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Abstrakt: Ve své  práci se zajímám o insolven�ní zákon �. 182/2006 Sb., tedy zákon, ve 

kterém se �eší úpadek právnické osoby v �eské republice. Tento nový právní p�edpis, který 

znamená spoustu zm�n pro všechny subjekty, kterých se týká. V práci vysv�tluji n�které jeho 

nejd�ležit�jší pojmy jako jsou úpadek, moratorium, konkurz, aj. Tato práce se hlavn� zam��uje na 

konkurs, jako jedno z �ešení úpadku právnické osoby a zmi�uji také reorganizaci, jako nový 

zp�sob, který v p�edešlé právní úprav� chyb�l. 

Abstract: In my thesis i am interested about The Act of bankruptcy, No 182/2006 Coll., 

these are the new law, which should record significant changes in bankruptcy law for all subjects. I 

am explain in text most important notions, witch is bankruptcy, moratorium, bankrupt and others. 

This thesis interested mainly about bankrupt, as one of solution of company decline and i allude 

too reorganization, as the new way missing in previous law. 

Klí�ová slova: úpadek, dlužník, v��itel, insolven�ní správce, insolven�ní soud, insolven�ní zákon, 

konkurs  

Key Words: bankruptcy, debtor, creditor, insolvency manager, insolvency court, insolvency law, 

bankrupt 



2

Obsah  

1. INSOLVEN�NÍ ZÁKON ............................................................................................... 5

1.1. ÚPADEK ..................................................................................................................... 6 
1.2. HROZÍCÍ ÚPADEK ........................................................................................................ 7 
1.3. PROCESNÍ SUBJEKTY V INSOLVEN�NÍM ZÁKON�......................................................... 7 

1.3.1. Dlužník –  obchodní spole�nost......................................................................... 8

1.3.2. Insolven�ní soud ................................................................................................ 8

1.3.3. V��itelé .............................................................................................................. 9

1.3.4. Insolven�ní správce a další správci ................................................................ 13

2. ZAHÁJENÍ INSOLVENTNÍHO �ÍZENÍ.................................................................. 15

3. MORATORIUM ........................................................................................................... 17

3.1. ZP�TVZETÍ INSOLVEN�NÍHO NÁVRHU....................................................................... 17 

4. ROZHODNUTÍ O ÚPADKU....................................................................................... 18

4.1. STANOVENÍ ZP�SOBU 	EŠENÍ ÚPADKU PRÁVNICKÉ OSOBY – PODNIKATELE ............. 19 
4.2. P	IHLAŠOVÁNÍ POHLEDÁVEK ................................................................................... 19 
4.3. P	EZKUMNÉ JEDNÁNÍ ............................................................................................... 20 

5. REORGANIZACE........................................................................................................ 22

6. KONKURS..................................................................................................................... 23

6.1. MAJETKOVÁ PODSTATA ........................................................................................... 23 
6.2. Ú�INKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU ............................................................................. 23 
6.3. N�KTERÉ ÚKONY NAVAZUJÍCÍ NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU ...................................... 25 
6.4. ZPEN�ŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY .......................................................................... 26 
6.5. KONE�NÁ ZPRÁVA A ROZVRH .................................................................................. 26 
6.6. ZRUŠENÍ KONKURZU ................................................................................................ 27 
6.7. �ASOVÉ HLEDISKO KONKURZNÍHO 	ÍZENÍ................................................................ 28 
6.8. NEPATRNÝ KONKURS ............................................................................................... 28 

7. ZÁV�R........................................................................................................................... 29

Seznam p�íloh:................................................................................................................. 33

Seznam použité literatury: .............................................................................................. 34



3

Seznam použitých zkratek: 

Atd.-a tak dále 

Aj. – a jiné 

�R-�eská republika 

FO-fyzická osoba 

InsN-insolven�ní návrh 

InsR-insolven�ní �ízení 

InsS-insolven�ní správce 

InsZ-insolven�ní zákon 

Nap�-nap�íklad 

PO-právnická osoba 

Resp.-respektíve 

Sb.- sbírky zákona 



4

Úvod 

V �eské republice platil donedávna zákon �. 328/1991 Sb. O konkurzu o vyrovnání, 

ale z mnoha d�vod� byl nedostate�ný, a proto byl nahrazen zákonem novým tzv. 

„insolven�ním zákonem“ �.182/2006 Sb.,  Zákon o úpadku a zp�sobech jeho �ešení .   

Tento zákon nabyl platnosti 1.1.2008, ale pro soudní konání, které byly zahájeny p�ed tímto 

datem, platí stále zákon o konkurzu a vyrovnání,  zákon �. 328/1991 Sb.  

Ve své bakalá�ské práci bych cht�l osv�tlit tento nový zákon, který do velké míry 

m�ní zp�sob, jakým se �eší situace dlužníka v úpadku. Uvést nové povinnosti, které klade 

na jeho ú�astníky a to jak na dlužníky, v��itele tak i na soudy. Dlužník�m dává nové 

možnosti jak �ešit svou nep�íznivou finan�ní i majetkovou situaci, v��itel�m dává v�tší 

šanci domoci se svých pohledávek u dlužník� a na soudy �ekají nové povinnosti a mnohdy 

i zkrácené lh�ty, ve kterých musejí konat. Insolven�ní zákon nabízí n�kolik možností 

zp�sobu �ešení úpadku a to konkurz, reorganizaci, oddlužení a zvláštní zp�sob. Já bych se 

cht�l zam��it hlavn� na konkurz, jako zp�sob �ešení úpadku nebo hrozícího úpadku 

obchodní spole�nosti  a v�novat mu samostatnou kapitolu.  

Cílem bakalá�ské práce je  stru�n� popsat problematiku  konkursu  dle Zákona 

182/2006 Sb. o úpadku a zp�sobech jeho �ešení, jako zp�sobu �ešení úpadku nebo 

hrozícího úpadku pro dlužníky - obchodní spole�nosti. Upozornit na  n�které problémy  

související s �ešením úpadku obchodní spole�nosti  dle daného zákona  a   uvést vlastní 

názor na danou  problematiku .  
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1. Insolven�ní zákon 

  Insolven�ní zákon neboli zákon �. 182/2006 Sb. (dále len ,,InsZ‘‘) v �eské 

republice upravuje �ešení úpadku dlužníka pomocí soudního �ízení a byl uveden v platnost 

od 1.1. 2008. Do této doby v �eské republice platil zákon �. 328/1991 Sb. o konkurzu a 

vyrovnání, který ale v mnoha ohledech nevyhovoval. Umož�oval totiž pouze rozprodat 

dlužník�v majetek pomocí konkurzního �ízení. InsZ má uleh�it �ešení úpadku jak 

dlužníkovi, tak jeho v��itel�m. Pokud je v��itel�m majetek malý, m�že nastat situace, že 

pohledávky n�kterých v��itel� budou uspokojeny úpln� zatímco na jiné se již nedostane. 

Práv� takovou situaci InsZ �eší zákon tak, že v podstat� zablokuje dlužníka i jeho majetek s 

tím, že všichni p�ihlášení v��itelé budou uspokojeni spravedliv� podle povahy jejich 

pohledávek. Za tím ú�elem pak zákon sleduje také další cíl, totiž udržet u podnikatel�

jejich podnik v celku a v b�hu, protože pokud b�ží a využívá všech svých �ástí, m�že být 

jeho hodnota vyšší, než pokud bychom ho rychle rozkouskovali. Jediné, co tak zákon 

vlastn� chce, je uspokojit v��itele zp�sobem, který zohled�uje jejich postavení, a sou�asn�

nutn� neni�it dlužníka a jeho možnosti další �innosti. [1]  

InsZ používá pro insolventní �ízení tyto zásady:  

• Insolven�ní �ízení má být vedeno tak, aby nikdo z ú�astník� nebyl nespravedliv�

poškozen, �i n�jak zvýhodn�n a také aby se dosáhlo rychlého, co možná nejvyššího 

a hospodárného uspokojení v��itel�. 

• V��itelé mají podle tohoto zákona rovné možnosti jestliže mají stejné, nebo 

obdobné postavení. 

• Práva v��itele nabytá v dobré ví�e p�ed zahájením insolven�ního �ízení nelze omezit 

ani rozhodnutím insolven�ního soudu a ani postupem insolven�ního správce, pokud 

tento zákon nestanoví jinak. 

• V��itelé nesmí uspokojovat své pohledávky mimo insolven�ního �ízení, jen pokud 

by to bylo v souladu se zákonem.23

Na obrázku 1. je znázorn�n další pr�b�h insolven�ního �ízení, tento obrázek zárove�

slouží také jako osnova této práce. 

                                                
23 §5 Insolven�ního zákona 
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Pr�b�h insolven�ního �ízení (obr. 1)  [12] 

1.1. Úpadek 

 V �eském právním �ádu je úpadek definován v zákon� o úpadku a zp�sobech jeho �ešení, 

zákon �.  182/2006 Sb.  

Úpadek: 

• platební neschopnost  - toto se týká PO , FO podnikatel� i nepodnikatel�  

• p�edlužení  - toto se týká jen PO, FO  podnikatel�  

 Dlužník se nachází v úpadku jestliže má více v��itel�, není schopen plnit své finan�ní 

závazky po dobu delší než 30 dn� po lh�t� splatnosti, �íkáme také, že se dlužník nachází 

v platební neschopnosti.  Pokud dlužník neplní podstatné �ásti svých závazk� po delší dobu 

než  3 m�síce po dob� splatnosti, nebo tyto platby zastavil úpln�, pak se má za to, že dlužník 

není schopen tyto své pen�žité závazky splnit. Neschopnost plnit své závazky platí i v p�ípad�, 
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že n�které ze splatných pohledávek není možné dlužníkovi zaplatit pomocí výkonu rozhodnutí 

nebo exekucí.  

 P�edlužení - má - li více v��itel� a souhrn všech jeho závazk� p�evyšuje souhrn jeho 

majetku. P�itom se vždy p�ihlíží k o�ekávanému stavu budoucího provozu dlužníkova podniku. 

1.2. Hrozící úpadek 

Je definován ust. § 3 odst. 4 InsZ, zákon �.182/2006 Sb . Tato nová právní úprava 

byla do insolven�ního zákona uvedena, pro p�ípady v�asné reakce na ekonomickou situaci 

dlužníka, kdy lze p�edpokládat, že dlužník nebude schopen splnit podstatnou �ást svých 

pen�žních závazk�. 

Podle ust. § 97 odst. 2 insolven�ního zákona �.182/2006 Sb je v p�ípad� hrozícího 

úpadku pouze dlužník oprávn�n podat insolven�ní návrh. [2]  

1.3. Procesní subjekty v insolven�ním zákon�

Mezi procesní subjekty pat�í: 

• Dlužník  

• Insolven�ní soud 

• V��itel  

• Insolven�ní správce, p�ípadn� další správci 

• Státní zastupitelství 

• Likvidátor [3]  

Ú�astníky insolven�ního �ízení jsou pouze dlužník a v��itelé, kte�í  uplat�ují své 

právo v��i dlužníku. 
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1.3.1. Dlužník –  obchodní spole�nost  

Obchodní spole�nost je právnická osoba . Právnická osoba (dále jen ,,PO“)2 je 

organizace osob anebo majetku, která se vytvá�í na ur�itý ú�el, a které objektivní právo 

p�iznává vlastní právní subjektivitu. Obvykle je to podnik, organizace, nadace, která je 

zp�sobilá k právním úkon�m a povinnostem, má tedy vlastní právní subjektivitu a je 

vytvá�ena za ur�itým ú�elem. Právní subjektivita je chápána jako celek, zp�sobilost 

k práv�m a povinnostem je spjatá se zp�sobilostí k právním úkon�m, za�íná jejich vznikem 

a kon�í jejich zánikem. PO mají svou právní subjektivitu jasn� vymezenou a záleží na tom 

jaké konkrétní úkony plní a jaké má cíle. Jsou to jen povinnosti, které jsou nevyhnutelné 

pro zabezpe�ení jejich úloh a cíl�. Právní úkony vykonávají jednotlivé statutární orgány: 

• U ve�ejné obchodní spole�nosti – n�kdo ze spole�ník�

• U komanditní spole�nosti – komplementá� (1 anebo více spole�ník�, ru�ících za 

závazky spole�nosti celým svým majetkem), 

• U akciové spole�nosti – p�edstavenstvo (tvo�í ho nejmén� t�i �lenové 

p�edstavenstva) 

• U spole�nosti s ru�ením omezeným – jeden nebo více jednatel�

• U družstva – p�edstavenstvo (�ídí �innost družstva a rozhoduje o všech záležitostech 

družstva) [3]  

1.3.2. Insolven�ní soud 

Insolven�ní soud pat�í mezi procesní subjekty, kde v insolven�ním �ízení vystupuje 

v pozici orgánu, který má oprávn�ní vydávat rozhodnutí a též pr�b�žn� vykonávat dohled 

nad postupy a �innostmi ostatních procesních subjekt�.3 Je to výlu�n� krajský soud a 

rozhoduje o procesních otázkách, hlavn� otázkách �ízení jako je nap�íklad ustanovení 

insolven�ního správce. 

Insolven�ní soud je výlu�n� krajský soud a mezi jeho pravomoci mimo jiné také 

pat�í dozor nad insolven�ním správcem a z  rozhodovací pravomoci tyto rozhodnutí [2]:  

• o úpadku, 

                                                
2 § 2 odst. 2 obchodního zákoníku 

3 §9 Insolven�ního zákona 
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• o zp�sobu jakým bude úpadek �ešen, 

• o insolven�ním rozvrhu a pod.

1.3.2.1.  Povinnosti insolven�ního soudu 

Nová úprava insolven�ního zákona p�ináší zrychlení insolven�ního �ízení a to 

p�edevším na základ� p�ísných, velmi krátkých lh�t. Nap�íklad povinnost insolven�ního 

soudu je oznámit zahájení insolven�ního �ízení vyhláškou do 2 hodin po té, co mu dojde 

insolven�ní návrh. 

Insolven�ní soud je povinen u�init do [4] : 

• 2 hodin zve�ejnit vyhláškou tzn. V insolven�ním registru zahájení 

insolven�ního �ízení, 

• 10 dní od podání insolven�ního návrhu úkony sm��ující k rozhodnutí v�ci, 

• 15 dní od podání insolven�ního návrhu, bezodkladn� rozhodnout o 

insolven�ním návrhu, pokud v insolven�ním návrhu dlužníka jsou uvedeny 

rozhodné skute�nosti doložené údaji a p�ílohami,19

• v délce 7 dní od podání návrhu rozhodnout o odmítnutí20  a to v p�ípad�, že 

je návrh je nesrozumitelný, �i neur�itý 

• do 2 m�síc� svolat sch�zi v��itel�. 

Pokud se podíváme na lh�ty, které insolven�ní soud musí dodržet, je z�ejmé, že je 

omezen krátkými lh�tami a celou škálou povinností.

1.3.3. V��itelé 

V��itelé  rozd�lujeme do dvou kategorií: 

• pokud musí podat p�ihlášku pohledávky – jsou uspokojeni až v záv�ru 

insolven�ního �ízení,  

• pokud mohou být uspokojení už v pr�b�hu insolven�ního  �ízení.

                                                
19§132 InsZ. 
20§128 InsZ 
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1. v��itelé pohledávek za podstatu – nejvýhodn�jší zp�sob, protože pohledávky vznikají až 

po zahájení insolven�ního �ízení a v d�sledku jeho existence. Tyto pohledávky mohou 

být uspokojeny b�hem �ízení, ale také až v jeho záv�ru 

2. zajišt�ní v��itelé – uplat�ují své pohledávky p�ihláškou, pohledávka je zajišt�ná - jeho 

pohledávka za zajišt�na nap�. zástavním, zadržovacím právem, atd.), v��itelé jsou 

p�ednostn� uspokojení z výt�žku p�edm�tu zajišt�ní, 

3. pohledávky stojící na stejné úrovni pohledávkám za podstatu – pat�í sem nap�. 

pracovn�právní pohledávky dlužníkových zam�stnanc�.4

4. nezajišt�ní v��itelé 

1.3.3.1.Orgány v��itel�

V��itelskými orgány jsou v insolven�ním zákon� stanoveny sch�ze v��itel� a 

v��itelský výbor nebo zástupce v��itel�. Na sch�zi v��itel� se �eší volba a odvolání �len�

v��itelského výboru a jeho náhradník� nebo zástupce v��itel�. Také rozhoduje o tom zda 

setrvá prozatímní v��itelský výbor ve své funkci. V��itelský výbor vykonává p�sobnost 

v��itelských orgán�, výjimkou je p�sobnost pat�ící do sch�ze v��itel� nebo které si sch�ze 

v��itel� vyhradila.8

Je-li p�ihlášených v��itel� více než 50, je sch�ze v��itel� povinna ustanovit 

v��itelský výbor. �leny v��itelského výboru a jejich náhradníky se volí na sch�zi v��itel�. 

V��itelský výbor m�že mít nanejvýš 7 �len� p�i �emž minimální po�et �len� stanovuje 

insolven�ní zákon na 3. o po�tu �len� rozhoduje sch�ze v��itel�. Každý �len v��itelského 

výboru má svého náhradníka.5 Na sch�zi v��itel� m�že být rozhodnuto i o vyšším po�tu 

náhradník� �len� v��itelského výboru. Ve v��itelském výboru mají být zastoupeny všechny 

skupiny v��itel� podle povahy jejich pohledávek. Volbu �len� a náhradník� potvrzuje 

insolven�ní soud a jeho rozhodnutí se nedoru�uje. 

1.3.3.2. Sch�ze v��itel�

Sch�zi v��itel� svolává insolveln�ní soud. Svolává jí z vlastní iniciativy, nebo 

pokud to navrhne insolven�ní správce, v��itelský výbor anebo alespo� dva z v��itel� jejichž 

pohledávky �iní alespo� desetinu p�ihlášených pohledávek. Sch�ze v��itel� se koná do 

                                                
4 § 165- 169 InsZ 
8 § 46 InsZ 
5 § 56 InsZ 
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t�iceti dn� poté co je svolána soudem, jedin� že by byl navržen pozd�jší termín konání. 

Zú�astnit sch�ze mají právo p�ihlášení v��itelé, dlužník, insolven�ní správce a státní 

zastupitelství, pokud se ú�astní insolven�ního �ízení. Na sch�zi v��itel� m�že být p�ítomna 

také odborová organizace a pokud jich u dlužníka p�sobí více, tak je to odborová 

organizace s nejv�tším po�tem �len�, pokud se odborové organizace nedohodnou jinak. 

V oznámení o svolání, které zve�ej�uje insolven�ní soud musí být uvedeno místo a datum 

konání jakož to i p�edm�t, kterého se bude konání týkat. Sch�zí v��itel� m�že být poté 

projednán jen p�edm�t jednání, který byl uveden v oznámení o jejím svolání. V��itelé se 

mohou usnést i na dalším p�edm�tu jednání, ale jen pokud jsou na jednání p�ítomni všichni. 

Na první sch�zi v��itel� je p�edm�tem jednání vždy volba v��itelského výboru.9

1.3.3.3. Hlasovací právo 

K platnosti usnesení sch�ze v��itel� se vyžaduje prostá v�tšina hlas� kdy na každý 

hlas p�ipadá 1 K� pohledávky. Pokud náleží pohledávka více osobám musí se dohodnou 

kdo bude vykonávat práva s ní spojená a pokud se nedohodnou vykonávají tato práva jen 

ohledn� svého dílu pohledávky. Pro tyto ú�ely platí, že každému z t�chto osob náleží stejný 

díl z pohledávky. V��itelé mohou hlasovat také písemnou formou. Takovýto hlas musí být 

z�eteln� ozna�en jako hlasovací lístek a musí z n�j být z�ejmé jak v��itel hlasoval. Tento 

lístek nesmí již obsahovat žádné jiné procesní úkony a musí být ú�edn� ov��ena pravost 

jejich podpisu. Aby mohl být takovýto hlas zapo�ítán musí být soudu doru�en 

insolven�nímu soudu v den p�edcházející sch�zi v��itel�.10

1.3.3.4. Povinnosti v��itelského výboru 

V��itelský výbor musí chránit spole�ný zájem v��itel� a spolupracuje 

s insolven�ním správcem k napln�ní ú�elu insolven�ního �ízení. 

Nejd�ležit�jší jsou podle zákona tyto �innosti:  

• Dohlížení na �innosti insolventního správce 

• Poskytování podpory insolven�nímu správci p�i jeho �innosti 

                                                
9 § 47- 48 InsZ 
10 § 49 InsZ 
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• Ud�luje insolven�nímu správci nebo dlužníku s dispozi�ními oprávn�ními 

souhlas k uzavírání smluv o úv�rovém financování 

• Schvaluje pr�b�žn� výši a správnost hotových výdaj� insolven�ního správce 

a náklad� spojených s udržováním majetkové podstaty a jejím správou 

• M�že nahlížet do dlužníkova ú�etnictví  nebo evidence 

• M�že rozhodnout o ov��ení �ádné ú�etní záv�rky nebo mimo�ádné ú�etní 

záv�rky auditorem 

• M�že nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu jako 

insolven�ní správce 

• Plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu insolven�ním soudem 

• Je oprávn�n podávat insolven�nímu soudu vlastní návrhy, které se týkají 

pr�b�hu insolven�ního �ízení, v�etn� návrh� na uložení procesních sankcí.24

V��itelský výbor vykonává svou �innost jako sbor to znamená, že si ze svého st�edu 

volí p�edsedu, který svolává a je oprávn�n �ídit sch�ze. Pokud v��itelský výbor nezvolí 

p�edsedu ani pokud hlasování prob�hlo opakovan�, bude ur�en insolven�ním soudem. 

V��itelský výbor je svoláván bu
 insolven�ním soudem, insolven�ním správcem a nebo se 

m�že sejít z vlastní iniciativy.  V��itelský výbor rozhoduje v�tšinou hlas�. Za nep�ítomné 

�leny hlasují jejich náhradníci, pokud je náhradník� více, tak v takovém po�adí, jaké bylo 

zvoleno sch�zí v��itel� p�i jejich volb�. Kdykoliv se stane, že nastane rovnost hlas�, 

rozhodujícím hlasem se stává hlas p�edsedy. Ale p�i tom musí být p�ítomna alespo�

polovina výboru nebo jejich náhradník�, jinak se výbor nesmí usnášet. �lenové a 

náhradníci se mohou nechat zastupovat ve v��itelském výboru jakoukoliv fyzickou osobou, 

která má zp�sobilost k právním úkon�m a to v plném rozsahu, to �iní na své vlastní riziko. 

A pokud tato fyzická osoba není advokát, tak se m�že jednání zú�astnit jedin� osobn�. 

Náklady, které jim tím vzniknou si platí ze svého. �leny a náhradníky v��itelského výboru 

mohou být jen p�ihlášení v��itelé, kte�í souhlasili se svým zvolením. Právnická osoba, která 

se stane náhradníkem ve v��itelském výboru, musí neprodlen� oznámit insolven�nímu 

soudu fyzickou osobu, která ji bude zastupovat ve v��itelském výboru.6

                                                
24 § 58 InsZ 
6 § 58 InsZ 
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1.3.4. Insolven�ní správce a další správci 

Ustanovuje se ze seznamu insolven�ních správc�, který je veden Ministerstvem 

spravedlnosti. Insolventním správcem se pro tento zákon rozumí i hostující insolven�ní 

správce. Z d�ležitých d�vod� m�že osoba, která je zapsaná v tomto seznamu odmítnout své 

ustanovení insolven�ním správcem. Pokud není možné vybrat ze seznamu insolven�ních 

správc� vhodnou osobu, je možné ustanovit i fyzickou osobu, která spl�uje obecné a 

kvalifika�ní p�edpoklady pro p�idání do seznamu a s tímto souhlasí. Podle zákona má 

správce povinnost mít uzav�enou pojistnou smlouvu o odpov�dnosti za škodu, pokud by ji 

svým jednáním zp�sobil on sám, nebo n�který z jeho zam�stnanc� , p�i �innostech 

souvisejících s výkonem jeho funkce.11

1.3.4.1.  Zvláštní insolven�ní správce 

Pokud je nutné �ešit pomocí insolven�ního �ízení zvláštní problematiku vyžadující 

odborné specializace, m�že insolven�ní soud ustanovit  i zvláštního insolven�ního správce 

a jeho vztah k insolven�nímu správci upravit. Pro zástupce insolven�ního správce, 

odd�leného správce a zvláštního správce platí, platí obdobná ustanovení pro odm��ování a 

zproš�ování funkce jako pro insolven�ního správce.12

InsZ zná ješt� další druhy správc�, nap�: 

• odd�lený insolven�ní správce13

• zástupce insolven�ního správce – m�že být ustanoven insolven�ním soudem 

pokud, by ze závažných d�vod� nemohl insolven�ní správce svou funkci 

vykonávat.14

                                                
11 § 21 – 23 InsZ 
12 § 35 InsZ 
13 § 34 InsZ 
14 § 33 InsZ 
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1.3.4.2.  Povinnosti insolven�ního správce 

 P�i výkonu své funkce je insolven�ní správce povinen postupovat sv�domit� a 

s odbornou pé�í. To znamená, že musí vyvinout veškeré úsilí, aby svým jednáním uspokojil 

v��itelé v co možná nejvyšší mí�e. Spole�nému zájmu v��itel� musí dát p�ednost p�ed 

zájmy svými nebo jiných osob. Podle zákona má správce povinnost p�edkládat jednou za t�i 

m�síce v��itel�m a soudu písemnou zprávu o stavu insolven�ního �ízení.15

1.3.4.3.  Odpov�dnost za škodu 

Insolven�ní správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, kterou zp�sobil 

dlužník�m, v��itel�m nebo t�etím osobám tak, že p�i výkonu své funkce porušil povinnosti, 

které jsou mu dány zákonem a nebo soudem. Pokud se chce insolven�ní správce od této 

povinnosti oprostit tak, musí dokázat, že i p�i vynaložení veškerého úsilí nemohl škod�

zabránit. Právo na náhradu škody proti insolven�nímu správci má proml�ecí dobu dvou let 

poté, kdy se poškozený dozv�d�l výši škody a odpov�dnosti insolven�ního správce. 

Nejpozd�ji je však proml�ecí doba 3- letá a pokud byla škoda zp�sobena úmyslným 

trestným �inem, tak je proml�ecí doba 10 let od skon�ení insolven�ního �ízení.16

1.3.4.4.  Právo na odm�nu a náhradu škody 

Insolven�ní správce má právo na náhradu výdaj� spojených s insolven�ním �ízením, 

jakož i právo na odm�nu. V p�ípad� konkurzu se výše odm�ny stanovuje z výt�žku 

zpen�žení ur�eného k rozd�lení mezi jednotlivé v��itele. Pokud je insolven�ní správce 

plátce dan� z p�idané hodnoty, tak mu náleží i �ástka, která je rovna výši této dan�. 

Insolven�ní správce je povinen tuto �ástku dan� poté odvést. Vyú�tování odm�ny a 

hotových výdaj� se provádí v kone�né zpráv� a pokud tato zpráva není, tak ve zpráv� o 

�innosti insolven�ního správce. Insolven�ní soud m�že tuto odm�nu zvýšit nebo snížit 

podle okolností p�ípadu po projednání s v��itelským výborem. D�vodem pro snížení 

odm�ny m�že být skute�nost, že správce porušil n�kterou povinnost. V pr�b�hu 

                                                
15 § 36 InsZ 
16 § 37 InsZ 
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isolven�ního �ízení m�že soud rozhodnout o vyplacení zálohy pro insolven�ního správce a 

to i op�tovn�.17

2. Zahájení insolventního �ízení  

Insolven�ní �ízení je možno zahájit pouze pokud je podán insolven�ní návrh (dále jen 

„InsN“).  

Návrh na insolven�ní �ízení musí být srozumitelný a ur�itý, v návrhu na 

insolven�ní �ízení musí být vždy jasn� specifikováno, kdo je dlužník a pro� existuje 

p�edpoklad úpadku. [1]  

Návrh podává bu
 dlužník a nebo v��itel. Návrh lze podat písemnou a nebo 

elektronickou formou. Pokud je návrh podáván písemn�, musí být opat�en ú�edn�

ov��eným podpisem. Pokud se využije elektronické cesty, op�t musí mít elektronický 

podpis a musí být zaslán p�ímo na e-mailovou adresu p�íslušného soudu. 

Pokud podává návrh dlužník sám na sebe, musí uvést, pro� si myslí, že se nachází 

v úpadku a také o tom musí uvést d�kazy. Dlužník m�že v návrhu dále také uvést jak má 

být úpadek �ešen. Dlužník, který se chce oddlužit musí spojit s InsN i návrh na oddlužení. 

Pokud podává návrh dlužník je povinný k n�mu p�ipojit: 

• seznam svého majetku v�etn� svých pohledávek s uvedením svých dlužník�, 

• seznam svých závazk� s uvedením svých v��itel�, 

• seznam svých zam�stnanc�, 

• listiny, které dokladují úpadek anebo hrozící úpadek 

 Pokud podává InsN v��itel, tak uvede  d�vody pro� si myslí, že je daný v��itel 

v úpadku, své tvrzení doloží d�kazy a p�ipojí p�ihlášku své pohledávky. Všechny 

pohledávky je nutné vy�íslit v pen�zích i v p�ípad�, že si nárokuje pohledávku 

nepen�žitou.[1]¨ 

InsN je bez zbyte�ného odkladu povinný podat:  

• statutární orgán právnické osoby 

                                                
17 § 38 InsZ 
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• a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci, okamžit� po 

zjišt�ní, že se právnická osoba nachází v úpadku 

InsN je nutné p�edložit soudu s pot�ebným po�tem kopií tak, aby jeden z�stal 

insolven�nímu soudu, a aby každý komu se InsN doru�uje  ( poštou doru�uje se jen 

dlužníku a navrhovateli) dostal jednu kopii. Soud o zahájení úpadku nijak nerozhoduje, 

pouze tuto skute�nost nejpozd�ji do 2 hodin oznámí tzv. vyhláškou o zahájení 

insolven�ního �ízení, kterou zve�ejní v insolven�ním rejst�íku. Ú�inky spojené se 

zahájením insolven�ního �ízení však nastávají již okamžikem zve�ejn�ní této vyhlášky v 

insolven�ním rejst�íku (a na ú�ední desce soudu), tedy d�íve než soud bude mít za zjišt�né, 

že nastal úpadek. 

A�koliv zahájení �ízení nevypovídá nic o tom, zda je dlužník v úpadku, aktivují se 

již n�které základní mechanismy – blokuje se majetek a blokují se ve�itelé. Proto od 

zve�ejn�ní vyhlášky o zahájení �ízení nesmí dlužník sv�j majetek spravovat tak, že by 

snižoval jeho hodnotu. 

Ve lh�t� 7 dní od podání návrhu musí insolven�ní soud rozhodnout o odmítnutí 

návrhu, pokud InsN neobsahuje pot�ebné náležitosti, nebo pokud je návrh nesrozumitelný 

nebo neur�itý. P�ípadn� má soud povinnost stanovit navrhovateli lh�tu k dopln�ní návrhu a 

to ne delší než sedmi dn�.[1] 

Insolven�ní zákon nov� odlišuje okamžik zahájení �ízení a okamžik zjišt�ného 

úpadku. Po zahájení �ízení soud p�edevším zkoumá, zda dlužník je �i není v úpadku nebo v 

úpadku hrozícím. Pokud své jméno dlužník najde v insolven�ním rejst�íku nebo bude-li mu 

oznámeno, že proti n�mu bylo zahájeno insolven�ní �ízení, znamená to, že soud zkoumá 

jeho majetkové pom�ry. Dokud soud nerozhodne o jeho p�ípadném úpadku, m�že dokázat, 

že v úpadku není nebo že ho již odvrátil. 

Insolven�ní rejst�ík pat�í k novým informa�ním systém�m ve�ejné správy, je 

spravován Ministerstvem spravedlnosti a je ve�ejn� p�ístupný. Insolven�ní rejst�ík navazuje 

na dosavadní registr úpadc�, nenahrazuje ho však. Oba systémy tedy pob�ží vedle sebe s 

tím, že �ízení zahájená do 1.1.2008 budou evidovaná pouze ve starém registru úpadc�.
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3. Moratorium 

Termínem moratorium se rozumí ochrana majetku podnikatele p�ed jeho v��iteli. 

Podnikatel m�že o moratorium požádat soud v krátké dob� po zahájení insolven�ního 

�ízení, ale také i p�ed ním pokud se podnikatel nachází v hrozícím úpadku. S návrhem na 

moratorium musí souhlasit v�tšina dlužníkových v��itel�. 

Moratorium poskytuje dlužníkovi pouze do�asnou ochranu a to nejdéle �ty�i m�síce, 

sloužit má ale hlavn� pro dosažení dohody s v��iteli, nebo pro p�ekonání úpadku. V dob�

trvání moratoria nelze jednak prohlásit úpadek a jednak se dávají dlužníkovi zvláštní 

oprávn�ní - m�že totiž p�ednostn� hradit ty dluhy, které bezprost�edn� souvisejí se 

zachováním provozu jeho podniku a vznikly v posledních 30 dnech p�ed vyhlášením 

moratoria nebo po n�m; zárove� je dlužník po dobu moratoria chrán�n p�ed vypov�zením 

takto pln�ných smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách 

zboží a služeb, které ke dni vyhlášení moratoria trvaly alespo� po dobu 3 m�síc�. Cílem 

moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení b�hu podniku, a to i na úkor rovného 

postavení všech v��itel�.  

Nov� (novelou �. 217/2009 Sb.) jsou v��itelé po dobu trvání moratoria omezeni v 

možnosti jednostranného zapo�ítávání svých pohledávek proti vzájemným pohledávkám 

dlužníka. Cílem tohoto opat�ení je zabránit tomu, aby v dob�, kdy dlužník s v�tšinovou 

podporou v��itel� �iní kroky k p�ekonání hrozícího úpadku, nebyl jednostrannými zápo�ty 

zbavován prost�edk� na bankovních ú�tech nezbytných k zajišt�ní chodu podniku. [1]  

3.1. Zp�tvzetí insolven�ního návrhu 

Insolven�ní navrhovatel m�že vzít InsN zp�t až do vydání rozhodnutí o úpadku. 

V��itel, který vzal návrh zp�t, m�že pro tu samou pohledávku znovu podat návrh až po 6 

m�sících. 
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4. Rozhodnutí o úpadku 

Pokud je dokazováním zjišt�no, že je dlužník v úpadku, anebo že mu úpadek hrozí, 

vydá insolven�ní soud rozhodnutí o úpadku. 

 Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat [4]: 

• Výrok o tom, že se zjiš�uje úpadek dlužníka, nebo jeho hrozící úpadek, 

• Výrok, kterým insolven�ní soud stanovuje insolven�ního správce, 

• Údaj o tom, kdy nastávají ú�inky rozhodnutí o úpadku, 

• Výzvu, aby v��itelé, kte�í doposud nep�ihlásili své pohledávky, tak u�inili ve 

stanovené lh�t�, 

• Výzvu, aby osoby, které mají závazky v��i dlužníkovi, aby v budoucnu neposílali 

jejich pln�ní dlužníkovi, ale insolven�nímu správci, 

• Výzvu, aby v��itelé insolven�nímu správci oznámili, jaké zajiš�ovací práva uplatní 

na dlužníkových v�cech, právech, pohledávkách, nebo jiných majetkových 

hodnotách (nap�: nehmotné statky, práva k nehmotným statk�m jako patenty atp.)18

• Výrok, kterým se ur�í místo a termín konání sch�ze v��itel� a p�ezkumného 

jednání, 

• Výrok, kterým se uloží dlužníkovi, pokud tak doposud neu�inil, aby ve stanovené 

lh�t� sestavil a odevzdal insolven�nímu správci seznam svého majetku a závazk�

spole�n� s uvedením svých dlužník� a v��itel�, 

• Ozna�ení hromadných oznamovacích prost�edk�, ve kterých bude insolven�ní 

správce zve�ej�ovat své rozhodnutí(datová schránka, služby elektronických 

komunikací, insolven�ní registr).  

                                                
18 § 118 odst. 1 Ob�ianského zákoníku 
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4.1. Stanovení zp�sobu �ešení úpadku právnické osoby – podnikatele  

V této fázi spojí insolven�ní soud rozhodnutí o úpadku se zp�sobem �ešením 

úpadku. Na první sch�zi v��itel� a po zpráv� insolven�ního správce o jeho �innosti a také 

jeho vyjád�ení k vhodnosti navrhovaného zp�sobu �ešení úpadku: 

• Prohlášení konkurzu, pokud jsem o PO, u které zákon vylu�uje �ešení úpadku reorganizací, 

• Pokud dlužník spole�n� s insolven�ním návrhem p�edloží reorganiza�ní plán p�ijatý 

alespo� polovinou všech zajišt�ných v��itel� a alespo� polovinou nezajišt�ných v��itel�, 

insolven�ní soud prohlásí jako zp�sob �ešení úpadku PO reorganizací.21

4.2. P�ihlašování pohledávek  

 Po rozhodnutí o úpadku následuje lh�ta k p�ihlášení pohledávek. Délka lh�ty nesmí 

být kratší než 30 dní a delší než 2 m�síce. 

Chce-li v��itel, aby jeho pohledávky byly v rámci insolven�ního �ízení 

uspokojovány a aby mohl ovliv�ovat �ízení, musí je uplatnit p�ihláškou, a to i takové, které 

již byly žalobou uplatn�ny u soudu nebo jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí.  

V p�ihlášce je pot�eba uvést d�vod a výši každé pohledávky a doložit kopie listin, z 

nichž pohledávka vyplývá. Sou�asn� je t�eba uvést zda v��itel uplat�uje právo na odd�lené 

uspokojení (jeho pohledávka za zajišt�na nap�. zástavním, zadržovacím právem, atd.) 

Každá pohledávka musí být vyjád�ena v pen�zích.  

 Dále je pot�eba uvést, jde- li o pohledávku vykonatelnou �i nikoliv a doložit 

potvrzení o její vykonatelnosti. Výhodn�jší postavení v insolventním �ízení mají v��itelé, 

jejichž  pohledávky jsou vykonatelné, protože je zaveden p�ísn�jší režim pro možnost jejich 

pop�ení. [3] 

Vykonatelnou pohledávkou se rozumí nap�. platební rozkaz, sm�ne�ný platební 

rozkaz, šekový platební rozkaz, rozsudek exekutorský zápis dle z.�. 102/2001 Sb., exeku�ní 

�ád, platební vým�r, výkaz nedoplatk� ve v�cech daní a poplatk�, atd.  

P�ihlášky pohledávek a jejich p�ílohy se podávají na stanovením formulá�i  dodej 

ten formulá� do p�íloh!!! u insolven�ního soudu, a to od zahájení insolven�ního �ízení až do 

uplynutí lh�ty, která je stanovená v rozhodnutí o úpadku (nejdéle 2 m�síce). 

                                                
21 §148 InsZ 
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Insolven�ní správce p�ezkoumá podané p�ihlášky pohledávek zejména podle 

p�iložených doklad� a podle ú�etnictví dlužníka nebo jeho ú�etní evidence. P�ihlášky 

pohledávek, které nebyly p�es výzvu v�as a �ádn� dopln�ny nebo opraveny, p�edloží 

insolven�ní správce insolven�nímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k p�ihlášce pohledávky 

nep�ihlíží – na základ� rozhodnutí soudu pak tyto pohledávky z insolven�ního �ízení 

vypadávají (neuspokojují – se). 

Bude-li p�ihláška pohledávky obsahovat chybné informace, m�že být v��itel, který 

takovouto p�ihlášku podal, i sankcionován. Bude-li totiž p�ezkoumání p�ihlášená 

pohledávka zjišt�na tak, že skute�ná výše p�ihlášené pohledávky �iní mén� než 50 % 

p�ihlášené pohledávce se nebude p�ihlížet ani v rozsahu, ve kterém byla zjišt�na. Navíc 

soud v��iteli, který takovou pohledávku p�ihlásil, uloží, aby ve prosp�ch majetkové 

podstaty zaplatil �ástku, o kterou p�ihlášená pohledávka p�evýšila rozsah, ve kterém byla 

zjišt�na. Povinnost zaplatit uvedenou �ástku však nelze uložit v��iteli, který (všechna) 

práva spojená s nezjišt�nou pohledávkou v pr�b�hu �ízení nevykonával (v�tšinou tak, že 

nehlasoval nebo nebyl �lenem v��itelského výboru), zákon tím však nebrání, aby v��itel 

vedl o svou pohledávku spor nebo aby ji prodal. V��itel se m�že svým aktivním jednáním 

vyhnout pouze „pokut�“, nikoliv tomu, že jeho „nadhodnocená“ pohledávka bude z 

insolven�ního �ízení zcela vylou�ena. 

Osoby, které p�ihlášku pohledávky podepsaly, ru�í za spln�ní povinnosti zaplatit 

�ástku spole�n� a nerozdíln� s p�ihlášeným v��itelem, pokud je však toto „podepsání“ 

sou�ástí jejich b�žné nápln� práce. Jde-li o zástupce na základ� plné moci (advokát apod.), 

pak za spln�ní této povinnosti ru�í osoby, které zástupce k takovému úkonu zmocnily. 

4.3. P�ezkumné jednání  

Po p�ihlášení pohledávek ve stanovené lh�t� jsou tyto pohledávky v��itel�

p�ezkoumány v p�ezkumném jednání. Termín a místo konání p�ezkumného jednání ur�í 

insolven�ní soud v rozhodnutí o úpadku. Výsledkem p�ezkumného jednání pro v��itele je 

bu
 zjišt�ní jeho pohledávky nebo pop�ení pohledávky, to m�že ud�lat insolven�ní správce 

nebo dlužník a m�že být pop�ena výše pohledávky, po�adí pohledávky nebo pravost 

pohledávky [13].  

V��itelé nevykonatelné pohledávky, která byla pop�ena insolventním správcem, 

mohou uplatnit své právo žalobou na ur�ení u insolventního soudu (inciden�ní spor) do 30 
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dn� od p�ezkumného jednání (pokud v��itel nebyl p�ítomen na p�ezkumném jednání, 

uplyne mu tato lh�ta až po 15 dnech od doru�ení vyrozum�ní o pop�ení pohledávky)�

nedojde- li žaloba ve stanovené lh�t� insolven�nímu soudu, k pohledávce pop�ené co do 

pravosti se nep�ihlíží, pohledávka pop�ená co do výše nebo po�adí je v takovém p�ípad�

zjišt�na ve výši nebo po�adí uvedeném p�i jejím pop�ení. [3] 

Insolven�ní správce, který pop�el vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dn� od 

p�ezkumného jednání u insolven�ního soudu žalobu (inciden�ní spor), kterou své pop�ení 

uplatní proti v��iteli, který vykonatelnou  pohledávku p�ihlásil. [3] 
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5. Reorganizace  

Pokud je možné a žádoucí, umožní soud podnikateli �ešení jeho úpadku 

reorganizací – toto �ešení má p�inést v��itel�m vždy lepší výsledek než konkurs. 

Reorganizace nabízí celkové hospodá�ské ozdravení dlužníka a rozumné uspo�ádání jeho 

vztah� s v��iteli. Reorganizace se nesnaží udržovat zam�stnanost nebo sledovat jiné 

sociální ú�ely. Reorganizace je sice možná pouze u velkých podnik�, jejichž obrat p�esáhne 

za poslední ú�etní období 100 milion� korun nebo které zam�stnávají více než 100 lidí , 

nicmén� zákon nebrání dohod� dlužníka s v��iteli, že se tyto limity nepoužijí. Hlavní slovo 

p�i schvalování reorganizace mají v��itel a soud, reorganizace bude schválená tehdy, 

jestliže skute�n� nabídne v��itel�m nejlepší �ešení.22

Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek v��itel� p�i 

zachování provozu dlužníkova podniku, zajišt�né opat�eními k ozdrav�ní hospoda�ení 

tohoto podniku podle insolven�ním soudem schváleného reorganiza�ního plánu s 

pr�b�žnou kontrolou jeho pln�ní ze strany v��itel� Reorganizace je sana�ním, v našem 

právním �ádu zcela novým zp�sobem �ešení úpadku nebo hrozícího úpadku. Je ur�ena jen 

pro podnikatele a  podmínkou je, že dlužník�v podnik se jeví ekonomicky životaschopným, 

že je tedy reorganizovatelný.  Reorganizace je p�ípustná jen tehdy, není-li dlužník 

v likvidaci nebo nejde-li o obchodníka s cennými papíry anebo o  osobu oprávn�nou 

k obchodování na komoditní burze. Dalším omezením p�ístupu k tomuto institutu pro 

dlužníky - podnikatele je kvantitativní kritérium (výše ro�ního obratu nad 100 milion� K�

nebo po�et zam�stnanc� nad 100). [7] 

                                                
22 http://www.insolvencni-registr.cz/actis/insolvencni-
registr.nsf/a8f0c88bb389baffc125747900354fcc/1610869e57e8016dc12575a000365bf7!OpenDocument 



23

6. Konkurs 

Konkurs je zp�sob �ešení úpadku spo�ívající v tom, že na základ� rozhodnutí o 

prohlášení konkursu jsou zjišt�né pohledávky v��itel� zásadn� pom�rn� uspokojeny z výnosu 

zpen�žení majetkové podstaty. 

6.1. Majetková podstata  

Prohlášením konkursu p�echází na insolven�ního správce oprávn�ní nakládat s 

majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a pln�ní povinností, které p�ísluší dlužníku, pokud 

souvisí s majetkovou podstatou.  

Majetkovou podstatu  tvo�í  majetek (v�ci, majetková práva a jiné hodnoty), který 

úpadce vlastní v den zahájení insolven�ního �ízení a který správce získá za jeho trvání. 

Insolven�ní správce m�že do soupisu  majetkové podstaty zapsat také majetek t�etích osob (a 

tedy ho i zpen�žit), pokud se domnívá, že pat�í úpadci. Osoby, které tvrdí, že ozna�ený majetek 

nem�l být do soupisu majetkové podstaty zahrnut proto, že to vylu�uje jejich právo k majetku 

nebo že tu je jiný d�vod, pro který nem�l být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u 

insolven�ního soudu (inciden�ní spor) domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylu�uje z 

majetkové podstaty. Pokud tak neu�iní ve lh�t� 30 dn� od doru�ení vyrozum�ní o soupisu 

majetku, platí, že ozna�ený majetek byl do soupisu pojat oprávn�n�. 

Pokud je zp�sobem �ešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolven�ním 

�ízení stanoven konkurs, pak majetek p�íslušný k majetkové podstat� a �ádn� sepsaný v soupisu 

bez poznámky, tzn. bez pochybností, že se jedná o majetek úpadce, m�že insolven�ní správce 

zpen�žit. [3] 

6.2. Ú�inky prohlášení konkursu 

Konkurs je zahájen prohlášením konkurzu na majetek dlužníka, ke kterému dochází 

bu
:  

• V rámci rozhodnutí o úpadku 

• nebo samostatným rozhodnutím, které je vydané ve t�ím�sí�ní lh�t� od rozhodnutí o 

úpadku. 
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Ú�inky prohlášení konkurzu nastávají okamžikem zve�ejn�ní rozhodnutí insolven�ního 

soudu v  insolven�ním registru. Okamžik zve�ejn�ní je stanoven konkrétn� a to dokonce na 

minuty p�esn�. Prohlášení konkurzu nemá žádný vliv na dlužníkovu procesní zp�sobilost ani 

na jeho zp�sobilost k právním úkon�m.  

Ú�inky prohlášení konkurzu : 

- dochází k  p�echodu oprávn�ní nakládat s majetkovou podstatou na 

insolven�ního správce,  

- právní úkony, které ud�lá dlužník, jsou už proti v��itel�m neú�inné, 

- je p�erušena likvidace právnické osoby, kon�í nucená správa, pokud 

insolven�ní soud nerozhodne jinak, 25

- nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu 

považují za splatné, 

-  p�erušují se  soudní, správní a jiná �ízení o právech a povinnostech, 

která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z 

majetkové podstaty, jejichž ú�astníkem je dlužník. [8]  

Další ú�inky prohlášení konkursu jsou p�edevším tyto:  

• v��itelé už své pohledávky mohou uplat�ovat pouze zp�sobem, který je stanoven 

zákonem,26

• všechny pohledávky v��i dlužníkovi jsou považovány za splatné27 a také zanikají 

všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, 

• nároky dlužníka už vymáhá insolven�ní správce, 

• práva  a povinnosti  úpadce p�echázejí  na správce konkurzní podstaty28, 

• úpadce ztrácí dispozi�ní práva ke svému majetku - úpadce neztrácí ke svému 

 majetku vlastnické právo, ovšem jeho dispozice s ním jsou omezeny v nejvyšší 

možné mí�e. Úpadce m�že jen �init takové právní úkony,  které by konkurzní 

podstatu rozší�ili, 

                                                
25 §245 InsZ 
26 §248 InsZ 
27 §250 InsZ 
28 §246 InsZ 
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• �ízení o nárocích, které se týkají majetku pat�ícího do konkurzní podstaty, nebo 

které mají být uspokojeny z tohoto majetku, jejichž ú�astníkem je úpadce se 

p�erušují. V �ízeních lze pokra�ovat, ale jen  na návrh správce, pop�. ostatních 

ú�astník� �ízení. Správce se však stává ú�astníkem �ízení místo úpadce, 

• ú�inky prohlášení konkurzu (hmotn�právní i procesní) nastávají okamžikem 

vyv�šení usnesení o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. na ú�ední desku 

soudu, který konkurs prohlásil a trvají po celou dobu konkurzu až po jeho zrušení. 

Prohlášením konkursu se nep�erušují nap�. tyto konání: 

a) trestní konání, 

b) �ízení o p�estupcích a jiných správních deliktech, 

c) da�ové �ízení, 

d) d�di�né �ízení, 

e) �ízení ve v�ci kapitálového trhu, 

f) �ízení o výkonu rozhodnutí anebo exekuce, 

g) �ízení, ve kterých je dlužních pouze jediným ú�astníkem. 6

6.3. N�které úkony navazující na prohlášení konkursu 

Insolven�ní správce je oprávn�ný zpen�žit majetek, který je zapsaný v soupise 

majetkové podstaty. To znamená, že zpen�žený m�že být jen ten majetek, který p�edtím do 

soupisu zapsal. Po té už m�že s t�mito majetkovými hodnotami zacházet v rámci 

stanoveném v insolven�ním zákon�. Zpráva o situaci dlužníka je sestavená ke dni 

prohlášení konkurzu insolven�ním správcem.5 Ve zpráv� je obsaženo porovnání majetkové 

podstaty a závazku dlužníka, vyjád�ení správce k možnému dalšímu využití tohoto majetku 

dlužníka. Zpráva je velmi d�ležitá p�i první sch�zi v��itel� po prohlášení konkurzu. 

V��itelé se vyjad�ují k dosavadnímu pr�b�hu �ízení, a také budoucímu postupu 

insolven�ního správce, který bude zpen�žovat majetkovou podstatu. Zpráva musí být 

insolven�ním správcem dodána 7 dní p�ed zahájením této sch�ze insolven�ního soudu. Po 

té mohou v��itelé již v p�edstihu do této zprávy nahlédnout. 

  

                                                
6 §266 Insolven�ního zákona 
5 §281 Insolven�ního zákona 
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6.4. Zpen�žení majetkové podstaty 

Zpen�žení majetkové podstaty znamená p�evedení, veškerého majetku na peníze za 

ú�elem uspokojení v��itel�, za zpen�žení se považuje i využití bankovních kont a jejich 

pen�žní hotovosti. 7

 Hlavní zp�soby zpen�žení jsou: 

• ve�ejná dražba, 

• prodej hmotných a nehmotných v�cí, 

• ustanovení o výkonu rozhodnutí podle ob�ansko.soudního po�ádku, 

• prodej mimo dražbu. 

Ve�ejná dražba je zp�sob jakých zpen�žit majetek co nejtransparentn�ji. Rozumí se 

jí zákonem stanovené jednání, jehož ú�elem je p�echod vlastnického práva, nebo jiného 

práva k p�edm�tu dražby. Takovýto zp�sob prodeje majetku dlužníka se má co nejvíce 

p�iblížit chování na trhu. To znamená, že majetek bude vždy prodán nejvýhodn�jší nabídce 

ze strany kupujících. [9]  

Insolven�ní zákon dále �eší zp�sob zpen�žení podniku dlužníka, kde se postupuje 

podle obchodního zákoníku, podle kterého na nového majitele p�echází práva a závazky 

z pracovn� právních vztah�. P�i nutnosti dále provozovat dlužník�v podnik je nevýhodné 

rozprodávat ho po �ástech. Z pravidla se totiž dosáhne v�tší �ástky jeho prodejem jako 

celku. A navíc závazky z pracovn� právních vztah� p�echází na nového majitele, takže se 

eliminují p�ípadné problémy s pohledávkami zam�stnanc� dlužníka, které by vznikly p�i 

výpov�di – nap�íklad odstupné. To se netýká pohledávek zam�stnanc� vzniklých do 

ú�innosti smluv o p�evodu podniku, které nep�echází na nového majitele a navíc mají 

stejné postavení jako pohledávky za podstatu.8

6.5.  Kone�ná zpráva a rozvrh 

Kone�ná zpráva musí p�edevším obsahovat nap�: 

• p�ehled pohledávek na majetkovou podstatu a pohledávek, které jsou 

postaveny na stejnou úrove�, které insolven�ní soud už uspokojil a se 

kterými se s uspokojením ješt� zabývá, 

• p�ehled výdaj� vynaložených v souvislosti ze zprávou majetkové podstaty, 
                                                
7 §283 odst. 1 Insolven�ního zákona 
8 §169  odst. 1 a) 
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• p�ehled zpen�žení majetkové podstaty s výsledkem, kterého bylo 

dosáhnutého, 

• uvedení zpen�ženého majetku, s od�vodn�ním pro� k tomu došlo. 

Kone�ná zpráva insolven�ního správce musí také obsahovat vy�íslení �ástky, která 

má být rozd�lená mezi v��itele a musí být uvedeno jakou �ástku p�esn� každý v��itel 

dostane vyplacenu. Ze zisku zpen�žení insolven�ní správce vy�lení p�ed rozvrhem �ástku 

na p�edpokládané výdaje, které souvisí s ukon�ením �ízení. Na konci zpen�žení majetkové 

podstaty p�edloží insolven�ní správce insolven�nímu soudu kone�nou zprávu. [10]  

Po nabytí právní moci o schválení kone�né zprávy, p�edloží insolven�ní správce 

insolven�nímu soudu návrh rozvrhového usnesení. V tomto usnesení je uvedeno kolik má 

být vyplaceno za každou jednotlivou pohledávku v seznamu p�ihlášených pohledávek. 

Následn� insolven�ní soud p�ezkoumá v�cnou správnost návrhu p�edloženého 

insolven�ním správcem. Po té vydá rozvrhové usnesení, ve kterém ur�í �ástky, které mají 

být v��itel�m vyplaceny. Na spln�ní rozvrhového usnesení má insolven�ní soud lh�tu do 2 

m�síc�. Jednotlivé �ástky ur�ené pro v��itele podle rozvrhového usnesení jim vyplatí 

insolven�ní správce. �ástky, které nep�esahují 500 K� m�že uložit do úschovy 

insolven�ního soudu a v��itele o tom písemn� upozornit. Insolven�ní správce takto 

postupuje dále, dokud nevyplatí všechny v��itele do 30 dn� od rozvrhového usnesení pro 

p�ekážku na jejich stran�. Jakmile odpadnou p�ekážky k jejich výplat�, vydá o nich 

insolven�ní soud rozvrhové usnesení. O spln�ní rozvrhového usnesení podá insolven�ní 

správce insolven�nímu soudu zprávu. 

6.6. Zrušení konkurzu 

Usnesením insolven�ního soudu je možno konkurz úpln� zrušit. D�vody zrušení 

konkurzu jsou upraveny v §308 a oproti p�edchozí právní úprav� došlo k jejich 

zp�ehledn�ní. 

 D�vody kdy insolven�ní soud zruší konkurz: 

• pokud zjistí, že nebyl dostate�n� ov��ený dlužník�v úpadek, to neplatí, pokud už 

došlo ke zpen�žení podstatné �ásti majetkové podstaty, 

• pokud zjistí, že není p�ihlášený žádný v��itel a všechny pohledávky na majetkovou 

podstatu a pohledávky jim postavené na úrove� jsou již uspokojeny, 

• po obdržení zprávy insolven�ního správce o spln�ní rozvrhového usnesení 

• pokud zjistí, že pro uspokojení v��itel� je majetek dlužníka naprosto neposta�ující, 
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• pokud úpadce zem�el v pr�b�hu konkurzu, podá insolven�ní správce zprávu o 

výsledcích konkurzu a p�edloží ji soudu. [11] 

6.7. �asové hledisko konkurzního �ízení 

Konkurzní �ízení je �asto �asov� velice náro�né, zvlášt� tehdy, když se neda�í zajistit 

spolupráci úpadce s ostatními �leny �ízení, zvlášt� pak pokud úpadce nespolupracuje se 

správcem konkurzní podstaty, nej�ast�jší p�í�iny mohou být nedostatky v ú�etnictví a nebo 

také vymáhání pohledávek. 

Pokud je z �ad konkurzních v��itel� podána jedna nebo více žalob p�i p�ezkumném 

jednání, m�že jejich vy�ízení zna�n� prodloužit celý proces. V n�kterých p�ípadech m�že 

zp�sobit prodloužení procesu také samotný úpadce a to tak, že neposkytuje dostatek informací 

insolven�nímu správci o jeho ú�etnictví 

6.8. Nepatrný konkurs 

O nepatrný konkurz se jedná jestliže, je dlužníkem fyzická osoba, která není 

podnikatelem, nebo osoba: 

• jejíž obrat za poslední ú�tovací období nep�esáhl 2 miliony K�

• jako dlužník nemá více než 50 v��itel�

Filozofií tohoto �ízení je, aby bylo rychlejší, pružn�jší a mén� nákladné, protože se 

výrazn� zjednodušují procesní pravidla v porovnání se standardním konkursem. Nepatrný 

konkurs však nenastává automaticky, ale musí o n�m rozhodnout soud a sch�ze v��itel� má 

právo jeho rozhodnutí ovliv�ovat.[1]  
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7. Záv�r 

V této práci se �tená� seznámil s novým InsZ, podle kterého má dlužník více 

možností jak �ešit svou situaci, než ve starší právní úprav�, tedy zákon� o konkurzu a 

vyrovnání. V první kapitole jsem se zam��il na stru�ný popis InsZ a také na popis 

základních a podle mého názoru nejd�ležit�jších pojm�. Nezapomn�l jsem ani na procesní 

subjekty, které se podle InsZ mohou zú�astnit �ízení. V kapitole �íslo dv� popisuji zp�sob, 

jakým se InsZ zahajuje zmi�uji pro tento ú�el vytvo�ený dokument – insolven�ní návrh, 

který p�ikládám do p�íloh k této práci. Pro termín moratorium, kterým se rozumí do�asná 

ochrana podnikatelova majetku p�ed v��iteli, jsem vyšet�il kapitolu t�etí, ve které popisuji 

pro� m�že do�asná ochrana majetku dlužníkovi pomoci, a jaký je �as po který m�že trvat. 

�tvrtá kapitola se v�nuje rozhodnutím o úpadku, jakož i všechny náležitosti, které musí 

obsahovat. Dále popisuji stanovení zp�sobu �ešení úpadku právnické osoby, p�ihlašování 

pohledávek a p�ezkumné jednání. Reorganizace, která má p�inést lepší výsledek než 

konkurz popisuji v kapitole p�t, mimo jiné zde uvádím, kdy je reorganizace p�ípustná a co 

se rozumí pod pojmem neorganizovatelný majetek. Jako poslední samostatnou kapitolu 

uvádím konkurs, popisuji co to pojem konkurs znamená, �ím se rozumí majetková 

podstata, jaké jsou ú�inky prohlášení konkursu a také v jakém okamžiku tyto ú�inky 

nastávají. Dále zde stru�n� zmi�uji pojem nepatrný konkurs. 

 V p�íloze �.4 jsou uvedeny statistické údaje týkající se insolven�ního �ízení v �R 

za období 2008, 2009 a za 1. �tvrtletí roku 2010 , a to v �len�ní dle jednotlivých Krajských 

soud� v �R . 

V  roce 2008 to bylo 5306 podaných návrh� na insolven�ní �ízení a z toho bylo p�i 

rozhodnutí o úpadku  prohlášeno 868 konkurs�, tj.  16,35 % .  

V  roce 2009  bylo  9514 podaných návrh� na insolven�ní �ízení a z toho bylo p�i 

rozhodnutí o úpadku   prohlášeno 2004 konkurs�, tj.  21,06 % .  

 Za první �tvrtletí roku 2010  bylo podáno 3342 návrh� na insolven�ní �ízení. a 

z toho bylo p�i rozhodnutí o úpadku   prohlášeno 574 konkurs�, tj.  17,17 %.  

Z uvedených statistik vyplývá, že  za období 2008-2009 se zvýšil  nejen po�et 

podaných návrh� na insolven�ní �ízení, ale také i po�et prohlášených konkurs�  ( 

procentuelní vyjád�ení k celkovému po�tu podaných návrh� na insolven�ní �ízení) . 
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Dle konkursního soudce Jana Kozáka bylo od ú�innosti insolven�ního zákona 

zahájeno p�ibližn� 15000 insolven�ních �ízení, ve více než 8000 p�ípadech bylo rozhodnuto o 

úpadku. Z toho pak bylo rozhodnuto o úpadku oddlužením ve 4250 p�ípad� a 3750 bylo 

�ešeno konkurzem. Reorganizací skon�ilo 27 �ízení.[13] 

 Z uvedených statistik je z�ejmé, že po�et podaných návrh� na insolven�ní �ízení   

se zvyšuje. Myslím si, že je to zp�sobeno ekonomickou situací u nás i ve sv�t�, kdy v�tšinu 

firem postihlo období útlumu a jen n�které se s ním zdárn� vypo�ádaly. Nicmén� sou�asné 

p�edpov�di na další období jsou již více optimistické, a proto si myslím, že do budoucna  lze 

p�edpokládat , že dojde ke snížení po�tu  podaných návrh� na insolven�ní �ízení.  

Domnívám se, že významným cílem, který nový insolven�ní zákon sleduje je, 

pokud to ekonomická situace podniku dovoluje,  udržet  podnikatel�v  podnik „ v b�hu“ a  

ozdravit jeho organiza�ní i finan�ní strukturu -   prost�ednictvím institutu reorganizace. 

Vzhledem ke snaze udržet provoz podniku (resp. jeho životaschopných �ástí) je výhodný 

také i pro zam�stnance. Z uvedených  statistik vyplývá, že po�et  povolených reorganizací je 

zatím velmi malý ( dle [13] 27  povolených reorganizací od roku 2008)  

Domnívám se, že v první �ad� je  pro podnikatele  velmi obtížné sestavit 

reorganiza�ní plán dle požadavk� insolven�ního zákona  - reorganiza�ní plán musí být 

spravedlivý, uskute�nitelný a  nakládat s v��iteli rovným zp�sobem. Vzhledem k tomu, že 

v��itelé podniku jsou mají �asto velmi  r�znorodé zájmy, tak se jim také nemusí líbit 

skute�nost, že  dle insolve�ního zákona reorganiza�ní plán  m�že zakládat, m�nit nebo i rušit  

r�zné vztahy mezi dlužníkem a v��iteli, dlužníkem a akcioná�i nebo dlužníkem a 

zam�stnanci 

Myslím si, že insolven�ní zákon velmi omezuje využití reorganizací u  malých, 

st�edních podnik� a drobných živnostník�  svým  kvantitativním kritériem (výše ro�ního 

obratu nad 100 milion� K� nebo po�et zam�stnanc� nad 100). Malé a st�ední podniky   

mohou využít tzv. p�edp�ipravenou  reorganizaci. Jedná se o  reorganiza�ní plán který je 

schválen  alespo� polovinou všech zajišt�ných a nezajišt�ných v��itel�, a to ješt� p�ed 

podáním návrhu na zahájení insolven�ního �ízení nebo velmi rychle poté. Já se však 

domnívám, že je tato situace – domluva s v��iteli ješt� p�ed podáním návrhu na zahájení 

insolven�ního �ízení nebo rychle poté  v sou�asném podnikatelském prost�edí a kultu�e 

nereálná.  
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Po p�edstavení návrhu nové podoby úpadkového zákona, který p�edložil 

místop�edseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn, vyrojily diskuse o délce konkurs� v �esku. 

Sv�tová banka uvedla, že konkursy u nás trvají v pr�m�ru 9 let23.  V�tšina konkursních 

soudc�  se však domnívá, že  je tento odhad nadhodnocený 24. Odhady na pr�m�rnou délku 

konkurzního �ízení se pohybují kolem 4-5 let, p�i�emž nejrychleji skon�í konkurzní �ízení 

tam, kde jsou v rychlosti vy�ešeny doprovodné spory.  

Nová právní úprava vznikla p�edevším proto, aby se zkrátila délka konkurzního �ízení 

a v��itelé se tak mohli rychleji domoci svých pohledávek v��i dlužníkovi. V tomto zákon� se 

zkrátily lh�ty, pro r�zné procesní úkony, které mají k dispozici soudy. Délka konkursních 

�ízení v p�ípadech, kde došlo k prohlášení konkursu je ovlivn�na mnoha faktory. Je to otázka 

p�etíženosti krajských a odvolacích soud�, dále je to otázka nedostate�ného právního v�domí 

úpadc�, nebo se úpadci se mohou konkursu ú�elov� vyhýbat.  Jako další prom�nná, která 

m�že mít vliv na délku konkurzního �ízení jsou datové schránky.  Soudy je totiž musí 

používat a tak se mohou problémy s datovými schránkami projevit negativn� co se tý�e délky 

konkurzního �ízení. Mohou se objevovat technické problémy, ale je zde i problém 

s vyškolením insolven�ních správc�, kte�í p�es datové schránky komunikují se soudy. 

V extrémním p�ípad� se m�že v d�sledku chyby stát, že d�ležitý dokument dostane do 

schránky n�kdo jiný, kdo má stejné jméno jako osoba, které m�l být tento dokument doru�en. 

Navíc pokud byla datová schránka jednou z�ízena, dokumenty by m�ly být doru�ovány už 

jen do ní, nikoliv už listinovou podobou. 

Insolven�ní správce nyní musí mít složenu zkoušku Ministerstva spravedlnosti 

�R, aby mohl vykonávat toto povolání. Doposud se poda�ilo úsp�šn� vykonat tyto zkoušky 

jen malému po�tu správc�, to znamená, že po�et insolven�ních správc� se snížil. Zkoušky 

se totiž dají opakovat celkov� pouze dvakrát pokud uchaze� neusp�je na první pokus a od 

podání písemné žádosti má, ke spln�ní prvního pokusu 6-ti m�sí�ní lh�tu. Zkouška zatím 

obsahuje 480 otázek a v brzké dob� se bude o další otázky rozši�ovat. Navíc existuje ješt�

druhá, ústní �ást. Ovšem i kdyby bylo k dispozici jen n�kolik desítek insolven�ních správc�

existuje ješt� možnost daná InsZ, že není-li možné vybrat ze seznamu insolven�ních 

                                                

23  Konkursní noviny , Jaká délka konkurs�? �lánek z vydání �. 21 ze dne 12.10.2005 

24 Konkursní noviny , Jaká délka konkurs�? �lánek z vydání �. 21 ze dne 12.10.2005
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správc� je jím možné ustanovit i fyzickou osobu, která spl�uje obecné a kvalifika�ní 

p�edpoklady pro zápis do seznamu a se svým ustanovením souhlasí. Od zkoušek se 

o�ekává, že profesy insolven�ního správce budou vykonávat jen osoby, se znalostmi na 

pat�i�né odborné úrovni. 
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P�íloha �. 1 Insolven�ní návrh  

P�íloha �. 2 P�ihláška pohledávky 

P�íloha �. 3 registr úpadc�

P�íloha �. 4  Statistiky týkající se insolventního �ízení za období 2008,2009  a 1. �tvrtletí roku 2010 
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Insolven�ní návrh (podávaný dlužníkem) 

Insolven�ní návrh  

(podávaný dlužníkem)  
  

  

  

................................. soud v …………………...  
………………………………................................  
………………………………................................  
………………  

   
  

Navrhovatel - insolven�ní dlužník:  
…………..…………..…………..  

I�:                                 …………..…………..…………..  
DI�:                             …………..…………..…………..  
sídlem:                                     …………..…………..…………..  
zastoupená:                  …………..…………..…………..  
zapsaná v Obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka �.  
   
   
   

Návrh na zahájení insolven�ního �ízení (insolven�ní návrh)  

   
   

D v o j m o  
   

  

I.  
            Shora ozna�ený navrhovatel (= insolven�ní dlužník) je spole�ností s ru�ením omezeným zapsaným v 
oddíle C, vložce ………. obchodního rejst�íku, vedeného Krajským soudem v …………………. Rozhodující 
�inností v rámci zapsaného p�edm�tu podnikání navrhovatele je „výroba od�v� a od�vních dopl�k�“. 
  

D � k a z :        výpisem z obchodního rejst�íku navrhovatele  

  

  

II.  
            P�edm�tný obor podnikání je v �eské republice v poslední dob� siln� zasažen negativním vývojem, 
strukturální krizí a je vytla�ován z trhu prvo�ad� levnými asijskými dovozy. Tato situace postupn� vedla k 
úpadku navrhovatele, který se nejd�íve projevoval jako insolvence z d�vodu druhotné platební neschopnosti 
zp�sobované disproporcí nutností rychlého a v�asného placení vstup� (materiál�, energií apod.) a náklad�
na zam�stnance a stále se prodlužujících termín� splatnosti od odb�ratel� v konkuren�ním - zbožím 
p�esyceném - prost�edí a stále rostoucí platební nekázn� (�i úpadk�) navrhovatelových dlužník�. Takovýto 
stav pak p�erostl do následného p�edlužení navrhovatele, který jeho jednatelé shledali na podzim roku 2007, 
což je vedlo k p�ijetí opat�ení v zásad� završovaných podáním tohoto insolven�ního návrhu, když po 
zodpov�dném posouzení situace, v níž se navrhovatel nacházel, došel k záv�ru, že narostlou výši závazk� a 
jejich p�íslušenství již reáln� nelze uspokojovat, resp. uspokojit. 
  

            Navrhovatel ve shora uvád�ných souvislostech již fakticky ukon�il své podnikání, ukon�il produkci 
od�v�, vyprodává sklad a vymáhá splatné pohledávky. Byl rozvázán (do �íjna 207) pracovní pom�r se všemi
zam�stnanci, vyjma jednatele Jana Nového. Byl ukon�en nájemní vztah k nebytovým prostorám, v nichž bylo 
umíst�no sídlo navrhovatele, a veškerý zbývající majetek navrhovatele v�etn� dokumentace a ú�etnictví je
p�est�hován a uložen v náhradních nebytových prostorách na adrese ………………………., ………….., PS�
………………... 
  

            Stav úpadku navrhovatele ve form� p�edlužení je zjevný ze souboru dokument� p�ipojených k tomuto 
insolven�nímu návrhu jako jeho p�íloha a zpracovaných z ú�etnictví navrhovatele k datu 30. 11. 2007, a to 
zejména ze sestavy rozvahy k 30. 11. 2007 jako dosud posledního výstupu z ú�etnictví navrhovatele. Z toho 
pro ilustraci jen rozhodující hodnoty:  
  

Neuhrazené ztráty z minulých let �iní 7.213.238,54 K� proti základnímu kapitálu 100.000,- K�, vlastní kapitál 
je hluboce záporné �íslo 7.885.000,- K�. Rozhodující �ást této disproporce je kompenzována dodate�nými 
p�j�kami (zálohami) obou spole�ník� (a jednatel�) navrhovateli v celkové výši 6.427.200,- K�. Celková ú�etní 
hodnota majetku (bez pohledávek) �iní v eviden�ních cenách 1.285.000,- K�, celková hodnota pohledávek 
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Zav�ít okno

�iní 175.000,- K�. Závazky v��i všem v��itel�m (v celé jejich struktu�e v�etn� p�j�ek od spole�ník�) �iní
10.280.000,- K�  

  

D � k a z :        2. p�íloha insolven�ního návrhu  

  

  

III.  
            S poukazem na skute�nost shora uvád�né a ozna�enými listinnými d�kazy (p�ílohou tohoto 
insolven�ního návrhu) poukazované, má navrhovatel za to, že jsou dány zákonné podmínky k tomu, aby 
nadepsaný insolven�ní soud rozhodl o úpadku navrhovatele a o jeho �ešení konkursem. 
  

            Navrhovatel tedy - s poukazem na svou povinnost danou mu ust. § 98 odst. 1 insolven�ního zákona -
navrhuje, aby nadepsaný insolven�ní soud vydal usnesení obsahující mimo jiné tyto výroky: 
  

-       Zjiš�uje se úpadek dlužníka ……………….. s.r.o. se sídlem ………………, ……………., PS�
……………., I� …………………………..  

-       Na majetek dlužníka ……………….. s.r.o. se sídlem ………………, ……………., PS� ……………., I�
………………………….., se prohlašuje konkurs.  

-       Ustanovuje se insolven�ní správce …………………. ze seznamu insolven�ních správc� vedeného 
Ministerstvem spravedlnosti �eské republiky.  

  

  

IV.  
            Navrhovatel záv�rem sd�luje soudu, že ke dni podání návrhu nedisponuje finan�ními prost�edky, z 
nichž by mohl uhradit zálohu na náklady konkursu. Sv�j majetek však považuje za dostate�ný k tomu, aby po
jeho zpen�žení posta�il minimáln� k úhrad� náklad� insolven�ního �ízení. 
  

P�íloha �. 2 tohoto návrhu vychází z údaj� p�evzatých z ú�etnictví navrhovatele k datu .........., když k 
žádnému pozd�jšímu datu nebylo technicky možné ú�etní záv�rku zpracovat. 
  

  

V .......................... dne ……………………………  

  

  

                                                                                                          _______________  

jméno, funkce (ov��ený podpis)  
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 !"#$%&'() *#$+,%-'.
Soud: Sp. zn.:

DLUŽNÍK
01 Typ: Fyzická osoba /01023)45367892:60;i

 !"#$%&"' Jméno:

Titul za jm.: ()*+,-.!%/-#$0'
Osobní
 údaje

Dat. narození:
ii 12/&3-4"5,2'

Údaj o podnik.iii 67' 8)&3-9%:)5*9040'
Obec:  ;7'
Ulice: 70 p.:

Trvalé
)<=>7?90@

Stát:

02 Typ: Právnická osoba  A1B23)51>)CD7:EF23;i

Název/obch.firma:Právnická
osoba 67' 8)&3-9%:)5*9040'

Obec:  ;7'
Ulice: 70 p.:

sídlo

Stát:

-G!"H+$
03 Typ: Fyzická osoba /01023)45367892ost:i

 !"#$%&"' Jméno:

Titul za jm.: ()*+,-.!%/-#$0'
Osobní
 údaje

Dat. narození:
ii 12/&3-4"5,2'

Údaj o podnik.iii 67' 8)&3-9%:)5*9040'
Obec:  ;7'
Ulice: 70 p.:

Trvalé
)<=>7?90@

Stát:

04 Typ: Právnická osoba  A1B23)51>)CDložení:i

Název/obch.firma:Právnická
osoba 67' 8)&3-9%:)5*9040'

Obec:  ;7'
Ulice: 70 p.:

Sídlo 

Stát:

05 K:AF64:2>F2I23)D>AF6D;iv

Obec:  ;7'
Ulice: 70 p.:

':AF64:2>F2I23)
adresa

Stát:

Elektronická adresa: Akreditovaný poskytovatel-<%9*)=)>?4&"<@-5,+A%B'

                                                
i CD.,&"-5%-.2+E%-+-E?@9?&)4&"<@-252B
ii /?*+$-&?92E%&"-5%-CD.,&"-.2>+/-&%BD,2-.!)/F,%&2-92/&3-4"5,2
iii

 vyplní se pouze u dlužníka podnikatele
iv CD.,G*%-.2>+/-5%-,)H"-2/-5"/,?-4)-*9C?,3@2-BD/,)H*F



 :J7F>1BKD)IL Typ pohledávky: MFCDN?90@21

-O9F)N?60?2=)P'IQ;

06 ,RB:>)BC2?K8;

07 Další okolnosti:

08 Vykonatelnost: pA:)I160K8; dle:

09  !S/$T&+M/H-S;

Druh:

-O9F)P'IQ;

U4R6:<)BO4:I08;

Celková výše pohledávky:

10 VLASTNOSTI POHLEDÁVKY:
I.J52B-.2/!"E%&"'

 :>53CF21; Ano Ne
KD4"5,%&"-&%.%&FA)*3-.2@,edávky:

 F2@E?01; Ano Ne
Popis podmínky:

 :>V32@21; Ano Ne

Splatná od K-4L5*<%-MN4O

Splatná: Ano Ne

 2.)5-E.J52B+-.!%.24*+ PF&?Q kurs

Pohledávka: C-N4 v-<)E"-$F&F

11 Další okolnosti:

 5?J719KD)4:J7F>1BK=)–)B7:EF21)60AD2D)IL)



 :J7F>1BKD)IL Typ pohledávky: UDN?90@21)
majetkem
dlužníka

-O9F)N?60?2=)P'IQ;

12 ,RB:>)BC2?K8;

13 Další okolnosti:

14 Vykonatelnost: pA:)I160K8; dle:

15  !S/$T&+M/H-S;

Druh:

-O9F)P'IQ;

U4R6:<)BO4:I08;

Celková výše pohledávky)P'IQ:

Tato pohledávka je za#)H*F&?-$?#%*>%$R->*%9S-&L,%A"-/2-$?#%*>2C3-.2/5*?*D-/,+A&">?-?-#%-
+.,?*G2CL&2-.9LC2-&?-+5.2>2#%&"-E%-E?#)H*F&"0- 2@,%/LC>?-&%&"-E?#)H*F&?-#)&S$-E.J52B%$0

16 ,RB:>;

17 WDNF0FK)0B:53X3)45F>V@0)CDN?90@23; 18 *KDVE?K)BC2?K8)CDN?90@23:

19 Rozhodné právo, kterým)6F)CDN?90@23)53>3;

I.J52B-CS.24*+'

20 -O4:IF0)>7F)Y)Z[Z

21 Dohoda dle § 299 Ano Ne

22 VLASTNOSTI POHLEDÁVKY:
I.J52B-.2/!"E%&"'

 :>53CF21; Ano Ne
KD4"5,%&"-&%.%&FA)*3-.2@,%/LC>D'

 F2@E?01; Ano Ne
Popis podmínky:

 :>V32@21; Ano Ne

Splatná od K-4L5*<%-MN4O

Splatná: Ano Ne

 2.)5-E.J52B+-CS.24*+ PF&?Q>+95

Pohledávka: C-N4 v-<)E"-$F&F

 5ihláška pohledávky –)B7:EF21)60AD2D)IL



 :J7F>1BKD)IL Typ pohledávky: NezDN?90@21)
majetkem
dlužníka

-O9F)N?60?2=)P'IQ;

23 ,RB:>)BC2?K8;

24 Další okolnosti:

25 Vykonatelnost: pr:)I160K8; dle:

26  !S/$T&+M/H-S;

Druh:

-O9F)P'IQ;

U4R6:<)BO4:I08;

Celková výše pohledávky)P'IQ:

(?*2-.2@,%/LC>?-#%-E?#)H*F&?-#)&?>-&%A-$?#%*>%$R->*%9S-&L,%A"-/2-$?#%*>2C3-.2/5*?*D-
dlužníka.  2@,%/LC>?-&%&"-E?#)H*F&?-#)&S$-E.J52B%$0

27 ,RB:>;

28 WDNF0FK)0B:53X3)45F>V@0)CDN?90@23; Ano Ne

Popis majetku Vlastník majetku: Okamžik vzniku zaj.:

29 \8I?0F7 Ano Ne Jméno: Vznik:

30 Rozhodné právo, kterým)6F)CDN?90@23)53>3;

31 VLASTNOSTI POHLEDÁVKY:
I.J52B-.2/!"E%&"'

 :>53CF21; Ano Ne
KD4"5,%&"-&%.%&FA)*3-.2@,%/LC>D'

 F2@E?01; Ano Ne
Popis podmínky:

 :>V32@21; Ano Ne

Splatná od K-4L5*<%-MN4O

Splatná: Ano Ne

 2.)5-E.J52B+-CS.24*+ PF&?Q>+rs

 :J7L)B=N1>5F21; C-N4 v-<)E"-$F&F

 5?J719KD)4:J7F>1BK=)–)B7:EF21)60AD2D)IL



Pohle>1BKD)IL Typ pohledávky: UDN?90@21)2FNF2)
majetkem
dlužníka

-O9F)N?60?2=)P'IQ;

32 ,RB:>)BC2?K8;

33 Další okolnosti:

34 Vykonatelnost: pA:)I160K8; dle:

35  !S/$T&+M/H-S;

Druh:

-O9F)P'IQ;

U4R6:<)BO4:I08;

Celková výše pohledávky)P'IQ:

(?*2-.2@,%/LC>?-#%-E?#)H*F&?-$?#%*>%$R->*%9S-&L,%A"-/2-$?#%*>2C3-.2/5*?*D-?-EL92C%G-#%-
E?#)H*F&?-)-#)&?>0

U(]"&HGMS)W(]+H'+W^)KTERÝ NÁLEŽÍ DO MAJETKOVÉ 
PODSTATY:

36 ,RB:>;

37 WDNF0FK)0B:53X3)45F>V@0)CDN?90@23; 38 *KDVE?K)BC2?K8)CDN?90@23:

39 Rozhodné právo, kterým)6F)CDN?90@23)53>3;

40 -O4:IF0)>7F)Y)Z[Z

41 Dohoda dle § 299 Ano Ne

]"M_)U(]"&HGMS;
42 ,RB:>;

43 WDNF0FK)0B:53X3)45F>V@0)CDN?90@23; Ano Ne

Popis majetku Vlastník majetku: Okamžik vzniku zaj.:

44 \8I?0F7 Ano Ne Jméno: Vznik:

45 Rozhodné právo, kterým)6F)CDN?90@23)53>3;

 5?J719KD)4:J7F>1BK=)–)B7:EF21)60AD2D)IL



46 VLASTNOSTI POHLEDÁVKY:
I.J52B-.2/!"E%&"'

 :>53CF21; Ano Ne
KD4"5,%&"-&%.%&FA)*3-.2@,%/LC>D'

 F2@E?01; Ano Ne
Popis podmínky:

 :>V32@21; Ano Ne

Splatná od K-4L5*<%-MN4O

Splatná: Ano Ne

 2.)5-E.J52B+-CS.24*+ PF&?Q kurs

Pohledávka: C-N4 v-<)E"-$F&F

 5?J719KD)4:J7F>1BK=)– vložen1)60AD2D)IL



47 `F7K:B1)BO9F)45?J719F2OXJ)4:J7F>1BFK)P'IQ;

48 `F7K:B1)BO9F)CDN?90@2OXJ)4:J7F>1BFK)P'IQ;

49 `F7K:B1)BO9F)2FCDN?90@2OXJ)4:J7F>1BFK)P'IQ;

50  :IF0)4:J7F>1BFK:

51  :IF0)B7:EF2OXJ)60AD2:

 !"#$%&'()*+&,-./e, že údaje v ("#+&0-1%'/2*.'(),34#356

/+UM(W) !S$*#;

 :B?22a)4537:J=;

1. Je-,)-CF!)*%,-.9LC&)<>L-252B?-- výpis z 2B<@2/&"@2-9%#5*!">+-&%B2-2B/2B&3@2-9%:)5*9+.

2. Kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje 

uvedené v .!ihlášce pohledávky.

3. Je-li CF!)*%,-E?5*2+.%&-&?-EL>,?/F-.,&3-$2<) – plná moc.

52 /FC2DV)4537:J;

I.  537:JD



53

V dne

Podpisem stvrzuje KF!)*%, Jiná osoba

54

Jméno  53NVF23;

 !"#$%&"' Jméno:

Titul za jm.: ()*+,-.!%/-#$0'
TD/,)H*F'  ;7'
Ulice: 70-.0'

55 Jiná osoba –
fyzická osoba

Stát:

Název/obch.firma:

670' 8)&3-9%:)5*90-40'
Obec:  ;7'
Ulice: 70-..:

56 Jiná osoba-
právnická 

osoba
Stát:

Podpis:

V .!".?/F-&%/25*?*>+-$"5*?-.2+A)#*%-C2,&S-.?."9R->*%9S-2E&?4*%-4"5,%$-.2,%-?-C,2A*%-#%#-> .!)@,LH<%-#?>2-.!",2@+0



Ministerstvo spravedlnosti �eské republiky 

ZADEJTE PODMÍNKY PRO VÝB�R SPOLE�NOSTI   

Max. po�et zobrazených položek:  50  100  200  

T�íd�ní zobrazených položek:  net�ídit  I�O  spis. zna�ka 

   

  

Jak na to ?      E-mail      Podmínky provozu  

Obchodní rejst�ík podle osob      Obchodní rejst�ík podle firem  

Obchodní jméno: I�O: Obec:

Spisová zna�ka:    / vedená u 

������ ����� �����

������ ����� �����

��������	
����� �������
��������

Stav:  v období od:  do: 

Akce:  v období od:  do: 

P�íjmení fyzické osoby: Rodné �íslo fyzické osoby:  

P�íjmení vyrovnávacího správce nebo správce konkursní podstaty: 

Page 1 of 1Zadávání podmínek pro výb�r úpadce

4.8.2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\Petr\Plocha\bp tisk\Zadávání podmínek pro výb...



 

Statistické údaje za rok 2008 

 

 
 Po�et 

Skupina 

Kategorie 
události 

Po�et 
MS 
Praha KS Brno 

KS Ústí 
nad 
Labem 

KS 
Ostrava 

KS 
Hradec 
Králové 

KS Praha KS Plze� 
KS �eské 
Bud�jovice 

Celkový sou�et 44336 9617 6382 6790 8528 4495 2520 2736 3268 

konkurs dle 
usnesení 
sch�ze 
v��itel� 

6 5 1             

prohlášené 
konkursy 868 223 112 140 132 107 64 49 41 

konkursy 

p�em�na na 
konkurs 29 3 7 9 3 1 1 4 1 

návrh podaný 
k ins. návrhu 7 6 1             

návrh podaný 
p�ed ins. 
návrhem 

4 2 1       1     

odmítnuté 
návrhy na 
vyhlášení 
moratoria 

5 3 1       1     

moratoria 

soudem 
vyhlášená 
moratoria 

5 4 1             

neschválená 
oddlužení 

rozhodnutí o 
neschvál. 
oddlužení 

21 1 6 6 3 1 1 2 1 

insolven�ní 
návrhy 5306 1184 964 685 1010 529 309 335 290 

návrhy na 
povolení 
oddlužení 

1713 115 231 348 493 218 81 138 89 

návrhy na 
povolení 
reorganizace 

14 4 5 2 1       2 

návrhy na 
prohlášení 
konkursu 

1161 440   95 358 34 48 64 122 

návrhy 

návrhy na 
vyhlášení 
moratoria 

11 8 2       1     

oddlužení 
povolená 
oddlužení 648 43 55 160 198 93 35 45 19 



pro 
opožd�nost 
nebo 
neoprávn�nost 

1       1         
odm.náv.na 
pov.oddl 

pro vady 21 1 5 12 1   1 1   

odmítnuté 
ins. návrhy 

odmítnuté ins. 
návrhy 1305 353 310 112 261 91 62 69 47 

pohledávky 
p�ihlášené 
pohledávky 24668 5362 3290 3984 4365 2525 1421 1539 2182 

p�em�na na 
konkurs 

z oddlužení 29 3 7 9 3 1 1 4 1 

reorganizace 
povolené 
reorganizace 6 2   1         3 

splátkový 
kalendá� 479 33 31 135 151 54 28 31 16 

schválená 
oddlužení zpen�žení 

majetkové 
podstaty 

14   4 2 1 4   3   

zahájená 
insolven�ní 

zahájená 
insolven�ní 
�ízení 

5255 1184 949 668 1002 524 309 329 290 

zamítnuté 
ins. návrhy 

zamítnuté ins. 
návrhy 775 255 152 58 111 79 39 25 56 

zastavená 
insolven�ní 

zastavení 
�ízení 476 100 93 48 104 36 36 20 39 

zruš. schvál. 
oddlužení 

zruš. schvál. 
oddlužení 8 2 1 3       2   

úpadek 
rozhodnutí o 
úpadku 1501 281 153 313 330 198 81 76 69 

 
 



Statistické údaje za rok 2009

 !"#$

 !"#$

Skupina

Kategorie 
události

MS v 
Praze

KS v 
Ostrav
%

KS v 
&'(%

KS v 
Hradci 
Králov
é

KS v 
Plzni

KS v 
Praz
e

KS v 
Ústí 
nad 
Labem

KS v 
)#*+,-./
&01%2!34-5-
h

KS v 
Hradci 
Králové -
6!7!"+8/3/
Pardubicíc
h

KS v 
Ústí nad 
Labem -
6!7!"+
a v 
Liberci

KS v 
9*$'83%/-
6!7!"+8/
v
Olomouc
i

:#;+!3,/*!0"#$ 105042
1779
2

22014
1776
2

7600
718
5

6750
1188
5

6752 3412 2664 1226

konkursy

konkurs dle 
usnesení 
%&'()#*
+,-.$#/(

19 18 1

prohlášené 
konkursy 2004 453 249 305 268 177 170 159 104 54 48 17

0-#1,23*23*
konkurs 57 1 16 4 8 2 2 19 3 2

moratoria

návrh 
podaný k 
ins. návrhu

131 9 2 102 4 2 6 2 2 1 1

návrh 
0!4325*0-#4*
ins. 
návrhem

13 2 1 7 1 1 1

odmítnuté 
návrhy na 
vyhlášení 
moratoria

20 5 2 3 1 2 4 2 1

soudem 
vyhlášená 
moratoria

16 6 3 2 1 2 1 1

neschválená 
oddlužení

rozhodnutí o 
neschvál. 
oddlužení

29 6 3 6 1 2 6 3 2

návrhy

.2%!/+#2"26*
návrhy 9514 1615 1859 1775 601 643 642 1094 559 347 283 96

návrhy na 
povolení 
oddlužení

3771 171 1088 465 301 310 211 655 165 193 150 62

návrhy na 
povolení 
reorganizac
e

39 2 4 14 2 3 3 5 3 1 2

návrhy na 
prohlášení 
konkursu

2214 646 759 4 85 116 89 202 162 52 65 34

návrhy na 
vyhlášení 
moratoria

144 11 3 109 4 3 6 3 3 1 1



oddlužení
povolená 
oddlužení 1962 74 727 144 203 83 106 391 33 84 73 44

odmítnuté 
ins. návrhy

odmítnuté 
ins. návrhy 1799 362 301 441 66 197 81 196 50 42 52 11

pohledávky
0-.'/78#29*
pohledávky

6539
6

1149
8

13237
1134
9

4621
453
1

4212 7004 4657 2074 1455 758

0-#1,23*na 
konkurs

z oddlužení 57 1 16 4 8 2 2 19 3 2

reorganizac
e

povolené 
reorganizac
e

14 1 1 6 1 1 1 2 1

schválená 
oddlužení

splátkový 
:3/#247- 1577 86 568 131 167 77 85 318 40 32 45 28

)0#2,;#26*
majetkové 
podstaty

29 1 9 3 3 1 5 3 1 3

zahájená 
.2%!/+#2"26

zahájená 
.2%!/+#2"26*
-6)#26

9329 1594 1782 1767 588 638 641 1050 559 338 276 96

zamítnuté 
ins. návrhy

zamítnuté 
ins. návrhy 1732 517 165 410 107 75 115 99 190 21 29 4

zastavená 
.2%!/+#2"26

zastavení 
-6)#26 1198 199 230 259 90 60 96 94 92 24 48 6

zruš. schvál. 
oddlužení

zruš. schvál. 
oddlužení 28 1 10 1 2 1 13

úpadek
rozhodnutí o 
úpadku 3950 519 978 453 473 256 278 538 130 139 125 61



Statistické údaje za 1. �tvrtletí roku 2010 

( od 1.1. 2010 – 31.3. 2010) 
 

 
 Po�et 

Skupina 
Kategorie 
události 

Po�et MS v 
Praze 

KS v 
Brn� 

KS v 
Hradci 
Králové 

KS v 
Ostrav� 

KS v 
Praze 

KS v 
Hradci 
Králové - 
pobo�ka v 
Pardubicích 

KS v 
Plzni 

KS v 
Ústí 
nad 
Labem 

KS v 
Ústí nad 
Labem - 
pobo�ka 
v 
Liberci 

KS v 
�eských 
Bud�jovicích 

KS v 
Ostrav� - 
pobo�ka 
v 
Olomouci 

Celkový sou�et 35591 4695 5763 3374 7303 2790 1386 2755 4097 1302 1682 444 

konkurs dle 
usnesení 

sch�ze 

v��itel� 

3 3                     

prohlášené 

konkursy 
574 128 100 86 69 55 35 35 33 14 12 7 

konkursy 

p�em�na na 

konkurs 
18 1 2 1 8 3     1 2     

návrh 
podaný k 

ins. návrhu 

5       1 2   2         

odmítnuté 

návrhy na 

vyhlášení 
moratoria 

4         2   1 1       moratoria 

soudem 

vyhlášená 

moratoria 

2       1     1         

neschválená 

oddlužení 

rozhodnutí o 

neschvál. 

oddlužení 

10   2 1 3 2       2     

insolven�ní 

návrhy 
3342 394 547 323 659 249 67 323 376 184 176 44 

návrhy na 

povolení 

oddlužení 

1904 67 221 225 437 151 46 231 298 122 82 24 

návrhy na 
povolení 

reorganizace 

9 5 2         1 1       

návrhy na 

prohlášení 
konkursu 

581 146 2 39 221 29 5 33 24 25 37 20 

návrhy 

návrhy na 

vyhlášení 

moratoria 

5       1 2   2         

oddlužení 
povolená 

oddlužení 
998 27 89 143 372 47 56 19 173 42 11 19 

odmítnuté 

ins. návrhy 

odmítnuté 

ins. návrhy 
814 141 138 41 128 57 12 141 97 18 32 9 

pohledávky 
p�ihlášené 

pohledávky 
20430 2995 3625 1840 3811 1673 902 1523 2282 564 990 225 

z oddlužení 17 1 2 1 7 3     1 2     
p�em�na na 

konkurs z 
reorganizace 

1       1               



reorganizace 
povolené 

reorganizace 
4 1 1   1 1             

splátkový 

kalendá� 
822 34 79 75 285 48 38 16 167 33 29 18 

schválená 

oddlužení zpen�žení 
majetkové 

podstaty 

15 1 1   6 1 1 1   2 2   

zahájená 

insolven�ní 

zahájená 

insolven�ní 

�ízení 

3527 417 575 324 705 282 90 324 382 180 204 44 

zamítnuté 

ins. návrhy 

zamítnuté 

ins. návrhy 
513 115 98 23 63 42 24 24 25 37 59 3 

zastavená 
insolven�ní 

zastavení 
�ízení 

419 57 95 21 84 39 11 24 34 16 33 5 

zruš. schvál. 

oddlužení 

zruš. schvál. 

oddlužení 
7 1     4 1     1       

úpadek 
rozhodnutí o 
úpadku 

1567 161 184 231 436 101 99 54 201 59 15 26 

 


