby nebo insolvenčního správce osoby s dispozičními oprávněními,
kterým se rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, doručuje, a to zvlášť.
§ 203a
(1) V pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je
pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo
pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud
i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu
na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy.
Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení
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pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako
pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě
insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel
pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky
za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním
řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním
řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě
vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno.
(2) Řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1
písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně.
§ 204
(1) Zajištění Není-li dále stanoveno jinak, zajištění věřitelé, kteří mají právo, aby
jejich pohledávka byla uspokojena v průběhu insolvenčního řízení, uplatňují její uspokojení
vůči insolvenčnímu správci. Pokud jim insolvenční správce nevyhoví, mohou se nápravy
domáhat u insolvenčního soudu v rámci jeho dohlédací činnosti; sporné skutečnosti o tom,
zda jde o zajištěné věřitele a zda a v jakém rozsahu trvá zajištěná pohledávka nebo zajištění,
přitom nelze řešit.
(2) Věřitelé, kteří se domáhají toho, aby věc, právo, pohledávka nebo jiná majetková
hodnota byla vyloučena z majetkové podstaty, tak mohou učinit jen vylučovací žalobou podle
tohoto zákona.
§ 205
Pojem a rozsah majetkové podstaty
(1) Jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek,
který dlužníkovi patřil ke dni zahájení k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se
zahájením insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl v průběhu
insolvenčního řízení.
(2) Podal-li insolvenční návrh věřitel, náleží do majetkové podstaty majetek, který
dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud nařídil předběžné opatření, kterým
k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela
nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem, majetek, který dlužníkovi patřil
v době, kdy insolvenční soud vydal k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku
dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení po vydání poté, co
nastaly účinky těchto rozhodnutí.
(3) Je-li dlužník spoluvlastníkem majetku podle odstavců 1 a 2, náleží do majetkové
podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. Majetek podle odstavců 1 a 2 náleží do majetkové
podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.
(4) Majetek jiných osob než dlužníka náleží do majetkové podstaty, stanoví-li to
zákon, zejména jde-li o plnění z neúčinných právních úkonů. Pro účely zpeněžení se na
takový majetek pohlíží jako na majetek dlužníka.
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§ 207
(1) Do Nestanoví-li tento zákon jinak, do majetkové podstaty nepatří majetek, který
nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí28); věci sloužící k podnikání dlužníka
však z majetkové podstaty vyloučeny nejsou.
(2) Příjmy dlužníka náleží do majetkové podstaty ve stejném rozsahu, v jakém z nich
mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky29).
(3) Je-li podle ustanovení o výkonu rozhodnutí nebo exekuci posouzení otázky,
který majetek nelze postihnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí, závislé na rozhodnutí
soudu, pro účely insolvenčního řízení vydá takové rozhodnutí insolvenční soud.
§ 208
Do Nestanoví-li tento zákon jinak, do majetkové podstaty nepatří též majetek, se
kterým lze podle zvláštního právního předpisu naložit pouze způsobem, k němuž byl určen,
zejména účelové dotace a návratné výpomoci ze státního rozpočtu, z Národního fondu,
z rozpočtu územního samosprávního celku nebo státního fondu, finanční rezervy vytvářené
podle zvláštních právních předpisů30), majetek České národní banky, který byl na základě
zvláštních dohod svěřen do správy jiné osobě, zboží propuštěné celním úřadem k dočasnému
použití a majetek státu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem31).
Zjišťování majetkové podstaty
§ 209
(1) Zjišťování majetkové podstaty zajišťuje od svého ustanovení insolvenční správce
nebo předběžný správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními. Přitom je
povinen řídit se pokyny insolvenčního soudu.
(2) Dokud insolvenční správce nebo předběžný správce není ustanoven, může
insolvenční soud rozhodnout o opatřeních potřebných ke zjištění podstaty a o způsobu jejich
provedení.
§ 212
(1) Dlužník musí umožnit insolvenčnímu správci přístup na všechna místa, kde má
umístěn majetek náležející do majetkové podstaty.
(2) Je-li to potřebné, zejména neposkytuje-li dlužník insolvenčnímu správci součinnost
potřebnou ke zjištění a zajištění majetkové podstaty, může insolvenční soud na návrh
insolvenčního správce nařídit prohlídku bytu, sídla, místa podnikání a jiných místností
dlužníka, jakož i jeho skříní nebo jiných schránek v nich umístěných, kde má dlužník svůj
majetek; za tím účelem je insolvenční správce oprávněn zjednat si do bytu nebo do jiné
místnosti dlužníka přístup, popřípadě uzavřené skříně nebo jiné schránky otevřít.
(3) Písemné vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 2 nemusí obsahovat odůvodnění;
proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. Rozhodnutí se doručuje pouze
insolvenčnímu správci a dlužníku. Insolvenční soud doručí rozhodnutí insolvenčnímu správci
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spolu se stejnopisem rozhodnutí, který má být doručen dlužníku. Dlužníku doručí rozhodnutí
insolvenční správce při prohlídce místností, kterých se usnesení týká. Nepodaří-li se
insolvenčnímu správci doručit rozhodnutí dlužníku při tomto úkonu, vrátí je k doručení
insolvenčnímu soudu.
(4) Každý, v jehož objektu má dlužník svůj byt, sídlo, místo podnikání nebo jiné své
místnosti, je povinen strpět, aby insolvenční správce, který provádí soupis nebo činí úkony
směřující k řádnému zajištění a správě majetkové podstaty, provedl prohlídku bytu a jiných
místností dlužníka. Nesplní-li tuto povinnost, je insolvenční správce oprávněn zjednat si
k bytu nebo jiné místnosti dlužníka přístup.
(5) Je-li to potřebné, přibere insolvenční správce k prohlídce vhodnou osobu, podle
možnosti zástupce orgánu obce. O prohlídce sepíše insolvenční správce protokol, v němž
musí být uveden majetek, který byl při prohlídce zjištěn, a majetek, který byl při prohlídce
zajištěn. Protokol podepíše insolvenční správce, případně osoba, kterou k prohlídce přibral.
Protokol předá insolvenční správce insolvenčnímu soudu s tím, že si ponechá opis. Opis
protokolu insolvenční soud doručí dlužníkovi a věřitelskému výboru.
§ 217
Pořízení soupisu
(1) Soupis majetkové podstaty (dále jen "soupis") je listinou, do níž se zapisuje
majetek náležející do majetkové podstaty. Jakmile dojde k zápisu do soupisu, lze se
zapsanými majetkovými hodnotami nakládat jen způsobem stanoveným tímto zákonem;
učinit tak může jen osoba s dispozičními oprávněními. Soupis provádí a soustavně doplňuje
insolvenční správce v průběhu insolvenčního řízení, a to podle pokynů insolvenčního soudu
a za součinnosti věřitelského výboru. Tato jeho povinnost nezaniká uplynutím doby.
(2) Insolvenční správce vyřadí ze soupisu majetkové hodnoty, o kterých
v průběhu insolvenčního řízení vyjde najevo, že nenáleží do majetkové podstaty; to platí
bez zřetele k tomu, že v době vyřazení se již osoba, která má z vyřazení prospěch,
nemůže domáhat vyloučení těchto majetkových hodnot z majetkové podstaty. Učiní tak
po projednání s věřitelským výborem a poté, co vyrozumí insolvenční soud; tím není
vyloučena možnost opětovného soupisu vyřazených majetkových hodnot do majetkové
podstaty.
§ 224
Vyrozumění o soupisu
(1) Do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které
nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k
nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu
sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční
správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá
osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce
tento majetek sepsal.
(1) Insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné
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majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové
podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to
vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu
uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí
majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy
obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal.
(2) Vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat
vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti
tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.
(2) (3) Je-li do soupisu zapsána nemovitost, která podle katastru nemovitostí není ve
vlastnictví dlužníka, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální pracoviště. Je-li
do soupisu sepsána věc, která podle Rejstříku zástav není ve vlastnictví dlužníka, vyrozumí o
tom insolvenční správce Notářskou komoru České republiky. Obdobně to platí o majetku
uvedeném v jiných veřejných či neveřejných seznamech, jestliže podle zvláštních právních
předpisů osvědčují vlastnictví nebo jiná věcná práva k tomuto majetku.
(3) (4) Je-li do soupisu zapsána kulturní památka33), sbírka muzejní povahy nebo
předmět kulturní hodnoty, vyrozumí o tom insolvenční správce neprodleně Ministerstvo
kultury.
§ 225
(1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to
vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do
soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento
majetek vylučuje z majetkové podstaty.
(2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž
uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty
insolvenčnímu soudu.
(3) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat
oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o
žalobě zastavil nebo ji odmítl.
(4) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po
dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce
zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací
újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se
souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno.
(5) Před pravomocným skončením řízení o žalobě lze ke zpeněžení nebo jinému
nakládání s majetkem podle odstavce 4 přistoupit, jestliže tak z důvodů hodných zvláštního
zřetele určil insolvenční soud v prvním stupni ve výroku rozhodnutí, jímž žalobu zamítl,
řízení o ní zastavil nebo ji odmítl. Z výtěžku zpeněžení nebo jiného nakládání s takovým
majetkem mohou být věřitelé uspokojeni až po pravomocném skončení řízení o žalobě.
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(6) Byla-li zpeněžena věc, která neměla být pojata do soupisu, má její vlastník právo
na vydání výtěžku zpeněžení; jeho právo na náhradu škody tím není dotčeno.
§ 229
(1) Zákon stanoví v závislosti na průběhu řízení, způsobech řešení úpadku a vlastnictví
majetku náležejícího do majetkové podstaty, kdo je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s
dispozičními oprávněními, případně komu přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou
ohledně části těchto oprávnění nebo pouze ohledně některých z nich.
(2) Je-li majetek náležející do majetkové podstaty ve vlastnictví jiné osoby než
dlužníka, lze právo této osoby s takovým majetkem nakládat omezit jen zákonem nebo
rozhodnutím insolvenčního soudu.
(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou
s dispozičními oprávněními
a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,
b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
b) c) insolvenční správce v době od prohlášení konkursu,
c) d) dlužník v době od povolení reorganizace a
d) e) dlužník v době od povolení oddlužení.
(4) Ustanovením odstavce 3 nejsou dotčena omezení uložená dlužníku
s dispozičními oprávněními insolvenčním zákonem nebo rozhodnutím insolvenčního
soudu v průběhu insolvenčního řízení. Má-li dispoziční oprávnění jiná osoba než dlužník,
nejsou tím dotčeny povinnosti uložené dlužníku tímto zákonem.
(5) Od rozhodnutí o úpadku a je-li dlužník insolvenčním navrhovatelem, od
okamžiku, kdy se jím stal, platí o povinnostech dlužníka s dispozičními oprávněními
ustanovení § 36 a 37 přiměřeně.
§ 230
(1) Správou majetkové podstaty se rozumí zejména činnost, jakož i právní úkony a
opatření z ní vyplývající, pokud směřuje k tomu, aby
a) nedocházelo ke znehodnocení majetkové podstaty, zejména aby nedošlo k odstranění,
zničení, poškození nebo odcizení majetku, který do ní náleží,
b) majetek náležející do majetkové podstaty byl využíván v souladu se svým určením, pokud
tomu nebrání jiné okolnosti,
c) se majetková podstata rozmnožila, lze-li takovou činnost rozumně očekávat se zřetelem ke
stavu majetkové podstaty a obvyklým obchodním příležitostem,

46

d) byly vymoženy pohledávky dlužníka včetně plnění z neplatných a neúčinných právních
úkonů.
(2) Jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetková hodnoty, která slouží
k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími
k řádné správě; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu
správci pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že
nesměřují k řádné správě; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v
rámci dohlédací činnosti.
(2) Jde-li o správu věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která
slouží k zajištění pohledávky, je osoba s dispozičními oprávněními vázána pokyny
zajištěného věřitele směřujícími k řádné správě; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje
tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první
v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené
insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se
uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí; jinak pokyny udělí v rámci dohlédací
činnosti insolvenční soud, který současně rozhodne o nákladech spojených s provedením
jeho pokynu. Osoba s dispozičními oprávněními může odmítnout pokyny zajištěného
věřitele, má-li za to, že nesměřují k řádné správě; v takovém případě požádá insolvenční
soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.
(3) Náklady spojené s provedením jeho pokynu podle odstavce 2 nese zajištěný věřitel
ze svého.
(4) Není-li k pokynům zajištěného věřitele podle odstavce 2 připojen písemný
souhlas ostatních zajištěných věřitelů, jejichž pohledávka se uspokojuje ze stejného
zajištění, osoba s dispozičními oprávněními neprodleně vyrozumí insolvenční soud.
Insolvenční soud v takovém případě nařídí do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne
o tom, zda pokyny zajištěného věřitele schvaluje. Při jednání lze projednat pouze
námitky proti pokynům zajištěného věřitele, které ostatní zajištění věřitelé uplatní
písemně u insolvenčního soudu nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění těchto pokynů
v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K jednání
předvolá insolvenční soud insolvenčního správce a dlužníka a zajištěné věřitele, kterým
poskytne poučení o námitkách podle věty třetí.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 4, proti němuž není odvolání přípustné, se
doručuje zvlášť insolvenčnímu správci, dlužníku a zajištěným věřitelům, kterých se
týká.
§ 231
(1) Insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu, kterým
v průběhu insolvenčního řízení došlo ke zjištění neplatnosti právního úkonu týkajícího se
majetku nebo závazků dlužníka, ani jiným způsobem tohoto zjištění.
(2) V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu
pouze insolvenční soud, a to buď jako otázku předběžnou nebo v incidenčním sporu, jehož
předmětem je tato otázka. Žalobu v tomto sporu mohou podat účastníci insolvenčního řízení s
výjimkou dlužníka, nejde-li o dlužníka s dispozičními oprávněními, insolvenční správce a
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státní zastupitelství. Žalobcem nebo žalovaným musí být vždy insolvenční správce.
(2) V průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost takového právního úkonu
pouze insolvenční soud.
(3) Je-li k neplatnosti právního úkonu nutné, aby ten, kdo je takovým úkonem dotčen,
se jeho neplatnosti dovolal, může tak učinit i insolvenční správce.
§ 235
(1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení
věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též
dlužníkovo opomenutí.
(2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon
označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního
správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"),
není-li dále stanoveno jinak.
§ 239
(1) Odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze
insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou
podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních
úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor. Jestliže v době zahájení insolvenčního
řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do
skončení insolvenčního řízení pokračovat.
(2) Rozhodne-li o tom věřitelský výbor, podá insolvenční správce odpůrčí žalobu
vždy. Nejsou-li v majetkové podstatě peněžní prostředky potřebné ke krytí nákladů na podání
odpůrčí žaloby a vedení incidenčního sporu, může insolvenční správce podmínit podání
odpůrčí žaloby nebo další vedení incidenčního sporu tím, aby mu věřitelé poskytli na úhradu
těchto nákladů přiměřenou zálohu. Skončí-li incidenční spor úspěchem insolvenčního
správce, mohou věřitelé, kteří zálohu poskytli, požadovat její náhradu jako pohledávku za
majetkovou podstatou.
(3) Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy
nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.
(4) Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty
právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo
insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou
náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti
dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění.
Vylučovací žaloba není přípustná.
§ 246
(1) Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat
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s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku,
pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává zejména akcionářská
práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství
a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje
provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.
(2) Právní úkony podle odstavce 1, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s
majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné ze
zákona; § 235 odst. 2 se nepoužije.
(3) Nakládal-li dlužník s majetkovou podstatou v den, kdy se rozhodnutí o úpadku
stalo účinným, má se v pochybnostech za to, že tak učinil poté, co oprávnění nakládat
s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 248
(1) Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen
způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i pro ty věřitele, kteří se nestali
účastníky insolvenčního řízení.
(2) Nejde-li o zajištění poskytnuté podle § 41 nebo o právo věřitelů podle § 167
odst. 2, stávají se neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové
podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení; to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech
nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech. Byl-li majetek sloužící k zajištění
v této době také zpeněžen, náleží do majetkové podstaty výtěžek získaný zpeněžením a jeho
nabyvatel je povinen jej do ní vydat na výzvu insolvenčního správce.
(3) Věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně
nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se
prohlášením konkursu stávají v insolvenčním řízení neúčinnými.
(4) Návrh na zahájení řízení o nároku, který má být uspokojen z majetkové podstaty,
lze po rozhodnutí o úpadku podat pouze proti insolvenčnímu správci; návrh podaný proti jiné
osobě soud zamítne.
§ 251
Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se prohlášením
konkursu považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není
splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá prohlášení
konkursu vliv.
§ 253
Smlouva o vzájemném plnění
(1) Nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době
prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy,
insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka
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smlouvy nebo může od smlouvy odstoupit odmítnout plnění.
(2) Jestliže se insolvenční správce do 15 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak,
že smlouvu splní, platí, že od smlouvy odstupuje odmítl plnění; do té doby nemůže druhá
strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak.
(3) Je-li druhý účastník smlouvy povinen plnit ze smlouvy jako první, může své plnění
odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné; to neplatí,
jde-li o smlouvu uzavřenou druhým účastníkem po zveřejnění rozhodnutí o úpadku.
(4) Odstoupí-li insolvenční správce od smlouvy Odmítne-li insolvenční správce
plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu tím způsobené škody přihláškou
pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. Pohledávky druhého
účastníka z pokračování smlouvy po prohlášení konkursu jsou pohledávkami za majetkovou
podstatou.
(5) Druhý účastník smlouvy se nemůže domáhat vrácení částečného plnění, k němuž
došlo před rozhodnutím o úpadku, proto, že za toto plnění neobdržel od dlužníka vzájemné
plnění.
§ 254
Fixní smlouvy
(1) Bylo-li dohodnuto, že předmět plnění, který má tržní cenu, bude dodán v přesně
určené době nebo v pevně určené lhůtě, a nastane-li doba plnění nebo uplyne-li tato lhůta
teprve po prohlášení konkursu, nelze požadovat splnění závazku, nýbrž jen náhradu škody
způsobené tím, že dlužník závazek nesplnil.
(2) Škodou podle odstavce 1 se rozumí rozdíl mezi dohodnutou cenou a tržní cenou,
která se platí ke dni účinnosti prohlášení konkursu v místě určeném smlouvou jako místo
plnění. Druhý účastník smlouvy může uplatňovat náhradu škody jako věřitel přihláškou
pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů od prohlášení konkursu.
Nájemní a podnájemní smlouvy
§ 256
(1) Insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní
smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo
smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být
delší než 3 měsíce. Ustanovení občanského zákoníku o tom, v kterých případech a za jakých
podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena.
(2) Jestliže by výpovědí nájemní smlouvy sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník
pronajímatelem, byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím
utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, může nájemce do 15 dnů od doručení výpovědi
navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude zajištěno, že nájemce koupí
předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty za cenu obvyklou, vyhoví insolvenční soud
takovému návrhu vždy.
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(3) Právo na nájemné nebo jinou úhradu za dobu před prohlášením konkursu může
druhý účastník smlouvy uplatnit pouze přihláškou pohledávky. Totéž platí, jde-li o nájemné
nebo jinou úhradu zaplacenou předem; tuto pohledávku je nutné přihlásit jako pohledávku
podmíněnou vázanou na splnění odkládací podmínky.
§ 258
Nebyl-li v době prohlášení konkursu ještě předán předmět nájmu, podnájmu nebo
výpůjčky, může insolvenční správce i druhý účastník smlouvy od smlouvy odstoupit; učiní-li
tak insolvenční správce, může se druhý účastník smlouvy domáhat náhrady škody způsobené
předčasným ukončením smlouvy přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne
odstoupení od smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna druhému účastníku smlouvy
do 10 dnů poté, co k tomu byla vyzvána, sdělit, zda od smlouvy odstupuje; jestliže tak
neučiní, právo odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení jí zaniká.
§ 263
(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, prohlášením konkursu se přerušují
soudní, správní a jiná řízení o právech a povinnostech, která se týkají majetkové podstaty
nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník. Není-li
v tomto zákoně stanoveno jinak, přerušují se soudní a rozhodčí řízení, která se týkají
majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž
účastníkem je dlužník, prohlášením konkursu. V těchto řízeních lze pokračovat jen za
podmínek stanovených tímto zákonem; možnost postupovat podle ustanovení § 141a tím
není dotčena.
(2) Je-li řízení podle odstavce 1 přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené
lhůty. Jestliže se v řízení pokračuje, počínají lhůty běžet znovu.
(3) Přerušení řízení působí na účastníky řízení, kteří v řízení vystupují na téže straně
jako dlužník, jen jde-li o nerozlučné společenství37) nebo o vedlejší účastenství38).
(4) Jakmile se soud, správní orgán nebo jiný orgán rozhodce nebo stálý rozhodčí
soud příslušný k projednání a rozhodnutí věci dozví o přerušení řízení podle odstavce 1,
vyrozumí o tom účastníky řízení; současně je poučí, za jakých podmínek lze v řízení
pokračovat. Rozhodnutí již vydaná se v době, kdy je řízení přerušeno, nedoručují; bylo-li
řízení přerušeno po doručení rozhodnutí, avšak ještě předtím, než rozhodnutí nabylo právní
moci, nenabývá rozhodnutí právní moci. Jestliže se v řízení pokračuje, rozhodnutí se doručuje
znovu.
§ 264
(1) V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník vystupoval
jako žalobce nebo jiný navrhovatel, jakož i v dalších řízeních, ve kterých uplatňoval své
pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh
insolvenčního správce; dnem, kdy soudu, rozhodci nebo stálému rozhodčímu soudu,
u kterého je řízení vedeno, došel jeho návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce
stává účastníkem řízení místo dlužníka.
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(2) Jestliže insolvenční správce ve lhůtě určené mu soudem, rozhodcem nebo stálým
rozhodčím soudem, u kterého je řízení vedeno, nepodal návrh na pokračování v řízení,
mohou návrh na pokračování v řízení podat dlužník, popřípadě ostatní účastníci řízení s tím,
že dlužník zůstává účastníkem řízení.
§ 265
(1) V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu věřitelé uplatňovali
proti dlužníku pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají
být uspokojeny z majetkové podstaty, lze pokračovat, jde-li o spory o rozsah majetkové
podstaty, s výjimkou sporů o vyloučení majetku z ní, nebo jde-li o řízení o nárocích s právem
na uspokojení ze zajištění anebo o řízení o pohledávkách za majetkovou podstatou nebo o
pohledávkách postavených jim na roveň.
(2) Nejde-li o případy uvedené v odstavci 1, lze pokračovat v řízeních o nárocích,
které je nutné přihlásit, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, jen
rozhodl-li o tom na návrh oprávněné osoby insolvenční soud. Proti rozhodnutí o tomto návrhu
není odvolání přípustné. Rozhodnutí se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a
navrhovateli.
(1) V přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu věřitelé
uplatňovali proti dlužníku pohledávky nebo jiná práva, které se týkají majetkové
podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh
těchto věřitelů nebo insolvenčního správce, jde-li o spory o rozsah majetkové podstaty,
s výjimkou sporů o vyloučení majetku z ní, nebo jde-li o řízení o nárocích s právem na
uspokojení ze zajištění anebo o řízení o pohledávkách za majetkovou podstatou nebo
o pohledávkách postavených jim na roveň. Dnem, kdy soudu, rozhodci nebo stálému
rozhodčímu soudu, u kterého je řízení vedeno, došel návrh na pokračování v řízení, se
insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka.
(2) V řízeních o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty,
které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se
v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, lze po prohlášení konkursu pokračovat,
jen rozhodl-li o tom na návrh osoby, která takové nároky uplatňuje, nebo na návrh
insolvenčního správce insolvenční soud; obdobně to platí, jde-li o řízení přerušená
prohlášením konkursu podle § 263, kterých se netýká úprava obsažená v § 264
a odstavci 1. Proti rozhodnutí o tomto návrhu není odvolání přípustné. Rozhodnutí se
doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a navrhovateli.
(3) Rozhodnutí o pokračování v řízení podle odstavce 2 může insolvenční soud vydat,
jen může-li pokračování v řízení vést k vyjasnění sporných otázek vyvolaných insolvenčním
řízením nebo k ukončení dlužníkových sporů způsobem, který nezatěžuje majetkovou
podstatu. Tímto rozhodnutím se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka;
v řízení však lze pokračovat až po přezkumném jednání.
§ 266
(1) Prohlášením konkursu se nepřerušují
a) trestní řízení,
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b) řízení o přestupcích a jiných správních deliktech,
c) daňové řízení,
d) dědické řízení,
e) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
f) řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje jako
osoba oprávněná nebo jako osoba povinná,
g) řízení ve věcech ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, není-li dlužník
podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění,
h) řízení ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti právnické osoby, není-li dlužník
podnikatelem nebo není-li požadováno peněžité plnění,
i) řízení ve věcech obchodního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností, nadačního
rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek, v těchto řízeních však nelze po prohlášení
konkursu vydat rozhodnutí o změně obchodní firmy nebo názvu dlužníka,
j) řízení ve věcech kapitálového trhu,
k) řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce,
l) řízení, ve kterých je dlužník jediným účastníkem,
m) řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem; vklady do katastru nemovitostí však
mohou být po prohlášení konkursu povoleny a zapsány, jen řídí-li se pořadí zápisu dnem,
který předchází prohlášení konkursu, nebo jde-li o zajištění poskytnuté podle § 41,
n) řízení u krajské pobočky Úřadu práce o dlužných mzdových nárocích zaměstnanců
dlužníka podle zvláštního právního předpisu39),
o) řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti40).
(1) Prohlášením konkursu se ze soudních a rozhodčích řízení nepřerušují
a) trestní řízení,
b) dědické řízení a řízení o pozůstalosti,
c) řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela,
d) řízení o výživném nezletilých dětí bez zřetele k tomu, zda v něm dlužník vystupuje
jako osoba oprávněná nebo jako osoba povinná,
e) řízení ve věcech ochrany osobnosti a ve věcech ochrany názvu a dobré pověsti
právnické osoby; to neplatí, je-li dlužník podnikatelem nebo je-li požadováno peněžité
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plnění,
f) řízení ve věcech veřejných rejstříků podle zvláštního právního předpisu,
g) řízení ve věcech kapitálového trhu,
h) řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce,
i) řízení, ve kterých je dlužník jediným účastníkem.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, účastníkem řízení uvedených v odstavci 1 je i nadále
dlužník.
(3) Jde-li o řízení ve věcech kapitálového trhu nebo o řízení, ve kterém je dlužník
jediným účastníkem, může insolvenční soud na návrh orgánu, který je vede, nebo i bez návrhu
po posouzení povahy předmětu řízení a jeho vlivu na další průběh insolvenčního řízení
rozhodnout, že se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka. Proti tomuto
rozhodnutí, které se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a orgánu, který řízení
vede, není odvolání přípustné.
(4) Úpravou podle odstavců 1 až 3 nejsou dotčena ustanovení § 140a až § 140e.
§ 267
(1) Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek náležející do
majetkové podstaty, lze pro pohledávky věřitelů po prohlášení konkursu nařídit nebo zahájit,
nelze jej však provést. Není-li dále stanoveno jinak, návrh na nařízení výkonu rozhodnutí
nebo exekuční návrh se i nadále podává proti povinnému; proti insolvenčnímu správci jej
nelze podat, ani má-li být povinným dlužník. Ustanovení § 140e tím není dotčeno.
(2) Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové
podstaty dlužníka, lze pro pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň
postavené v průběhu insolvenčního řízení nařídit a provést nebo vést jen na základě
rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto
rozhodnutím založenými. V takovém případě se návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo
exekuční návrh podává proti insolvenčnímu správci.
(3) Na základě rozhodnutí a jiných exekučních titulů vzniklých v průběhu
insolvenčního řízení proti insolvenčnímu správci pro pohledávky nebo jiná práva, která se
týkají majetkové podstaty nebo která mají být uspokojena z majetkové podstaty, nelze vést
výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce; to neplatí, jde-li o pořádková opatření
uložená insolvenčnímu správci v souvislosti s takovými řízeními, rozhodnutí, jimiž bylo
insolvenčnímu správci uloženo nahradit náklady řízení, které způsobil svým zaviněním nebo
které vznikly náhodou, která se mu přihodila.
(4) (2) Jde-li o řízení o výkon rozhodnutí nebo o exekuci, kde vystupuje dlužník jako
oprávněný, stává se prohlášením konkursu insolvenční správce oprávněným místo dlužníka.
§ 269
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(1) Smlouvy mezi manželi, které byly uzavřeny po podání insolvenčního návrhu
dlužníkem, a jde-li o insolvenční návrh věřitele poté, co nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení, se stávají prohlášením konkursu neplatnými, jde-li o
a) smlouvy o zúžení rozsahu společného jmění manželů,
b) smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění manželů, jestliže se na jejich základě stal
součástí společného jmění manželů majetek do té doby náležející jen dlužníku,
c) smlouvy o rozšíření rozsahu společného jmění manželů, jestliže se na jejich základě staly
součástí společného jmění manželů závazky náležející do té doby jen manželu dlužníka,
d) dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně soudem schváleného smíru.
(2) Jestliže v době od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení, do prohlášení konkursu již uplynula lhůta k vypořádání společného
jmění manželů, aniž byla uzavřena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, nastanou
účinky spojené podle zvláštního právního předpisu s uplynutím lhůty k vypořádání
společného jmění manželů až po 6 měsících od prohlášení konkursu, do té doby lze uzavřít
novou dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo podat návrh na jeho vypořádání
rozhodnutím soudu; práva třetích osob nabytá v dobré víře tím však nejsou dotčena.
(3) Pokud v důsledku neplatnosti smluv mezi manželi podle odstavce 1 dochází ke
změně práv zapsaných v katastru nemovitostí, ohlásí insolvenční správce nastalé změny
příslušnému katastrálnímu pracovišti.
(3) Jestliže v důsledku neplatnosti smluv mezi manželi podle odstavce 1 dochází
ke změně práv zapsaných v katastru nemovitostí, podá insolvenční správce příslušnému
katastrálnímu pracovišti návrh na vklad, který doloží potvrzením obsahujícím údaje
o tom, k jaké změně práv došlo.
§ 277
(1) Neprodleně poté, co nabude účinnosti prohlášení konkursu, zajistí insolvenční
správce provedení procesních úkonů a dalších činností, které z prohlášení konkursu vyplývají.
(2) Insolvenční správce ustanovený v rozhodnutí o úpadku navazuje na činnost
předběžného správce, byl-li dříve ustanoven. Nejde-li o stejnou osobu, je předběžný správce
povinen podat insolvenčnímu správci úplné informace o své dosavadní činnosti a předat mu
její výsledky, jakož i doklady, které má k dispozici, a poskytnout mu potřebnou součinnost.
(3) (2) Insolvenční správce zaměří svou činnost zejména ke zjištění, zajištění
a soupisu, k dokončení seznamu přihlášených pohledávek, k přípravě přezkumného jednání
a k přípravě schůze věřitelů.
(4) (3) Jde-li o dlužníka, který vede účetnictví nebo evidenci podle zvláštního
právního předpisu13), sestaví insolvenční správce ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou
účinky prohlášení konkursu, mezitímní účetní závěrku nebo přehled o příjmech, výdajích,
majetku a závazcích.
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§ 278
(1) Seznam přihlášených pohledávek insolvenční správce sestavuje a doplňuje tak, aby
jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek a v dostatečném
předstihu před termínem konání přezkumného jednání.
(2) Insolvenční soud může insolvenčnímu správci uložit, aby mu poskytl součinnost
potřebnou k přípravě přezkumného jednání, a určit povahu této součinnosti.
§ 281
(1) Na základě seznamu přihlášených pohledávek a soupisu a s využitím i jinak
získaných poznatků sestaví insolvenční správce zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni
prohlášení konkursu. Ve zprávě zejména porovná majetkovou podstatu se závazky dlužníka a
vyjádří se k možnosti dalšího využití dlužníkova podniku.
(2) Zprávu o hospodářské situaci dlužníka předloží insolvenční správce insolvenčnímu
soudu nejméně 7 10 dní přede dnem konání první schůze věřitelů svolané po prohlášení
konkursu. Věřitelé mají právo do této zprávy u insolvenčního soudu nahlížet.
§ 283
(1) Zpeněžením majetkové podstaty se rozumí převedení veškerého majetku, který do
ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu považuje i
využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením majetkové podstaty
se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek; ujednáními, která tomu brání, není
insolvenční správce omezen.
(2) Ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o
prohlášení konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů, pokud nejde o věci bezprostředně
ohrožené zkázou nebo znehodnocením anebo pokud insolvenční soud nepovolí výjimku.
(3) Zpeněžení majetku v majetkové podstatě dlužníka, na který se vztahuje rozhodnutí
o zajištění vydané v trestním řízení, lze provést jen po předchozím souhlasu příslušného
orgánu činného v trestním řízení. Převyšuje-li dosažený výtěžek zpeněžení majetku podle
věty první částku určenou k vyplacení, informuje insolvenční správce o této skutečnosti orgán
činný v trestním řízení, který o zajištění rozhodl. Nesdělí-li orgán činný v trestním řízení do
30 dnů insolvenčnímu správci, že se zajištění vztahuje i na zbytek výtěžku, použije se
k rozdělení mezi věřitele.
(4) Kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky,
za kterých ke zpeněžení došlo, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu
k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení.
(5) Není-li dále staveno jinak, nepřecházejí zpeněžením majetkové podstaty na
nabyvatele závazky váznoucí na věci.
§ 284
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Předkupní právo
(1) K nemovitostem, které tvoří pozemní část veřejného přístavu41), má při jejich
zpeněžení předkupní právo stát.
(2) Zákonnými předkupními právy je insolvenční správce při zpeněžovaní
majetkové podstaty vázán. Smluvními předkupními právy není insolvenční správce při
zpeněžení majetkové podstaty vázán.
(3) Insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty vázán zákonným
předkupním právem nájemce bytu, kterým je fyzická osoba, k jednotce zahrnuté do
majetkové podstaty při jejím prvním převodu podle § 1187 občanského zákoníku.
(4) Insolvenční správce je při zpeněžení majetkové podstaty vázán povinností
nabídnout převod jednotky zahrnuté do majetkové podstaty oprávněným osobám
v souladu s § 1188 občanského zákoníku. Insolvenční správce je dále při zpeněžování
podstaty vázán zákonným předkupním právem tvořeným právy nájemců podle zákona
o vlastnictví bytů.
(5) Insolvenční správce zajistí provedení všech úkonů, která jsou k provedení
převodů podle odstavců 3 a 4 nezbytná; za to mu od osob oprávněných podle odstavců 3
a 4 náleží náhrada nákladů nezbytně vynaložených na provedení všech potřebných
úkonů a odměna stanovená podle zvláštního právního předpisu. Nevyužije-li osoba
oprávněná podle odstavce 3 nebo 4 práva na převedení jednotky do 3 měsíců ode dne
doručení nabídky insolvenčního správce, může insolvenční správce zpeněžit jednotku
postupem podle tohoto zákona.
§ 285
(1) Zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého
majetku,
a) účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení
exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů,
b) věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto
zákona v insolvenčním řízení neúčinná.
b) ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných
předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 a včetně závad zapsaných ve veřejném
seznamu, není-li dále stanoveno jinak.
(2) Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo
byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se
nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
(3) Při vyklizení podle odstavce 2 přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při
výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
(4) Insolvenční správce je při zpeněžování podstaty vázán zákonným předkupním
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právem a právy nájemců podle zvláštního právního předpisu42). Byty a nebytové prostory ve
vlastnictví bytového družstva, nakládání s nimiž je omezeno právem fyzických osob - členů
družstva, které jsou nájemci bytů či nebytových prostor, na výlučné nabytí vlastnictví těchto
bytů či nebytových prostor podle § 23 odst. 1 a 3 a § 24 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví
bytů, ve znění pozdějších předpisů, musí insolvenční správce nejprve nabídnout
k bezplatnému převodu osobám oprávněným k výlučnému nabytí vlastnictví za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem43). Insolvenční správce je povinen provést
všechny úkony, které jsou k převodu těchto bytů a nebytových prostor potřebné. Za to mu od
osob oprávněných k výlučnému nabytí vlastnictví náleží náhrada nákladů nezbytně
vynaložených na provedení všech potřebných úkonů a odměna stanovená podle zvláštního
právního předpisu. Nepřijme-li osoba oprávněná k výlučnému nabytí vlastnictví takovou
nabídku do tří měsíců od jejího doručení, přikročí insolvenční správce ke zpeněžení, přičemž
ustanovení zvláštního zákona o ochraně práv nájemců44) se v těchto případech již nepoužijí.
(4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty
v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná
břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.
_____________
42) § 22, § 23 odst. 1 a 3 a § 27 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších
předpisů.
43) § 23 až 28 zákona č. 72/1994 Sb.
44) § 22 zákona č. 72/1994 Sb.
§ 289
(1) Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem
insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud
stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem
udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu
a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo
znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova
podniku.
(2) Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční
správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu
zpeněžovaného majetku.
(3) Platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu, lze napadnout jen
žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o
incidenční spor.
(3) Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze
napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne
zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.
§ 290
(1) Dlužníkův podnik může insolvenční správce zpeněžit jedinou smlouvou.
(2) Smlouvu podle odstavce 1 může insolvenční správce uzavřít jen se souhlasem
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insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud
stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem
udělen, nenabývá smlouva účinnosti.
(3) (2) Výtěžek zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou je součástí
celkového výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a nemůže sloužit pouze ke krytí závazků
souvisejících s prodávaným podnikem.
§ 291
(1) Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele práva
a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s
výjimkou pracovněprávních pohledávek dlužníkových zaměstnanců vzniklých do účinnosti
smlouvy. Jiné závazky na nabyvatele nepřecházejí.
(1) Zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí na nabyvatele
všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, včetně práv a povinností
vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s
výjimkou pohledávek proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se na smlouvu podle § 290 obdobně
příslušná ustanovení obchodního zákoníku zvláštního právního předpisu o prodeji podniku;
za splnění závazků, které přešly na nabyvatele, prodávající neručí.
§ 293
Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetková hodnoty, která slouží
k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími
ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci
pouze společně. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět
zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich
přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.
§ 293
(1) Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která
slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele
směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný
věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže
zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má
právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další
v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět
zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich
přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.
(2) Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287
odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.
§ 295
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(1) Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat
majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo
dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu,
i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto
ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen,
neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje také na
a) vedoucí zaměstnance dlužníka, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby
jim blízké,
b) osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo
po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou
ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost,
c) společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová,
d) akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více
než desetině základního kapitálu,
e) prokuristy dlužníka,
f) členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím
majetku z majetkové podstaty.
(3) Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po
vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit
výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku
dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto
výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho
rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.
§ 297
(1) Nestačí-li výtěžek zpeněžení ke krytí pohledávek a nákladů podle § 296 odst. 1, lze
ke krytí odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, pohledávek věřitelů
vzniklých za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, pohledávek věřitelů
z úvěrového financování a nákladů spojených s udržováním a správou majetkové
podstaty použít prostředků získaných zálohou na náklady insolvenčního řízení nebo zálohou
poskytnutou věřitelským výborem.
(2) Pokud nepostačují ani prostředky podle odstavce 1, rozhodne o pořadí úhrady
pohledávky nebo o její poměrné úhradě insolvenční soud na základě návrhu insolvenčního
správce podle § 305 odst. 2.
§ 298
(1) Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku
zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.
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(2) Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle
odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu
insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu
zajištěnému věřiteli.
(3) Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle
odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění
návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží.
K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při
kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví.
(3) (4) Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku
zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se
souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu.
(4) (5) Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se
vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti.
(5) (6) Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný
věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3.
(7) Rozhodnutí o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení
podle odstavce 2 se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, zajištěnému
věřiteli, jemuž má být výtěžek vydán, a věřitelům, kteří proti němu podali námitky; jen
tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání.
§ 299
(1) Zajištění věřitelé se uspokojí podle pořadí, v jakém vznikl právní důvod zajištění, z
té části výtěžku, který na ně připadá, nedohodnou-li se písemně jinak. Neuspokojená část
jejich pohledávky se považuje za pohledávku přihlášenou a uspokojí se stejně jako tyto
pohledávky.
(2) Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu
zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své
pohledávky.
(3) Je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením podle odstavce 2, zapsáno ve
veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval
vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné majetkové
hodnotě, oznámí insolvenční správce zánik zajištění orgánu nebo osobě, která tento seznam
vede; § 139 odst. 1 písm. i) platí přiměřeně.
§ 300
Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty
Insolvenční správce podává insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru dílčí zprávy
o průběhu zpeněžení majetkové podstaty a o nakládání s výtěžkem tohoto zpeněžení. Tyto
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zprávy podává z vlastního podnětu nebo na základě rozhodnutí insolvenčního soudu anebo
žádosti věřitelského výboru. O zpeněžení majetkové podstaty vyrozumí insolvenční správce
neprodleně také soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého podle
dosavadních výsledků insolvenčního řízení probíhá řízení týkající se zpeněženého majetku,
včetně řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek dlužníka. Jestliže zpeněžením
majetkové podstaty zanikají věcná práva ke zpeněženému majetku, vydá insolvenční
správce nabyvateli zpeněženého majetku neprodleně potvrzení o zániku těchto věcných
práv.
§ 301
(1) Umožňuje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty, insolvenční správce kdykoliv
v průběhu insolvenčního řízení navrhne insolvenčnímu soudu, aby povolil částečný rozvrh;
s jeho návrhem musí souhlasit věřitelský výbor. V návrhu musí uvést, které pohledávky mají
být v částečném rozvrhu uspokojeny a do jaké výše.
(2) Insolvenční soud povolí částečný rozvrh, jestliže jej umožňuje stav výtěžku
zpeněžení majetkové podstaty, jestliže jím nejsou dotčena práva zajištěných věřitelů, jestliže
jím nemůže být ohrožen rozvrh po konečné zprávě a jestliže je navrhované uspokojení
pohledávek, zahrnutých do částečného rozvrhu, nepochybné.
(3) Proti rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu není odvolání přípustné.
(4) O pohledávkách zahrnutých do částečného rozvrhu vydá insolvenční soud
rozvrhové usnesení, které doručí dlužníkovi, insolvenčnímu správci a všem věřitelům, kteří
jsou do něho zahrnuti. Tyto osoby mohou proti němu podat odvolání. Odvoláním lze
namítat také to, že nebyly splněny předpoklady pro povolení částečného rozvrhu.
§ 304
(1) Insolvenční soud přezkoumá konečnou zprávu insolvenčního správce a jeho
vyúčtování a odstraní po slyšení insolvenčního správce chyby a nejasnosti v ní obsažené.
(2) O konečné zprávě insolvenčního správce po její úpravě uvědomí insolvenční soud
účastníky řízení tím, že ji zveřejní vyhláškou. Současně je uvědomí o tom, že do 15 dnů od
zveřejnění konečné zprávy v insolvenčním rejstříku mohou proti ní podat námitky; námitky se
podávají u insolvenčního soudu dvojmo s tím, že jedno vyhotovení se doručuje insolvenčnímu
správci k vyjádření.
(3) K projednání konečné zprávy insolvenčního správce a jeho vyúčtování nařídí
insolvenční soud jednání. Termín a místo tohoto jednání uvede ve vyhlášce na úřední desce
zveřejní insolvenční soud vyhláškou; předvolání k tomuto jednání insolvenční soud zvlášť
doručí insolvenčnímu správci, dlužníku, věřitelům a státnímu zastupitelství, kteří podali
námitky proti konečné zprávě, a věřitelskému výboru.
(4) Na jednání o konečné zprávě a vyúčtování insolvenčního správce projedná
insolvenční soud námitky, které byly proti ní vzneseny. Na základě toho rozhodne buď tak, že
a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky vůči nim důvodné,
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b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z
námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah,
c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně
zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil
novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí.
(5) Rozhodnutí podle odstavce 4 insolvenční soud vyvěsí na úřední desce soudu.
Zvlášť toto rozhodnutí doručí insolvenčnímu správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž
námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti tomuto rozhodnutí mohou podat věřitelé, jejichž
námitkám nebylo vyhověno.
(5) Nebyly-li podány námitky proti konečné zprávě, může insolvenční soud vydat
rozhodnutí podle odstavce 4 i bez nařízení jednání.
(6) Rozhodnutí podle odstavců 4 a 5 doručí insolvenční soud insolvenčnímu
správci, dlužníku a věřitelům, o jejichž námitkách bylo rozhodováno. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí mohou podat insolvenční správce a věřitelé a dlužník, jejichž
námitkám nebylo vyhověno.
§ 305
(1) Před rozvrhem se uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují
kdykoli v průběhu konkursního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky
jím postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 298 a § 299 odst. 1
§ 167 a 298.
(2) Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení všech
pohledávek, uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje
insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů podle § 168 odst. 1 písm. e) a § 169 odst. 1
písm. g), poté pohledávky věřitelů z úvěrového financování, poté náklady spojené
s udržováním a správou majetkové podstaty, poté pohledávky věřitelů na výživném ze zákona
a poté pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví; ostatní pohledávky se
uspokojí poměrně. Výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 lze však použít k uspokojení jiných
pohledávek až po uspokojení pohledávky zajištěného věřitele.
(2) Nestačí-li dosažený výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty k uspokojení
všech pohledávek uvedených v odstavci 1, uspokojí se nejdříve odměna a hotové výdaje
insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv
podle § 122 odst. 2, poté pohledávky věřitelů z úvěrového financování, poté poměrně
náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty a pracovněprávní
pohledávky dlužníkových zaměstnanců vzniklé po rozhodnutí o úpadku a poté
pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a poté pohledávky věřitelů na náhradu
škody způsobené na zdraví; ostatní pohledávky se uspokojí poměrně. Výtěžku zpeněžení
podle § 298 odst. 2 lze však použít k uspokojení jiných pohledávek až po uspokojení
pohledávky zajištěného věřitele.
(3) Z výtěžku zpeněžení vyčlení insolvenční správce před rozvrhem částku na
předpokládané výlohy, spojené s ukončením řízení.
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§ 314
(1) O nepatrný konkurs jde, jestliže
a) dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo
b) nebyl zjištěn celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu46)za poslední
účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje přesahující 2 000 000 Kč
a dlužník nemá více než 50 věřitelů.
(2) Rozhodnutí o tom, že jde o nepatrný konkurs, může insolvenční soud vydat i bez
návrhu a spojit je s prohlášením konkursu nebo je vydat kdykoli v průběhu insolvenčního
řízení po prohlášení konkursu.
(3) Vyjde-li dodatečně najevo, že konkurs neměl být považován za nepatrný,
insolvenční soud přijaté rozhodnutí bez zbytečného odkladu zruší.
(4) Proti rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 není odvolání přípustné, musí však být vždy
odůvodněno.
§ 316
(1) Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při
zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto
podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou
kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.
(2) Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem;
reorganizace se týká jeho podniku.
(3) Reorganizace není přípustná, je-li dlužníkem právnická osoba v likvidaci,
obchodník s cennými papíry nebo osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze podle
zvláštního právního předpisu.
(4) Reorganizace je přípustná, jestliže celkový obrat roční úhrn čistého obratu
dlužníka podle zvláštního právního předpisu46) za poslední účetní období předcházející
insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč 50 000 000 Kč, nebo
zaměstnává-li dlužník nejméně 100 50 zaměstnanců v pracovním poměru; ustanovení
odstavce 3 tím není dotčeno.
(5) Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po
rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň
polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň
polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek, omezení podle
odstavce 4 se nepoužije.
(6) Jde-li o insolvenční návrh věřitele a dlužník před rozhodnutím o úpadku
požádá o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu podle odstavce 5,
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insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku prodlouží tuto lhůtu nejdéle o 30 dnů.
§ 329
(1) Rozhodnutí o povolení reorganizace obsahuje
a) výrok o povolení reorganizace,
b) informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, a nebyl-li dosud ustanoven, výrok o jeho
ustanovení,
c) výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez zbytečného
odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá,
d) informaci o tom, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další osoby.
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. c) se nepoužije, jestliže dlužník před vydáním
rozhodnutí podle odstavce 1 insolvenčnímu soudu oznámil, že reorganizační plán předložit
nehodlá.
(3) Splatnost závazků a pohledávek se rozhodnutím o povolení reorganizace vždy
vrací do původních termínů.
(4) (3) Rozhodnutí o povolení reorganizace může dále obsahovat výrok o jiných
opatřeních týkajících se majetkové podstaty a nezbytných k zajištění účelu reorganizace.
§ 330
(1) Není-li dále stanoveno jinak, je dlužník v průběhu reorganizace dlužníkem s
dispozičními oprávněními. Pro povinnosti dlužníka, který je fyzickou osobou, a statutárního
orgánu dlužníka, který je právnickou osobou, platí obdobně § 36 a 37.
(2) (1) Právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních
oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v
dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne podle § 332
jinak.
(3) (2) Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její
správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem
věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu
nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního
orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně.
(4) (3) Za právní úkony, které mají podle odstavce 3 zásadní význam, se považují
úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové podstaty nebo postavení
věřitelů anebo míra uspokojení věřitelů.
(5) (4) Pohledávky vedoucích zaměstnanců dlužníka s dispozičními oprávněními,
podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, které vznikly po povolení reorganizace, lze v
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průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do výše, kterou určí insolvenční správce se
souhlasem věřitelského výboru.
(6) (5) Ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení reorganizace,
sestaví dlužník mezitímní účetní závěrku.
§ 330a
(1) Za trvání reorganizace platí přiměřeně ustanovení § 246 odst. 4 a § 253 až
260. Práva náležející podle těchto ustanovení insolvenčnímu správci, vykonává dlužník
s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru; o porušení této
povinnosti platí § 330 odst. 2 věta druhá.
(2) U smlouvy o vzájemném plnění platí, že dlužník s dispozičním oprávněním,
který se do 30 dnů od povolení reorganizace nevyjádří tak, že odmítá splnění, musí
smlouvu splnit.
§ 331
Insolvenční správce vykonává dohled nad činností dlužníka s dispozičními
oprávněními, zajišťuje dohled nad zjišťováním a soupisem majetkové podstaty pokračuje ve
zjišťování majetkové podstaty a jejím soupisu, vede incidenční spory, sestavuje
a doplňuje seznam věřitelů a podává zprávy věřitelskému výboru. Kromě toho plní i další
úkoly a provádí další činnosti, které mu uložil insolvenční soud.
§ 333
(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, rozhodnutím o povolení reorganizace se
pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné
hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce.
(2) Valné hromadě nebo členské schůzi dlužníka i po rozhodnutí o povolení
reorganizace zůstává zachováno právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního
orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka; k účinnosti jejího rozhodnutí se však vyžaduje
souhlas věřitelského výboru. Jde-li však o reorganizaci povolenou na základě návrhu na
povolení reorganizace podaného věřitelem nebo nemá-li dlužník právo sestavit
reorganizační plán, náleží právo jmenovat nebo volit a odvolávat členy statutárního
orgánu dlužníka a dozorčí rady dlužníka věřitelskému výboru.
(3) Zanikne-li funkce statutárního orgánu dlužníka nebo dozorčí rady anebo funkce
všech členů těchto orgánů a není-li postupem podle zvláštního právního předpisu jmenován
nebo zvolen do 30 dnů poté nový statutární orgán nebo dozorčí rada nebo jejich členové, zvolí
je věřitelský výbor.
§ 335
(1) Při reorganizaci se za věřitele dlužníka považují i společníci a členové dlužníka; za
pohledávku těchto osob se považuje právo vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo
v družstvu. To neplatí, je-li dlužník v úpadku pro předlužení.
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(2) Platí, že výše pohledávky vyplývající z účasti společníka nebo člena dlužníka ve
společnosti nebo v družstvu je rovna nule; ustanovení § 347 odst. 2 tím není dotčeno.
§ 336
(1) Není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek
v reorganizaci obdobně § 190 až 202.
(2) Popření pohledávky dlužníkem má v reorganizaci tytéž účinky jako popření
pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto
popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce.
Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo dříve, než nastaly
účinky povolení reorganizace, nastávají účinky tohoto popření v reorganizaci dnem, kdy
nastaly účinky povolení reorganizace; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání
žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky,
která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.
(3) Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím
příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše v reorganizaci
uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce
proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.
(4) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem nemá po dobu trvání reorganizace vliv
na zjištění popřené pohledávky.
§ 339
(1) Přednostní právo sestavit reorganizační plán má dlužník, i když návrh na povolení
reorganizace podal některý přihlášený věřitel. Může jej předložit současně s návrhem na
povolení reorganizace anebo ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace. Tuto
lhůtu může insolvenční soud na návrh dlužníka přiměřeně prodloužit, nejdéle však o 120 dnů.
(2) Přednostní právo sestavit reorganizační plán však nemá dlužník, který
insolvenčnímu soudu oznámil, že reorganizační plán předložit nehodlá.
(3) Přednostní právo sestavit reorganizační plán nemá rovněž dlužník, jehož věřitelé se
tak usnesli na schůzi věřitelů. Schůze věřitelů, na které se projednává nebo schvaluje návrh na
povolení reorganizace, je oprávněna přijmout takové usnesení vždy.
(4) Jestliže dlužník před uplynutím lhůty podle odstavce 1 oznámí, že nehodlá
předložit reorganizační plán, insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty; pravost
podpisů osob, které oznámení podepsaly, musí být úředně ověřena. Vyjdou-li najevo
skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně
nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že zajištěným
věřitelům neplatí úroky podle § 171 odst. 4, může insolvenční soud i bez návrhu rozhodnout o
zkrácení nebo ukončení lhůty podle odstavce 1. Učiní tak zpravidla po vyjádření dlužníka,
insolvenčního správce a věřitelského výboru.
(5) Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle odstavců 1 a 4 není odvolání
přípustné.
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(6) Nemá-li dlužník právo přednostně sestavit reorganizační plán nebo zaniklo-li mu
toto právo rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavce 4, může o tom, kdo má
přednostní právo sestavit reorganizační plán, rozhodnout schůze věřitelů. Nerozhodne-li
schůze věřitelů podle věty první, vyzve insolvenční soud k předložení reorganizačního
plánu další osoby, které návrh na povolení reorganizace podaly, nebo které se k němu
připojily; ustanovení odstavců 2 a 4 platí pro tyto osoby obdobně. Ustanovení odstavce 1
o lhůtách k předložení reorganizačního plánu a možnosti jejich prodloužení platí pro tyto
osoby přiměřeně.
§ 340
(1) Reorganizační plán obsahuje vždy
a) rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v
jednotlivých skupinách,
b) určení způsobu reorganizace,
c) určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání s majetkovou
podstatou, a s určením osob, které s ní mohou nakládat, včetně rozsahu jejich práv k
nakládání s ní,
d) údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých
podmínek,
e) uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo
převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v
němž jsou ochotny tak učinit,
f) údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o
opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna,
g) údaj o tom, zda a jaké závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace.
(2) V reorganizačním plánu musí být též uvedeno, jak je zajištěno splnění pohledávek,
ohledně kterých dosud nebyl skončen incidenční spor, a pohledávek vázaných na odkládací
podmínku, jaká je výše částky určené k uspokojení těchto pohledávek pro každou skupinu
věřitelů, do které byly zařazeny, a jaká je celková výše částky určené k uspokojení těchto
pohledávek podle reorganizačního plánu.
(3) Reorganizační plán musí být sestaven tak, aby údaje v něm obsažené věrně
zobrazovaly ekonomické a právní možnosti dlužníka.
(4) Náležitosti reorganizačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.
§ 347
(1) Jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů
skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty
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pohledávek hlasujících věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán
přijala.
(2) Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335, platí, že tato skupina přijala
reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina společníků nebo členů
dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl těchto společníků nebo
členů dlužníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka.
(3) Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje
prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť.
(4) Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se
vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé
věřitele této skupiny.
(5) Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl reorganizační plán v důsledku jednání,
které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne insolvenční soud, jestliže dosud
neschválil reorganizační plán, i bez návrhu a po jednání, že se k hlasu tohoto věřitele
nepřihlíží. Rozhodoval-li tento hlas o přijetí nebo odmítnutí reorganizačního plánu, nařídí
insolvenční soud nové hlasování o přijetí reorganizačního plánu.
§ 354
(1) Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností
reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní
činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními
mohl vykonávat svá oprávnění.
(2) V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled
nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu
řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti
pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.
(3) Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce
o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle
reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o
plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky,
stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu.
(4) Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční
správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se
souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto
souhlasu. Týká-li se omezení dispozičních práv dlužníka nemovitostí zapsaných
v katastru nemovitostí, vyrozumí o tom insolvenční správce příslušné katastrální
pracoviště.
§ 356
(1) Není-li tímto zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají
účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou
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pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby
uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv.
(2) Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží
do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za
podmínek v něm stanovených, není-li v tomto zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno
jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné
od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové
podstaty tím není dotčeno.
(3) Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním
plánem nedotčena.
(4) Má-li účinností reorganizačního plánu dojít ke vzniku, změně nebo zániku práv k
majetku v majetkové podstatě, lze potřebné projevy vůle jednajících osob zahrnout do
reorganizačního plánu. Jsou-li reorganizačním plánem dotčena práva, která se vkládají nebo
zapisují do katastru nemovitostí nebo do jiného seznamu podle zvláštních právních předpisů,
musí být tato práva v reorganizačním plánu přesně označena a uvedeno i znění záznamu.
§ 363
(1) Insolvenční soud rozhodne o přeměně reorganizace v konkurs, jestliže
a) reorganizace byla povolena na návrh dlužníka a ten její přeměnu v konkurs po tomto
povolení navrhl,
b) oprávněná osoba nebo osoba určená schůzí věřitelů nesestaví ve stanovené lhůtě
reorganizační plán ani po jejím případném prodloužení insolvenčním soudem nebo
předložený reorganizační plán vezme zpět, a do 30 dnů poté nebude podán návrh na
svolání schůze věřitelů za účelem rozhodnutí o tom, která jiná osoba má přednostní
právo sestavit reorganizační plán, anebo tato jiná osoba nesestaví ve stanovené lhůtě
reorganizační plán nebo jej vezme zpět,
c) insolvenční soud neschválil reorganizační plán a oprávněným osobám uplynula lhůta k jeho
předložení,
d) v průběhu provádění reorganizačního plánu dlužník neplní své podstatné povinnosti
stanovené tímto plánem nebo ukáže-li se, že podstatnou část tohoto plánu nebude možné plnit,
e) dlužník neplatí řádně a včas úroky podle § 171 odst. 4, nebo v podstatném rozsahu neplní
své jiné splatné peněžité závazky, nebo
f) dlužník po schválení reorganizačního plánu přestal podnikat, ačkoli podle reorganizačního
plánu podnikat měl., nebo
g) dlužník po schválení reorganizačního plánu neuhradil pohledávky za majetkovou
podstatou a pohledávky postavené jim na roveň podle § 348 odst. 1 písm. e).
(2) O přeměně reorganizace v konkurs v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až
c) rozhodne insolvenční soud bez jednání. Své rozhodnutí doručí zvlášť dlužníku,
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navrhovateli reorganizace, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; tyto osoby mohou
proti tomuto rozhodnutí podat odvolání.
(3) O přeměně reorganizace v konkurs podle odstavce 1 písm. d) až f) rozhodne
insolvenční soud po jednání, k němuž předvolá všechny osoby uvedené v odstavci 2; těmto
osobám se rozhodnutí insolvenčního soudu doručuje zvlášť a mohou proti němu podat
odvolání.
(4) O přeměně reorganizace v konkurs nemůže insolvenční soud rozhodnout, jestliže
reorganizační plán byl v podstatných bodech splněn.
(5) Rozhodnutím insolvenčního soudu o přeměně reorganizace v konkurs nastávají
účinky spojené s prohlášením konkursu, pokud insolvenční soud ve svém rozhodnutí
nestanoví podmínky této přeměny jinak. Tímto rozhodnutím se rovněž ruší zákaz započtení
pohledávek uvedený v § 324 odst. 3.
§ 367
(1) Ustanovení tohoto dílu
společenství51) a použijí se na úpadek

zapracovávají

příslušné

předpisy

Evropských

a) banky a spořitelního a úvěrního družstva, poté, kdy jim byla odejmuta licence nebo
povolení podle zvláštních právních předpisů upravujících jejich činnost,
a) banky a spořitelního a úvěrového družstva poté, kdy zanikla licence nebo povolení
podle zvláštních právních předpisů upravujících jejich činnosti,
b) zahraniční banky podnikající na území České republiky na základě jednotné licence podle
zvláštního právního předpisu52),
c) pobočky zahraniční banky jiné než uvedené v písmenu b).
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) je v úpadku, je-li prováděno
a) kolektivní řízení zahájené a sledované správními nebo soudními orgány členského státu
Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jehož cílem je
prodej majetku pod dozorem nebo dohledem těchto orgánů, včetně případů, kdy jsou řízení
ukončena oddlužením nebo jiným obdobným opatřením,
b) opatření, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou finanční situaci osoby a které
může mít vliv na již existující práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost
pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opatření souvisejících s
výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo krácení pohledávek.
(3) Při postupu podle tohoto dílu se použijí, není-li stanoveno jinak a jde-li o úpadek
osob podle odstavce 1 písm. a) a c), též ustanovení ostatních částí zákona a ustanovení
ostatních hlav části druhé zákona, s výjimkou ustanovení upravujících moratorium,
reorganizaci a oddlužení.
§ 373
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Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka
(1) Pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka se pokládají za přihlášené
podle tohoto zákona. Okamžikem přihlášení pohledávky je prohlášení konkursu.
(2) Insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů
ode dne prohlášení konkursu, zaslat každému věřiteli podle odstavce 1 oznámení, ve kterém
uvede
a) že na majetek osoby uvedené v odstavci 1 byl prohlášen konkurs,
b) výši pohledávky dotčeného věřitele za touto osobou, skutečnost, že do této výše se jeho
pohledávka považuje za přihlášenou, a případně charakter jeho pohledávky, především, zda
jde o věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168), věřitele s pohledávkou na
roveň postavenou pohledávce za majetkovou podstatou (§ 169), věřitele s pohledávkou s
právem na uspokojení ze zajištění [§ 2 písm. g)], věřitele s pohledávkou jinak zajištěnou,
věřitele s podřízenou pohledávkou (§ 172 odst. 2) nebo zda je pohledávka spojena s výhradou
vlastnictví k předmětu plnění ze závazkového vztahu; do výše pohledávky se nezapočítává
nárok věřitele na náhradu za pojištěnou pohledávku z Fondu pojištění vkladů, z Garančního
fondu obchodníků s cennými papíry, ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen podle
zvláštního právního předpisu nebo od jiné osoby plnící obdobný účel; výše nároku věřitele
vůči těmto osobám však musí být z oznámení zřejmá, i když k výplatě náhrady již došlo,
c) jakým způsobem, v jaké lhůtě a u koho lze uplatnit námitku proti výši pohledávky, jaké
jsou následky marného uplynutí této lhůty, a informaci o postupu pro případ, že nedojde k
dohodě o výši nebo charakteru pohledávky,
d) místo a termín konání schůze věřitelů,
e) způsob, jakým budou věřitelé dále informováni,
f) případná další opatření.
(3) Věřitelům, kteří mají sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, v
členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zasílá
insolvenční správce oznámení podle odstavce 2 v českém jazyce, opatřené hlavičkou "Výzva
k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!" přeloženou do všech úředních
jazyků Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor.
(4) Věřitel, který nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky
uvedeným v oznámení podle odstavce 2, může proti tomu ve lhůtě 4 měsíců ode dne
prohlášení konkursu uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí,
že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. Ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z
rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie může věřitel uplatnit
námitku, že mu nebylo doručeno oznámení podle odstavce 2. V námitce uvede výši své
pohledávky vůči dlužníku ke dni prohlášení konkursu na majetek dlužníka. K námitce doloží
úředně ověřené kopie případných listin, které osvědčují v námitce tvrzenou výši, den vzniku a
charakter pohledávky, zejména zda jde o pohledávku za majetkovou podstatou (§ 168),
pohledávku na roveň postavenou pohledávce za majetkovou podstatou (§ 169), pohledávku s
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právem na uspokojení ze zajištění [§ 2 písm. g)], pohledávku jinak zajištěnou, nebo zda jde o
podřízenou pohledávku (§ 172 odst. 2), a uvede případnou výhradu vlastnictví.
(5) Věřitel, který má sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v
členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, může
podat námitku podle odstavce 4 v úředním jazyce daného státu. V případě uvedeném v první
větě odstavce 4 musí být námitka opatřena hlavičkou "Podání námitky proti výši pohledávky"
v českém jazyce. V případě uvedeném ve druhé větě odstavce 4 musí být námitka opatřena
hlavičkou "Přihláška pohledávky" v českém jazyce. Je-li mu obsah námitky zřejmý,
insolvenční správce k ní přihlédne, i když není opatřena uvedenou hlavičkou. K později
uplatněné námitce nemusí insolvenční správce přihlédnout, ledaže je zřejmé, že námitka byla
včas odevzdána orgánu, který měl povinnost ji doručit. Insolvenční správce může požadovat,
aby věřitel předložil překlad námitky do českého jazyka.
(6) Věřitel, který uplatnil námitku podle odstavce 4 a který se do 2 měsíců po uplynutí
lhůty uvedené v odstavci 4 nedohodl s insolvenčním správcem písemně na výši nebo
charakteru své pohledávky, může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu
do 3 měsíců po uplynutí lhůty k písemné dohodě; jde o incidenční spor. Nedojde-li žaloba v
této lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce se nad rámec údajů uvedených v účetnictví
dlužníka nepřihlíží.
(7) Jestliže insolvenční soud vyhověl žalobě na určení podle odstavce 6, je insolvenční
správce povinen zaplatit do majetkové podstaty částku odpovídající nákladům sporu, které z
ní byly hrazeny; neučiní-li tak dobrovolně, může se splnění této povinnosti domáhat žalobou
kterýkoli z věřitelů. Povinnosti podle věty první se insolvenční správce zprostí, jestliže
prokáže, že o skutečné výši nebo charakteru pohledávky nevěděl a ani při vynaložení odborné
péče vědět nemohl.
(8) Na Fond pojištění vkladů, Zajišťovací fond družstevních záložen a Garanční fond
obchodníků s cennými papíry se hledí jako na přihlášené věřitele dlužníka s pohledávkou ve
výši stanovené zvláštním právním předpisem. Za přihlášeného věřitele se považuje též
zahraniční osoba, která poskytla náhradu pohledávky za dlužníka z titulu obdobného pojištění
vkladů nebo zákaznického majetku podle práva členského státu Evropské unie nebo jiného
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a na kterou z tohoto důvodu pohledávka přešla.
§ 385
Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka
(1) Pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví dlužníka se pokládají za přihlášené
podle tohoto zákona. Okamžikem přihlášení pohledávky je prohlášení konkursu.
(2) Insolvenční správce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů
ode dne prohlášení konkursu, zaslat každému věřiteli podle odstavce 1 oznámení, ve kterém
uvede
a) že na majetek osoby uvedené v § 379 odst. 1 písm. a) nebo b) byl prohlášen konkurs,
b) výši pohledávky dotčeného věřitele za touto osobou, skutečnost, že do této výše se jeho
pohledávka považuje za přihlášenou, a případně charakter jeho pohledávky, především, zda
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jde o věřitele s pohledávkou za majetkovou podstatou (§ 168), věřitele s pohledávkou na
roveň postavenou pohledávce za majetkovou podstatou (§ 169), věřitele s pohledávkou s
právem na uspokojení ze zajištění [§ 2 písm. g)], věřitele s pohledávkou jinak zajištěnou,
věřitele s podřízenou pohledávkou (§ 172 odst. 2) nebo zda je pohledávka spojena s výhradou
vlastnictví k předmětu plnění ze závazkového vztahu,
c) jakým způsobem, v jaké lhůtě a u koho lze uplatnit námitku proti výši pohledávky, jaké
jsou následky marného uplynutí této lhůty, a informaci o postupu pro případ, že nedojde k
dohodě o výši nebo charakteru pohledávky,
d) v případě pohledávky z pojištění účinky insolvenčního řízení na pojistnou smlouvu, na
jejímž základě tato pohledávka vznikla, zejména datum zániku účinnosti pojistné smlouvy,
včetně práv a povinností vyplývajících pojištěné osobě nebo pojištěným osobám z této
smlouvy,
e) místo a termín konání schůze věřitelů,
f) způsob, jakým budou věřitelé dále informováni,
g) případná další opatření.
(3) Věřitelům, kteří mají sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržují, v
členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, zasílá
insolvenční správce oznámení podle odstavce 2 v českém jazyce, které je opatřeno hlavičkou
"Výzva k předložení námitek ohledně pohledávky. Dodržte lhůty!" přeloženou do všech
úředních jazyků Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor. Jde-li
však o pohledávku z pojištění, musí insolvenční správce zaslat věřiteli oznámení podle
odstavce 2 v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků členského státu Evropské unie
nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, kde má věřitel sídlo, ústředí,
bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje.
(4) Věřitel, který nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky
uvedeným v oznámení podle odstavce 2, může proti tomu ve lhůtě 4 měsíců ode dne
prohlášení konkursu uplatnit u insolvenčního správce písemnou námitku; neučiní-li tak, platí,
že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. Ve lhůtě 3 měsíců ode dne zveřejnění výtahu z
rozhodnutí o prohlášení konkursu v Úředním věstníku Evropské unie může věřitel uplatnit
námitku, že mu nebylo doručeno oznámení podle odstavce 2. V námitce uvede výši své
pohledávky za osobou uvedenou v § 379 odst. 1 písm. a) nebo b) ke dni prohlášení konkursu
na tuto osobu. K námitce doloží úředně ověřené kopie případných listin, které osvědčují v
námitce tvrzenou výši, den vzniku a charakter pohledávky, zejména zda jde o pohledávku za
majetkovou podstatou (§ 168), pohledávku na roveň postavenou pohledávce za majetkovou
podstatou (§ 169), pohledávku s právem na uspokojení ze zajištění [§ 2 písm. g)], pohledávku
jinak zajištěnou nebo zda jde o podřízenou pohledávku (§ 172 odst. 2), a uvede případnou
výhradu vlastnictví. Jde-li o pohledávku podle § 386, nemusí věřitel údaj o přednostním
pořadí při uspokojení uvádět.
(5) Věřitel, který má sídlo, ústředí, bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v
členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, může
podat námitku podle odstavce 4 v úředním jazyce daného státu. V případě uvedeném v první
větě odstavce 4 musí být námitka opatřena hlavičkou "Podání námitky proti výši pohledávky"
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v českém jazyce. V případě uvedeném ve druhé větě odstavce 4 musí být námitka opatřena
hlavičkou "Přihláška pohledávky" v českém jazyce. Je-li mu obsah námitky zřejmý,
insolvenční správce k ní přihlédne, i když není opatřena uvedenou hlavičkou. K později
uplatněné námitce nemusí insolvenční správce přihlédnout, ledaže je zřejmé, že námitka byla
včas odevzdána orgánu, který měl povinnost ji doručit. Insolvenční správce může požadovat,
aby věřitel předložil překlad námitky do českého jazyka.
(6) Věřitel, který uplatnil námitku podle odstavce 4 a který se do 2 měsíců po uplynutí
lhůty uvedené v odstavci 4 nedohodl s insolvenčním správcem písemně na výši nebo
charakteru své pohledávky, může uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu
do 3 měsíců po uplynutí lhůty k písemné dohodě; jde o incidenční spor. Nedojde-li žaloba v
této lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce se nad rámec údajů uvedených v účetnictví
dlužníka nepřihlíží.
(7) Jestliže insolvenční soud vyhověl žalobě na určení podle odstavce 6, je insolvenční
správce povinen zaplatit do majetkové podstaty částku odpovídající nákladům sporu, které z
ní byly hrazeny; neučiní-li tak dobrovolně, může se splnění této povinnosti domáhat žalobou
kterýkoli z věřitelů. Povinnosti podle věty první se insolvenční správce zprostí, jestliže
prokáže, že o skutečné výši nebo charakteru pohledávky nevěděl a ani při vynaložení odborné
péče vědět nemohl.
§ 389
(1) Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho
úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.
(2) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na oddlužení podat.
§ 389
(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho
hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o
a) právnickou osobu, která podle zákona není považována za podnikatele a současně
nemá dluhy z podnikání, nebo
b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.
(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku
oddlužením, jestliže
a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo
b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního
řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308
odst. 1 písm. c) nebo d), anebo
c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.
(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.
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§ 392
1) K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit
a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí
došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil,
b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že
hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.,
(2) V seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé
položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad
obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který
slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje. V písemném souhlasu věřitele podle
odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s
dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.
(3) Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé
dlužníka musí návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat i dlužníkův manžel a výslovně
uvést, že s povolením oddlužení souhlasí; to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen
majetek z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností
dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností
dlužníkova manžela. Všechny podpisy musí být úředně ověřeny.
(2) V písemném souhlasu věřitele podle odstavce 1 písm. c) musí být uvedeno,
jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, podpis dlužníkova manžela na návrhu na
povolení oddlužení se nevyžaduje. Jsou-li zde osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za
účelem splnění oddlužení dar nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné
peněžní dávky, připojí dlužník k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací
smlouvu nebo smlouvu o důchodu; podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně
ověřeny.
(4) Pro označení osob v návrhu na povolení oddlužení a v seznamech k němu
připojených platí § 103 odst. 1 obdobně.
§ 394a
Společný návrh manželů na povolení oddlužení
(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na
povolení oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby
oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda jde
o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu.
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(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné
prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely
schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve
společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně
ověřeny.
(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu
trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení
nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.
§ 395
(1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke
všem okolnostem lze důvodně předpokládat,
a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo
b) že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 %
jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.
(2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže
a) jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto,
nebo
b) dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění
povinností v insolvenčním řízení.
(2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže
dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka
k plnění povinností v insolvenčním řízení.
(3) Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat
zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu
nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu
a) v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové
osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo
b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení
proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové
nebo hospodářské povahy; to neplatí, lze-li na základě dlužníkem prokázaných skutečností
usuzovat na to, že se o nepoctivý záměr nejedná.
(4) (3) Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se doručuje dlužníku,
osobě, která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti
němu může podat pouze osoba, která návrh podala.
§ 397
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(1) Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo
zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje
dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.
(1) Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí
nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník
je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto
otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení
a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník
předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se
doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu
není přípustné.
(2) Insolvenční soud může po rozhodnutí o povolení oddlužení i bez návrhu změnit
své předběžné opatření.
§ 397a
V průběhu oddlužení platí přiměřeně ustanovení § 253 až 260. Práva náležející
podle těchto ustanovení insolvenčnímu správci, vykonává nadále insolvenční správce.
§ 398
(1) Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového
kalendáře.
(2) Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle
ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a zpeněžení majetkové podstaty při
oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové podstaty v konkursu. Není-li dále
stanoveno jinak, při tomto způsobu oddlužení do majetkové podstaty nenáleží majetek, který
dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.
(3) Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let
měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z
nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní
pohledávky29). Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi
nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí
insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku
zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení
zajištění v konkursu.
(4) Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční
soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem
okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění
věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než
hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne
k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků,
k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k
zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů.
Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné
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žádosti insolvenční soud nepřihlíží.
§ 399
(1) Není-li dále stanoveno jinak, platí o hlasovacím právu věřitelů při oddlužení
obdobně § 49 až 53. K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí dochází na
schůzi věřitelů za tím účelem svolané nebo za podmínek stanovených tímto zákonem mimo
schůzi věřitelů; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda doporučují vyhovět žádosti
dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového
kalendáře.
(2) Dlužníku a insolvenčnímu správci doručí insolvenční soud předvolání na schůzi
věřitelů podle odstavce 1 do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti.
Insolvenční správce se na své nebezpečí a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát
zastoupit na schůzi věřitelů podle odstavce 1 jinou osobou; to neplatí, jestliže insolvenční
soud požaduje, aby se insolvenční správce takové schůze zúčastnil osobně. Dlužník je
povinen zúčastnit se takové schůze osobně a zodpovědět dotazy přítomných věřitelů.
(3) Schůzi věřitelů k projednání způsobu oddlužení insolvenční soud nesvolá nebo již
svolanou schůzi věřitelů zruší, jestliže všichni k tomu oprávnění věřitelé hlasovali o přijetí
způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů; obdobně to platí pro hlasování věřitelů o tom, zda
doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení
plněním splátkového kalendáře. Výsledky hlasování v takovém případě zveřejní vyhláškou.
§ 402
(1) Právo hlasovat o způsobu oddlužení mají pouze nezajištění věřitelé, kteří včas
přihlásili svou pohledávku. Zajištění věřitelé nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle
znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota
zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky. Právo hlasovat nemají osoby dlužníkovi blízké a
osoby, které tvoří s dlužníkem koncern21).
(2) Svůj souhlas se způsobem oddlužení není věřitel oprávněn změnit.
(3) O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů
nezajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek; obdobně to platí pro hlasování
věřitelů mimo schůzi věřitelů.
(4) Postup podle odstavců 1 až 3 se obdobně uplatní pro hlasování věřitelů o tom, zda
doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení
plněním splátkového kalendáře.
(5) Jestliže ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská prostou většinu hlasů
nezajištěných věřitelů podle odstavce 3, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud;
učiní tak do skončení schůze věřitelů a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 15 dnů po
zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku v rozhodnutí o schválení oddlužení
(§ 406).
§ 403
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(1) Má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak
odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně před
rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 3
dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku.
(2) Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou
skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení
oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která
rozhodovala o způsobu oddlužení, a v případě uvedeném v § 399 odst. 3 do 10 dnů po
zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k
námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží.
Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením
bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání.
(3) Včas podané námitky podle odstavce 2, uplatněné oprávněnými osobami, projedná
insolvenční soud při jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský
výbor a věřitele, kteří podali námitky.
§ 405
(1) Insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení
vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na
povolení oddlužení; v případě uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o
způsobu oddlužení.
(2) Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem.
(3) Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat
pouze dlužník.
§ 406
(1) Neshledá-li důvody k vydání rozhodnutí podle § 405, insolvenční soud oddlužení
schválí. Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak věřitelé, včetně věřitelů, kteří s
oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.
(2) V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
insolvenční soud
a) uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem,
b) označí majetek, který podle stavu ke dni vydání rozhodnutí náleží do majetkové podstaty,
včetně majetku, který se stane součástí majetkové podstaty podle § 412 odst. 1 písm. b),
c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení
obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se
tito věřitelé s dlužníkem dohodli.
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(3) V rozhodnutí, jímž schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře,
insolvenční soud
a) uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím
insolvenčního správce vždy k určenému dni měsíce částku stanovenou podle § 398 z příjmů,
které získá po schválení oddlužení, a to podle poměru jejich pohledávek určeného v
rozhodnutí. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla uhrazena
nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky schválení
oddlužení,
b) označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání rozhodnutí měl uhradit
první splátku,
c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení
obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se
tito věřitelé s dlužníkem dohodli,
d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem
rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného (dále jen „plátce mzdy dlužníka“), aby po doručení
rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené
srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.
(4) Rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat
pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, nebo věřitel, jehož
námitkám uplatněným podle § 403 odst. 2 insolvenční soud nevyhověl. Proti rozhodnutí o
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož
žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel,
který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.
(5) Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře doručí
insolvenční soud do vlastních rukou také plátci mzdy dlužníka. O právech a povinnostech
plátce mzdy dlužníka po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení platí přiměřeně
ustanovení občanského soudního řádu o plátci mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy
povinného. Částky sražené z dlužníkovy mzdy zasílá plátce mzdy dlužníka insolvenčnímu
správci, a to bez zřetele k tomu, že rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře dosud není v právní moci.
§ 408
(1) O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně
majetku náležejícího do majetkového podstaty v době schválení oddlužení obdobně
ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení konkursu. Dispoziční oprávnění k majetku,
který dlužník získá po schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužník.
(1) O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně
majetku náležícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení obdobně
ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení konkursu, včetně zániku společného
jmění dlužníka a jeho manžela. Jde-li o oddlužení povolené na základě společného
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návrhu manželů (§ 394a), považuje se od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, všechen majetek těchto manželů za majetek
ve společném jmění manželů, které nezaniká.
(2) Dispoziční oprávnění k majetku, který dlužník získá poté, co nastanou účinky
schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty dlužník. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala
takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro
pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté,
co nastanou účinky schválení oddlužení.
(3) Majetek, který slouží k zajištění, insolvenční správce po schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty zpeněží jen na žádost zajištěného věřitele, jestliže
zpeněžením ostatního majetku dojde k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných
věřitelů nebo jestliže zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění.
(2) (4) Poté, co insolvenční správce zpeněží majetek, který podléhá oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty, se v insolvenčním řízení dále postupuje podle ustanovení
tohoto zákona o konečné zprávě a rozvrhu v konkursu.
§ 409
(1) Od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má dispoziční oprávnění k
příjmům, které získá po schválení oddlužení, dlužník. S takto nabytými příjmy je dlužník
povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře.
(2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkového podstaty v době
schválení oddlužení, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění.
(2) Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době
schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat
v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od
právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník;
to neplatí, jde-li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co
nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení,
nenáleží do majetkové podstaty. Výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala
takový majetek, lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro
pohledávky, které nemají být uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté,
co nastanou účinky schválení oddlužení.
(3) Majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí
zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému
věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.
§ 410
(1) Není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za
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trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až 202. Insolvenční správce se na své nebezpečí
a na své náklady (§ 39 odst. 2) může dát zastoupit při přezkumném jednání jinou
osobou; to neplatí, jestliže insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce
přezkumného jednání zúčastnil osobně.
(2) Popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků
schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem,
ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o
zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při
přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto
popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k
podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné
pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.
(3) Jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím
příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen
skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že
pohledávka zanikla nebo je promlčená.
§ 412
(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je
dlužník povinen
a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání
příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své
mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
b) hodnoty získané dědictvím, darem, a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek,
který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu
správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k
mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci
a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,
d) vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6
kalendářních měsíců,
d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6
kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou
dobu předkládání,
e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce
nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu
účinků schválení oddlužení,
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f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody,
g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.
(2) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti
pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor.
(3) Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce,
je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o
vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má
se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví,
uplatnil výhradu soupisu.
§ 414
(1) Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od
placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny.
Učiní tak jen na návrh dlužníka.
(2) Osvobození podle odstavce 1 se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám
se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního
řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit.
(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, které měly
vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu.
(4) Při osvobození dlužníka podle odstavce 1 zůstává zajištěnému věřiteli, který po
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nepožádal o zpeněžení majetku
sloužícího k zajištění pohledávky, zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z
výtěžku zpeněžení tohoto majetku; pohledávek, které se v insolvenčním řízení neuspokojují
(§ 170), se může takto domáhat jen za dobu od skončení insolvenčního řízení.
§ 418
(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo
b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo
c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý
závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo
d) to navrhne dlužník.
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(2) Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1
písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.
(3) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu
řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení
najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je
sledován nepoctivý záměr.
(3) (4) Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud
nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka,
insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí
podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.
(4) (5) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby
uvedené v odstavci 3 odstavci 4.
§ 420
(1) Je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno,
příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu,
která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo.
(2) Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu
dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém
podnikání, dále místo podnikání sídlo, jestliže se liší od bydliště, a identifikační číslo.
(3) Je-li dlužník právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho obchodní
firma nebo název, sídlo a identifikační číslo.
(4) Údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile
nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po
tomto okamžiku; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej
insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.
(5) Neprodleně po ustanovení insolvenčního správce zapíše insolvenční soud údaj
o tom do seznamu dlužníků. Je-li insolvenční správce fyzickou osobou, zapisuje se do
seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, sídlo, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum
narození; je-li insolvenční správce právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho
obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo.
§ 421
(1) V insolvenčním rejstříku insolvenční soud zveřejňuje chronologicky s uvedením
okamžiku vložení tyto písemnosti a informace:
a) rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech,
b) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem
ohledně dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak,
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c) další informace, o kterých tak stanoví tento zákon nebo insolvenční soud.
(2) Podání došlá insolvenčnímu soudu v elektronické podobě a písemnosti pořizované
insolvenčním soudem se do insolvenčního rejstříku vkládají pomocí elektronického přenosu
dat. Ostatní písemnosti a podání se vkládají přenesením jejich obrazové podoby do
insolvenčního rejstříku.
§ 422
(1) Na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání, může insolvenční soud
rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou
v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze podat nejpozději společně
s podáním, o které jde. Takovou žádost lze podat kdykoliv v průběhu insolvenčního
řízení. Jméno a příjmení takové fyzické osoby insolvenční soud v insolvenčním rejstříku
zveřejní vždy.
(2) Nejde-li o fyzickou osobu, která učinila podání, zveřejní se u takové fyzické osoby
v insolvenčním rejstříku jen její jméno a příjmení.
(3) V případě postupu podle odstavců 1 a 2 insolvenční soud připojí ke vkládanému
podání informaci o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.
§ 423
(1)
Do insolvenčního rejstříku se nevkládají podání či jiné písemnosti, které
podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu. Skutečnost, že se v soudním spisu
nachází podání, které z uvedeného důvodu nebylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku, však
musí být v insolvenčním rejstříku vyznačena společně s údaji o charakteru podání; to před
zahájením insolvenčního řízení neplatí pro řízení o návrhu na vyhlášení moratoria.
(2) Do insolvenčního rejstříku se na nezbytně nutnou dobu nevkládají podání či
jiné písemnosti, jejichž okamžité zveřejnění by mařilo účel insolvenčního řízení.
§ 424
(1) Stanoví-li tento zákon, že se písemnost doručuje vyvěšením na úřední desce soudu
a současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku, pokládá se písemnost za doručenou
v okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
(2) Okamžik zveřejnění písemnosti musí být v insolvenčním rejstříku vždy uveden.
§ 431
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) náležitosti výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu, seznamu přihlášených
pohledávek, formuláře přihlášek pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla
pro jejich úschovu a nahlížení do nich, náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti zprávy o
reorganizačním plánu a formuláře návrhu na povolení oddlužení, náležitosti formuláře
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popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
a) náležitosti záznamu podle § 85, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu,
vyrozumění o soupisu, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou
nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, formuláře
přihlášek pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek, pravidla pro jejich
úschovu a nahlížení do nich, náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti reorganizačního
plánu, náležitosti zprávy o reorganizačním plánu, formuláře návrhu na povolení
oddlužení a náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem,
b) způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší
přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem,
c) způsob určení nutných výdajů a odměny členů a náhradníků věřitelského výboru a jejich
nejvyšší přípustnou výši,
d) jednací řád pro insolvenční řízení,
e) formuláře elektronických podání.
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ZMĚNA ZÁKONA O INSOLVENČNÍCH SPRÁVCÍCH
(ve znění zákona č. …/2013 Sb.)
§3
Vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce
(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce vzniká dnem nabytí právní moci
povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“).
(2) Právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je podle zvláštního
právního předpisu finanční institucí se zvláštním režimem2) nebo obchodníkem s cennými
papíry, centrálním depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu
s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem,
anebo dlužníkem, u něhož je bez dalšího přípustná reorganizace podle zvláštního zákona3)
bez ohledu na způsob řešení úpadku tohoto dlužníka jehož úpadek je řešen reorganizací,
nebo jehož roční úhrn čistého obratu podle zvláštního právního předpisu13) za poslední
účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000
Kč, anebo který zaměstnává nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru, vzniká
dnem nabytí právní moci zvláštního povolení nebo zvláštního povolení hostujícího
insolvenčního správce.
(3) Veřejné obchodní společnosti dosud nezapsané v obchodním rejstříku vzniká právo
podle odstavců 1 a 2 dnem zápisu veřejné obchodní společnosti, které bylo vydáno povolení
nebo zvláštní povolení, do obchodního rejstříku.
_____________
13)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§4
Návrh fyzické osoby
(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat
a) její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo
obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní občanství, místo narození, rodné číslo,
a nemá-li rodné číslo, datum narození,
b) označení adresy, která má být jejím sídlem, a
c) evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní
zkoušky insolvenčního správce.
(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí
a) doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),
b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1
písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního
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povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční
společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),
c) doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo
obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě
déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný
orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu4),
d) doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e), a
e) doklad o zaplacení správního poplatku. a
f) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu
insolvenčních správců.
(3) Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné
komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu
auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.
(4) K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložena
ověřená kopie dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické
osoby.
§5
Návrh veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti
(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání
povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat
a) obchodní firmu,
b) sídlo,
c) identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), je-li navrhováno vydání povolení
nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku,
d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a
trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního
orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen
"ohlášený společník"),
e) číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení
ohlášeného společníka.
(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí
a) prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle
§ 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci
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veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí
být úředně ověřen,
b) doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1
písm. c) a,
c) doklad o zaplacení správního poplatku. a
d) prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu
insolvenčních správců.
(3) K návrhu podle odstavce 1 musí být dále připojena společenská smlouva, je-li
navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti dosud
nezapsané v obchodním rejstříku.
§ 5a
Sídlo a provozovna insolvenčního správce
(1) Sídlem insolvenčního správce je místo, ve kterém skutečně a převážně
vykonává činnost.
(2) Je-li insolvenční správce
a) advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů,
b) daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových
poradců,
c) auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů,
d) notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.
(3) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční
společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky
zapsané v obchodním rejstříku.
(4) Provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech
a hodinách (dále jen „úředních hodinách“) insolvenční správce skutečně vykonává
činnost.
(5) Činnost insolvenčního správce může být vykonávána ve více provozovnách,
pokud k nim insolvenční správce má vlastnické nebo užívací právo. V obvodu jednoho
okresního soudu však může mít pouze jednu provozovnu. V obvodu jednoho krajského
soudu může mít insolvenční správce více provozoven. Má-li insolvenční správce
v obvodu jednoho krajského soudu více provozoven, zapíše se do příslušné části
seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze ta provozovna, u které připojil
prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem jako první
v pořadí.
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(6) Jde-li o fyzickou osobu, veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost,
které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 2, zapíše se
do zvláštního seznamu pouze sídlo insolvenčního správce.
(7) Sídlo a provozovna musí být označena jménem, popřípadě jmény, příjmením
a identifikačním číslem insolvenčního správce, který je fyzickou osobou, a obchodní
firmou a identifikačním číslem s uvedením jména, popřípadě jmen a příjmení
ohlášeného společníka insolvenčního správce, který je veřejnou obchodní společností.
(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti o úředních hodinách provozovny,
o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen
zajišťovat v provozovně.
§ 17
Členění a obsah seznamu
(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní.
(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní
společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního
správce, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně
vykonávat činnost insolvenčního správce.
(3) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní
společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního
správce dlužníka podle § 3 odst. 2, a dále hostující insolvenční správci, kteří mají právo
dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3
odst. 2.
(4) V jednotlivých částech seznamu se příslušné osoby zapisují v abecedním pořadí.
§ 17
Členění a obsah seznamu
(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam
hostujících insolvenčních správců.
(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní
společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost
insolvenčního správce.
(3) Obecná část seznamu se vede
a) podle obvodů okresních soudů pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení
úpadku dlužníka oddlužením, a
b) podle obvodů krajských soudů na seznamy insolvenčních správců odborně
zaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.
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(4) Do zvláštní části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní
společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost
insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.
(5) Zvláštní část seznamu se vede pro celé území České republiky.
(6) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní
společností, do seznamu podle odstavce 3 odpovídá počet zápisů
a) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka
oddlužením,
b) počtu ohlášených společníků odborně zaměřených na řešení úpadku dlužníka
konkursem.
(7) Pro účely zápisu osoby insolvenčního správce, která je veřejnou obchodní
společností, do seznamu podle odstavce 4 odpovídá počet zápisů počtu ohlášených
společníků, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka
podle § 3 odst. 2.
(8) Vznikne-li právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost
insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 v jeden den více osobám, zapisují se
tyto osoby v příslušných částech seznamu v abecedním pořadí.
(9) Do seznamu hostujících insolvenčních správců se zapisují osoby, které mají
právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce, a dále
hostující insolvenční správci, kteří mají právo dočasně nebo příležitostně vykonávat
činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2.
Údaje zapisované do seznamu
§ 19
Údaj identifikující insolvenčního správce
(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje
a) jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo,
a není-li přiděleno, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační
číslo poskytnuté správcem základního registru osob4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj
o absolvované odborné praxi,
b) jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma,
sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě
jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození jejího ohlášeného
společníka.,
c) odborné zaměření insolvenčního správce.
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(2) Sídlem insolvenčního správce je adresa zapsaná v seznamu. Insolvenční správce je
povinen uvést jako adresu svého sídla místo, ve kterém skutečně vykonává činnost.
(2) Na základě písemné žádosti insolvenčního správce se do seznamu zapíše
adresa provozovny insolvenčního správce a úřední hodiny, ve kterých bude činnost
vykonávat. Ve své žádosti insolvenční správce uvede datum zahájení výkonu činnosti
v provozovně. K žádosti musí být připojen doklad prokazující právní důvod pro užívání
místa, v němž má insolvenční správce provozovnu; k doložení právního důvodu pro
užívání místa postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, ve které jsou prostory
umístěny, že s umístěním souhlasí.
(3) Je-li insolvenční správce advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané
v seznamu advokátů.
(4) Je-li insolvenční správce daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo
zapsané v seznamu daňových poradců.
(5) Je-li insolvenční správce auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané
v seznamu auditorů.
(6) Je-li insolvenční správce notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu,
do kterého byl jmenován.
(7) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční
společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané
v obchodním rejstříku.
§ 27
(1) Na základě oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace ministerstvo
bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do obecné části seznamu.
(2) Na základě oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po
předložení dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o
bezpečnostní způsobilosti ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do
zvláštní části seznamu.
(3) Oznámení podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat také označení adresy pro doručování
na území České republiky.
(4) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému v posledních 5
letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 27
(1) Ministerstvo bezodkladně zapíše státního příslušníka členského státu do
seznamu hostujících insolvenčních správců na základě:
a) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace,
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b) oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace a po předložení
dokladu o bezpečnostní způsobilosti podle zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti.
(2) Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat také označení adresy pro
doručování na území České republiky.
(3) Do seznamu nebude zapsán státní příslušník členského státu, kterému
v posledních 5 letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.
§ 28
(1) Pro zápis zahraniční společnosti do obecné části seznamu platí ustanovení § 27 odst. 1
a 3 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve
vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.
(2) Pro zápis zahraniční společnosti do zvláštní části seznamu platí ustanovení § 27 odst. 2
a 3 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace se použije ve
vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.
(3) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5 letech zaniklo
právo na základě rozhodnutí podle § 34.

§ 28
(1) Pro zápis zahraniční společnosti do seznamu hostujících insolvenčních
správců platí ustanovení § 27 odst. 1 a 2 obdobně s tím, že ustanovení § 36a zákona
o uznávání odborné kvalifikace se použije ve vztahu k zahraniční společnosti přiměřeně.
(2) Do seznamu nebude zapsána zahraniční společnost, které v posledních 5
letech zaniklo právo na základě rozhodnutí podle § 34.
§ 29
Zápis do seznamu
(1) U hostujícího insolvenčního správce se do seznamu hostujících insolvenčních
správců zapisuje
a) údaj identifikující hostujícího insolvenčního správce,
b) údaj o dokladu potvrzujícím, že je uchazeč usazen v členském státě původu13),
c) den zápisu do seznamu,
d) údaj o pozastavení práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce,
e) údaj o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce a
f) změna údajů zapsaných podle písmen a) až d).;
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g) údaj o bezpečnostní způsobilosti podle zákona upravujícího ochranu utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilost.
(2) Pro zápis údajů podle odstavce 1 písm. d) a e) platí § 21 a § 22 obdobně.

§ 36
(1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími
insolvenčními správci.
(2) Ministerstvo
a) dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky
pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,
b) zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem
odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém
insolvenční správce skutečně a převážně vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná
v seznamu je místem, ve kterém skutečně ve vymezených úředních hodinách vykonává
činnost, a
c) prověřuje skutečnosti, které mohou vést k postupu podle § 13 odst. 2 písm. b) nebo § 34
písm. b).
§ 36b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že
a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,
b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad
o změně tohoto údaje podle § 14 odst. 2,
c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14 odst. 3, nebo
d) neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost podle § 19 odst. 2.
d) v rozporu s § 19 odst. 2 neuvede
1. jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost, nebo
2. jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost ve
vymezených úředních hodinách.
(2) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že
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a) neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,
b) neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad
o změně tohoto údaje podle § 35 odst. 2, nebo
c) nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 35 odst. 3.
(3) Za správní delikt se uloží
a) napomenutí nebo pokuta do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),
nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c),
b) napomenutí nebo pokuta do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a)
nebo d) nebo odstavce 2 písm. a).
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