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Abstrakt 

Vo svojej práci sa zaoberám spôsobmi riešenia úpadku právnickej osoby podľa zákona 

platného v Českej republike – Insolvenčný zákon, teda zákon č. 182/2006 Zb. Ide 

predovšetkým o nový právny predpis, ktorý by mal zaznamenať zásadné zmeny v úpadkovom 

práve. V práci sú následne uvedené konkrétne spôsoby riešenia úpadku právnickej osoby – 

konkurz a reorganizácia. V širšom rozsahu sa venuje reorganizácii právnickej osoby ako 

novému  sanačnému spôsobu. Nezabúdam pritom ani na konkurz, ktorý sa v novej úprave 

zásadne nelíši od  predošlej právnej úpravy. V prílohách uvádzam krátky štatistický prehľad 

konkurzov a reorganizácií. 

 

Kľúčové slová: úpadok, spôsoby úpadku, veriteľ, dlţník, insolvenčný register,   insolvenčný 

správca, reorganizácia  

 

Abstract 

 In my thesis deals with the ways of solving bankruptcy a legal person under the bankruptcy 

law in the Czech Republic –The Act of bankruptcy, No 182/2006 Coll. These are the new law, 

which should record significant changes in bankruptcy law. In the text are then listed specific 

ways of addressing the decline of the legal person - bankruptcy and reorganization. The more 

widely  is oriented  to the reorganization of a legal person, as a new rehabilitation approach.   

I do not forget, neither on  bankruptcy which are not  fundamentally different from previous 

legislation.  In notes is set  brief statistical overview of the bankruptcy and reorganization. 

 

Key Words: bankruptcy, solutinos of bankruptcy, debetor, kreditor, insolvency register, 

insolvency trustee, reorganization 
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Úvod 

Úpadkové právo  v Českej republike (ďalej len ,,ČR‘‘) prechádza v poslednej dobe 

prudkým vývojom a viacerými problémami, na ktoré reagovali zákonodarcovia legislatívnymi 

zmenami pôvodných zákonov a odborná verejnosť radou článkov. 

Vo svojej bakalárskej práci by som chcela priblíţiť Zákon o úpadku a spôsoboch jeho 

riešenia tzv. ,,insolvenčný zákon‘‘ č. 182/2006 Zb. (ďalej len ,,InsZ‘‘), ktorý v ČR nadobudol 

účinnosť 1.1. 2008. InsZ nahradil  zákon č. 328/1991 Zb., o konkurze  a vyrovnaní (ďalej len 

,,ZKV‘‘), ktorý bol veľakrát novelizovaný  a  kritizovaný pre svoju nezrozumiteľnosť. Pre 

konania, ktoré boli zahájené pred týmto dátumom, zostáva platná právna úprava obsiahnutá 

 v  ZKV, ktorý stál na odlišných princípoch a pojmoch.  

Nový InsZ zásadným spôsobom mení právne  prostredie, v ktorom sa  riešia situácie 

dlţníka, ktorý sa ocitol v úpadku. Od nového zákona si podnikatelia aj justičné orgány 

sľubujú zrýchlenie a sprehľadnenie konkurzov, reorganizácie či byrokracie. 

 Za cieľ mojej bakalárskej práce som si dala priblíţiť moţné spôsoby riešenia  úpadku 

právnickej osoby podľa vyššie uvedeného zákona. Predovšetkým aspekty konkurzného 

konania a  reorganizácie, ich úspešnosť, transparentnosť, rýchlosť a efektívnosť 

v insolvenčnom riadení. Rýchlosťou je myslené rýchlejšie riešenie vzťahu dlţníka s veriteľmi, 

transparentnosťou - moţnosť sledovať všetko dôleţité o insolvenčných riadeniach (ďalej len 

,,InsR‘‘) v insolvenčnom registri, čo je výhodné pre tých, ktorí nechcú prísť o svoje pravá 

a chcú ovplyvňovať InsR. Efektivita prináša nové cesty pre dlţníkov, prísľub 

uspokojivejšieho riešenia pre veriteľov, ozdravenie ekonomického prostredia a právnych 

vzťahov medzi dlţníkmi a veriteľmi. Zodpovednosť je dôleţitá, pretoţe kaţdé súdne riadenie 

znamená určité riziko pre všetkých zúčastnených. 

 Ďalším cieľom je upozorniť na niektoré problémy súvisiace s riešením úpadku 

právnickej osoby, uviesť vlastný názor na danú problematiku a pokúsiť sa o vlastné úvahy. 

Posledným cieľom je pripraviť štatistický prehľad rokov 2008-2009 o povolených 

konkurzoch a reorganizáciách. 
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1. Insolvenčný zákon 

InsZ nadobudol platnosť 1. januára 2008 podľa vzoru predtým pôsobiaceho  ZKV 

platného odo dňa 11. júla 1991. ZKV nutne potreboval novelizáciu, pretoţe prakticky 

neumoţňoval iné riešenie dlţníkovho úpadku, neţ predaj jeho majetku. Zákon teraz  

formuluje moţné právne riešenia pre prípady, kedy dlţník nemá dostatok majetku na to, aby 

uhradil svoje dlhy, a pretoţe má viacej veriteľov, nastal medzi nimi boj. Boj  o to, kto bude 

prvý a vytlčie z dlţníka čo najviac. Ak je majetok malý, mohlo by sa logicky stať, ţe 

pohľadávky jedných veriteľov budú uspokojené úplne, iných vôbec, preto je tu InsZ. 

Popísanú situáciu zákon rieši tak, ţe v podstate zablokuje dlţníka. Za týmto účelom zákon 

sleduje ďalšie ciele. Snaţí sa  totiţ udrţať u podnikateľov  ich podnik  fungujúci a v celku, čo 

môţe jeho hodnotu zvýšiť. Takýmto spôsobom  zákon vlastne chce  uspokojiť veriteľov,  

zohľadniť ich postavenie a súčasne neničí dlţníka a jeho moţnosti ďalšieho podnikania. 

Jednoducho InsZ ponúka veriteľom a dlţníkovi moţné, spravodlivé a kolektívne riešenie 

dlţníkovho úpadku a zaistiť si tak pre budúcnosť oslobodenie od ostatných dlhov. [17] 

V úpadku sa môţe ocitnúť ktokoľvek - občan, obchodná spoločnosť, štátny podnik, 

občianske zdruţenie, druţstvo a podobne. Avšak postup InsZ nie je moţný napríklad voči 

štátu a jeho inštitúciám, krajom, Českej národnej banke a niektorým ďalším subjektom. [4] 

 

1.1 Zámer zákona 

Hlavným cieľom zákona č. 182/2006 Zb., je umoţniť kolektívne uspokojenie 

veriteľov dlţníka, ktorý je v úpadku, a to  speňaţením jeho majetku alebo vyriešením jeho 

majetkových pomerov iným spôsobom prijateľným pre veriteľov. V kaţdom prípade však tak, 

aby bola miera uspokojenia veriteľov pokiaľ moţno čo najväčšia. Zákon má nepriamo 

nabádať k riešeniu majetkových pomerov dlţníka, ktorému hrozí  úpadok, iným spôsobom 

smerujúcim k predchádzaniu úpadku. Ma tieţ chrániť osoby, ktoré majú s úpadcom právne 

vzťahy spôsobom, ktorý pokiaľ moţno čo najmenej zasiahne do ich práv a oprávnených 

záujmov existujúcich pred úpadkom a súčasne tak, aby zároveň táto ochrana nezasiahla do 

práv a záujmov iných osôb, ktoré majú s úpadcom právne vzťahy. [4] 
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1.2 Úpadok 

Sám pojem úpadok či bankrot sa pouţíva pre označenie stavu, „kedy hospodársky subjekt 

nemôţe vyrovnať svoje záväzky, pretoţe aktívne zloţky jeho majetku sú niţšie ako platobné 

povinnosti“
1
. [6]  

Úpadok nie je zákonom chápaný ako statický stav a nastáva vtedy, ak má právnická 

osoba (ďalej len ,,PO“) alebo fyzická osoba (ďalej len ,,FO“) viac veriteľov a dlhy, ktoré sú 

aspoň 1 mesiac po lehote splatnosti  a je zjavné, ţe v budúcnosti ich  nebude moţné plniť
2
. 

 

Zákon pozná dve definície úpadku dlţníka: 

 

1. Dlžník nie je schopný plniť svoje peňažité záväzky, ak: 

 zastavil platby podstatnej časti svojich peňaţitých záväzkov, alebo 

 ich neplní po dobu dlhšiu 3 mesiacov po lehote splatnosti, alebo 

 nie je moţné dosiahnuť uspokojenie niektorej zo splatných peňaţitých pohľadávok.    

Tento variant sa týka tak PO, FO – podnikateľa ako aj FO - nepodnikateľa. 

Platobnou neschopnosťou FO – nepodnikateľa sa pre účely tejto práce  nebudem zaoberať. 

2. Dlžník, ktorý je PO alebo FO podnikateľ – je v úpadku aj vtedy, ak je predlžený 

tzn.: 

 má viac veriteľov  

  a súhrn jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku. 

Tento 2. variant sa týka LEN PO a FO - podnikateľa. To znamená FO – nepodnikateľa 

nie. Pri stanovení hodnoty dlţníkovho majetku sa prihliada tieţ k ďalšej správe jeho majetku, 

prípadne k ďalšej prevádzke jeho podniku, ak sa dá predpokladať, ţe dlţník bude môcť 

v správe svojho majetku alebo prevádzke podniku pokračovať. [10]   

Hroziaci úpadok právnickej osoby 

O hroziacom úpadku  hovoríme vtedy,  ak je odôvodnene predpokladať, ţe dlţník 

nebude schopný riadne a včas splniť podstatnú časť svojich záväzkov. 

 Následne v práci uvádzam priebeh InsR podľa obr. 1 uvedeného niţšie v texte. 

                                                 

1
 NOVÁK, M. Formy a řešení úpadku. Praha: Vysoká škola ekonomická Praha, 2004. 7 s.  

ISBN: 80-245-0710-2. 

2
 §3 ods.3 InsZ,  zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
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Obr. 1 Priebeh insolvenčného riadenia [14] 

1.3 Procesné subjekty podľa insolvenčného zákona 

Patria sem: 

 insolvenčný súd, 

 dlţník,  

 veritelia, 

 insolvenčný správca, prípadne ďalší správcovia, 

 štátne zastupiteľstvo,  

 likvidátor dlţníka. [10]   

 

1.3.1 Insolvenčný súd 

 

Insolvenčný súd (ďalej  len ,,InsSúd‘‘) patrí medzi procesné subjekty InsR, kde 

vystupuje v pozícii orgánu, ktorý má oprávnenie vydávať rozhodnutia a tieţ priebeţne 

vykonávať dohľad nad postupom a činnosťou ostatných procesných subjektov
3
. 

  je  to výlučne krajský súd (v krajských mestách),  

                                                 
3
 §9 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
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 rozhoduje o procesných otázkach, predovšetkým otázkach riadenia ako je napr. 

ustanovenie insolvenčného správcu, 

 z dozorcovských právomoci InsSúdu uvádzam napr. dozor nad insolvenčným 

správcom,  

 ďalej z rozhodovacej právomoci súdu spomeniem tieto  rozhodnutia: 

 o úpadku, 

 o spôsobe riešenia úpadku,  

 o rozvrhu a pod. . [16]    

1.3.2 Dlžník  

Aby sme mohli hovoriť o dlţníkovi, ktorý je v úpadku a jeho majetkové pomery budú 

usporiadané k pomernému uspokojeniu jeho veriteľov, je potrebné definovať pojem dlţník. 

Právnická osoba je organizácia osôb alebo majetku, ktorá sa vytvára na určitý účel. Obvykle 

je to podnik, organizácia, nadácia, ktorá je spôsobilá k právam a povinnostiam, má teda 

právnu subjektivitu
4
. Právna subjektivita PO sa chápe ako celok - spôsobilosť mať práva  

a povinnosti je spojená so spôsobilosťou na právne úkony, začína ich vznikom a končí 

zánikom. PO majú právnu subjektivitu vymedzenú. Závisí od toho, aké konkrétne úlohy plní 

 a aké má ciele.  

Právne úkony v mene PO vykonávajú jej jednotlivé štatutárne orgány: 

 u verejnej obchodnej spoločnosti –  niektorý zo spoločníkov, 

 u komanditnej spoločnosti – komplementár (1 alebo viac spoločníkov, ručia za 

záväzky spoločnosti celým svojím majetkom), 

 u akciovej spoločnosti – predstavenstvo (tvoria ho najmenej 3 členovia 

predstavenstva),  

  u spoločnosti s ručením obmedzeným – jeden alebo viac jednateľov,  

  u druţstva – predstavenstvo – riadi činnosť druţstva a rozhoduje o všetkých  

záleţitostiach druţstva. [10]   

 

1.3.3 Veritelia a uplatňovanie pohľadávok 

Veriteľov rozdeľujeme z dvoch hľadísk: 

 či musia podať prihlášku pohľadávky alebo svoje nároky uplatňujú iným spôsobom, 

                                                 
4
 § 2 odst. 2 zákon  č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník 
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 či môţu byť uspokojený uţ v priebehu riadenia  alebo aţ v jeho závere. 

 

1. veritelia pohľadávok za podstatu - najvýhodnejší, pohľadávky vznikajú aţ po zahájení 

InsR a v dôsledku jeho existencie; dajú sa uspokojiť kedykoľvek behom riadenia 

(napr. odmena InsS), 

2. zaistení veritelia – uplatňujú svoje pohľadávky prihláškou, pohľadávka je zaistená, 

veritelia sú prednostne uspokojení z výťaţku predmetu zaistenia,  

3. pohľadávky postavené na rovnakú úroveň pohľadávkam za podstatu – patria sem napr. 

pracovnoprávne pohľadávky dlţníkových zamestnancov
5
. [4] 

Orgány veriteľov 

Patrí sem schôdza veriteľov, ktorú  zvoláva a riadi InsSúd. Zvoláva ju z vlastnej 

iniciatívy na návrh InsS, veriteľského výboru alebo aspoň 2 veriteľov, ktorých pohľadávky 

činia aspoň desatinu prihlásených pohľadávok. Schôdzi veriteľov náleţí voľba a odvolanie 

členov veriteľského výboru a jeho náhradníkov alebo zástupcu veriteľov. Predmetom jednania 

prvej schôdze veriteľov je vţdy voľba veriteľského výboru. [4] 

 Hlasovacie právo:  1 Kč = 1 hlas.  

A ďalej veriteľský výbor: 

,,Je  to veriteľský orgán, ktorý bol zvolený na schôdzi veriteľov, pokiaľ počet 

veriteľov presahuje 50, sú povinní ustanoviť veriteľský výbor, v prípade niţšieho počtu 

veriteľov záleţí na ich rozhodnutí, či veriteľský výbor ustanovia, alebo či si namiesto neho 

zvolia svojho zástupcu. Domnievam sa, ţe veriteľský výbor je namieste, i keď je veriteľov 

menej, a to predovšetkým vtedy, ak sa ich nároky opierajú o iné právne skutočnosti, alebo ak 

hrozí nebezpečenstvo, ţe medzi nimi môţe dôjsť k stretu záujmov. Veriteľský výbor následne 

plní kontrolnú funkciu nie len voči správcovi, ale je zárukou i pre ostatných veriteľov, ţe 

nedôjde k skráteniu ich práv’’
 6

. [15] Volí ho schôdza veriteľov a má 3 aţ 7 členov. 

Hlavné činnosti:  

 dozor nad činnosťou InsS (vrátane moţnosti odvolania),  

 schvaľuje zmluvy o úverovom financovaní,  

 schvaľuje výdaje InsS, 

 môţe nahliadať do účtovníctva a písomnosti dlţníka,  

 môţe rozhodovať o overení účtovnej uzávierky audítorom. 

                                                 
5
 § 165- 169 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 

6
 Choděra O.: Věřitelský výbor a advokáti, Konkurzní noviny, 2001, č. 13-14 
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Zástupca veriteľov – pokiaľ  nie je voľba veriteľského výboru povinná. 

1.3.4 Predbežný a insolvenčný správca 

InsSúd totiţ  ustanoví insolvenčného správcu (ďalej ,,InsS‘‘) najneskôr v rozhodnutí 

o úpadku, avšak za podmienok stanovených zákonom môţe súd ustanoviť pred rozhodnutím 

o úpadku predbeţného insolvenčného správcu. Tento predbeţný správca vykonáva  pred 

rozhodnutím o úpadku činnosti stanovené  InsZ a InsSúdom. InsS ustanovený v rozhodnutí 

o úpadku nadväzuje na činnosti predbeţného správcu, ak bol ustanovený. Ak nejde 

v rozhodnutí o úpadku o rovnakú osobu, je predbeţný správca povinný podať InsS úplné 

informácie o svojej predchádzajúcej činnosti. Zahájením InsR prechádzajú na InsS oprávnenia 

nakladať s majetkovou podstatou, ako aj výkon práv a  plnenie povinností, ktoré patria 

dlţníkovi, pokiaľ súvisia s majetkovou podstatou. Majetkovú podstatu tvorí predovšetkým 

podnik, peňaţné prostriedky, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, tieţ 

nehmotný majetok a ďalšie práva a iné majetkové hodnoty, ak majú peniazmi oceniteľnú 

hodnotu
7
. [4] 

InsS zodpovedá za škodu alebo inú ujmu, ktorú spôsobil dlţníkovi, veriteľom pri 

výkone svojej funkcie. InsS sa ustanovuje zo zoznamu insolvenčných správcov, ktorý vedie 

Ministerstvo spravodlivosti ČR. [12]   

1.3.5 Štátne zastupiteľstvo 

Štátne zastupiteľstvo, ktoré vstúpilo do InsR alebo incidenčného sporu – je  napr. spor 

o pravosť, výšku alebo poradie prihlásených pohľadávok. 

1.3.6 Likvidátor dlžníka 

Likvidácia je zákonom riadený postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu 

majetkových vzťahov zanikajúcej právnickej osoby. Likvidáciu podniku môţe vykonať len 

likvidátor. Likvidátor je osoba, na ktorého prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu 

v rozsahu obmedzenom na likvidáciu spoločnosti. V InsR  likvidátor vykonáva svoju 

pôsobnosť v rozsahu v akom neprešla na InsS. [10]   

 

 

 
                                                 
7
  §205 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
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2. Zverejňovanie a doručovanie v insolvenčnom riadení 

V InsR sú väčsinou písomností (napr. rozhodnutie, vyrozumenie) doručované  

vyvesením na úradnej doske InsSúdu a jej súčasným zverejnením v insolvenčnom registri 

(ďalej len ,,doručenie vyhláškou‘‘). Spolu s vyhláškou o zahájení InsR sa dlţníkovi doručuje 

tieţ InsN spolu s výzvou, aby sa  k nemu dlţník vyjadril. 

 

2.1  Insolvenčný register  

Insolvenčný register (ďalej len ,,InsReg‘‘) je novým informačným systémom verejnej 

správy spravovaný Ministerstvom spravodlivosti ČR. 

Je to verejne prístupný zoznam, ktorý obsahuje všetky rozhodnutia InsSúdu vydané v InsR. 

Sú v ňom zákonom stanovené informácie o dlţníkoch a InsS s ohľadom na ochranu osobných 

údajov. Jeho prostredníctvom sa doručuje väčšina súdnych rozhodnutí. 

 Nájdeme v ňom napr.: 

 všetky rozhodnutia InsSúdu vydané v InsR, 

 zákonom stanovené informácie o InsS, 

 zákonom stanovené informácie o dlţníkoch. 

 

V InsReg (viď príloha č. 1) sa dajú vyhľadať len dlţníci, proti ktorým bolo zahájené InsR po 

 1. januári 2008. 

InsReg obsahuje  napr. tieto údaje: 

- priezvisko/ názov firmy, 

- meno fyzickej osoby, 

- IČ, 

- dátum narodenia, 

- rodné číslo fyzickej osoby, 

- spisovú značku,  

 - stav riadenia – z ponuky si moţno vybrať aktuálny stav napr. moratórium,  

- akcia – z uvedenej ponuky si moţno vybrať napr. ţiadosť o určenie InsS, späť vzatie 

prihlásenej pohľadávky atď. Dlţníka, proti ktorému bolo zahájené konkurzné či vyrovnávacie 

riadenie pred 1. januárom 2008 je moţno vyhľadať v evidencii  úpadcov (viď príloha č. 2), 

ktorá beţí súčasne s InsRegistrom. [18]   

Písomnosť doručuje InsSúd zvlášť nasledujúcim osobám: 

 dlţníkovi,  
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 InsS, 

 veriteľskému výboru, 

 osobám, o ktorých rozhoduje InsSúd (prihlasovateľ prihlášky pohľadávky), 

 osobám, ktoré majú v InsR  niečo osobne vykonať (napr. likvidátor), 

 štátnemu zastupiteľstvu. 

S účinnosťou od 1. júla 2009 má InsSúd doručovať písomnosti určené InsS 

prednostne, a to elektronicky do jeho dátovej schránky (je to elektronické úloţisko určené 

k doručovaniu a k prevádzaniu úkonov voči orgánom verejnej správy zriaďovanej 

a spravovanej Ministerstvom vnútra ČR). Len pokiaľ doručenie do dátovej schránky nie je 

moţné, doručuje sa poštou na adresu sídla InsS. Obdobná situácia platí pri doručovaní 

veriteľskému výboru. InsSúd prednostne doručuje písomnosti do dátovej schránky predsedu 

veriteľského výboru. Elektronicky sa ďalej táto uvedená vyhláška doručuje príslušným 

orgánom štátnej správy a ďalším subjektom (napr. úrad práce, finančný úrad)
8
. 

 

Vyhláška súdu o zahájení InsR obsahuje: 

- označenie InsSúdu, ktorý ju vydal,  

- označenie insolvenčného navrhovateľa, 

- označenie dlţníka,  

- údaj o okamihu jeho zverejnenia v InsReg, 

- meno a priezvisko osoby, ktorá ju vydala a deň vydania.  

3. Insolvenčné riadenie  

InsR sa zahajuje na insolvenčný návrh (ďalej len ,,InsN“). Je dôleţité predloţiť ho 

s potrebným počtom rovnopisov tak, aby jeden zostal InsSúdu a aby kaţdý, komu sa 

doručuje, jeden rovnopis obdrţal. Insolvenčný navrhovateľ (dlţník, veriteľ) je povinný k InsN 

pripojiť predpísané prílohy a dôkazy, ktorých sa dovoláva. Prílohy a listiny nie sú súčasťou 

InsN. Jediným cieľom insolvenčného práva vo vzťahu k obchodným spoločnostiam má byť 

zniţovanie nákladov na kapitál, čoho právo najlepšie dosiahne tým, ţe bude maximalizovať 

uspokojenie veriteľov v InsR. [9] 

 

InsN je oprávnený podať: 

- dlţník sám na seba (viď príloha č. 3),   

-  alebo niektorý z jeho veriteľov. 

                                                 
8
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Pokiaľ návrh podá dlţník sám na seba, musí uviesť, prečo si myslí, ţe je v úpadku. Ďalej 

môţe dlţník v návrhu uviesť ako má byť podľa jeho názoru úpadok riešený. 

Ak podá InsN dlţník je k nemu povinný pripojiť: 

 

 zoznam majetku vrátane svojich pohľadávok s uvedením svojich dlţníkov, 

 zoznam svojich záväzkov s  uvedením svojich veriteľov, 

 zoznam svojich zamestnancov, 

 listiny, ktoré dokladajú úpadok alebo hroziaci úpadok
9
. 

Návrh môţe podať aj veriteľ. Uvádza v ňom, prečo si myslí, ţe sa  dlţník nachádza 

v úpadku a spolu s ním doloţí dôkazy, ţe má voči dlţníkovi splatnú pohľadávku a  pripojí aj 

prihlášku svojej pohľadávky. Či uţ podá InsN dlţník alebo niektorý z jeho veriteľov, musí 

byť jasné, kto je navrhovateľ a kto dlţník a prečo existuje predpoklad úpadku alebo 

hroziaceho úpadku. Návrh musí smerovať na krajský súd, v ktorého  obvode má sídlo alebo 

bydlisko dlţník. [4]   

InsN je  bez zbytočného odkladu povinný  podať: 

 štatutárny orgán právnickej osoby - je orgán konajúci menom spoločnosti 

a obstarávajúci záleţitosti spojené s beţným chodom právnickej osoby, 

 likvidátor dlţníka len čo zistí, ţe sa PO nachádza v úpadku. [17]  

Zásady InsR: 

 zamedzenie straty hodnoty majetku úpadcu v období bezprostredne pred začatím 

konania a počas konania, 

 InsR musí byť vedené tak, aby ţiadny z účastníkov nebol nespravodlivo poškodený 

alebo nedovolene zvýhodnený, a aby sa dosiahlo rýchleho, hospodárneho a čo 

najvyššieho uspokojenia veriteľov, 

 veritelia, ktorí majú podľa tohto zákona zásadne rovnaké alebo obdobné postavenie, 

majú v InsR rovnaké  moţnosti, 

 ak zákon nestanoví inak, nejde práva veriteľa nadobudnúť v dobrej viere pred 

zahájením InsR, či obmedziť rozhodnutím InsSúdu ani postupom InsS, 

 veritelia sú povinní zdrţať sa jednania smerujúceho k uspokojeniu  ich pohľadávok 

mimo InsR, 

                                                 
9
 §104 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 



  - 13 - 

 

 zvýšenie štandardov zodpovednosti všetkých strán zúčastnených v konaní, najmä však  

správcov, 

 odstránenie alebo zmenšenie priestoru pre korupciu
10

. 

3.1  Účinky spojené so zahájením insolvenčného riadenia 

Účinky zahájenia InsR nastavajú okamihom zverejnenia vyhlášky, ktorou sa oznamuje 

zahájenie InsR v InsReg a trvajú zásadne do skončenia InsR, alebo ak ide o reorganizáciu – 

do schválenia reorganizačného plánu. 

So zahájením InsR sú spojené tieto účinky: 

 pohľadávky a iné práva tykajúce sa majetkovej podstaty nemôţu byť uplatnené 

ţalobou, 

 právo na uspokojenie zo zaistenia, ktoré sa týka majetku vo vlastníctve dlţníka alebo 

majetku patriaceho do majetkovej podstaty, ide uplatniť a nanovo nadobudnúť len za 

podmienok stanovených v InsZ. 

 

3.2 Prihláška pohľadávky a jej preskúmanie 

InsSúd vyzve veriteľov, ktorí chcú svoje pohľadávky uplatniť v  InsR, aby podali 

prihlášku pohľadávky. Prihlášky pohľadávok na základe výzvy môţu veritelia podávať aţ do 

rozhodnutia o úpadku (viď príloha č. 4). Pohľadávku, ktorú si veriteľ nárokuje v prihláške, je 

vţdy nutné vyčísliť v peniazoch a to aj v prípade, ţe si nárokuje pohľadávku nepeňaţitú 

(budovu, pozemok atď.). Následne je potrebné uviesť  či je pohľadávka vykonateľná alebo 

nie.   

 

Vykonateľná pohľadávka znamená predovšetkým: 

- platobný rozkaz, šekový platobný rozkaz, rozsudok, 

- exekútorský zápis podľa zákona č. 102/2001 Zb., exekučný poriadok, 

- platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov atď.  

Prihlásené pohľadávky tých veriteľov, ktorí svoje pohľadávky prihlásili v stanovenej lehote 

sú preskúmané na  prieskumnom jednaní.  

 

Výsledok prieskumného jednania pre veriteľov spočíva buď v : 

- zistení jeho pohľadávky, 

- popretí pohľadávky. 
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 Pohľadávka môţe byť popretá dlţníkom a InsS, veritelia na to právo nemajú. Popretá môţe 

byť výška pohľadávky (výška je zvyčajne menšia), poradie pohľadávky alebo pravosť 

pohľadávky (pohľadávka neexistuje). [10] 

 

3.3 Moratórium 

Zmyslom inštitútu moratória je poskytnúť dlţníkovi moţnosť, aby sa s veriteľmi 

vyrovnal ešte pred prebehnutím celého InsR, a to tým, ţe po dobu trvania moratória nie je 

moţné vydať rozhodnutie o úpadku.  

Návrh InsSúdu na vyhlásenie moratória môţe dlžník, ktorý je podnikateľom podať: 

  do 7 dní od podania InsN. 

Ak ide o InsN  podaný veriteľom: 

 do 15 dní od jeho doručenia InsSúdom
11

. 

Moratórium je účinné od okamihu zverejnenia rozhodnutia o jeho vyhlásení v InsReg a jeho 

účinky sú: 

 nie je moţné vydať rozhodnutie o úpadku, 

 zostávajú zachované účinky spojené so zahájením InsR.  

 

Nakladanie s majetkovou podstatou  v období trvania moratória: 

 záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním výroby podniku, ktoré vznikli 

v posledných 30 dňoch pred vyhlásením moratória alebo po ňom je dlţník počas  

trvania moratória oprávnený hradiť prednostne, pred skôr splatnými záväzkami,  

 zmluvy na dodávky energií a surovín, ako i ďalšie zmluvy o dodávkach tovaru 

a sluţieb, ktoré ku dňu vyhlásenia moratória trvali aspoň počas 3 mesiacov, nemôţe 

druhý účastník zmluvy počas trvania moratória vypovedať alebo od nich odstúpiť. 

Moratórium trvá po lehotu uvedenú v návrhu na moratórium, najdlhšie však  3 mesiace 

a zaniká: 

 uplynutím lehoty, na ktorú bolo vyhlásené, 

 rozhodnutím InsSúdu o jeho zrušení.   
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3.4 Späťvzatie insolvenčného návrhu  

Insolvenčný navrhovateľ môţe vziať InsN späť aţ do vydania rozhodnutia o úpadku. 

Veriteľ, ktorý vzal návrh späť, ho môţe pre tú istú pohľadávku znovu podať aţ po šiestich 

mesiacoch. 

 

4. Rozhodnutie o úpadku 

Ak je osvedčovaním alebo dokazovaním zistené, ţe dlţník je v úpadku, alebo ţe mu 

úpadok hrozí vydá InsSúd rozhodnutie o úpadku.  

Rozhodnutie o úpadku musí obsahovať: 

 výrok o tom, ţe sa zisťuje úpadok dlţníka alebo jeho hroziaci úpadok, 

 výrok, ktorým InsSúd ustanovuje InsS, 

 údaj o tom, kedy nastávajú účinky rozhodnutia o úpadku, 

 výzvu, aby veritelia, ktorí doposiaľ neprihlásili svoje pohľadávky, tak urobili  

v stanovenej lehote, 

 výzvu, aby osoby, ktoré majú záväzky voči dlţníkovi, aby do budúcna neposkytovali 

ich plnenie  dlţníkovi, ale InsS, 

 výzvu, aby veritelia InsS oznámili, aké zaisťovacie práva uplatnia na dlţníkových 

veciach, právach, pohľadávkach alebo iných majetkových hodnotách (nehmotné statky 

a práva k nehmotným statkom – napr. patent)
12

, 

 výrok, ktorým sa určí miesto a termín konania schôdze veriteľov a prieskumného 

jednania,  

 výrok, ktorým sa uloţí dlţníkovi, ktorý tak dosiaľ neučinil, aby v stanovenej lehote 

zostavil a odovzdal InsS zoznam svojho majetku a záväzkov, s uvedením svojich 

dlţníkov a veriteľov,  

 označenie hromadných oznamovacích prostriedkov, v ktorých bude InsS zverejňovať 

svoje rozhodnutia ( InsReg, dátová schránka, sluţby elektronických komunikácií). [4] 

   

Po rozhodnutí o úpadku nasleduje lehota k prihláseniu pohľadávok. Táto lehota 

nesmie byť kratšia ako 30 dní a dlhšia neţ 2 mesiace.  

 

InsSúd je povinný do :  

 2 hodín zverejniť vyhláškou tzn. v  InsReg zahájenie InsR, 
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 10 dní od podania InsN úkony (tzn. vyzvať k doplneniu  príloh, dôkazov)  smerujúce 

k rozhodnutiu veci,  

 15 dní od podania InsN, bezodkladne rozhodnúť o InsN, ak sú v InsN dlţníka uvedené  

rozhodné skutočnosti osvedčené údajmi a  prílohami
13

, 

 v lehote 7 dní od podania návrhu rozhodnúť o odmietnutí
14

, a to v prípade ţe návrh je 

nezrozumiteľný či neurčitý, 

 do 2 mesiacov zvolať schôdzu veriteľov.  

Z vyššie uvedeného je zrejme, ţe InsSúd je na základne novej právnej úpravy silne 

obmedzený krátkymi lehotami a celou škálou povinností. [4] 

 

4.1  Stanovenie spôsobu riešenia úpadku právnickej osoby 

InsSúd spojí s rozhodnutím o úpadku aj spôsob riešenia úpadku na základe vhodnosti 

navrhnutého spôsobu riešenia úpadku na prvej schôdzi veriteľov, po správe InsS o jeho 

činnosti a tieţ jeho vyjadrení k vhodnosti navrhnutého spôsobu riešenia úpadku.  

InsSúd prehlási konkurz, ak ide o PO, u ktorej zákon vylučuje riešenie úpadku 

reorganizáciou. 

InsSúd rozhodne o spôsobe riešenia úpadku formou  reorganizácie, ak dlţník spoločne 

s InsN predloţí reorganizačný plán prijatý aspoň polovicou všetkých zaistených veriteľov 

a aspoň polovicou nezaistených veriteľov
15

. 

5. Spôsoby riešenia úpadku právnickej osoby 

Po úspešných fázach ţivotného cyklu podniku sa prosperujúci podnik môţe dostať do 

štádia, ktoré signalizuje vznik fázy krízy a moţnosti prípadného zániku. Príčiny 

podnikateľských neúspechov vyplývajú buď z nedostatočnej trţnej pozície, vyššej 

nákladovosti alebo sú spojené s konkurenciou
16

. [7]  

Tento stav   rieši InsZ takto : 

 konkurz, 

 reorganizácia. 
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5.1 Konkurz 

Hlavným účelom konkurzu je usporiadanie vzťahov dlţníka s jeho veriteľom. Dlţník 

po jeho skončení uţ nemá ţiadny majetok a nie je schopný ďalej pokračovať vo svojej 

činnosti. Konkurz nie je ničím novým od počiatku vzniku konkurzného práva v Českej 

republike. Nový vývojový stupeň konkurzného práva, ktorý sa začal uplatňovať v druhej 

polovici 20. storočia vychádza z toho, ţe typickým úpadcom sa stal stredný podnikateľ a ţe 

úpadku  sa nevyhýbajú ani veľké obchodné spoločnosti
17

. [13]  

Tento spôsob riešenia úpadku spočíva v tom, ţe na základe rozhodnutia o prehlásení 

konkurzu sú zaistené pohľadávky veriteľov zásadne pomerne uspokojené z výnosu 

speňaţenia majetkovej podstaty s tým, ţe neuspokojené pohľadávky alebo ich časti 

zanikajú
18

. Poňatie konkurzu ako likvidácie úpadcu pri ochrane záujmov veriteľov, ktorá má 

spočívať predovšetkým v čo najrýchlejšom zaistení majetku úpadcu, zachovanie jeho 

počiatočného stavu a následnej premene na peňaţný ekvivalent, ktorý umoţňuje rozdelenie 

medzi veriteľov
19

.  [3] 

5.1.1 Účinky prehlásenia konkurzu 

Účinky prehlásenia konkurzu nastávajú okamihom zverejnenia rozhodnutia InsSúdom 

o prehlásení konkurzu v InsReg. Tento okamih je daný veľmi konkrétne, pretoţe je stanovený 

nie len dňom, ale i hodinou a minútou. Prehlásenie konkurzu nemá vplyv na dlţníkovu 

spôsobilosť k právnym úkonom ani na jeho procesnú spôsobilosť
20

. 

Celý konkurz je zahájený prehlásením konkurzu na majetok dlžníka, ku ktorému 

dochádza buď : 

 v rámci rozhodnutia o úpadku,  

 alebo samostatným rozhodnutím, ktoré je vydané v lehote 3 mesiacov  

po rozhodnutí o úpadku.  

Ďalšie účinky prehlásenia konkurzu sú predovšetkým tieto: 

 veritelia uţ svoje pohľadávky môţu uplatňovať len spôsobom stanoveným 

zákonom, 

 nároky dlţníka, uţ vymáha InsS, 
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 všetky pohľadávky voči dlţníkovi sa povaţujú za splatné a tieţ zanikajú všetky 

jednostranné právne úkony dlţníka, ktoré sa týkajú majetkovej podstaty.   

5.1.2 Niektoré úkony nadväzujúce na prehlásenie konkurzu 

InsS je oprávnený speňaţiť majetok, ktorý je zapísaný v súpise majetkovej podstaty. 

Speňaţiť majetok teda môţe len v prípade, ţe ho predtým do súpisu zapísal. Potom uţ môţe 

s týmito majetkovými hodnotami nakladať v rámci stanovenom InsZ. Správa o hospodárskej 

situácii dlţníka je zostavená ku dňu prehlásenia konkurzu InsS
21

. Správa obsahuje porovnanie 

majetkovej podstaty a záväzkov dlţníka, vyjadrenie správcu k moţnostiam ďalšieho vyuţitia 

tohto majetku. Je veľmi dôleţitá pri prvej schôdzi veriteľov po prehlásení konkurzu. 

Jednotliví veritelia sa vyjadrujú k priebehu riadenia a  budúcemu postupu InsS, ktorým bude 

speňaţovať majetkovú podstatu. Správu o hospodárskej situácii dlţníka musí InsS predloţiť 

v lehote 7 dní pred konaním tejto schôdze InsSúdu.  Následne môţu veritelia v predstihu do 

tejto správy nahliadnuť.  

5.1.3 Speňaženie  majetkovej podstaty 

Rozumie sa ním prevedenie všetkého majetku z podstaty na peniaze za účelom 

uspokojenia veriteľov, pričom sa za speňaţenie povaţuje i vyuţitie bankových kont a jeho 

peňaţnej hotovosti
22

. 

 Hlavný spôsobom speňaţenia je: 

 verejná draţba,  

 predaj hmotných a nehmotných vecí, 

  ďalej ustanovenie o výkone rozhodnutia podľa občiansko-súdneho poriadku, 

  či predaj mimo draţbu.   

Na prvom mieste je uvedená verejná draţba. Je to najtransparentnejší spôsob. 

Verejnou draţbou sa rozumie zákonom také verejné jednanie, ktorého účelom je prechod 

vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu draţby. Draţba ako predajný proces 

simulujúci čo najbliţšie podmienky dokonalého trhu
23

. [5]  

InsZ ďalej rieši spôsob speňaţenia dlţníkovho podniku, kde sa primerane pouţije 

obchodný zákonník, podľa ktorého na nového majiteľa prechádzajú práva a záväzky 

z pracovnoprávnych vzťahov. Pokiaľ je teda potrebné dlţníkov podnik ďalej prevádzkovať, 

                                                 
21

 §281 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
22

 §283 odst. 1 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
23

 Krishna V., Auction Theory, Academic Press, Elsewier Science, 2002 
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bol by nevhodný jeho rozpredaj po častiach. Naopak pri jeho celkovom poverení jedinou 

zmluvou je moţné dosiahnuť väčší výťaţok
24

.  

5.1.4 Konečná správa a rozvrh 

Konečná správa musí predovšetkým obsahovať napr.: 

 prehľad pohľadávok za majetkovú podstatu a pohľadávok  postavených na rovnakú 

úroveň, ktoré InsS uţ uspokojil a ktorými uspokojením sa ešte zaoberá, 

 prehľad výdajov vynaloţených v súvislosti so správou majetkovej podstaty, 

 prehľad speňaţenia majetkovej podstaty, 

 uvedenie majetku, ktorý nebol speňaţený. 

 

Konečná správa InsS musí dať také vyčíslenie čiastky, ktorá má byť rozdelená medzi 

veriteľov a označenie týchto veriteľov s údajom o výške ich podielu na tejto čiastke. 

Z výťaţku speňaţenia vyčlení InsS pred rozvrhom čiastku na predpokladané výdavky spojené 

s ukončením riadenia. V závere speňaţenia majetkovej podstaty InsS predloţí InsSúdu 

konečnú správu. [1]  

 Po právnej moci rozhodnutia o schválení konečnej správy predloţí InsS InsSúdu 

návrh rozvrhového uznesenia, v ktorom uvedie, koľko má byť vyplatené na kaţdú 

pohľadávku uvedenú v zozname prihlásených pohľadávok. InsSúd preskúma vecnú správnosť 

návrhu predloţeného InsS. Potom vydá rozvrhové uznesenie, v ktorom určí čiastky, ktoré 

majú byť veriteľom vyplatené. Na splnenie rozvrhového uznesenia má InsS stanovenú lehotu 

2 mesiacov. Čiastky určené pre jednotlivých veriteľov v rozvrhovom uznesení im InsS 

preplatí. [4] 

 

5.1.5 Zrušenie konkurzu 

Dôvody zrušenia konkurzu, ku ktorému dochádza uznesením InsSúd sú upravené v  

§ 308 InsZ, oproti predchádzajúcej právnej úprave došlo k ich sprehľadneniu.  

InsSúd rozhodne o zrušení konkurzu: 

 ak zistí, ţe nebol dostatočne osvedčený dlţníkov úpadok, to neplatí, ak uţ došlo 

k speňaţeniu podstatnej časti majetkovej podstaty, 

 ak zistí, ţe nie je  prihlásený  ţiaden veriteľ a všetky pohľadávky za majetkovú 

podstatu a pohľadávky im postavené na roveň sú uspokojené,  

 po doručení správy InsS  o splnení rozvrhového uznesenia, 

                                                 
24

 §169  odst. 1 a), zákon  č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní 
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 ak zistí, ţe pre uspokojenie veriteľov je majetok dlţníka úplne nepostačujúci,  

 ak úpadca zomrel v priebehu konkurzu, podá InsS správu o výsledkoch konkurzu 

a predloţí ju súdu. [2] 

 

Konkurz sa zruší aj vtedy, ak dlţník k návrhu na zrušenie konkurzu pripojí listinu, na ktorej 

všetci veritelia a InsS s tým vyslovili súhlas. Je potrebné pripojiť úradne overenú pravosť 

podpisov osôb, ktoré listinu podpísali. Proti rozhodnutiu môţu podať odvolanie len InsS 

a prihlásení veritelia. Právnou mocou rozhodnutia, ktorým sa konkurz ruší, InsR končí. InsS 

predloţí InsSúdu správu o výsledkoch prejednania konkurzu. Zrušenie konkurzu je 

podkladom pre vymazanie dlţníka z obchodného registra
25

. Končí tieţ funkcia InsS, ktorý je 

povinný ku dňu zrušenia konkurzu uzavrieť účtovné knihy, zostaviť účtovnú uzávierku, splniť 

povinnosti uloţené daňovými predpismi a dať dlţníkovi potrebné účtovné záznamy. Ďalej je 

povinný predať majetok, ktorý dlţníkovi ostal a zaistiť evidenčné a archivačné  činnosti.  

InsSúd zbaví InsS funkcie a rozhodne o výdajoch, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením 

konkurzu. [4]   

6. Reorganizácia 

V Českej právnej úprave sa od začiatku roku 2008 objavuje reorganizácia ako jeden zo 

spôsobov riešenia úpadku. Podstata reorganizácie je zakotvená v InsZ
26

. InsZ prináša 

s reorganizáciou nové moţnosti ako pre veriteľov, tak dlţníkovi. Je to technicky a časovo 

pomerne náročný proces, preto je moţné očakávať, ţe konkurz bude i naďalej prevládajúcou 

formou pre riešenie dlţníkovho úpadku. Reorganizáciou sa rozumie spravidla postupné 

uspokojovanie pohľadávok veriteľov pri zachovaní výroby dlţníkovho podniku zaistené 

opatrením k ozdraveniu hospodárenia tohto podniku podľa InsSúdom schváleného 

reorganizačného plánu s priebeţnou kontrolou jeho plnenia zo strany veriteľov. Teda 

reorganizácia nie je zameraná na rozpredaj dlţníkovho majetku a jeho nasledovnú likvidáciu 

(na rozdiel od konkurzu), ale naopak na zachovanie výroby dlţníkovho podniku, ktorého 

hodnota ako funkčného celku je vyššia ako súčet hodnôt jednotlivých aktív, čím je zaistený 

následne vyšší výnos pre  veriteľov. V niektorých prípadoch nemá reorganizácia zmysel, aj 

keď sa o to dlţník bude snaţiť. InsZ preto veriteľom umoţňuje hlasovanie, ktoré na schôdzi 

veriteľov umoţní rozhodnúť o efektívnosti reorganizácie či prehlásení konkurzu. Pri 

reorganizácii ide o hľadanie nového usporiadania podniku, o jeho preorganizovanie, kedy 

                                                 
25

 §308 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
26

 § 316 odst. 1 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
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nedôjde k zastaveniu výroby alebo obchodnej činnosti úpadcu. Toto môţe mať veľmi 

pozitívny dôsledok pre veriteľov, ktorí sa pri záchrane podniku a jeho ďalšom  fungovaní 

môţu dočkať omnoho vyššieho uspokojenia svojich pohľadávok. Zreorganizovaný podnik 

môţe tak ďalej poskytovať pracovné miesta, vytvárať zisk a odvádzať dane. [19] 

 

6.1  Prípustnosť reorganizácie 

 Reorganizácia je alternatívou konkurzu pre riešenie úpadku dlţníkov – podnikateľov 

riadiacich väčšinou veľký podnik, ktorý môţe naďalej prinášať hodnoty. Ide o prípady, kedy 

z hľadiska uspokojenia veriteľov nie je účelné ukončiť činnosť podniku úpadcu a veriteľov 

uspokojiť predajom jednotlivých aktív v konkurze. Východiskom je zachovanie hodnoty 

beţiaceho podniku ( going concern). [8]  

Reorganizácia je prípustná, ak celkový obrat dlţníka  bol v minulom účtovnom období 

aspoň 100 miliónov Kč, alebo ktorý zamestnáva aspoň 100 zamestnancov
27

. Výnimkou je 

menší podnikateľ, ktorý  môţe predjednať s veriteľmi moţnosť riešenia jeho úpadku formou 

reorganizácie. K tomu sa vyţaduje, aby takýto dlţník predloţil v zákonom stanovených 

lehotách reorganizačný plán schválený aspoň  polovicou všetkých zaistených veriteľov 

počítanou podľa výšky ich pohľadávok  a všetkých nezaistených veriteľov počítanou rovnako 

podľa výšky ich pohľadávok
28

. 

 

6.1.1 Základné predpoklady úspešnej reorganizácie 

 dohodnutie, zostavenie a schválenie ekonomicky a právne vhodného reorganizačného 

plánu veriteľmi, 

 samotné presvedčenie veriteľov o tom, ţe reorganizácia im prinesie vyššie 

uspokojenie pohľadávok neţ konkurz, 

 schopnosť úpadcu vyhľadávať finančné zdroje, ktorými bude hradiť svoje záväzky 

v súlade so schváleným reorganizačným plánom.  

 

6.2 Reorganizácia predjednaná pred zahájením InsR 

Predjednanie reorganizácie a predchádzajúce schválenie reorganizačného plánu môţe 

byť praktické predovšetkým s ohľadom na rýchlosť celého následného InsR. Práve 

vyjednávanie a prijatie reorganizačného plánu veriteľmi môţe byť časovo najnáročnejšou 

fázou celej reorganizácie, a to vţdy s neistým výsledkom, či úpadok dlţníka nebude 

                                                 
27

 §316 odst. 4 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
28

 316 odst. 5 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
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 v konečnom dôsledku riešený konkurzom. V insolvenčnej praxi sa pouţíva práve názov 

predjednaná reorganizácia
29

. [11] 

 V prípade predjednanej reorganizácie je InsR redukované na nasledujúce fázy: 

 InsN dlţníka (spojený s návrhom na povolenie reorganizácie a doloţený prijatým      

reorganizačným plánom), 

 prehlásenie úpadku dlţníka a povolenie reorganizácie súdom, 

 schválenie reorganizačného plánu súdom,  

 plnenie reorganizačného plánu dlţníkom, 

 ukončenie reorganizácie (neúspešne premenou v konkurz, či úspešne splnením 

reorganizačného plánu). 

 

6.3  Návrh na povolenie reorganizácie 

Dlţník alebo kaţdý prihlásený veriteľ je oprávnený k podaniu návrhu na povolenie 

reorganizácie
30

. Návrh na povolenie reorganizácie je moţné podať do 10 dní pred prvou 

schôdzou veriteľov, ktorá sa má konať po rozhodnutí o úpadku. Výnimkou z tohto pravidla je  

prípad, kedy dlţník podal InsN sám pre hroziaci úpadok. Takýto dlţník je oprávnený podať 

návrh na povolenie reorganizácie najneskôr do rozhodnutia InsSúdu o úpadku
31

.  

Ak podá návrh dlžník, musí tento návrh obsahovať: 

 označenie dlţníka a osôb oprávnených za neho jednať, 

 údaje o spôsobe navrhovanej reorganizácie, 

 v prílohe zoznam majetku a záväzkov, poprípade prehlásenie o aktuálnych zmenách 

oproti skôr predloţeným zoznamom. 

 

Ak podá návrh na povolenie reorganizácie veriteľ, musí jeho návrh obsahovať označenie 

dlţníka a údaj o spôsobe navrhovanej reorganizácie. Veriteľský návrh musí byť schválený 

schôdzou veriteľov
32

. O povolení reorganizácie rozhoduje InsSúd. Je však pritom viazaný 

názorom schôdze veriteľov  zvolanej pred rozhodnutím  o spôsobe riešenia úpadku
33

. 

Ďalej sa budem zaoberať reorganizáciou v tzv. štandardnom tvare (viď obr. 2) niţšie v texte. 

 

                                                 
29

Westbrook J.L.,:The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, and Problems,ASPEN Publishers,                      
New York, 2002, ISBN : 978-07-3557-215-7 

30
 §317  odst. 1 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 

31
 §318 odst. 1 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 

32
 §323 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 

33
 §325 a §152 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
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Obr. 2 Priebeh reorganizácie v štandardnom tvare [19] 

 

6.4  Reorganizačný plán 

Základným stavebným kameňom celej reorganizácie je reorganizačný plán. Jeho 

zmyslom je vymedziť právne postavenie osôb dotknutých povolenou reorganizáciou, a to na 

základe opatrení súvisiacich s ozdravením  výroby dlţníkovho podniku a usporiadaním  

vzájomných vzťahov medzi dlţníkom a jeho veriteľmi. Snahou je zaistiť čo najväčší výnos 

veriteľom a to na základe plnenia zjednaného a súdom schváleného reorganizačného plánu. 

Veritelia majú pri reorganizácii zo všetkých spôsobov riešení dlţníkovho úpadku najviac 

oprávnení. Bude predovšetkým na nich, akým smerom sa  bude proces reorganizácie uberať. 

InsSúd a InsS zastávajú predovšetkým funkciu stráţcov zákona a kontrolnú funkciu. Pre 

úspešné uplatnenie reorganizácie pritom bude zásadné, nakoľko budú veritelia schopní sa na 

vzájomnom riešení úpadku dohodnúť. [4] 

Reorganizačný plán sa dá obrazne prirovnať k akejsi globálnej dohode o narovnaní 

vzťahov medzi veriteľmi a dlţníkom, ktorá podlieha schváleniu súdom. Na jeho  základe 

dochádza spravidla k zániku predošlých záväzkov dlţníka voči veriteľom a k zániku práv 

tretích osôb k majetku. [13] 

Reorganizačný plán musí obsahovať: 

 rozdelenie veriteľov do skupín s určením ako bude nakladané s ich pohľadávkami 

v rámci jednotlivých skupín, 
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 určenie spôsobu reorganizácie, určenie opatrení k plneniu reorganizačného plánu, 

vrátane určenia osôb oprávnených nakladať s majetkovou podstatou, 

 údaje o podmienkach ďalšieho chodu podniku dlţníka, 

 uvedenie osôb, ktoré budú financovať reorganizačný plán, či prevezmú záväzky 

dlţníka, poprípade  zaistia ich splnenie, 

 vplyv reorganizačného plánu na zamestnanosť v podniku, vrátane uvedenia opatrení 

ovplyvňujúcich zamestnanosť, 

 údaje o prípadných záväzkoch dlţníka voči veriteľom po skončení reorganizácie, 

 formu a rozsah zásahu do práv reorganizáciou dotknutých veriteľov
34

. 

Je k nemu potrebné doložiť tieto doklady: 

 prehlásenie osôb ochotných financovať prevedenie reorganizačného plánu alebo 

prevzatie niektorej z dlţníkových záväzkov, alebo ich zaistiť s uvedením rozsahu, 

ktorého sa týka - prehlásenie musí byť vlastnoručne podpísané a pravosť podpisu 

úradne overená, 

 zoznam a popis významných zmlúv, ktoré majú byť podľa reorganizačného plánu po 

jeho schválení InsSúdom uzatvorené
35

. 

Reorganizácia je možná prostredníctvom týchto opatrení: 

 reštrukturalizácia pohľadávok veriteľov,  

 predajom celého majetku podstaty alebo jeho časti predajom dlţníkovho podniku,  

 vydaním časti dlţníkových aktív veriteľom, 

 vydaním akcií alebo iných cenných papierov dlţníkom,  

 zaistením financovania chodu dlţníkovho podniku alebo jeho časti
36

. 

6.4.1 Zostavenie reorganizačného plánu  

            Prednostné právo k zostaveniu reorganizačného plánu má dlţník, pokiaľ sa takéhoto 

práva nevzdá alebo pokiaľ veritelia alebo InsSúd nerozhodnú inak. Dlţník má na zostavenie 

reorganizačného plánu 120 dní počítaných od rozhodnutia o povolení reorganizácie, ktoré 

môţu byť predĺţené InsSúdom o ďalších maximálne 120 dní. Celkom teda aţ 240 dní
37

. 

Veritelia ale môţu dopredu odňať dlţníkovi jeho prednostné právo na zostavenie 

reorganizačného plánu na schôdzi veriteľov a môţu určiť osobu, ktorá reorganizačný plán 

                                                 
34

 §340 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
35

 §343 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
36

 §341 odst. 1 InsZ, zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia 
37
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zostaví. InsSúd by takéto rozhodnutie mal rešpektovať a zostavením plánu poveriť osobu 

zvolenú veriteľmi. Spoločne s reorganizačným plánom je poverená osoba povinná spracovať 

správu o reorganizačnom pláne. Účelom správy je poskytnúť veriteľom všetky potrebné 

podklady a informácie k tomu, aby mohli o prijatí reorganizačného plánu kvalifikovane 

rozhodnúť. Predovšetkým má poskytnúť informácie o forme a miere uspokojenia jednotlivých 

skupín veriteľov. Správu je potrebné najprv predloţiť InsSúdu k schváleniu a následne 

zverejniť aspoň s 15 dňovým predstihom pred konaním schôdze veriteľov, ktorá má 

rozhodnúť o prijatí reorganizačného plánu. [4] 

6.5 Prijatie reorganizačného plánu veriteľmi 

InsR sa spravidla zúčastňujú rôzne skupiny veriteľov s rôznymi záujmami. Príkladom 

môţe byť  rozdiel v záujmoch zaistených a nezaistených veriteľov, kedy zaistení veritelia 

budú mať spravidla záujem na tom, aby boli čo  najskôr uspokojení z majetku dlţníka, ktorým 

sú ich pohľadávky zaistené. Dá sa preto predpokladať, ţe zaistení veritelia budú voliť 

konkurz. Naopak, uspokojenie nezaistených veriteľov v konkurze nebýva príliš vysoké, preto 

sa budú pokúšať o reorganizáciu dlţníka, ak to bude len trochu moţné. Niektorí nezaistení 

veritelia môţu mať i iné záujmy neţ len uspokojenie svojich pohľadávok, ktorých by mohlo 

byť reorganizáciou dosiahnuté, napr. záujem zamestnancov na zachovaní pracovných miest, 

či záujem dodávateľov dlţníka na zaistení ďalších plnení dlţníkom. [4] 

Jednotlivé skupiny veriteľov tak majú rôznu motiváciu k prijatiu alebo nepriatiu  

reorganizačného plánu. Rôzne protichodné záujmy jednotlivých skupín veriteľov je preto 

treba zohľadniť tak, aby niektorí veritelia bezdôvodne nebránili inak opodstatnenej 

reorganizácii. Na druhej strane je potrebné zaistiť, aby nedošlo k neopodstatnenému 

poškodeniu týchto veriteľov tým, ţe budú uspokojení menej neţ v konkurze. Túto rovnosť 

záujmov veriteľov zákon zohľadňuje tým, ţe pre účely vyjednávania a  prijatia 

reorganizačného plánu predkladá rozdelenie veriteľov do skupín podľa ich postavenia. Sú 

rozdelení  tak, aby v kaţdej skupine boli veritelia so zásadne zhodným právnym postavením 

a zhodnými hospodárskymi záujmami
38

. Samostatnou skupinou veriteľov je pritom kaţdý 

zaistený veriteľ, spoločníci a členovia dlţníka. Nedotknutou pohľadávkou sa rozumie 

pohľadávka, ktorej kvalita (výška, splatnosť atď.) sa reorganizačným plánom nezmení. 

Skupina veriteľov nedotknutých pohľadávok sa vţdy povaţuje za skupinu, ktorá 

reorganizačný plán prijala, čo platí jednotlivo i o veriteľoch tejto skupiny. To má zásadný 

význam pri vyjednávaní a prijatí reorganizačného plánu veriteľmi. InsSúd zvolá kvôli prijatiu 
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reorganizačného  plánu schôdzu veriteľov
39

. O prijatí reorganizačného plánu sa hlasuje 

v jednotlivých skupinách veriteľov. [4] 

Reorganizačný plán je prijatý, ak ho prijala: 

 najmenej ½ všetkých veriteľov danej skupiny podľa výšky pohľadávok, 

 a zároveň väčšina hlasujúcich veriteľov tejto skupiny hlasuje pre prijatie 

reorganizačného plánu. 

Veritelia nedotknutých pohľadávok o prijatí nehlasujú. Predpokladá sa, ţe táto skupina 

by reorganizačný plán prijala. 

 

6.5.1 Schválenie reorganizačného plánu súdom  

Po tom, čo jednotlivé skupiny veriteľov rozhodnú o prijatí alebo neprijatí 

reorganizačného plánu, je potrebné, aby plán schválil súd.  

Rozlišujeme tu 3 základné situácie: 

 reorganizačný plán bol prijatý všetkými skupinami veriteľov,  

 reorganizačný plán bol prijatý aspoň jednou skupinou veriteľov,  

 reorganizačný plán nebol prijatý ani jednou skupinou veriteľov.  

Pri prijatí plánu všetkými skupinami veriteľov InsSúd reorganizačný plán schváli. 

V prípade prijatia aspoň jednou skupinou veriteľov InsSúd reorganizačný plán môţe schváliť.   

Teda musia byť splnené podmienky:  

 rovnosti, 

 uskutočniteľnosti, 

 spravodlivosti. [4] 

Voči zaisteným veriteľom je reorganizačný plán spravodlivý len vtedy, ak: 

 získajú na základe reorganizačného plánu rovnaký alebo obdobný druh zaistenia, 

v rovnakom poradí, k rovnakému majetku dlţníka najmenej rovnakej hodnoty, 

  a dostanú plnenie, ktorého súčasná hodnota sa ku dňu účinnosti reorganizačného plánu 

bude rovnať najmenej hodnote zaistenia stanovenej v znaleckom posudku. 

V skratke sa dá teda povedať, ţe voči zaisteným veriteľom je reorganizačný plán spravodlivý, 

ak dostanú obdobné plnenie ako mali zaručené pri InsR.  
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Voči nezaisteným veriteľom sa reorganizačný plán bude povaţovať za spravodlivý, ak 

súčasná hodnota plnenia, ktoré má konkrétny veriteľ, odpovedá aspoň hodnote zaistenej 

pohľadávky s úrokom. 

V prípade, ţe neexistujú vyššie uvedené podmienky ku schváleniu reorganizačného plánu, 

InsSúd ho zamietne
40

. Proti rozhodnutiu o schválení alebo zamietnutí reorganizačného plánu 

môţe byť podané odvolanie. [4] 

6.5.2  Účinky prijatého a  schváleného reorganizačného plánu 

K účinnosti reorganizačného plánu dôjde nadobudnutím jeho právomoci, čím je 

zahájená  fáza jeho plnenia. S realizáciou reorganizačného plánu sú spojené predovšetkým 

nasledujúce účinky: 

 V súlade s reorganizačným plánom dochádza ku zmene zakladateľských a iných 

vnútorných dokumentov dlţníka. Na základe reorganizačného plánu budú zmeny 

zapísané do obchodného registra.  

 Ak nie je v reorganizačnom pláne stanovené inak, dochádza k zániku pohľadávok, 

ktoré sa v priebehu InsR neuspokojujú podľa § 170 InsZ
41

.  

6.6 Dohľad a kontrola  

Dlţník je po nadobudnutí účinnosti reorganizačného plánu povinný plán riadne plniť. 

Nad jeho činnosťou pri plnení reorganizačného plánu vykonáva dohľad InsS, pričom dlţník je 

povinný pravidelne informovať o plnení reorganizačného plánu a ďalších úkonoch InsS. InsS 

o výsledkoch svojej činnosti pravidelne informuje InsSúd a veriteľský výbor.  Kontrolu nad 

činnosťou dlţníka vykonáva rovnako aj veriteľský výbor.  

 

 

6.7 Skončenie reorganizácie 

Ku skončeniu reorganizácie môţe v zásade dôjsť troma spôsobmi, a to: 

 zrušením rozhodnutia o schválení reorganizačného plánu,  

 premenou nedokončenej reorganizácie na konkurz, 

 splnením reorganizačného plánu.  

                                                 
40
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InsSúd zruší rozhodnutie o schválení reorganizačného plánu: 

 Najneskôr do 6 mesiacov od jeho účinnosti, ak zistí, ţe niektorému veriteľovi boli 

poskytnuté zvláštne výhody bez toho, aby s tým ostatní veritelia rovnakej skupiny 

súhlasili,  alebo ţe schválenie plánu bolo dosiahnuté podvodným spôsobom. 

 Do 3 rokov od jeho účinnosti, pokiaľ bol dlţník, jeho štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu dlţníka právo mocne odsúdený za trestný čin, ktorým bolo 

dosiahnuté  schválenie reorganizačného plánu alebo podstatné skrátenie  veriteľa. [4]  

InsSúd rozhodne o premene reorganizácie na konkurz v prípade, ţe zatiaľ nedošlo vo 

všetkých podstatných bodoch k splneniu reorganizačného plánu. 

 Stane sa tak aj vtedy, ak je splnený aspoň jeden  z uvedených predpokladov: 

 oprávnená osoba nezostaví v stanovenej lehote reorganizačný plán ani po jeho 

prípadnom predĺţení súdom alebo predloţený reorganizačný plán väzme späť, 

 InsSúd neschváli reorganizačný plán, ak oprávneným osobám uplynula lehota k jeho 

predloţeniu, 

 v  priebehu reorganizačného plánu dlţník neplní svoje podstatné povinnosti stanovené 

týmto plánom, alebo  ak sa ukáţe, ţe podstatnú časť plánu nebude moţné plniť,  

 dlţník neplatí riadne a včas zaisteným veriteľom úroky alebo v podstatnom rozsahu 

neplní svoje iné splatné peňaţité záväzky, 

 dlţník po schválení reorganizačného plánu prestal podnikať, aj keď podľa 

reorganizačného plánu podnikať mal.  

V neposlednej rade reorganizácia končí rovnako splnením reorganizačného plánu, teda 

dosiahnutím základného účelu reorganizácie. Splnenie reorganizačného plánu alebo všetkých 

jeho podstatných časti vezme InsSúd na vedomie uznesením. Týmto rozhodnutím 

reorganizácia úspešne končí. [4]  
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Záver 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo priblíţiť moţné spôsoby riešenia úpadku 

právnickej osoby podľa zákona č. 182/2006  Zb..  Pôsobnosť InsZ upravujúceho insolvenčnú 

problematiku je omnoho širšia neţ bola jeho pôsobnosť v starom zákone č. 328/1991 Zb.. 

Jeho nedostatky sa postupne prejavovali v konkurzoch a to hlavne v súvislosti s rastom 

krízových situácii, ako aj v dôsledkoch postupujúceho hospodárskeho vývoja. V dôsledku 

čoho došlo k početným novelizáciám ZKV. Ich zmyslom a cieľom nebolo len riešiť aplikačné 

problémy, ale pokúsiť sa o „modernizáciu“ zákona. Prvou zásadnou zmenou celého riešenia 

úpadku je zavedenie jednotného InsR v prvých fázach  úpadku. Tieto etapy sú  spoločné  pre 

všetky špecifikované spôsoby riešenia úpadku. V predchádzajúcej právnej úprave boli 

vyrovnanie a  konkurz vnímané úplne samostatne bez vzájomnej previazanosti. Dnes je 

počiatok InsR spoločný. Všetky subjekty majú teda moţnosť sa na priebehu InsR podieľať  

a uplatňovať svoje práva od začiatku riadenia, kedy ešte nie je rozhodnuté, akým konkrétnym 

spôsobom bude úpadok dlţníka riešený. Nová právna úprava teda uţ neobsahuje moţnosť 

vyrovnania, ale vedľa konkurzu prináša úplne nové zákonné spôsoby riešenia úpadku, a to 

reorganizáciu, oddĺţenie a zvláštny spôsob riešenia úpadku (nepatrný konkurz, úpadok 

finančných inštitúcií). InsZ dáva moţnosť výberu z viacerých moţných variantov riešenia a to 

podľa vhodnosti pre kaţdého jednotlivého dlţníka. Výber vhodného riešenia by však mal byť 

motivovaný hlavne záujmami veriteľov. Preto podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na 

majetok dlţníka je ďalšia moţnosť uplatnenia nároku. Kaţdý veriteľ musí pred samotným 

rozhodnutím zváţiť výhody a nevýhody jednej i druhej moţnosti. Teda konkurzu, či 

reorganizácie. Napríklad poplatky súvisiace s InsR, zdĺhavosť riadení, reálne uspokojenia 

pohľadávky. Pokiaľ reorganizácia prebehne úspešne, firma funguje ďalej a pohľadávky 

veriteľov uspokojuje. Z môjho pohľadu sú podmienky reorganizácie tak náročné na čas, 

peniaze  a samotné zostavenie reorganizačného plánu veriteľmi, ţe je to moţné len málo 

kedy. Reorganizácia spravidla vyţaduje značné finančné prostriedky súvisiace s ďalšou 

výrobou podniku úpadcu.  Podľa môjho názoru jej preto  veritelia dostatočne  nedôverujú. Je 

to veľmi náročný proces a nie som si istá, či sú momentálne procesné subjekty na toto riešenie 

dostatočne pripravené.  
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Vzhľadom na uvedené skutočnosti uprednostnenie niektorej z moţnosti nemusí byť 

jednoznačné. InsZ mení doterajšiu právnu úpravu riešenia úpadku v podstatných ohľadoch 

a stavia na svojich vlastných zásadách a úplne odlišnej systematike. Zmien, ktoré InsZ do 

úpadkového práva Českej republiky priniesol je naozaj veľa. Medzi najzásadnejšie patrí 

úprava spôsobov, ktorými je moţné riešiť úpadok dlţníka. ZKV bol zameraný najmä na 

úpadok malých a stredných podnikateľov, nie však na úpadok veľkých podnikateľov 

a spotrebiteľov. Medzi jednotlivými kategóriami dlţníkov vôbec nerozlišoval a všetkým 

dlţníkom ponúkal rovnaké spôsoby riešenia úpadku – tzn. konkurz a vyrovnanie.  

Ďalšou zmenou, ktorú prináša právna úprava InsZ, je zrýchlenie InsR a to 

predovšetkým na základe prísnych, respektíve veľmi krátkych lehôt. Príkladom moţno uviesť 

povinnosť InsSúdu oznámiť zahájenie InsR vyhláškou, a to v lehote 2 hodín po tom, ako mu 

došiel InsN.  

Tu by som chcela uviesť vlastný názor na InsZ. InsZ posilňuje postavenie veriteľov 

v konkurznom i reorganizačnom riadení, snaţí sa tak odbremeniť krajské súdy a posilňuje 

spoluprácu medzi dlţníkom, správcom a veriteľmi. Nová právna úprava so sebou priniesla 

radu zmien, napriek tomu nie je moţné očakávať, ţe by vyriešila všetky problémy v tejto 

oblasti. InsZ by som teda nehodnotila ani negatívne ani pozitívne. Predpokladám, ţe je 

priskoro hovoriť o jeho výhodách a nevýhodách. Dnes je isté, ţe právna úprava úpadku mala 

svoj význam a jej výsledky v praxi  ukáţe aţ čas.  

InsR je podľa mňa právne veľmi náročným riadením a  budúce novelizácie by mali 

zjednodušiť postup zúčastnených subjektov, pretoţe len stanovením krátkych procesným 

lehôt nemôţe dôjsť k efektívnemu zrýchleniu konania. Na druhej strane je nová právna 

úprava značne prepracovaná o čom svedčí aj rozsah paragrafov (434). Podľa môjho názoru 

nie je InsZ členený úplne prehľadne a laikovi môţe spôsobovať zlú orientáciu v jeho 

ustanoveniach. Preto som sa pokúsila v jednotlivých kapitolách svojej bakalárskej práce 

zhrnúť zákonné ustanovenia tak, aby na seba logicky nadväzovali. 

V prvej kapitole mojej práce sa zaoberám zámerom InsZ, procesnými subjektmi, ktoré 

v ňom vystupujú a pojmom úpadku, na ktorom je tak povediac postavené celé InsR. Druhá 

kapitola je zameraná  na doručovanie v InsR, kde som priblíţila moţnosť sledovania 

a doručovania prostredníctvom InsReg. V tretej kapitole sa podrobnejšie venujem InsR. Pre 

túto prácu je rozhodujúca kapitola štvrtá, v ktorej sa rozhodne o spôsobe riešenia úpadku a to 

nadväzne na kapitolu piatu konkurzom alebo kapitolou šiestu reorganizáciou.  

 

. 
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Ďalším cieľom bolo upozorniť na niektoré problémy v súvislosti s riešením úpadku 

právnickej osoby. Najväčší problém v súvislosti s priebehom InsR vidím v doručovaní 

písomností prostredníctvom dátových schránok. InsSúd a InsS musia mať zo zákona zriadenú 

dátovú schránku a musia s ňou chtiac či  nechtiac pracovať, pretoţe rozhodnutia súdu sú často 

doručované práve pomocou nej. Problém vzniká pri školení správcov, ktorí s ňou musia 

vedieť pracovať. Často sa stáva, ţe dátová schránka nefunguje a vkladanie súboru tak nie je 

moţné. Tým sa celý proces doručovania značne komplikuje. Ďalší problém v súvislosti 

s pouţívaním  dátových schránok vidím v tom, ţe dlţníkovi nebolo doručené rozhodnutie 

InsSúdu, ktorý síce znel na jeho meno, ale bohuţiaľ bolo doručené úplne niekomu inému. 

A to z jednoduchého dôvodu, ţe menovaný dlţník má menovca. Niekto pri odosielaní skrátka 

urobil chybu a poslal niečo dosť dôleţité niekomu úplne inému. A ten nevedel, čo s tým má 

robiť, zatiaľ čo správny adresát zas nevedel, ţe má niečo vykonať. Chyby spojené s dátovými 

schránkami môţu značne ovplyvniť InsR hlavne v krátkych lehotách, ktoré nový InsZ 

stanovuje. Pretoţe ak bola schránka zriadená, či uţ zo zákona alebo dobrovoľne, malo by byť 

doručovanie písomností len do nej, a nie uţ v tradičnej listinnej podobe.  

V súčasnom období boja s ekonomickou krízou  som sa z  viacerých článkov dočítala 

informáciu o tom, ţe firmám utekajú dlţníci. Negatívnu skúsenosť s novým InsZ tak hlási 

čoraz väčší počet firiem. Dlţníci utekajú a mnohí vyuţívajú moţnosť predať zadlţený podnik 

aj počas InsR. To znamená, ţe pokiaľ v krátkom čase dôjde k viacnásobnému predaju firmy, 

skutočný majiteľ alebo konateľ sa horšie vyhľadáva a vlastnícka štruktúra sa úspešne 

zahmlieva. Poškodení veritelia majú síce právo podať trestné oznámenie, ale aby sa na súde 

presadili, museli by dokázať, ţe išlo o trestný čin, teda úmysel konateľa či vlastníka firmy 

poškodiť veriteľa. Poškodení veritelia často nemajú peniaze na špičkových právnikov, ktorí 

by vinníka pohnali k trestnej zodpovednosti. 

V súvislosti s InsS je tu povinnosť ich sústavného vzdelávania a prehlbovania ich 

odbornej znalosti pre riadny výkon ich činnosti. Od konca mája minulého roku organizuje 

Ministerstvo spravodlivosti ČR skúšky InsS. A od tohto roku môţu túto profesiu vykonávať 

len tí, ktorí absolvovali vysokú školu alebo na nej začali študovať a ministerské skúšky 

úspešne zvládli.  Z viac ako 4000 InsS sa doposiaľ podarilo úspešne absolvovať ministerské 

skúšky len veľmi malému počtu správcov. V tomto dôsledku sa prudko zníţil počet InsS. 

Ministerstvo spravodlivosti totiţ umoţní vykonanie skúšky do šiestich mesiacov od doručenia 

písomnej ţiadosti. Ak uchádzač neuspeje, má po uplynutí šiestich mesiacov nárok na 

opakovanie tejto skúšky, ktorú môţe opakovať len 2-krát. Absolvovanie skúšky InsS je totiţ 
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veľmi náročne obsahuje zatiaľ 480 otázok a v krátkej dobe ich má byť o 320 viac. Vyššie 

uvedené platí pre písomnú časť. Druhá časť skúšky je rovnako náročná ako tá prvá. 

Posledným cieľom bolo  pripraviť štatistický prehľad rokov 2008-2009 o povolených 

konkurzoch a reorganizáciách, ktorý uvádzam v prílohe č. 5 a stručné zhrnutie na 

nasledujúcich riadkoch. Štatistiky dokazujú, ţe počet podaných návrhov na konkurz 

a reorganizáciu v dôsledku krízy vzrástli, čo sa odzrkadlilo hlavne na počte podaných návrhov 

na konkurz. V roku 2008 bolo podaných 1161 návrhov na vyhlásenie konkurzu a v roku 2009 

uţ 2214, čo predstavuje nárast o 52 %. V roku 2008 bolo podaných 14 návrhov na povolenie 

reorganizácie a o rok neskôr 39 návrhov. V podaní návrhov stúpol počet reorganizácií o 36%. 

Z uvedenej štatistiky vyplýva, ţe reorganizácia má zmysel. Je ale minimálne vyuţívaná. 

Z pomeru medzi počtom konkurzov a reorganizácií je jasné, ţe veritelia ešte stále dávajú 

prednosť rýchlemu predaju majetku a aspoň čiastočnému uspokojeniu pohľadávok  

rozpredajom majetku v konkurze. Kým v roku 2008 podalo InsN celkovo 5306 dlţníkov 

v roku 2009 ich uţ bolo 9514, čo je nárast o takmer 79 %.  Údaje na zostavenie štatistík som 

čerpala zo stránok Ministerstva spravodlivosti ČR.  

 



  - 33 - 

 

Zoznam použitej literatúry: 

 [1]   BAŘINOVÁ, D. Konkurz v otázkach a odpovědích. Praha: ASPI Publishing, 2004. 127  

s.ISBN: 80-7357-043-2 

[2]   BAŘINOVÁ, D; HÓTOVÁ, R; OLŠAR, L. Konkurzní řízení v praxi z pohledu věritele i    

úpadce. 2. přepracované vydání. Praha: GRADA Publishing, 2006. 171 s. ISBN: 80-

247-0909-0. 

[3]   ELIÁŠ, K; BEJČEK, J; HAJN, P. Kurs obchodního práva: Obecná část. Soutěţní právo. 

       5. Vydání. Praha: C. H. Beck,  2007, 652s. ISBN: 80-7179-357-4. 

 [4]   KOZÁK, I. Insolvenční zákon a předpisy související : Nařízení Rady (ES) o úpadkovém 

řízení – komentář. Praha : ASPI, 2008. 930 s. ISBN: 978-80-7357-375-1. 

[5]   KRISHNA, V. Auction Theory. Academic Press, Elsewier Science, 2002. 

[6]   NOVÁK, M. Formy a řešení úpadku. Praha: Vysoká škola ekonomická Praha, 2004. 7 s.   

ISBN: 80-245-0710-2. 

[7]   REPKA, I.; UBREŢIOVÁ, I. Manaţment krízových situácií. Nitra : SPU Nitra, 2002. 

112- 115 s. ISBN: 80-8069-128-2. 

[8]   RICHTER, T. Insolvenčné právo. Praha : ASPI Publishing, 2008. ISBN:  978-80-7357- 

329-4. 

[9]   SCHWARTZ, A. Bankruptcy contracting reviewed, 109 Yale Law Journal 343, In 

ADLER, B.A Foundations of Bankruptcy Law. New York: Foundation Press, 2005,  

        p. 335  

[10]  VOZŇÁKOVÁ, I.; Janovská K.; Mynař M.; Sikorová A. Ekonomika podniku. Ostrava:  

VŠB-TU Ostrava, 2008. 128 s. ISBN: 978-80-248-1760-6. 

[11]  WESTBROOK, J. L. The Law of Debtors and Creditors: Text, Cases, and Problems. 

New York. ASPEN Publishers, 2002. ISBN:  978-07-3557-215-7. 

 

Právne predpisy: 

Zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (InsZ), v platnom znení  

Zákon  č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní, v platnom znení 

Zákon  č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení 

Zákon  č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení 

 

 

 



  - 34 - 

 

Internetové zdroje: 

[12] DEUTSCH, E. Odměna a způsob určení některých hotových výdajů insolvenčního 

správce a dalších správců. Konkursní noviny [online]. 24.09 2008, 19, [cit. 2010-04-16]. 

Dostupný z WWW: <www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=1952>. 

[13] DEUTSCH, E. Reorganizace jako nový fenomén práva a podnikání v insolvenčním . 

Konkursní noviny [online]. 2006, 19, [cit. 2010-03-16]. Dostupný z WWW: <konkursni-

noviny.cz>.  

[14] DOLEČEK, M. Http://www.businessinfo.cz [online]. 11   [cit.2010-03-16]. 

Http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-

opu/1000818/47945/. Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/>. 

[15] CHODĚRA, O. Věřitelský výbor a advokáti. Konkursní noviny [online]. 2001, 13-14,  

[cit. 2010-03-16]. Dostupný z WWW: <konkursni-noviny.cz>. 

[16] JINDRA, V. Nová právní úprava úpadkového práva – insolvenční soud.  In JINDRA, V. 

Nová právní úprava úpadkového práva – insolvenční soud. 23.11.2007. Praha: 

23.11.2007[cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW: 

<http://www.epravo.cz//top/clanky/nova-pravni-uprava-upadkoveho-prava-insolvencni-

soud-51637.htmljakým%20je%20insolvenční%20soud.> ISSN 1213-189X. 

 [17] MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR,.  Justice.cz [online]. 2009 [cit. 2010-03-16]. 

Http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-info-prevence-upadku/nove-insolvencni-

pravo.html. Dostupné z WWW: <justice.cz>. 

[18] MINISTERSTVO  SPRAVEDLNOSTI ČR, . Justice.cz [online]. 2008  

[cit.2010-03-16].Https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Dostupné 

WWW<https://isir.justice.cz/isir/common/index.do>. 

 [19] ŠPIČKA, M. Reorganizace podniku v kostce. Http://epravo.cz [online]. 27.08. 2008, 

53343, [cit.2010-04-16].Dostupný z WWW: <http://epravo.cz/top/clanky/reorganizace-v-

kostce-55124.html?mail>. ISSN 1213-189X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - 35 - 

 

Zoznam použitých skratiek: 

Atď. – a tak ďalej 

ČR – Česká republika 

FO – fyzická osoba 

InsN – insolvenčný návrh  

InsR – insolvenčné riadenie 

InsReg – insolvenčný register 

InsS– insolvenčný správca  

InsSúd – insolvenčný súd  

InsZ –  Zákon  č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia  

Napr. – napríklad 

PO – právnická osoba  

Tzv. – tak zvaný 

Tzn. – to znamená  

Zb. – zbierky zákona 

ZKV – Zákon  č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní 
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- 37 - 



 

- 38 - 

 

 



 

- 39 - 

Príloha č. 3  

Insolvenčný návrh  

 (podávaný dlţníkom)  

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA,  

                                                                               Havlíčkovo nábřeţí  č. 34,  

                                                              728 81 Ostrava 

Navrhovateľ - insolvenčný dlžník:  

                               K.O.S, s.r.o  

IČ:                          35665433  

sídlem:                     Ostrava – Poruba, U nemocnice 45, 708 00  

zastoupená:              Jaroslav Malý  

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v  Ostrave., oddiel C.  

Návrh na zahájenie insolvenčného riadenia (insolvenčný návrh) 

Prílohy podľa textu dvojmo 

I. Zhora označený navrhovateľ je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísaný 

v oddiele C, vedeného Krajským súdom v Ostrave. Rozhodujúcou činnosťou v rámci 

zapísaného predmetu podnikania navrhovateľa je „výroba odevov a odevných doplnkov“.  

D ô k a z :        výpisom z obchodného registra navrhovateľa  

II. 

Predmetný odbor podnikania je v Českej republike v poslednom období silno 

zasiahnutý negatívnym vývojom, krízou a je vytlačovaná z trhu v prvom rade lacným 

ázijským dovozom. Táto situácia postupne viedla k úpadku navrhovateľa, ktorý sa najskôr 

prejavoval ako insolvencia z dôvodu platobnej neschopnosti spôsobovanej nutnosťou 

rýchleho a včasného platenia vstupov (materiálu, energií, a pod.) a nákladov na zamestnancov 

a stále sa predlţujúcimi  temnami splatnosti od odberateľov v konkurenčnom – tovarom 

presýtenom – prostredí. Takýto stav prerástol do nasledovného predlţenia navrhovateľa, ktorý 

jeho jednatelia zistili na jeseň roku 2008, čo ich viedlo k prijatiu opatrenia v zásade 

završovaných podaním tohto insolvenčného návrhu, keď po zodpovednom posúdení situácie, 

v ktorej sa  navrhovateľ nachádzal, došiel k záveru, ţe nárast výšky záväzkov uţ nejde reálne 

uspokojovať.  
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Navrhovateľ v hore uvedených súvislostiach uţ fakticky ukončil svoje podnikanie, 

ukončil produkciu odevov, vypredáva sklad a vymáha splatné pohľadávky. Bol rozviazaný 

pracovný pomer so všetkými zamestnancami, s výnimkou jednateľa. Bol ukončený nájomný 

vzťah k nebytovým priestorom, v ktorých bolo umiestnené sídlo navrhovateľa, a všetok 

ostatný majetok vrátane dokumentácie a účtovníctva je presťahovaný a uloţený v náhradných 

nebytových priestoroch na adrese Opavská 754, PSČ 702 00 Ostrava. 

Stav úpadku navrhovateľa je zjavný zo súboru dokumentov pripojených k tomuto 

insolvenčnému návrhu ako jeho príloha spracovaných z účtovníctva navrhovateľa ku dňu 

30.11 2008, a to predovšetkým zo zostavy rozvahy k 30. 11. 2008 ako doposiaľ posledného 

výstupu z účtovníctva navrhovateľa. Z tohto pre ilustráciu len rozhodujúce hodnoty: 

Neuhradené straty z minulých rokov 7.213.238,54 Kč proti základnému kapitálu 

100.000,- Kč, vlastní kapitál je hlboko záporné číslo 7.885.000,- Kč. Rozhodujúca časť tejto 

disproporcie je kompenzovaná dodatočnými pôţičkami (zálohám) spoločníkov 

navrhovateľovi v celkovej výške  6.427.200,- Kč. Celková účtovná  hodnota majetku (bez 

pohľadávok) činí v evidenčných cenách 1.285.000,- Kč, celková hodnota pohľadávok činí 

175.000,- Kč. Záväzky voči všetkým veriteľom (v celej ich štruktúre vrátane pôţičiek od 

spoločníkov) činí 10.280.000,- Kč . 

 III.  

S poukázaním na skutočnosť má navrhovateľ za to, ţe sú dané zákonné podmienky 

k tomu, aby nadpísaný insolvenčný súd rozhodol o úpadku navrhovateľa.  

Navrhovateľ teda s poukázaním na svoju povinnosť danú mu §98. Odst. 1 

insolvenčného zákona navrhuje, aby nadpísaný insolvenčný súd vydal uznesenie obsahujúce 

mimo iných tieto výroky:  

-       Zisťuje sa úpadok dlžníka  K.O.S s.r.o. so sídlom Ostrava – Poruba, U nemocnice 45, 

PSČ 708 00, IČ 35665433.  

-       Na majetok dlžníka K.O.S s.r.o. so sídlom Ostrava – Poruba, U nemocnice 45, 

PSČ708 00, IČ 35665433 sa prehlasuje konkurz.  

-       Ustanovuje sa insolvenčný správca Ing. Róbert Kulla  zo zoznamu insolvenčných 

správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky.  

IV.  

Navrhovateľ záverom oznamuje súdu, ţe ku dňu podaniu návrhu nedisponuje 

finančnými prostriedkami, s ktorých by mohol uhradiť zálohu na náklady konkurzu. Svoj 

majetok však povaţuje za dostatočný k tomu, aby po jeho speňaţení postačil minimálne 

k úhrade nákladov insolvenčného riadenia. 

V Ostrave  dňa 06.12. 2008 
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Zdrojové údaje som čerpala zo stránok Ministerstva spravodlivosti ČR. 

 

 


