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1 ÚVOD 

Pohledávku můžeme definovat jako právo fyzické nebo právnické osoby 

(věřitele) požadovat po druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého 

závazkového vztahu. Pohledávky představují významnou složku aktiv podniku a jsou 

zahrnuty v oběžném majetku společnosti. Jejich výše a rychlost splacení má vliv na 

likviditu podniku a včasné plnění je jednou ze zásad poctivého obchodního vztahu. 

Přáním každého věřitele je vymoci pohledávku u dlužníka v plné výši. Proto se 

vždy rozhoduje o výběru co nejúčinnější formy vymáhání buď soudní nebo 

mimosoudní cestou.  

Diplomová práce je zaměřena jak na pohledávky vznikající z obchodně – 

závazkových vztahů, tedy obchodně – právní, jejichž vznik a existence se posuzují 

podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (např. 

pohledávky ze závazkových vztahů mezi podnikateli, které se týkají jejich 

podnikatelské činnosti), tak i na pohledávky, které se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění (např. pohledávky z nájemních vztahů, 

půjčky, apod.).  

Cílem mé práce je charakterizovat průběh insolvenčního řízení a postup při 

zajištění pohledávek věřitelů. Na základě těchto poznatků následně vyhodnotit výši 

uspokojení věřitelů při různých způsobech řešení úpadku. 

 

V druhé části mé práce se budu zabývat obecnou charakteristikou pohledávek 

z právního, účetního a daňového pohledu. V následující části se zaměřím na 

pohledávky v insolvenčním řízení – jejich rozdělení, přihlašování, uspokojování 

věřitelů. Nastíním průběh insolvenčního řízení a způsoby řešení úpadku. Čtvrtá část 

bude zaměřena na praktický příklad zajištění pohledávek v insolvenčním řízení 

z pohledu věřitele při řešení úpadku formou oddlužení a nepatrným konkursem. 
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POHLEDÁVEK 

2.1 PRÁVNÍ HLEDISKO 

       Pojem pohledávka je z právního pohledu chápán jako právo, které vzniká 

jednomu účastníku vůči druhému účastníku, jehož obsahem je určité přesně 

vymezené plnění (peněžité či nepeněžité), a to z určitého právního důvodu. 

Účastníky právního vztahu jsou věřitel a dlužník. 

  Věřitelem je ten účastník právního vztahu, který má právo na plnění od 

dlužníka. Má tedy pohledávku a právo podniknout kroky k vymožení dané 

pohledávky. 

  Dlužník má povinnost splnit závazek. Nemusí dlužit pouze peníze, nýbrž např. 

zhotovenou věc, vykonání určité služby či nahradit škodu. 

  Důvodem vzniku pohledávky je celá řada. Nejčastějším důvodem je vznik 

právního vztahu na základě smlouvy. Smlouvou se rozumí dvoustranný i vícestranný 

právní úkon, ve kterém věřitel  má na jedné straně právo od dlužníka obdržet určité 

plnění a dlužník má povinnost vůči věřiteli mu toto plnění poskytnout. Většina smluv 

obsahuje více závazků, jak na straně dlužníka, tak i na straně věřitele, z čehož 

vyplývá, že každá smluvní strana je zároveň dlužníkem i věřitelem. 

  Obecné důvody vzniku pohledávky nalezneme v ustanovení § 489 ObčZ, ve 

kterém jsou ustanovení jak pro občanskoprávní tak i pro obchodněprávní vztahy. 

Dále se § 495 ObčZ zmiňuje, že vzniku (platnosti) závazku nebrání, není –li vyjádřen 

důvod, na základě kterého je dlužník povinen plnit.  Naproti tomu věřitel je povinen 

zásadně prokazovat důvod závazku, s výjimkou cenných papírů, které byly 

hromadně vydány nebo jiných cenných papírů, kde je zákonem stanoveno, že věřitel 

důvod vzniku závazku neprokazuje. 

Smlouva jako důvod vzniku pohledávky 

  Smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, na jehož základně 

dochází ke vzniku, změně nebo zániku závazku a který začíná návrhem na uzavření 

smlouvy. Pokud smlouva splňuje stanovené náležitosti nastupuje její platnost. 

K tomu, aby smlouva vyvolala  právní následky, tj. vznik, změnu nebo zánik právního 
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vztahu, musí být ještě účinná. Veškerý proces uzavírání smluv probíhá mezi 

přítomnými nebo nepřítomnými účastníky. 

  Přítomní účastníci se při jednání o uzavření smlouvy dohodnou buď na místě, 

nebo se nedohodnou. 

  Jedná-li se o nepřítomné účastníky, zasílá návrh smlouvy jedna smluvní 

strana druhé. Návrh smlouvy musí být srozumitelným právním úkonem, který 

vyjadřuje vůli  navrhovatele být tímto návrhem vázán a působí vůči druhé straně, 

které je adresován okamžikem jeho doručení. Druhá strana buď návrh příjme nebo 

zamítne. Přijetí návrhu musí být také doručeno druhé smluvní straně, tedy té straně, 

která podávala návrh a teprve přijetím návrhu vzniká smlouva. 

 

Náležitosti smlouvy: 

1. právní úkon musí být určitý a srozumitelný 

2. předmětem smlouvy musí být možné plnění 

3. smlouva musí být vážně míněným právním úkonem 

4. smlouva by měla mít předepsanou formu 

Ad 1) právní úkon musí být určitý a srozumitelný 

  Je zapotřebí jednoznačně vyjádřit vůli smluvních stran a určit o  jaký předmět 

plnění se jedná, aby došlo k odlišení od jiného předmětu plnění. 

Ad 2) předmětem smlouvy musí být možné plnění 

  Ve smlouvě nelze zahrnovat předměty plnění, které ve skutečnosti neexistují, 

vždy se musí jednat o závazek dospělý v budoucnu, tzn. až po uzavření smlouvy a je 

nutné, aby byla smlouva uzavírána jako svobodný a vážný právní úkon.  

Ad 3) smlouva musí být vážně míněným právním úkonem 

  Nemůžeme považovat  např. letáky v poštovních schránkách za vážně míněný 

návrh smlouvy. Teprve reklamní kampaní se určitý zákazník může obrátit na toho, 

kdo zboží nabízí a uzavře s ním smlouvu.  

 

 



 

 4 

Ad 4) smlouva by měla mít předepsanou formu 

  Zpravidla smlouvy uzavírané podle občanského nebo obchodního zákoníku 

mohou mít ústní formu, pokud ústní návrh je přijat ihned, jinak smlouva nevznikne. 

Písemná forma je u těch smluv, u kterých to nařizuje buď přímo zákon nebo na 

základě dohody stran. Veškeré změny či doplňky smlouvy musí mít podle ObčZ 

písemnou formu,  jestliže byla základní smlouva uzavřena písemně. Podle ObchZ 

musí být změny nebo doplňky písemnou formou tehdy, pokud to základní smlouvy 

výslovně stanoví. 

  Smlouva nesmí být uzavřena v rozporu se zákonem, ani nesmí jeho účel 

obcházet. Výčet těch ustanovení jednotlivých smluvních typů, od kterých se nelze 

dohodou odchýlit  nalezneme v § 263 ObchZ.  

2.1.1 Promlčení pohledávek 

  Promlčení je jeden z právních institutů, jehož následkem není zánik práva, ale 

pouze jeho oslabení. Podle zákona se právo promlčí, jestliže nebylo vykonáno 

v zákonné době. V případě uplynutí promlčecí doby dochází k zániku nároku, tj. 

k zániku vynutitelnosti práva, nikoli však k zániku práva jako takového. Jestliže 

promlčecí doba skutečně uplynula a povinný vznese námitku promlčení, je toto právo 

nevymahatelné, soud je nemůže přiznat. Pokud promlčenou pohledávku dlužník 

zaplatí, znamená to, že zaplatil dluh a nemůže se domáhat vrácení zaplacené 

částky.  

  Občanský a obchodní zákoník mají samostatnou úpravu promlčení, kterou 

nalezneme v § 100 - §110 ObčZ a v § 387 – 408 § ObchZ. 

  Smluvní strany nemohou uzavřít dohodu o kratší nebo delší promlčecí lhůtě, 

než je lhůta stanovená zákonem.  V obchodně závazkových vztazích však existují 

výjimky, týkající se především prodloužení, přetržení a stavení promlčecí doby. 
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  Promlčení pohledávek z pohledu obchodního zákoníku: 

 promlčení podléhají všechna práva ze závazkových vztahů s výjimkou 

práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, 

 obecná promlčecí doba je čtyřletá, 

 strana, vůči níž se právo promlčuje, může písemným prohlášením druhé 

straně prodloužit promlčecí dobu, a to i opakovaně, avšak celková doba 

nesmí být delší než 10 let od doby, kdy počala poprvé běžet, 

 promlčecí doma skončí nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy počala 

poprvé běžet. 

Promlčení pohledávek z pohledu občanského zákoníku: 

 promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického, 

 obecná lhůta je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno 

poprvé, 

 změna  v osobě věřitele nebo dlužníka nemá na běh promlčecí lhůty vliv, 

 uplatní-li věřitel v promlčecí době právo u soudu nebo u jiného příslušného 

orgánu a v zahájeném řízení řádně pokračuje, promlčecí doba od tohoto 

uplatnění po dobu řízení neběží, 

 bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného 

orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí 

plněno. 

 bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se 

za deset let ode dne, kdy k uznání došlo; byla –li v uznání uvedená lhůta 

k plnění, běží promlčecí doba od uplynutí této lhůty. 
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2.2 ÚČETNÍ HLEDISKO 

2.2.1 Vykazování pohledávek v rozvaze 

  V rozvaze se pohledávky rozdělují na dlouhodobé a krátkodobé. 

  Dlouhodobé pohledávky jsou takové pohledávky, které v okamžiku sestavení 

účetní závěrky mají dobu splatnosti delší než jeden rok. V rozvaze se vykazují v 

položce C.II Dlouhodobé pohledávky, které se dále analyticky člení (CII.1 – CII. 8): 

 „C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů“, 

 „C.II.2. Pohledávky – ovládající a řízená osoba“, 

 „C.II.3. Pohledávky – podstatný vliv“, 

 „C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“, 

 „C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, 

 „C.II.6. Dohadné účty aktivní“, 

 „C.II.7. Jiné pohledávky“, 

 „C.II.8. Odložená daňová pohledávka“. 

  Mezi krátkodobé pohledávky patří ty pohledávky, které v okamžik sestavení 

účetní závěrky mají dobu splatnosti jeden rok a kratší a vykazují se v položce C.III. 

Krátkodobé pohledávky a taktéž se analyticky rozčleňují (CIII.1 –CIII. 9): 

 „C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů“, 

 „C.III.2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba“, 

 „C.III.3. Pohledávky – podstatný vliv“, 

 „C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení“, 

 „C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění“, 

 „C.III.6. Stát – daňové pohledávky“, 

 „C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy“, 

 „C.III.8. Dohadné účty aktivní“, 

 „C.III.9. Jiné pohledávky“.  
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2.2.2 Vykazování pohledávek v účtové osnově 

  Účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popř. účtových 

skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, 

závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech nebo o výdajích a příjmech a o 

výsledku hospodaření.  

  Pro pohledávky vymezila směrná účtová osnova účtovou třídu 3 – Zúčtovací 

vztahy a to bez ohledu zda se jedná o pohledávky dlouhodobé či krátkodobé. 

V účtové třídě 3 se účtují pohledávky: 

a) z obchodních vztahů (účtová skupina 31), 

b) vůči zaměstnancům (účtová skupina 33), 

c) vůči finančním orgánům (účtová skupina 34), 

d) v rámci skupiny podniků, za upsaný vlastní kapitál, za společníky a pohledávky ze 

sdružení (účtová skupina 35), 

e) jiné pohledávky (účtová skupina 37). 

  Z pohledu účetnictví se pohledávky zobrazují jako aktiva, která významným 

způsobem ovlivňují hospodaření účetní jednotky a účtují se v okamžiku jejich vzniku, 

tzn. zpravidla při splnění dodávky vůči odběrateli. Pohledávky a závazky nelze 

kompenzovat, proto je nutné sledovat jako pohledávky i poskytnuté zálohy 

dodavatelům před splněním smluv z jejich strany. 

2.2.3 Ocenění pohledávek 

  Oceňování aktiv a závazků v účetnictví vyžaduje poměrně přísnou regulaci, 

neboť má vliv na poskytované informace. Nelze ponechat oceňování v účetnictví 

v pravomoci účetních jednotek, protože by to vedlo k tomu, že by účetní jednotky 

mohly záměrně ovlivňovat vykazované údaje podle svých představ. 

  Zákon o účetnictví v § 25 upravuje oceňování pohledávek a také vymezuje 

okamžik ocenění. Pro pohledávky je okamžikem ocenění vznik (zánik) pohledávky. 

  „Největším problémem oceňování pohledávek v účetnictví je existence více 

možností, jak oceňovat. Navíc je potřeba rozlišovat použité způsoby oceňování při 
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běžném účtování daných položek oproti jejich ocenění v účetní závěrce, a to 

především v souvislosti s uplatňováním zásady opatrnosti.“1 

Pohledávky se oceňují 3 způsoby: 

a ) pořizovací cena 

  Touto cenou se oceňují pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem. Součástí 

pořizovací ceny pohledávek jsou také přímé náklady s pořízením související, např. 

náklady   na   znalecké   ocenění   nakupovaných   pohledávek,   odměny  právníkům  

a provize. 

b ) jmenovitá hodnota 

  Pohledávky oceníme jmenovitou hodnotou v době jejich vzniku. 

c ) reálná hodnota 

  Reálnou   hodnotou   se   oceňují   pohledávky,  které  účetní  jednotka  nabyla  

a určila k dalšímu prodeji. Jedná se o zvláštní režim oceňování pohledávek ke dni 

roční účetní závěrky.  Oceňování touto hodnotou je upraveno § 27 ZoÚ. 

  V mezinárodních účetních standardech IAS je reálná hodnota 

charakterizována jako částka, za kterou by se pohledávka mohla prodat mezi znalými 

a ochotnými stranami při transakcích za obvyklých podmínek. 

 

Při jejím stanovení se musí brát v úvahu 3 základní kritéria: 

 časové hledisko, 

 způsob zajištění pohledávky, 

 informace o dlužníkovi a jeho ekonomické situaci. 

  Časové hledisko pohledávek po splatnosti, nedostatečné zajištění pohledávky 

a nebo nedostatečné informace o finanční situaci odběratele či zhodnocení rizika 

nezaplacení zcela výrazně snižují reálnou hodnotu pohledávek.  

  Stanovení reálné hodnoty může být problémem např. v prostředí, kde 

neexistuje burza pohledávek. Proto by účetní jednotka měla využít ocenění 

                                                 
1 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky - právně -  daňově -  účetně. 3. vyd. Praha: GRADA 

Publishing, a. s., 2007. 135 s. ISBN:978-80-247-1816-3. s. 72 
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kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. Toto ustanovení se poprvé použilo 

v účetním období započatém po 1.1.2004. 

  Doposud bylo zmiňováno pouze o jednotlivých pohledávkách. Účetní jednotka 

však může pořídit i soubor pohledávek za pevnou, dohodnutou cenu. V těchto 

případech se velmi často stává, že takový soubor pohledávek zpravidla obsahuje 

pohledávky s různou mírou pravděpodobnosti jejich splacení. Do konce roku 1994 

bylo možné takový soubor pohledávek ocenit jednou cenou. V současné době 

bohužel legislativa neumožňuje, aby takové pohledávky byly oceněny jako soubor, 

tzn. pouze jednou cenou. 

  Řešením této situace je tedy ocenění jednotlivých pohledávek z nakoupeného 

souboru. Smluvní cena za soubor se musí rozdělit na jednotlivé pohledávky. 

Rozpočtovou základnou je většinou nominální hodnota jednotlivých pohledávek ze 

souboru. Takový postup vede k tomu, že pohledávky jsou oceněny bez ohledu na 

jejich bonitu (pravděpodobnost splacení).  V zájmu dodržení základních účetních 

zásad, zejména zásady opatrnosti a zásady reálného ocenění majetku, musí účetní 

jednotka u pohledávek s velkým rizikem nesplacení vytvořit opravnou položku. 

2.2.4 Pohledávky v cizích měnách 

  Účetní jednotky jsou povinny podle § 4 ZoÚ vést účetnictví v české měně. 

Pokud účetní jednotka vlastní pohledávky v české i cizí měně, je její povinností vést 

tyto pohledávky jak v české tak i v cizí měně. 

  Pohledávky v cizích měnách nemusí vznikat pouze při obchodování se 

zahraničními účetními jednotkami, jelikož předpisy nevylučují ani možnost vzniku 

pohledávek v cizích měnách při obchodování mezi tuzemskými subjekty.  

  Účetní jednotka je povinna podle § 24 ZoÚ přepočítat  pohledávky kurzem 

devizového trhu České národní banky: 

 k okamžiku uskutečnění účetního případu, 

 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní 

závěrka sestavuje. 
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  Uskutečněním účetního případu se myslí zejména: 

 úhrada závazku a inkaso pohledávky, 

 převzetí dluhu u původního dlužníka, 

 vzájemné započtení pohledávek, 

 úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, 

 převod záloh na úhradu pohledávek nebo závazků. 

  Pro přepočet cizí měny na českou může účetní jednotka použít denní kurs 

devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou nebo pevný kurs stanovený 

účetní jednotkou, a to ve vazbě na kurz ČNB. 

  V důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kursové 

rozdíly. Kurzové rozdíly se účtují v případě kursové ztráty na vrub v účtové skupině 

56 - Finanční náklady v případě kursového zisku ve prospěch účtu v účtové skupině 

66 - Finanční výnosy. 

Kurzové rozdíly nevznikají při: 

 oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho 

dlužníka bude plnit dlužník jiný, 

 dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu 

peněžních prostředků s výjimkou změny na Kč, 

 splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev. 

2.2.5 Opravné položky k pohledávkám 

  Každá účetní  jednotka  je  podle  §  25  ZoÚ  povinna  při  oceňování  majetku  

a  závazků  ke  konci  rozvahového  dne  vzít  v úvahu  všechna  předvídatelná  rizika  

a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků, jakož i všechna snížení hodnoty. 

Jednou z oblastí, kde existuje nadhodnocení majetku je právě oblast pohledávek.  

  Opravné položky se vytvářejí k pohledávkám po lhůtě splatnosti na základě 

inventarizace a jejich účelem je vyjádřit  riziko nezaplacení pohledávky snížením 

ocenění této pohledávky v účetní závěrce. 

  Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů v účtové skupině 55 – 

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních 

nákladů a to ve prospěch účtu v účtové skupině 39 – Opravná položka k zúčtovacím 
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vztahům a vnitřní zúčtování. Zúčtování opravné položky se provede ve prospěch 

nákladů v účtové skupině 55 a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 39. 

  U  pohledávek   rozeznáváme   dva   typy  opravných  položek,  a  to  zákonné  

a účetní. Jestliže existuje riziko, že určité pohledávky nebudou zaplaceny, je 

povinností účetní jednotky účtovat nejen o zákonných opravných položkách, ale i o 

účetních opravných položkách. Proto je zapotřebí, aby si účetní jednotka zřídila 

samostatné syntetické nebo analytické účty: 

 v účtové skupině 55 

 pro tvorbu zákonných opravných položek, 

 pro tvorbu účetních opravných položek, 

 pro rozpuštění zákonných opravných položek, 

 pro rozpuštění účetních opravných položek. 

 v účtové skupině 39 

 pro evidenci zákonných opravných položek, 

 pro evidenci účetních opravných položek. 

2.2.5.1 Zákonné opravné položky 

  Problematiku zákonných opravných položek upravuje zákon č. 593/1992 Sb. o 

rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ZoR).  Zákonné opravné položky podle tohoto zákona chápeme jako opravné 

položky, jejichž tvorba je výdajem  vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení 

příjmů.  

  Pro účtování zákonných opravných položek se nejčastěji používá účet 558-

Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek podle zvláštního právního 

předpisu souvztažně na účet 391. 

Tvorba opravné položky: 

MD 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek / DAL 391 – Opravná 

položka k pohledávkám 
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Zrušení (snížení) opravné položky: 

MD 391 – Opravná položka k pohledávkám / DAL 558 – Tvorba a zúčtování 

zákonných opravných položek 

 

Zákonné opravné položky lze vytvářet k pohledávkám: 

 za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 8 ZoR), 

 k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 (§ 8a ZoR), 

 z titulu ručení za celní dluh (§ 8b ZoR), 

 nepromlčeným dle § 8c ZoR,  ke kterým nebyly vytvořeny opravné položky 

podle předchozích paragrafů. 

 

2.2.5.2 Účetní opravné položky 

  Účetní jednotka tvoří účetní opravné položky tehdy, když zjistí při inventarizaci 

přechodné snížení hodnoty majetku. V tomto případě se opravné položky vytváří 

nejen k pohledávkám jako jedné ze složek majetku, ale k majetku obecně 

(dlouhodobý majetek, zásoby, atd.) 

  Postup tvorby a použití opravných položek upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška). Při účtování se tvorba opravných 

položek  zachycuje na účet 559, který je z daňového hlediska daňově neúčinnou 

položkou a zrušení účetních opravných položek se provede ve prospěch nákladů. 

Tvorba účetních opravných položek: 

MD 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek / DAL 391/AÚ – Opravné položky 

k pohledávkám 

Zrušení účetní opravné položky: 

MD 391/AÚ – Opravné položky k pohledávkám / DAL 559 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek 

  „Ke konkrétní pohledávce je možno vytvářet zároveň zákonné i účetní opravné 

položky, vždy však platí, že součet opravných položek vytvořených ke konkrétní 
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pohledávce nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž 

je opravná položka tvořena.“2 

2.2.6 Inventarizace pohledávek 

  Inventarizace je velmi významnou součástí účetnictví, kdy účetní jednotka po 

zaúčtování všech účetních případů, které souvisí s daným rokem provede 

inventarizaci, ve které zjišťuje skutečný stav majetku a závazků a ověřuje, zda 

zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.  Provádí se 

vždy při sestavování účetní závěrky (řádné, mimořádné), a pro účely podání návrhu 

na vyrovnání.   

  Účelem inventarizace pohledávek je zjistit: 

 zda stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu, 

 zda reálná hodnota pohledávek není nižší, než je jejich účetní hodnota. 

  Skutečné stavy pohledávek sleduje účetní jednotka dokladovou inventurou, při 

které se prověřuje správnost a průkaznost konečného stavu na syntetickém, 

analytickém nebo podrozvahovém účtu. Skutečný stav se prokazuje pomocí různých 

písemností, které plní funkci účetního dokladu, a které mají zákonem předepsané 

náležitosti, ale i jiné písemnosti, pokud jsou věrohodné a mají potřebnou vypovídací 

schopnost při zjišťování skutečného stavu pohledávek. 

  Veškeré stavy pohledávek musí být zaznamenány v inventurních soupisech, 

které musí být uschovány pro prokázání inventarizací a to po dobu 5 let po jejím 

provedení. 

Inventurní soupisy by měly obsahovat: 

 označení účetní jednotky, 

 identifikace pohledávek, 

 číslo a název účtu, který je inventarizován, 

 podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečnosti, 

 podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, 

                                                 
2 KOLEKTIV AUTORŮ. ABECEDA účetnictví pro podnikatele 2009. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 

455 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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 způsob zjištění skutečných stavů, 

 ocenění pohledávek k okamžiku ukončení inventury, 

 okamžik zahájení inventury, 

 okamžik ukončení inventury. 

Dále je vhodné, aby inventurní soupisy obsahovaly také: 

 soupis pohledávek podle jednotlivých dokladů s označením jejich čísla, 

 identifikaci odběratele, 

 splatnost, 

 u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v Kč, 

 u pohledávek výši opravné položky. 

 

  V některých případech bývá vhodné požádat dlužníky nebo věřitele o 

vzájemné odsouhlasení pohledávek. Vzájemné odsouhlasení pohledávek není 

možno vymáhat na dlužníkovi právní cestou, jelikož není upraveno žádným právním 

předpisem. 

  Porovnání reálné hodnoty pohledávek s jejich účetní hodnotou se zpravidla 

provádí ve vztahu ke splatnosti pohledávky (u pohledávek po lhůtě splatnosti  se 

posuzuje doba, která uplynula od této splatnosti).  Výše rizika nesplacení pohledávky 

se vyjadřuje opravnou položkou. Kromě doby, která uplynula od splatnosti faktury se 

také posuzuje zda pohledávka byla uznána dlužníkem, jaké další obchodní vztahy 

má věřitel s dlužníkem a zda dlužník nemá finanční problémy (hrozící konkurz, 

likvidace). 

2.2.7 Vznik a zachycení pohledávky v daňové evidenci 

  Vzhledem k tomu, že v rámci daňové evidence se sledují příjmy odděleně od 

evidence majetku, který se vztahuje k podnikatelské činnosti, zapisují se pohledávky 

do samostatné evidence. Touto evidencí je kniha pohledávek, která je určena ke 

sledování pohledávek vůči jiným subjektům, např. pohledávky z odběratelsko-

dodavatelských vztahů, pohledávky vůči zaměstnancům, státu, správě sociálního 

zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. 
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  Kniha pohledávek obsahuje informace o: 

 jednotlivých dlužnících za splněné dodávky,  

 poskytnutých zálohách, 

 ceninách vydaných formou zálohy pracovníkům fyzické osoby, 

 pohledávkách za manka a škody, 

 poskytnutých úvěrech či půjčkách, 

 pohledávkách z titulu přeplatku či zaplacené zálohy na daň z příjmů, 

 zúčtování plateb pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, 

 nárocích u nepřímých daní (daň z přidané hodnoty a spotřební daň, 

 ostatních pohledávkách. 

  Nejčastější podoba knihy pohledávek z odběratelsko-dodavatelských vztahů 

obsahuje následující údaje ke každé pohledávce: 

 pořadové číslo pohledávky (= číslo vydané faktury), 

 název odběratele, 

 cena včetně DPH, 

 cena bez DPH v členění základ daně 10 % a 20 %, 

 DPH v členění na 10 % a 20 %, 

 datum splatnosti, 

 datum úhrady. 

  

  V knize pohledávek zachycuje plátce nepřímých daní pohledávky v takovém 

uspořádání, aby průkazně doložil finančnímu orgánu v návaznosti na daňové 

přiznání odděleně za jednotlivé daně zejména: 

 nárok na odpočet a vrácení daně za zdaňovací období, 

 zaplacené zálohy na daň, 

 zúčtování nepřímých daní, kterým se vyjádří celkový výsledný vztah vůči 

finančnímu orgánu za zdaňovací období, případně s přihlédnutím k dalším 

požadavkům, které kladou daňové předpisy nebo finanční úřady. 
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2.3 DAŇOVÉ HLEDISKO POHLEDÁVEK 

  Daňová legislativa zmírňuje zdaňování výnosů podnikatelům, kteří vedou 

účetnictví, a kterým odběratelé neuhradili ve lhůtě splatnosti vzniklou pohledávku.  

  Zákon o daních z příjmů (ZDP) umožňuje poplatníkům zařadit odpis 

pohledávky po lhůtě splatnosti do daňových nákladů, a to za podmínek, které jsou 

vymezeny v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP.  Dále účetní jednotky mohou vytvářet na vrub 

daňově uznatelných nákladů opravné položky, jejichž postup tvorby vymezuje § 8 až 

§ 8c ZoR. 

  Tato oblast se týká především poplatníků, kteří vedou účetnictví, nic méně 

některé operace mohou být zajímavé také pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci. 

  Mezi tyto operace můžeme zahrnou: 

 postupný odpis pohledávek při ukončení podnikatelské činnosti nebo 

pronájmu, 

 poustoupení pohledávky, 

 vklad pohledávky do obchodní společnosti fyzickou osobou. 

2.3.1 Zákonné opravné položky 

  Zákonné opravné položky jsou  položky,  které  se  zahrnují  do  základu  daně  

a jsou tvořeny dle Zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Není-li 

v Zákoně o rezervách stanoveno jinak, netvoří se k pohledávkám vzniklým z titulu 

cenných papírů a ostatních investičních instrumentů, úvěrů a půjček, ručení, záloh, 

plnění ve prospěch  vlastního  kapitálu,  úhrady  ztráty společnosti,  smluvních  úroků  

a pokut, poplatků z prodlení, penále, jiných sankcí ze závazkových vztahů, 

pohledávkám, o kterých nebylo účtováno ve výnosech, pohledávkám nabytým 

bezúplatně. 

  Opravné položky není možné dále uplatnit u pohledávek již odepsaných na 

vrub hospodářského výsledku a dále u pohledávek vzniklých: 

 za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál, 

 mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o daních z příjmů. 
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  Jak už jsem se zmiňovala v kapitole 1.2.5, opravná položka k pohledávkám, 

představuje   nepřímé   snížení   hodnoty   pohledávky    proúčtováním   do    nákladů 

a souvztažně na účet opravné položky, přičemž původní hodnota pohledávky se 

nemění. Zákonná opravná položka může být tvořena jen k nepromlčeným 

pohledávkám. Uplynutím promlčecí lhůty pohledávka nezaniká, nemůže být však 

přiznána soudem, pokud povinná osoba namítá promlčení. 

  Z účetního pohledu představují opravné položky především způsob vyjádření 

reálné hodnoty aktiv a jsou jedním z nástrojů k naplnění zásady opatrnosti.  

Z daňového hlediska  jsou podle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP výdajem na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů jen ty opravné položky, jejichž způsob tvorby a výši stanoví 

zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je zákon o rezervách (dále jen „ZoR“). 

Zákonné opravné  položky  k  pohledávkám  za  dlužníky  v  insolvenčním 

řízení (§ 8 ZoR) 

  Podle ZoR mohou opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním 

řízení, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů  

vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví až do výše rozvahové 

hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního 

řízení do konce lhůty podle insolvenčního zákona, a to v období, za které se podává 

daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. Na pohledávky, které jsou 

přihlášené po uplynutí rozhodnutí soudu o úpadku nelze tvořit opravné položky podle 

ustanovení ZoR. 

  Opravné položky se zruší v návaznosti na výsledky insolvenčního řízení nebo 

v případě, kdy pohledávka byla účinně popřena insolvenčním správcem nebo 

věřitelem a insolvenční zákon těmto osobám právo popřít pohledávku přiznává. 

Zákonné opravné  položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 

31. prosinci 1994 (§ 8a ZoR) 

  Opravné  položky,   které  jsou   výdajem   (nákladem)  na  dosažení,  zajištění  

a udržení příjmů, mohou vytvářet poplatníci, kteří vedou účetnictví k nepromlčeným 

pohledávkám splatným po 31.12.1994 podle § 8a ZoR. Tvorba a výše zákonných 

opravných položek je vázána dle ZoR na dvě podmínky: 
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1. na dobu, která uplynula od konce sjednané lhůty splatnosti, 

2. na podání návrhu k zahájení: 

 rozhodčího řízení podle zvláštního předpisu, 

 soudního řízení nebo 

 správního řízení podle správního řádu, jehož se poplatník daně z příjmů 

řádně účastní. 

  Podle první podmínky, kterou ukládá ZoR může věřitel vytvářet zákonnou 

opravou položku, pokud do konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více 

než:  

 6 měsíců, potom je možné tvořit opravnou položku až do výše 20 % 

neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, kterou zákon stanovil ve výši 

maximálně 200 000 Kč. 

  Do této výše může věřitel vytvářet opravnou položku bez ohledu na druhou 

podmínku ukládanou ZoR. Jestliže však splní i druhou podmínku, může věřitel tvořit 

vyšší opravné položky k pohledávkám, jejichž výše je upravena v § 8a ZoR.  Pokud 

od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než: 

 12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky, 

 36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

 Tyto opravné položky lze vytvářet pouze k pohledávkám, o kterých bylo 

v době jejich vzniku účtováno ve výnosech, a takto vzniklý příjem nebyl podle zákona 

o dani z příjmů příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do 

základu daně z příjmů nebo zahrnovaným  do samostatného základu daně z příjmů 

anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně. 

  Opravné položky se zruší, pokud pominou důvody  pro jejich existenci, nebo 

pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena se promlčela, popř. nastaly 

důvody za nichž se odpis pohledávky považuje za výdaj (náklad) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů podle ustanovení zákona o daních z příjmů. 
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Zákonné  opravné položky k  pohledávkám z titulu ručení  za  celní dluh 

(§ 8b ZoR) 

  Opravné položky, které byly uvedeny v předcházejících dvou kapitolách (tj. 

opravné položky podle § 8 a §8a ZoR) mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří 

vedou účetnictví, a kteří podle celního zákona ručí za celní dluh, k pohledávkám 

vzniklým z titulu ručení za celní dluh (tj. zajištění celního dluhu) podle celního 

zákona. 

  Tyto opravné položky lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky 

odpovídající úhradě celního dluhu. Ručitel nemůže vytvářet opravné položky ze 

splněné pohledávky z titulu ručení, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti 

určené celními orgány. 

Zákonné opravné položky k „drobným“ pohledávkám (§ 8c ZoR) 

  Zákon o rezervách umožňuje uplatnit 100 % opravnou položku 

k nevýznamným pohledávkám bez příslušenství, pokud splňují  pro takovou tvorbu 

opravných položek následující podmínky: 

 tvorba zákonné opravné položky neplatí pro pohledávky za upsaný vlastní 

kapitál, které vznikly za společníky, akcionáři, členy družstev, 

 tvorba zákonné opravné položky neplatí pro pohledávky mezi spojenými 

osobami, 

 rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nepřesáhne částku 30 000 Kč, 

 od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky uplynulo více než 12 měsíců, 

 ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota 

pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž 

uplatňuje postup podle § 8c ZoR, částku 30 000 Kč. 

  Účetní jednotka je povinna vést o těchto pohledávkách samostatnou evidenci. 

Proto je vhodné přeúčtovat  takovéto pohledávky na samostatný analytický účet 

k účtu  311– Odběratelé a stejně tak vést opravné položky k těmto pohledávkám na 

samostatném analytickém účtu k účtu 391 - Opravné položky k pohledávkám. 
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  Zákonnou opravnou položku vytvoří poplatník vedoucí účetnictví v období, za 

které se podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. 

2.3.2 Odpis pohledávek 

Nejprve  je  nutné  velmi  přesně  od  sebe  oddělit  pojmy  „odpis“  pohledávky  

a „opravná položka“ k pohledávce. 

Pojem „odpis pohledávky“ představuje přímé snížení její hodnoty např. na 

účtu 311 s promítnutím odepsané částky do nákladů. Nelze už počítat s tím, že by se 

částečně odepsaná pohledávka na aktivním účtu vrátila do původní hodnoty. 

Pojem „opravná položka“ představuje nepřímé snížení pohledávky 

účtováním do nákladů a na účet 391 – Opravné položky k pohledávkám. Původní 

hodnota pohledávky na aktivním účtu se nemění a je nutné počítat s tím, že: 

 pohledávka plně krytá opravnou položkou nadále zůstává v účetnictví, 

 opravná položka musí být někdy rozpuštěna (zúčtována) ve prospěch 

nákladů, 

 pro daňové účely je důležité, zda se teprve konečný odpis pohledávky stane 

daňovým výdajem, 

 tvorbou opravné položky k pohledávce ještě není definitivně dokončen proces 

zahrnutí pohledávky do daňových výdajů. 

 

2.3.2.1 Jednorázový odpis pohledávek 

Jedná se o odpis pohledávek ve výši 100 %, který je legislativně zakotven v § 

24 odst. 2 písm. y) ZDP. Podle tohoto ustanovení poplatníci, kteří vedou účetnictví, 

mohou do výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů zahrnout 

jmenovitou hodnotu pohledávek, případně pořizovací cenu pohledávek nabytých 

postoupením, vkladem a při přeměně společnosti. Jedná se o pohledávky za 

dlužníkem: 

 u kterého soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku dlužníka, a pohledávka 

byla poplatníkem přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána 

z majetkové podstaty, 
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 který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního 

řízení, 

 který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na 

dědicích dlužníka, 

 který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 

s původním dlužníkem spojenou osobou, 

 na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována 

veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby, 

 na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, 

a to na základě výsledků provedení této exekuce. 

Možnost uplatnění daňově účinného jednorázového odpisu pohledávky je 

vázána na současné splnění dvou podmínek: 

 vznik pohledávky byl spojen se vznikem výnosů, který byl předmětem daně 

z příjmů a nebyl od této daně osvobozen, 

 k pohledávce bylo možno tvořit opravné položky podle ZoR. 

Odpisy pohledávek musí účetní jednotka být schopna doložit průkaznými 

doklady, mezi které patří: 

 usnesení soudu o zrušení nebo zamítnutí konkurzu, 

 usnesení soudu k insolvenčnímu řízení, 

 výpis z matriky zemřelých, rozhodnutí soudu o dědictví, doklady o vymáhání 

pohledávek na dědicích,  

 doklady o výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku,  

 doklady o výsledku veřejné dražby, 

 doklady o výsledku exekuce. 

Zároveň den nabytí právní  moci těchto dokladů je den, kdy můžeme odpis 

pohledávky zaúčtovat. 

Poplatník vedoucí účetnictví může kromě jednorázového daňového odpisu  

provést nedaňový (účetní) odpis pohledávky. V takovém případě je vhodné, aby 

poplatník v účetnictví analyticky rozlišil účet 546 – Odpis pohledávky. O tento náklad 

musí být totiž upraven výsledek hospodaření. Účetním odpisem pohledávka právně 

nezaniká, účetní jednotka pohledávku i nadále sleduje v podrozvahové evidenci.  
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2.3.2.2 Postupný odpis pohledávek 

Postupný odpis lze provádět u tzv. starého bloku pohledávek, které byly 

splatné do 31.12. 1994 a u nichž se nezjišťuje, zda je pohledávka promlčena či nikoli. 

Odpis do daňově uznatelných výdajů lze uplatnit počínaje zdaňovacím obdobím roku 

1995  v roční výši maximálně 10 %, ve zdaňovacích obdobích 1998 až 2000 v roční 

výši maximálně 20 % a počínaje rokem 2001 za zdaňovací období nejvýše 20 % 

z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny jejího pořízení při nabytí 

postoupením. Výjimkou jsou pohledávky za dlužníkem, uvedené v § 24 odst. 2 písm. 

y) bodech 1 a 2 ZDP. 
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3 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ A UPLATNĚNÍ POHLEDÁVEK 

3.1 ÚPADEK 

Základní podmínkou pro zahájení insolvenčního řízení je úpadek, který může 

být charakterizován dvěmi formami, a to platební neschopností a předlužením. Podle 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) je 

dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti (insolvence), jestliže má: 

 více věřitelů, 

 peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, 

 tyto závazky není schopen plnit (platební neschopnost). 

Platební neschopností se rozumí: 

 dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

 je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

 není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

 nesplnil   povinnost   předložit   seznam   svého   majetku,   závazků,   věřitelů  

a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud. 

Druhou formou úpadku je předlužení, které nastává tehdy, má-li dlužník více 

věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Tato forma úpadku 

se liší od platební neschopnosti tím, že postihuje pouze právnické osoby a fyzické 

osoby podnikatele. Do 31. 12. 2011 dlužník není povinen podat insolvenční návrh 

poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku ve 

formě předlužení, pokud není v likvidaci nebo pokud byl pravomocně zastaven výkon 

rozhodnutí prodejem jeho majetku nebo exekuce podle zvláštního právního předpisu 

proto, že cena majetku náležejícího k podniku nepřevyšuje výši závazků náležejících 

k podniku. 

Insolvenční zákon zavedl nový pojem, tzv. hrozící úpadek, který umožňuje 

dlužníku reagovat již v době, kdy úpadek teprve hrozí. Dlužník bude moci řešit 

majetkovou situaci hned poté, co podá insolvenční návrh bez zbytečné časové 

prodlevy, která by nastala v případě pozdějšího podání návrhu věřitelem. 



 

 24

3.2 INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ 

Insolvenční řízení je soudní řízení před insolvenčním soudem, jehož 

předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Řízení je 

vedeno podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). 

Mezi základní zásady insolvenčního  řízení patří: 

 žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn, 

 dosažení rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, 

 rovnost možností věřitelů stejného nebo obdobného postavení, 

 práva věřitelů nabytá v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení nelze 

omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem insolvenčního 

správce, nestanoví-li insolvenční zákon jinak, 

 věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, které směřuje k uspokojení jejich 

pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to povoluje insolvenční zákon. 

 

Procesními subjekty v insolvenčním řízení jsou: 

 insolvenční soud, 

 dlužník, 

 věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, 

 insolvenční správce, popřípadě další správce, 

 státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do 

incidenčního sporu, a likvidátor dlužníka. 

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy je insolvenčnímu soudu podán návrh 

(dlužnický nebo věřitelský). Zahájení insolvenčního řízení oznámí soud vyhláškou, 

kterou zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin po doručení návrhu. 

3.3 INSOLVENČNÍ NÁVRH  

Právo podat insolvenční návrh má jak dlužník tak věřitel. Dlužník (právnická 

osoba   nebo  fyzická  osoba –podnikatel)  je  povinen  podat  návrh  pokud  se  dozví  

a nebo by se měl dozvědět o svém úpadku. V případě, že tak neučiní odpovídá svým 

věřitelům za vzniklou škodu, která je v insolvenčním zákoně definována jako rozdíl 
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mezi zjištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení a částkou, kterou věřitel 

v insolvenčním řízení obdrží.   

Návrh se může podat písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo 

elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.  

Insolvenční návrh musí obsahovat: 

 označení insolvenčního soudu, kterému je určen, 

 označení insolvenčního navrhovatele, 

 označení dlužníka (je-li odlišný od osoby navrhovatele), 

 rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, 

 skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění insolvenční návrh podat, není –li 

insolvenčním navrhovatelem dlužník, 

 označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, 

 čeho se insolvenční navrhovatel dovolává, 

 datum a úředně ověřený podpis navrhovatele. 

V případě, že insolvenční návrh podává dlužník, je povinen k návrhu připojit 

seznam majetku, závazků, zaměstnanců a listiny, které dokládají jeho úpadek nebo 

hrozící   úpadek.  Pokud  návrh  podává  věřitel,  musí  připojit  přihlášku  pohledávky  

a listiny, kterých se v insolvenčním návrhu dovolává. 

Nebude-li insolvenční návrh obsahovat všechny náležitosti, bude-li 

nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud jej ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení 

odmítne. Také je třeba dbát na předepsané přílohy. Insolvenční soud stanoví 

maximálně lhůtu v délce 7 dnů k jejich dodatečnému předložení,  jinak návrh opět 

odmítne. 

3.4 VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK 

Rozhodujícím okamžikem pro přihlášení pohledávek je zahájení insolvenčního 

řízení. Věřitelé jsou oprávněni od této chvíle až do uplynutí lhůty stanovené 

rozhodnutím o úpadku uplatnit své pohledávky vůči dlužníku přihláškou, a to i 

v případě, že insolvenční soud ještě nezveřejnil výzvu k podávání přihlášek. Věřitel je 

povinen v přihlášce uvést důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky a rovněž 

odpovídá za spránost údajů uvedených v přihlášce. V případě zajištěné pohledávky 
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musí věřitel uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit druh 

zajištění a dobu jeho vzniku. V případě pohledávky vykonatelné, musí věřitel 

v přihlášce uvést i skutečnosti, o které se vykonatelnost opírá. Přihláška se podává 

na předepsaném formuláři a její součástí by měly být přílohy, kterých se přihláška 

dovolává.  K přihláškám, které nejsou podány ve stanovené lhůtě insolvenční soud 

nepřihlíží. Lhůta k podání přihlášek stanovená v rozhodnutí o úpadku nesmí být 

kratší než 30 dnů a delší než 2 měsíce.  

Přihlášené pohledávky se uspokojují podle způsobu řešení úpadku, a to: 

 rozvrhem u konkurzu (pokud nejde o zajištěného věřitele, který může být 

uspokojen před rozvrhem), 

 plněním reorganizačního plánu při reorganizaci, 

 plněním při oddlužení. 

3.5 PŘEZKOUMÁNÍ PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVEK 

Každá pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení musí být přezkoumána 

insolvenčním správcem, který tak činí podle přiložených dokladů a účetnictví dlužníka 

nebo jeho evidence. Obsahuje – li přihláška vady nebo je neúplná, vyzve správce 

věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů a zároveň ho poučí jakým způsobem je 

nutné opravu provést. Pokud přihlášky nebudou včas a řádně doplněny nebo 

opraveny, insolvenční správce vyzve insolvenční soud k odmítnutí této pohledávky. 

Správce vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil, buď pohledávku 

uzná, nebo uvede důvody, vedoucí k popření pohledávky. Následně správce sestaví 

seznam přihlášených pohledávek, který předloží insolvenčnímu soudu. 

3.5.1 Přezkumné jednání 

Přezkoumání přihlášených pohledávek se děje na přezkumném jednání 

nařízeném insolvenčním soudem, který určí termín a místo konání v rozhodnutí o 

úpadku dlužníka. Podkladem pro vedení tohoto jednání je seznam přihlášených 

pohledávek zpracovaný insolvenčním správcem. Dlužník a insolvenční správce 

mohou na tomto jednání popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených 

pohledávek, ale věřitelé toto právo nemají. Pokud však věřitelé mají k dispozici 

informace nebo podklady, kterými je možno zpochybnit pohledávku přihlášenou do 
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insolvenčního řízení  jiným věřitelem, může tyto podklady předat před přezkumným 

jednáním insolvenčnímu správci, který na takto poskytnutou informaci  bude nucen 

vzít zřetel. 

 Popření pravosti pohledávky – zpravidla jde o případ, kdy věřitel na 

přihlášce neuvede veškeré skutečnosti, tzn. je namítáno, že pohledávka 

nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela. 

 Popření výše pohledávky – je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než 

přihlášená pohledávka. V tomto případě pak musí popírající správce či dlužník 

uvést, jaká je skutečná výše pohledávky. 

 Popření pořadí pohledávky – popírající musí uvést, v jakém pořadí má být 

pohledávka uspokojena. Nejčastěji je tímto způsobem popřeno  právo ze 

zajištění. 

Bude –li po přezkoumání zjištěno, že skutečná výše přihlášené pohledávky 

činí méně než 50 % přihlášené pohledávky, k přihlášené pohledávce se nepřihlíží ani 

v rozsahu, ve kterém byla zjištěna. Věřitel pak musí uhradit částku, odpovídající 

popřené části pohledávky ve prospěch ostatních věřitelů do majetkové podstaty. 

Výsledek přezkumného jednání zapíše insolvenční správce do seznamu 

přihlášených pohledávek, který se stává součástí zápisu o přezkumném jednání. 

3.6 MAJETKOVÁ PODSTATA 

Pojem majetková podstata označuje majetek, který v průběhu insolvenčního 

řízení slouží k uspokojování pohledávek věřitelů. Rozsah majetkové podstaty se liší  

podle toho, zda insolvenční návrh byl podán z pohledu věřitele či dlužníka. V případě 

podání návrhu dlužníkem náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi 

patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl 

v průběhu insolvenčního řízení. Byl – li podán návrh ze strany věřitele, náleží do 

majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční soud 

nařídil předběžné opatření,  kterým zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat 

s jeho majetkovou podstatou, majetek, který dlužníkovi patřil v době, kdy insolvenční 

soud vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka, a majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení po vydání těchto rozhodnutí. 
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Do majetkové podstaty náleží: 

 peněžní prostředky, 

 věci movité a nemovité, 

 podnik, 

 soubor věcí a věci hromadné, 

 vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů, 

 akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry, jejichž předložení je nutné 

k uplatnění práva, 

 obchodní podíl, 

 dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a 

příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, 

nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, 

 další práva a jiné majetkové hodnoty, mají –li penězi ocenitelnou hodnotu. 

Insolvenční zákon definuje v § 207 také majetek, který nemůže být součástí 

majetkové podstaty. Jedná se o majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí. Zpravidla jde o věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování 

hmotných potřeb svých a své rodiny, či k plnění svých pracovních úkolů, např. běžné 

oděvní součásti, vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby, které 

povinný potřebuje ke své nemoci, hotové peníze do částky 1 000 Kč. 

3.7 POHLEDÁVKY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 

V rámci insolvenčního řízení lze pohledávky rozdělit do 3 skupin. První 

skupinu tvoří pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň 

postavené, o kterých lze hovořit, jako o pohledávkách přednostních. Tyto pohledávky 

se neuplatňují přihláškou, ale přímo u insolvenčního správce a jsou uspokojovány 

v průběhu insolvenčního řízení. Do druhé skupiny řadíme tzv. pohledávky 

nepřednostní (ostatní), které věřitelé v insolvenčním řízení uplatňují přihláškou. Tyto 

pohledávky vznikly v minulosti před rozhodnutím o úpadku a jsou uspokojovány 

poměrně, tzn. v konkursu na základě rozvrhového usnesení, v oddlužení plněním 

splátkového kalendáře a v reorganizaci podle schváleného reorganizačního plánu. 

Třetí skupinu tvoří pohledávky zajištěných věřitelů, kteří uplatňují své zajištěné 



 

 29

pohledávky rovněž přihláškou. Věřitelé však mají nárok, aby jejich zajištěná 

pohledávka byla uspokojena přednostně z výtěžku získaného zpeněžením zástavy. 

3.7.1 Pohledávky za majetkovou podstatou 

Insolvenční zákon rozděluje tyto pohledávky do dvou okruhů a to na 

pohledávky, které vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po rozhodnutí o 

úpadku. Zpravidla  se  jedná  o  pohledávky,  které  vznikly  v  souvislosti  se správou  

a udržováním majetkové podstaty dlužníka v průběhu insolvenčního řízení. Jedná se 

o privilegované pohledávky, které by měly být uspokojeny v plné výši kdykoli po 

rozhodnutí o úpadku. 

Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení 

insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou: 

 náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li 

předběžný správce ustanoven insolvenčním  správcem, 

 náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem 

a správce podniku dlužníka za součinnost poskytovanou předběžnému 

správci, 

 náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, 

 náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu 

s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, 

 pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv na dodávky energií, 

surovin, zboží a služeb, 

 pohledávky věřitelů z úvěrového financování. 

Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o 

úpadku, jsou: 

 hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, 

 náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, 

 náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném 

postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po 

rozhodnutí o úpadku, 

 náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním 

soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, 
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 daně, poplatky, cla, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 

 pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, 

s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, 

 pohledávky věřitelů ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními 

oprávněními povolila, jakož i ze smluv, které osoba s dispozičními 

oprávněními nevypověděla, 

 pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, od nichž 

bylo odstoupeno nebo které osoba s dispozičními oprávněními vypověděla, 

 náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci 

součinnost, 

 další pohledávky, o nichž tak stanoví insolvenční zákon. 

3.7.2 Pohledávky na roveň postavené pohledávkám za majetkovou 

podstatou 

Do této kategorie patří zejména pracovněprávní pohledávky dlužníkových 

zaměstnanců, které vznikly v posledních 3 letech před rozhodnutím o úpadku nebo 

po něm, pokud zákon nestanoví jinak.  

Výčet těchto pohledávek je vymezen v § 169 IZ takto: 

 pracovně právní pohledávky dlužníkových zaměstnanců, 

 pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví, 

 pohledávky státu – úřadů práce na náhradu  mzdy  vyplacené  zaměstnancům  

a za prostředky odvedené podle zvláštních právních předpisů, 

 pohledávky účastníků z penzijního připojištění se státním příspěvkem, 

 pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, 

 náhrada nákladů, které třetí osoby vynaložily na zhodnocení majetkové 

podstaty, mají-li z toho důvodu proti dlužníku pohledávku z bezdůvodného 

obohacení, 

 pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria vyhlášeného před zahájením 

insolvenčního řízení ze smluv uvedených v § 122 IZ, bylo – li insolvenční 

řízení zahájeno ve lhůtě 1 roku od zániku moratoria, 

 další pohledávky, o kterých tak stanoví insolvenční zákon. 
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3.7.3 Pohledávky zajištěného věřitele 

Zajištěnou pohledávkou je podle IZ taková pohledávka věřitele, která je 

zajištěna majetkem, jenž náleží do majetkové podstaty, a to zástavním právem, 

zadržovacím právem, omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím převodem práva 

nebo postoupením pohledávky k zajištění či obdobným právem podle zahraniční 

právní úpravy. 

Jakmile bude v insolvenčním řízení uplatněno právo ze zajištění, insolvenční 

správce je povinen zajistit ocenění předmětu zajištění znalcem. Jestliže bude 

hodnota posudku podle znalce nižší než výše zajištěné pohledávky, pak se tato 

pohledávka považuje co do zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou. 

Zajištění věřitelé budou uspokojováni, pokud se zajištění váže ke stejnému 

předmětu podle pořadí a vzniku zástavního práva nebo doby vzniku jiného způsobu 

zajištění. 

3.7.4 Ostatní pohledávky  

Do této kategorie řadíme všechny pohledávky, které nelze zahrnout mezi 

pohledávky za majetkovou podstatou, mezi pohledávky na roveň postavené 

pohledávkám za podstatou a které nejsou zajištěny zástavním právem k majetku, 

jenž patří do majetkové podstaty. Vždy musí být řádně uplatněny podáním přihlášky 

k insolvenčnímu soudu a podléhají přezkumnému jednání. 

V případě řešení úpadku konkursem, jsou tyto pohledávky uspokojovány 

poměrně na základě pravomocného rozvrhového usnesení. Bude-li úpadek řešen 

reorganizací, jsou tyto pohledávky uspokojovány podle schváleného reorganizačního 

plánu za podmínek v tomto plánu uvedených. Při řešení úpadku oddlužením plněním 

splátkového kalendáře, budou tito věřitelé uspokojováni plněním splátkového 

kalendáře v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 5 let a mělo by se jim za tu 

dobu dostat minimálně 30 % jejich pohledávek. Pokud bude oddlužení realizováno 

zpeněžením majetkové podstaty, pak se postupuje podle ustanovení upravujících 

konkurs a věřitelé budou tedy uspokojeni poměrně na základě pravomocného 

rozvrhového usnesení. 
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3.7.5 Pohledávky vyloučené z uspokojení 

V insolvenčním řízení se neuspokojují pohledávky obsažené v § 170 IZ, mezi 

které patří: 

 úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených 

věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po 

tomto rozhodnutí, 

 úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se 

staly splatné až po rozhodnutí o úpadku, 

 pohledávky věřitelů z darovacích smluv, 

 mimosoudní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále na 

nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní 

pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o 

úpadku, 

 smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o 

úpadku, 

 náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení. 

 

Dále   lze   pohledávky   dělit  podle   jejich   vykonatelnosti    na    vykonatelné  

a nevykonatelné a podle zajištění na zajištěné a nezajištěné. 

Vykonatelné pohledávky jsou pohledávky, které byly doloženy vykonatelným 

titulem. Vykonatelnost je stav, kdy je možné se zákonnou cestou domoci uspokojení 

pohledávky, a to i bez dlužníkovy vůle. Mezi vykonatelné tituly řadíme: 

 rozhodnutí soudu, 

 platební rozkaz, 

 notářský zápis s doložkou vykonatelnosti, 

 směnečný platební rozkaz, 

 rozhodčí nález, 

 elektronický platební rozkaz, 

 exekutorský zápis. 
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Nevykonatelné pohledávky jsou pohledávky bez vykonatelného titulu a při 

prokazování jejich vzniku musí věřitel doložit doklady, které jejich vznik dokazují 

např. objednávky, smlouvy, faktury, dodací listy, splátkové kalendáře apod. 

Zajištěnou pohledávkou je taková pohledávka, která je zajištěna majetkem, 

který náleží do majetkové podstaty a věřitel se musí dovolat svého zajištění, uvést 

okolnosti, které je osvědčují a připojit listiny, které se toho týkají. Zajištění věřitelé 

jsou uspokojováni výtěžkem ze zpeněžení. 

Nezajištěnou pohledávkou se rozumí taková pohledávka, která není 

zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty. Jedná se zpravidla o velmi 

častý typ pohledávek, především obchodního, pracovněprávního nebo daňového 

typu. 

Shrnutí: 

V insolvenčním řízení rozlišujeme 3 hlavní typy pohledávek, kterými jsou 

přednostní pohledávky (pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky na roveň 

postavené pohledávkám za majetkovou podstatou), pohledávky nepřednostní, které 

věřitelé uplatňují přihláškou, a třetím typem jsou pohledávky zajištěných věřitelů. 

Pohledávky za majetkovou podstatou se v insolvenčním řízení uplatňují vůči 

insolvenčnímu správci. Nositel této pohledávky se obrátí na insolvenčního správce 

s žádostí o zaplacení (nejlépe písemnou formou). Tyto pohledávky mohou být 

hrazeny v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. Zdrojem pro uspokojení 

pohledávek jsou peněžní prostředky získané zpeněžením majetku, v případě že ke 

zpeněžení nedochází, tak zdrojem mohou být peněžní prostředky dlužníka. Může 

však nastat situace, kdy výtěžek nebude postačovat k úplnému uspokojení všech 

pohledávek za majetkovou podstatou a všech pohledávek jim na roveň postavených. 

V takovém případě se nejprve uspokojuje odměna a hotové výdaje insolvenčního 

správce, poté pohledávky věřitelů ze smluv vzniklých za trvání moratoria, pohledávky 

věřitelů z úvěrového financování, poté náklady spojené s údržbou a správou 

majetkové podstaty a pohledávky na výživném ze zákona. Všechny ostatní 

přednostní pohledávky se pak uspokojují poměrně. 

Nepřednostní pohledávky, které věřitelé uplatnili přihláškou pohledávky se 

v insolvenčním řízení uspokojují poměrně - v konkursu na základě rozvrhového 
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usnesení, v oddlužení plněním splátkového kalendáře a v reorganizaci podle 

schváleného reorganizačního plánu. 

Zajištění věřitelé tvoří v insolvenčním řízení takovou skupinu, která se svým 

postavením a svými zájmy výrazně odlišuje od ostatních skupin věřitelů. S ohledem 

na jejich práva ze zajištění nabytá před zahájením insolvenčního řízení je jim dána 

možnost významně ovlivňovat průběh insolvenčního řízení. Zajištění věřitelé se 

uspokojují ze 100 % výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů na správu majetku 

(maximálně do výše 4 % výtěžku) a nákladů na zpeněžení (maximálně do výše 5 % 

výtěžku) a po odečtení částky odpovídající příslušné odměně insolvenčního správce 

(ve výši 2 % z částky určené k výplatě zajištěnému věřiteli). 

Po uhrazení všech pohledávek v insolvenčním řízení (s výjimkou vyloučených 

pohledávek) lze uhradit rovněž podřízené pohledávky a pohledávky společníků 

vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu.   

3.8 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY 

Věřitelé vykonávají svá práva zejména v rámci svých věřitelských orgánů. 

Vrcholným orgánem věřitelů je schůze věřitelů, výkonným orgánem je věřitelský 

výbor nebo zástupce věřitelů. Zástupce věřitelů může být ustanoven v případě, kdy 

se do insolvenčního řízení přihlásilo méně než 50 věřitelů. Schůzi věřitelů svolává 

insolvenční soud vyhláškou nejpozději do 2 měsíců od rozhodnutí o úpadku. Na 

schůzi věřitelů se zejména projednává volba věřitelského výboru, možnost odvolaní 

insolvenčního správce z funkce nebo na jeho místo ustanovit správce nového a také 

přijmutí rozhodnutí o  způsobu řešení úpadku. Pokud se do insolvečního řízení 

přihlásilo více než 50 věřitelů, je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský výbor, 

který má 3 - 7 členů. Úkolem věřitelského výboru je  chránit  společný  zájem  věřitelů  

a současně přispívat k naplnění účelu insolvenčního řízení.  Věřitelský výbor si volí 

svého předsedu, který výbor svolává a řídí, a je usnášeníschopný, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů. 
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3.9 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU 

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním 

řízení je: 

 Konkurs, 

 Reorganizace, 

 Oddlužení, 

 Zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité 

subjekty nebo pro určité druhy případů. 

3.9.1 Konkurs 

Konkurs je jedním ze způsobu řešení úpadku, který spočívá na principu 

zpeněžení veškerého majetku dlužníka a poměrného rozdělení výnosu tohoto 

zpeněžení mezi zjištěné pohledávky věřitelů dlužníka. Neuhrazené pohledávky po 

skončení konkursního řízení nezanikají a věřitelé se jich mohou po dlužníkovi nadále 

domáhat. 

Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o 

prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku a na úřední desce soudu. Prohlášením 

konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa a zaniká 

předběžné opatření. 

Insolvenční správce sestaví zprávu o hospodářské situaci dlužníka, ke dni 

prohlášení konkursu na základě seznamu přihlášených pohledávek a soupisu 

majetku. Správce ve zprávě  porovnává  majetkovou  podstatu  se  závazky  dlužníka  

a vyjádří se k možnosti dalšího využití jeho podniku. Tuto zprávu je povinen předložit 

insolvenčnímu soudu nejméně 7 dní  přede dnem konání první schůze věřitelů, která 

je svolána po prohlášení konkurzu. 

Zpeněžení majetkové podstaty 

Zpeněžením se rozumí převedení veškerého majetku, který náleží do 

majetkové podstaty na peníze, za účelem dalšího uspokojení věřitelů.  

Možnosti zpeněžení majetkové podstaty: 

 prodejem ve veřejné dražbě, 

 výkonem rozhodnutí, nebo 
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 prodejem mimo dražbu (přímý prodej). 

Jestliže správce zpeněžuje věc, právo nebo pohledávku, která slouží 

k zajištění pohledávky, je vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke 

zpeněžení.   Z výtěžku   se   následně   hradí  pohledávky  za  majetkovou  podstatou  

a pohledávky jim na roveň postavené, jakož i náklady, které souvisí se správou 

majetkové podstaty. 

Po zpeněžení majetku předloží správce soudu konečnou zprávu, z které 

musí vyplývat částka, která má být rozdělena mezi věřitele, označení těch věřitelů 

s uvedením výše jejich podílů na této částce. Insolvenční soud konečnou zprávu 

zveřejní vyhláškou. Správce následně předloží návrh rozvrhového usnesení, ve 

kterém uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku v upraveném seznamu 

přihlášených pohledávek a soud po přezkoumání vydá rozvrhové usnesení.  

O zrušení konkursu rozhodne soud, a to i bez návrhu: 

 pokud zjistí, že nebyl osvědčen dlužníkův úpadek, 

 zjistí-li, že není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou 

podstatou a pohledávky jim na roveň postavené jsou uspokojeny, 

 po obdržení zprávy o splnění rozvrhového usnesení, 

 jestliže zjistí, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela 

nepostačující, 

 případně na návrh dlužníka, připojil –li k tomuto návrhu listinu, kde všichni 

věřitelé i insolvenční správce vyslovili s tímto souhlas. 

Zrušením konkursu zanikají účinky prohlášení konkursu. Správce je povinen 

ke dni zrušení konkursu uzavřít účetní knihy, sestavit účetní závěrku, splnit 

povinnosti uložené daňovými předpisy a předat dlužníku potřebné účetní záznamy, 

zbývající majetek a zajistit činnosti evidenční a archivační a po provedení těchto 

úkonů jej soud zprostí jeho funkce. 

 

Nepatrný konkurs 

Nepatrný konkurs je určen k  řešení  menších  konkursů  dle  rozsahu  majetku  

a počtu věřitelů (celkový obrat dlužníka za poslední účetní období předcházející 

prohlášení konkursu nepřesahuje 2 000 000 Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů) 

nebo se týká konkursů vedených na majetek fyzických osob – nepodnikatelů. 
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Rozhodnutí o tom, že se jedná o nepatrný konkurs může insolvenční soud vydat i 

bez návrhu a spojit je s prohlášením konkursu nebo je vydat kdykoli v průběhu 

insolvenčního řízení po prohlášení konkursu. 

3.9.2 Reorganizace 

V české právní úpravě byla reorganizace zavedena poprvé insolvenčním 

zákonem, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2008. Reorganizací se rozumí postupné 

uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, 

zajištěné opatřením i k ozdravení hospodaření tohoto podniku.  Reorganizace je 

přípustná jen u dlužníků, kteří nejsou v likvidaci, nejsou obchodníky s cennými papíry 

nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze, jejichž celkový obrat 

za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň 100 

miliónů korun, nebo zaměstnávají-li alespoň 100 zaměstnanců v pracovním poměru. 

Návrh na povolení reorganizace je oprávněn podat dlužník i přihlášený věřitel a to 

nejpozději do 10 dnů před konáním první schůze věřitelů. Dlužnický návrh vedle 

obecných náležitostí musí navíc obsahovat : 

 dlužníkovi známé údaje o kapitálové struktuře majetku osob, které dlužníka 

ovládají nebo které tvoří s dlužníkem koncern, 

 údaj o způsobu navrhované reorganizace. 

V případě, že dlužník nesplňuje kritéria (celková obrat, počet zaměstnanců),  

zákon připouští možnost řešit úpadek reorganizací i u „drobného“ podnikatele, pokud 

dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po rozhodnutí o 

úpadku předloží insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň polovinou 

všech zajištěných věřitelů a alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů 

počítanou dle výše jejich pohledávek.  

Samotná reorganizace je prováděna na základě reorganizačního plánu, který 

schvaluje insolvenční soud, jestliže byl přijat všemi skupinami věřitelů. Soud může 

reorganizační plán schválit i tehdy, jestliže ho přijala alespoň jedna skupina věřitelů 

za předpokladu, že plán zaručuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou 

v rámci každé skupiny věřitelů, která reorganizační plán nepřijala, a je-li ve vztahu ke 

každé takové skupině plán spravedlivý. Přednostní právo na sestavení 

reorganizačního plánu má dlužník, a to i v případě, že návrh na povolení 
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reorganizace předložil některý z přihlášených věřitelů.  Reorganizační plán zejména 

vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace, 

upravuje vzájemné vztahy mezi dlužníkem a věřitelem, obsahuje opatření sledující 

ozdravení podniku. V případě splnění povinností stanovených reorganizačním 

plánem, je reorganizace ukončena rozhodnutím soudu.  

 

3.9.3 Oddlužení (osobní bankrot) 

Oddlužení je způsob řešení úpadku, který postihuje fyzické nebo právnické 

osoby – nepodnikatele. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník – 

nepodnikatel na stanoveném formuláři spolu s insolvenčním návrhem nebo podal –li 

insolvenční návrh věřitel, do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu. K návrhu na 

povolení oddlužení musí dlužník přiložit rovněž přílohy, kterými jsou zejména seznam 

majetku, závazků, listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky, výpis 

z rejstříku trestů. Bude-li návrh obsahovat nedostatky, insolvenční soud vyzve 

podávajícího, aby jej do 7 dnů opravil nebo doplnil. 

Pokud soud na základě předložených dokladů v návrhu na oddlužení 

vyhodnotí, že dlužník bude schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů 

v rozsahu nejméně 30 %, povolí oddlužení.3 Rozhodnutí o povolení doručí 

insolvenční soud dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. V případě, 

že insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne nebo vezme na vědomí 

jeho zpětvzetí, rozhodne současně  o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. 

Věřitelé jsou vyzváni, aby své pohledávky přihlásili ve lhůtě 30 dnů od 

rozhodnutí soudu o oddlužení. Přitom hlasovací právo mají pouze nezajištění 

věřitelé, podle výše svých pohledávek. Hlasovat mohou i nepřítomní věřitelé pomocí 

hlasovacího lístku. O způsobu oddlužení rozhodnou věřitelé nadpoloviční většinou 

hlasů. Pokud se nepodaří získat potřebnou většinu hlasů, vybere formu oddlužení 

insolvenční soud. Zajištění věřitelé nejsou oddlužením dotčeni, budou se tedy 

uspokojovat z majetku, kterým byly jejich pohledávky zajištěny. 

                                                 
3 V případě, že se dlužník s věřitelem dohodne na plnění nižším než 30 %, musí takovou dohodu předložit 

insolvenčnímu správci s návrhem na povolení oddlužení. 
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Oddlužení lze provést dvěma způsoby a to zpeněžením majetkové podstaty 

nebo plněním splátkového kalendáře. 

Zpeněžení majetkové podstaty 

Postupuje se obdobně jako u zpeněžení majetkové podstaty v konkursu s tím 

rozdílem, že do majetkové podstaty patří pouze majetek, který měl dlužník 

v okamžiku, kdy byla rozhodnutím soudu tato forma oddlužení schvalována. 

 

Plnění splátkového kalendáře 

V tomto případě je dlužník po dobu 5 let povinen měsíčně splácet 

nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku stejného rozsahu, v jakém u nich 

mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní 

pohledávky. Tato částka se rozvrhne mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich 

pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení 

oddlužení. 

Dlužník má po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového 

kalendáře povinnost: 

 vykonávat výdělečnou činnost, v případě nezaměstnanosti usilovat o získání 

příjmu, 

 nabyté dary či dědictví zpeněžit a výtěžek použít k mimořádným splátkám, 

 hlásit každou změnu bydliště, sídla nebo zaměstnání insolvenčnímu správci, 

soudu a věřitelskému výboru, 

 vždy k 15.1 a 15.7. předložit přehled svých příjmů za uplynulého půl roku, 

 nezatajovat žádné své příjmy, 

 neposkytovat žádnému z věřitelů výhody, 

 nepřijímat nové závazky, které by nemohl plnit v době splatnosti. 

Pokud dlužník řádně a včas splní podmínky schváleného oddlužení, osvobodí 

ho soud na základě jeho návrhu od zůstatku nesplacených závazků, které byly 

přihlášeny do oddlužení. Toto zproštění se však netýká nových závazků, které 

vznikly po schválení oddlužení. Osvobození od placení však může soud dlužníkovi 

odejmout, pokud do 3 let od přiznání osvobození vyjde najevo, že ke schválení 

oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání 

dlužníka, nebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům. 
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Shrnutí: 

Dlužník, který se ocitne v úpadku má dost možností, jak svůj úpadek řešit. Aby 

jej mohl řešit oddlužením, musí podat k soudu návrh na povolení oddlužení. Jestliže 

soud návrh na povolení oddlužení odmítne, zamítne nebo vezme na vědomí jeho 

zpětvzetí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Tato 

skutečnost dlužníkům často uniká. Povolením oddlužení, vzniká tzv. stop stav dluhů, 

neboť   věřitelé  k  tomuto  datu  již  nemohou  připisovat  své  úroky,  smluvní  pokuty  

a nemůže být žádný z věřitelů uspokojen přednostně. Pokud je dlužníkem PO 

nemusí být řešením jejího úpadku pouze konkurs, nýbrž může se pokusit svůj podnik 

zachránit vytvořením reorganizačního plánu v rámci reorganizace. Reorganizace je 

bohužel stále málo využívaným prostředkem řešení úpadku. Od nabytí platnosti 

insolvenčního zákona až do roku 2010 bylo soudem povoleno 41 reorganizací. 

Věřitelé mají významný vliv na rozhodnutí činěná v insolvenčním řízení. 

Zejména mohou ovlivnit způsob řešení úpadku a vybrat osobu insolvenčního 

správce. Prostřednictvím svých věřitelských orgánů mohou dohlížet na činnost 

vykonávanou správcem a zajištění věřitelé mohou dávat správci pokyny ke správě 

věcí, která slouží k zajištění jejich pohledávky. 

3.10 STATISTIKA VÝVOJE INSOLVENCÍ V ČR 

Podle statistiky společnosti Creditreform bylo v roce 2010 podáno 16 118 

insolvenčních návrhů, což je o 69,8 % více, než v roce 2009. Takový významný růst 

byl drtivou měrou způsoben růstem počtu návrhů na osobní bankroty, které oproti 

roku 2009 vzrostly o 149,2 %. V roce 2010 se naplno projevily důsledky ekonomické 

krize a neuváženého zadlužování fyzických osob, které nemohou dostát svým 

závazkům a ocitají se v dluhové pasti. Zvyšující se množství insolvenčních návrhů je 

také důsledkem lepšího podvědomí lidí o možnostech, které v případě platební 

neschopnosti skýtá insolvenční zákon, což potvrzují i údaje Exekutorské komory ČR, 

které zaznamenaly výrazné snížení exekucí.  
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Tab. 3.1 Vývoj insolvencí v ČR4 

  2009 2010 2011 
měsíce celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO celkem v tom PO v tom FO 

1 441 296 145 819 348 471 1439 429 1010 
2 594 368 226 1084 424 660       
3 678 427 251 1436 523 913       
4 723 465 258 1291 456 835       
5 694 402 292 1338 444 894       
6 891 507 384 1376 471 905       
7 863 490 373 1257 373 884       
8 824 426 398 1307 468 839       
9 883 444 439 1347 432 915       

10 867 465 402 1490 472 1018       
11 994 464 530 1669 542 1127       
12 1040 501 539 1704 606 1098       

celkem 9492 5255 4237 16118 5559 10559 1439 429 1010 

 

Společnost Creditreform předpokládá v roce 2011 další nárůst insolvenčních 

návrhů u spotřebitelů. Mezi významné faktory, které mohou mít vliv na růst osobních 

bankrotů jsou avizované vládní škrty, zrušení nebo snížení některých sociálních 

dávek, snižování počtu zaměstnanců v některých dalších odvětví. Podle statistických 

odhadů může počet osobních bankrotů až o 50 % překročit úroveň roku 2010. 

 

 

 

  

                                                 
4 http://web.creditreform.cz/cs/resources/pdf/20110103_TZ_vyvoj_insolvenci_firem_2010.pdf 
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4 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD NA ZAJIŠTĚNÍ 

POHLEDÁVEK V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ 

Druhá a třetí kapitola mé práce byla zatím teorie. Zabývala jsem se jak 

základní charakteristikou pohledávek z právního, účetního a daňového pohledu, tak 

insolvenčním řízením. Nyní bych chtěla teorii převést do praxe. Proto ve čtvrté 

kapitole své diplomové práce na vzorovém příkladu nastíním postup věřitele při 

zajištění své pohledávky v insolvenčním řízení a následně vyhodnotím uspokojení 

věřitelů při řešení úpadku. 

4.1 INFORMACE O DLUŽNÍKU 

Nejprve bych chtěla zmínit, že informace uvedené ve vzorovém příkladu se  

nezakládají na skutečnosti. 

Dlužníkem, který se na základě své platební neschopnosti dostane do 

insolvenčního řízení je pan Martin Stránský, bytem Plzeňská 300, 431 51 Plasy. Pan 

Stránský je fyzickou osobou – nepodnikatelem, který je zaměstnán již od roku 2002 u 

Dopravního podniku v Plzni. Pracovní smlouvu má na dobu neurčitou, tudíž 

nepředpokládá, že by v budoucnu přišel o zaměstnání, resp. o ztrátu příjmů. Z údajů 

na výplatních páskách je známo, že jeho průměrná čistá mzda je 16. 714,- Kč. Jiné 

příjmy dlužník nemá.  Pan Stránský je svobodný, bezdětný, ve věku 48 let.   

Kvůli úvěrům na rekonstrukci svého menšího bytu a neuvážlivému jednání, 

nebyl schopen splácet úvěr a také mu vznikly závazky z různých titulů vůči ostatním 

věřitelům. 

4.2 VĚŘITELSKÝ NÁVRH 

Prvním krokem k zajištění pohledávky vůči dlužníku je podání insolvenčního 

návrhu. Jelikož diplomová práce je zaměřena na zajištění pohledávek z pohledu 

věřitele v našem vzorovém příkladu půjde o návrh věřitelský. 
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Česká spořitelna, a. s. se sídlem v Praze poskytla dlužníku úvěr ve výši 

380 000 Kč. Jelikož dlužník neplnil podmínky úvěrové smlouvy, věřitel se rozhodl 

podat na něj ke Krajskému soudu v Plzni insolvenční návrh (viz příloha č.1). Aby jeho 

návrh byl platný, musel v něm doložit okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, tzn. 

doložit, že má proti dlužníku splatnou pohledávku a připojit listiny, kterých se věřitel 

v návrhu dovolává. V našem případě věřitel doložil smlouvy o úvěru, doklad o 

čerpání úvěru, plán anuitních splátek s potvrzením čerpání platby za poskytnutí 

úvěru a kopii smlouvy o zřízení zástavního práva. S návrhem věřitel připojil zároveň 

přihlášku pohledávky (viz příloha č. 2). Tato pohledávka je zajištěna zástavním 

právem k nemovitosti, tzn. že jde o zajištěnou pohledávku, která je zajištěna 

majetkem dlužníka a uspokojuje se z výtěžku zpeněžení. Dále věřitel uvedl, že je mu 

známo, že má dlužník další splatné pohledávky vůči PROFI CREDIT Czech, a. s., se 

sídlem v Pardubicích. 

Na základě těchto informací Krajský soud v Plzni do 2 hodin od podání návrhu 

zveřejnil vyhláškou zahájení insolvenčního řízení. 

4.3 PŘIHLÁŠENÍ POHLEDÁVEK 

Zahájením insolvenčního řízení soud vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí 

uplatnit své pohledávky v insolvenčním řízení, aby podali u zdejšího soudu přihlášku 

své pohledávky ve lhůtě do rozhodnutí o úpadku.  

Schéma č. 1 Přihlašování pohledávek 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Do insolvenčního řízení, které bylo zahájeno vůči dlužníku Martinu 

Stránskému podalo přihlášku své pohledávky celkem 11 věřitelů, kterými jsou: 

 Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62,  140 28 Praha 4, IČ 452 44 782,  

smlouva o úvěru č. 0291271108, poskytnutí úvěru od 17. 10. 2006. 

 GE Money Bank, Vyskočilova 14422/1a, 140 28 Praha 4, IČ 256 72 720, 

smlouva o úvěru č. 0587452 ze dne 27. 7. 2009. 

 Telefónica O2 Czech Republic, a. s., za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 1, 

IČ 601 93 336, 

poskytnutí služeb dle smlouvy č. 456225. 

 ČSOB a. s., Šrámkova 75,  

smlouva o spotřebitelském úvěru č. 4524012, ze dne 15. 2. 2010. 

 Mantel, s. r. o., na Příkopě 87, 140 22 Praha 1, IČ 784 65 714, 

faktura za pokládku podlahové krytiny, splatno k 25. 11. 2009. 

 PROFI CREDIT Czech, a. s., Pernštýnské náměstí 50, 530 02 Pardubice, IČ 

61860068 

úvěrová smlouva č. 54040768562, ze dne 23.10. 2009. 

 Cetelem ČR, a. s., Karla Engliše 5/3208, 158 00 Praha 5, IČ 250 85 689, 

smlouva o poskytnutí revolvingového úvěru a vydání úvěrové karty, poskytnuta dne 

11.2.2010. 

 COFIDIS, s. r. o., Bulharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ 271 79 907, 

smlouva o poskytnutí úvěru č. 147415, ze dne 29.1.2010. 

 SMART Capital, a. s., Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, IČ 268 65 297, 

smlouva o úvěru č. 9852147, ze dne 15.5. 2009. 

 ČEZ, a. s., Plynárenská 78, 158 00 Praha 5, IČ 235 89 541, 

nesplacený závazek za poskytnutí služeb dle smlouvy č. 2542/01 

 J. K. T., s. r. o., Mostní 78, 530 02 Pardubice, IČ 587 47 652, 

faktura č. 45784 za natěračské práce, splatné 14. 6. 2010. 

  

 Z uvedených věřitelů a jejich pohledávek je pouze pohledávka České 

spořitelny, a. s. pohledávkou zajištěnou. Aby mohl zajištěný věřitel uplatnit své právo, 

musí k přihlášce připojit listiny, které toto právo ze zajištění osvědčují. V tomto 

případě jde o zástavní smlouvu uzavřenou mezi věřitelem a dlužníkem Stránským. 

Zbývajících 10 pohledávek jsou pohledávkami nezajištěnými. Z toho pohledávka 

věřitele CETELEM, a. s. je pohledávkou vykonatelnou na základě platebního rozkazu 

přiznaného soudem v Praze 5.  
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 Úkolem   insolvenčního  správce  je  všechny  uvedené  přihlášky  přezkoumat  

a vyhotovit soupis přihlášených pohledávek.  

Po přezkoumání těchto pohledávek bylo zjištěno, že všechny pohledávky 

věřitelů se uznávají v plné výši, a žádná z nich nebyla popřena či vyloučena. 

Následně insolvenční správce vyhotovil soupis přihlášených pohledávek, které budou 

v rámci insolvenčního řízení uplatněny a následně uspokojeny.  

Tab. 4.1 Celkový soupis přihlášených pohledávek 

celková výše 
pohledávky 

pohledávka  
vykonatelná 

pohledávka 
nevykonatelná 

pohledávka 
zajištěná 

popřeno 
správcem 

uznáno 
správcem Věřitel 

[Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [Kč] 

1. Česká spořitelna, a. s. 508 798,67 0,00 508 798,67 508 798,67 0,00 508 798,67 

2. GE Money Bank 250 126,50  0,00 250 126,50  0,00 0,00 250 126,50  

3. Telefónica O2 Czech  
    Republic 4 546,90 0,00 4 546,90 0,00 0,00 4 546,90 

4. ČSOB a. s. 40 840,20 0,00 40 840,20 0,00 0,00 40 840,20 

5. Mantel, s. r. o. 35 264,70 0,00 35 264,70 0,00 0,00 35 264,70 

6. PROFI CREDIT Czech, a. s. 129 474,54 0,00 129 747,54 0,00 0,00 129 747,54 

7. CETELEM ČR, a. s. 43 281 43 281 0,00 0,00 0,00 43281,00 

8. COFIDIS, s. r. o. 11 187,21 0,00 11 187,21 0,00 0,00 11 187,21 

9. SMART Capital, a. s. 26 180 0,00 26 180 0,00 0,00 26 180 

10. ČEZ, a. s. 4 528 0,00 4 528 0,00 0,00 4 528 

11. J.K.T., s. r. o. 5 147 0,00 5 147 0,00 0,00 5 147 

Celkem 1 059 374,72 43 281 1 016 093,72 508 798,67 0,00 1 059374,72 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4  ZPŮSOB ŘEŠENÍ ÚPADKU 

Na základě informací, které máme o dlužníku a věřitelích můžeme přejít 

následně ke způsobu řešení úpadku. 

Schéma č. 2: Způsoby řešení úpadku 

 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.1 Schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

Pan Stránský do 30 dnů od zahájení insolvenčního řízení podal návrh na 

povolení oddlužení -  plněním splátkového kalendáře. O schválení oddlužení hlasují 

na schůzi věřitelů pouze nezajištění věřitelé a to podle výše svých pohledávek a je 

zapotřebí získat nadpoloviční většinu, jinak o způsobu hlasování rozhodne soud. Při 

hlasování platí, že na každou korunu pohledávky připadá jeden hlas. 

 

           Tab. 4.2 Podíl na hlasování 

Výše pohledávky Podíl na hlasování 
Věřitel 

[Kč] [%] 

GE Money Bank 250 126,50 45,43 

PROFI CREDIT Czech, a. s. 129 474,54 23,52 

CETELEM ČR, a. s. 43 281 7,86 

ČSOB a. s. 40 840,20 7,42 

Mantel, s. r. o. 35 264,70 6,41 

SMART Capital, a. s. 26 180 4,76 

COFIDIS, s. r. o. 11 187,21 2,03 
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do 30 dnů 
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J.K.T., s. r. o. 5 147 0,92 

Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 4 546,90 0,83 

ČEZ, a. s. 4 528 0,82 

Celkem 550 576,05 100  

           Zdroj: vlastní zpracování 

Z následující tabulky je patrné, že největší podíl na hlasování bude mít 

společnost GE Money Bank, která se bude podílet necelými 46 % na hlasovacích 

právech. Na druhém místě je společnost PROFI CREDIT Czech, a. s., která vlastní 

necelých 24 % na hlasovacích právech. V tomto případě největší vliv na rozhodování 

o způsobu oddlužení bude mít pravděpodobně  GE Money Bank, jelikož jí stačí jen 

malé procentu k tomu, aby vytvořila s jinými věřiteli nadpoloviční většinu a tím 

rozhodla o způsobu řešení úpadku. 

 

 Graf 4.1 Podíl na hlasování 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 Na schůzi věřitelů bylo oddlužení plněním splátkového kalendáře schváleno 

prostou většinou přihlášených věřitelů. 

Podíl na hlasování
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0,82%
0,83%
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0,92%
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GE Money Bank PROFI CREDIT Czech, a. s.

CETELEM ČR, a. s. ČSOB a. s.

Mantel, s. r. o. SMART Capital, a. s.

COFIDIS, s. r. o. J.K.T., s. r. o.

Telefónica o2 Czech Republic, a. s. ČEZ, a. s.
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 V takovém případě bude po dobu 5-ti let každý měsíc vyplácena  

nezajištěným věřitelům určitá částka z dlužníkova měsíčního příjmu a tím 

uspokojeno nejméně 30 % hodnoty každé přihlášené  pohledávky.  V  jakém  poměru  

a v jaké výši budou pohledávky věřitelů uspokojeny si nyní vyčíslíme.  

 Pan Stránský uvedl, že jeho čistý měsíční příjem činí 16 714 Kč. Z této částky 

mu bude ponecháno k výplatě 7 989 Kč a zbylá částka ve výši 8 725 Kč bude použita 

k oddlužení. 

Čistý měsíční příjem dlužníka: 16 714 Kč 

Nepostižitelné minimum: 7 989 Kč 

Měsíční splátka: 8 725 Kč 

Dlužník po dobu trvání účinků schválení oddlužení bude hradit insolvenčnímu 

správci (není plátce DPH) zálohu na odměnu ve výši 750 Kč měsíčně a současně 

náhradu hotových výdajů ve výši 150 Kč, celkem tedy 900 Kč a to vždy k 1. dni 

v měsíci. 

Po odečtení odměny správce činí řádné splátky 7 825 Kč. 

 

             Tab. 4.3  Odměna správci a splátky věřitelům 

Částka správci Částka věřitelům Měsíc 
[Kč] [Kč] 

1-60 900 7 825 
Celkem 900 x 60 = 54 000 7 825 x 60 = 469 500 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

                                    Tab. 4.4 Souhrnné údaje 

Odměna správci za 5 let  54 000 Kč 
Uspokojení věřitelů  469 500 Kč 
Celková výše dluhů  550 576, 05 Kč 
Procento uspokojení  85,27 % 

                                    Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 4.5 Věřitelé a jejich podíl na měsíční splátce 

Přihlášená 

pohledávka 

ve výši 

Zjištěno Popřeno 
Vykonatelná 

pohledávka 

Podíl na 

celkovém 

dluhu 

Rozdělení 

splátek 

věřitelům 
Nezajištěný věřitel 

[Kč] [Kč] [Kč] [Kč] [%] [Kč] 

GE Money Bank 250 126,50 250 126,50 0 0 45,43 3 555 

Telefónica O2 Czech Republic 4 546,90 4 546,90 0 0 0,83 65 

ČSOB a. s. 40 840,20 40 840,20 0 0 7,42 581  

Mantel, s. r. o. 35 264,70 35 264,70 0 0 6,41 502 

PROFI CREDIT Czech, a. s. 129 474,54 129 474,54 0 0 23,52 1 840 

CETELEM ČR, a. s. 43 281 43 281 0 43 281 7,86 615 

COFIDIS, s. r. o. 11 187,21 11 187,21 0 0 2,03 159 

SMART Capital, a. s. 26 180 26 180 0 0 4,76 372 

ČEZ, a. s. 4 528 4 528 0 0 0,82 64 

J.K.T., s. r. o. 5 147 5 147 0 0 0,92 72 

Celkem 550 576,05 550 576,05 0 43 281 100 7 825 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

        Tab. 4.6 Uspokojení věřitelů za 5 let 

Pohledávka Výše uspokojení Výše uspokojení Věřitel 
[Kč] [Kč] [%] 

GE Money Bank 250 126,50 213 300 85,27 

Telefónica O2 Czech Republic 4 546,90 3 900 85,27 

ČSOB a. s. 40 840,20 34 860 85,27 

Mantel, s. r. o. 35 264,70 30 120 85,27 

PROFI CREDIT Czech, a. s. 129 474,54 110 400 85,27 

CETELEM ČR, a. s. 43 281 36 900 85,27 

COFIDIS, s. r. o. 11 187,21 9 540 85,27 

SMART Capital, a. s. 26 180 22 320 85,27 

ČEZ, a. s. 4 528 3 840 85,27 

J.K.T., s. r. o. 5 147 4 320 85,27 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Z následujících výpočtů jsem zjistila, v jaké míře budou věřitelé z částky 7 825 

Kč uspokojeni. Celkově dlužník splatí každému věřiteli 85,27 % jeho pohledávky, za 

předpokladu stálých příjmů. Získání takové částky na zpět, je pro věřitele velmi 

úspěšné, jelikož tak vysoké uspokojení věřitelů není tak časté. Z daných výpočtů lze 

zjistit nejen kolik tvoří měsíční splátky věřitelům, ale také jejich následné uspokojení 

za 5 let. 
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V případě, že by pan Stránský nabyl majetek dědictvím nebo získal jiné 

mimořádné příjmy, je jeho povinností nabyté příjmy zpeněžit a použít k mimořádným 

splátkám nad rámec splátkového kalendáře. 

Zatím jsem se zabývala uspokojením pouze nezajištěných věřitelů. Do 

insolvenčního řízení se však přihlásil i jeden zajištěný věřitel, kterým je Česká 

spořitelna, a. s. Zajištění věřitelé se uspokojují zvlášť ze zpeněžení majetku, ke 

kterému mají např. zástavní, zadržovací právo. V našem vzorovém příkladu má 

zajištěný věřitel zástavní právo k nemovitosti.  

Jedná se o pozemek, jehož hodnota byla znalcem oceněna na 510 000 Kč. 

Tento majetek byl zpeněžen prostřednictvím veřejné dražby taktéž ve výši 510 000 

Kč. Ze získané částky odečteme 5 % jako náklad spojený se zpeněžením a 4 % jako 

náklad spojený se správou. Dále vytěženou částku snížíme o odměnu insolvenčnímu 

správci ve výši 2 %.   

   

    Tab. 4.7 Výpočet částky pro zajištěného věřitele 

Znalecké ocenění 510 000 Kč 

Výtěžek dražby 510 000 Kč 

Náklady spojené se zpeněžením 5% 25 500 Kč 

Náklady spojené se správou 4 % 20 400 Kč 

Odměna insolvenčnímu správci 2 % 9 100 Kč 

Částka pro zajištěného věřitele 455 000 Kč 

                 Zdroj: vlastní zpracování 

 Výtěžek zpeněžení určený k výplatě zástavnímu věřiteli činí 455 000 Kč. 

Jelikož jeho pohledávka byla ve výši 508 798,67 Kč, byl uspokojen z 89,21 % své 

pohledávky. Poněvadž plán oddlužení byl již schválen, nemůže zajištěný věřitel 

dopřihlásit neuspokojenou část pohledávky. Částka 455 000 Kč je vše, co zajištěný 

věřitel ze své zajištěné pohledávky získá. 

 



 

 51

4.4.2 Schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

Nyní se budeme zabývat takovou variantou, kdy dlužník podal návrh na 

oddlužení - zpeněžením majetkové podstaty a věřitelé s tímto způsobem řešení 

úpadku souhlasili.  

Jedinou osobou, která je oprávněna vyhotovit soupis majetkové podstaty je 

insolvenční správce. Insolvenční správce vychází ze seznamu majetku, který dlužník 

uvedl, ale také provádí vlastní šetření. Pokud zjistí u dlužníka existenci i jiného 

majetku, který náleží do majetkové podstaty a v seznamu není uveden, pak tento 

majetek ověří a zajistí.  

 

 Tab. 4.8 Soupis majetkové podstaty 

1. Nemovitý majetek 

Označení Datum 
zapsání 

Ocenění 
(odhad) 

[Kč] 

Důvod 
zapsání Zajištění Ocenění 

provedl Vlastník 

pozemek 
parcela č. 4/1 25.4.2011 510 000 majetek 

dlužníka ano Insolvenční 
správce Martin Stránský 

Nemovitý majetek 
celkem - 510 000 - - - - 

2. Movitý majetek 

Označení  Datum 
zapsání 

Ocenění 
(odhad) 

[Kč] 

Důvod 
zapsání Zajištění Ocenění 

provedl Vlastník 

motorka 25.4.2011 130 830 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

osobní motorové vozidlo  25.4.2011 215 000 majetek 
dlužníka 

ne Insolvenční 
správce 

Martin Stránský 

lednice s mrazákem 25.4.2011 14 200 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

sporák 25.4.2011 10 600 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

mikrovlnná trouba 25.4.2011 3 150 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

hifi věž 25.4.2011 13 800 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

dvd přehrávač 25.4.2011 2 500 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

domácí pekárna 25.4.2011 7 200 majetek 
dlužníka 

ne Insolvenční 
správce 

Martin Stránský 

video přehrávač 25.4.2011 6 110 majetek 
dlužníka 

ne Insolvenční 
správce 

Martin Stránský 

pračka 25.4.2011 9 300 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 
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jízdní kolo 25.4.2011 13 400 majetek 
dlužníka 

ne Insolvenční 
správce 

Martin Stránský 

sedací souprava 25.4.2011 19 000 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

dvojpostel 25.4.2011 8 050 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

šatní skříně 25.4.2011 7 300 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

počítač 25.4.2011 14 700 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

tiskárna 25.4.2011 5 900 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

konferenční stolek 25.4.2011 7 000 majetek 
dlužníka 

ne Insolvenční 
správce 

Martin Stránský 

mixér 25.4.2011 2 600 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

rychlovarná konvice 25.4.2011 550 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

kuchyňské hrnce 25.4.2011 4 000 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

toustovač 25.4.2011 500 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

lampa 25.4.2011 400 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

3 židle 25.4.2011 2 000 majetek 
dlužníka 

ne Insolvenční 
správce 

Martin Stránský 

botník 25.4.2011 300 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

digitální fotoaparát 25.4.2011 5 000 majetek 
dlužníka ne Insolvenční 

správce Martin Stránský 

Movitý majetek celkem - 503 390 - - - - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vyhotovením soupisu majetku dlužníka se zjistilo, že celková hodnota majetku 

činí dle odhadu insolvenčního správce 1 013 390 Kč, z toho nemovitý majetek ve výši 

510 000 Kč a movitý majetek ve výši 503 390 Kč. 

Insolvenční   správce   rozhodl   společně  se  souhlasem  věřitelského  výboru  

a insolvenčního soudu o zpeněžení majetkové podstaty formou přímého prodeje. 

 

Majetek dlužníka, který spadá do jeho majetkové podstaty byl zpeněžen ve 

výši 456 200 Kč, výtěžek zpeněžení určený zástavnímu věřiteli po odečtení nákladů 

a odměny insolvenčního správce činí 455 000 Kč. 
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Tab. 4.9  Částka určená k rozvrhu 

Částka získaná zpeněžením 456 200 Kč 

Výdaje insolvenčního správce 2 450 Kč 

Odměna in. správce (15 % z 453 750 Kč) 59 154,78 Kč 

Částka k rozvrhu 394 595,22 Kč 

          Zdroj: vlastní zpracování 

Částku určenou pro rozvrh jsme vypočítali takovým způsobem, že z částky 

získané zpeněžením majetku jsme odečetli výdaje insolvenčního správce ve výši 

2 450 Kč a odměnu insolvenčního správce  ve výši 59 154,78 Kč. 

 Ze zjištěné částky určené pro rozvrh mohu nyní vypočítat výši uspokojení 

jednotlivých věřitelů. 

   Tab. 4.10 Výše uspokojení věřitelů při zpeněžení majetku 

Výše pohledávky 
Výše uspokojení 

pohledávky Věřitel 

[Kč] [Kč] 

Nezajištění věřitelé 

GE Money Bank 250 126,50 179 264,47 

Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 4 546,90 3 258,74 

ČSOB a. s. 40 840,20 29 269,98 

Mantel, s. r. o. 35 264,70 25 274,04 

PROFI CREDIT Czech, a. s. 129 474,54 92 793,78 

CETELEM ČR, a. s. 43 281 31 019,29 

COFIDIS, s. r. o. 11 187,21 8 017,82 

SMART Capital, a. s. 26 180 18 763,08 

ČEZ, a. s. 4 528 3 245,20 

J.K.T., s. r. o. 5 147 3 688,83 

Pohledávky celkem 550 576,05 394 595,22 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Zpeněžením majetkové podstaty se nezajištěným věřitelům vrátí na zpět 71,67 

% výše jejich pohledávek.  
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4.4.3 Srovnání variantních řešení úpadku 

Nyní jsem se zabývala takovou situací, kdy pan Stránský podal návrh na 

povolení oddlužení a tento návrh byl na schůzi věřitelů schválen prostou většinou. 

Prvním variantním řešením bylo schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

druhým variantním řešením bylo schválení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty.  

Ze zjištěných údajů o dlužníku a věřitelích jsem vyhodnotila, v jaké výši budou 

uspokojeni věřitelé při daných způsobech řešení úpadku. 

 

  Graf č. 4.2 Uspokojení nezajištěných věřitelů při oddlužení 

Uspokojení věřitelů při oddlužení

85,27%

71,67%

Oddlužení splátkovým
kalendářem

Oddlužení
zpeněžením

majetkové podstaty

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že pro věřitele je výhodnější, pokud by 

úpadek dlužníka byl řešen plněním splátkového kalendáře, jelikož v takovém případě 

by získali nezajištění věřitelé na zpět 85,27 % hodnoty svých pohledávek za 

předpokladu stálých příjmů dlužníka. 

 Pokud by věřitelé schválili oddlužení zpeněžením majetkové podstaty získali 

by na zpět pouhých 71,67 % svých pohledávek. 

 Zajištění věřitelé budou uspokojeni ve výši 89,21 % hodnoty své pohledávky, 

poněvadž výtěžek zpeněžení byl stejný v obou variantních řešeních. 
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4.4.4 Řešení úpadku konkursem 

Třetím  variantním řešením,  jak  řešit  úpadek  dlužníka  je (nepatrný) konkurs  

a to v případě, že pan Stránský nepodal do 30 dnů od zahájení insolvenčního řízení 

návrh na povolení oddlužení. 

 

Insolvenční soud na základě souhlasu věřitelského výboru rozhodl, že majetek 

dlužníka bude zpeněžen ve veřejné dražbě. 

           Tab. 4.11 Zpeněžení majetkové podstaty ve veřejné dražbě 

1. Nemovitý majetek 

Pořizovací cena Odhadní cena Výtěžek zpeněžení Označení 
[Kč] [Kč] [Kč] 

Pozemek parcela č. 4/1 - 510 000 510 000 

Nemovitý majetek celkem - 510 000 510 000 

2. Movitý majetek 

Pořizovací cena Odhadní cena Výtěžek zpeněžení Označení 
[Kč] [Kč] [Kč] 

motorka 290 000 130 830 140 600 
osobní motorové vozidlo  350 000 215 000 218 000 
lednice s mrazákem 17 999 14 200 13 000 
sporák 16 500 10 600 8 750 
mikrovlnná trouba 6 700 3 150 3 200 
hifi věž 20 748 13 800 11 400 
dvd přehrávač 4 596 2 500 2 550 
domácí pekárna 10 000 7 200 6 000 
video přehrávač 11 240 6 110 6 130 
pračka 14 900 9 300 8 600 
jízdní kolo 19 278 13 400 13 410 
sedací souprava 30 001 19 000 17 400 
dvojpostel 14 550 8 050 8 060 
šatní skříně 13 400 7 300 7 320 
počítač 36 921 14 700 11 700 
tiskárna 8 470 5 900 4 200 
konferenční stolek 12 100 6 500 7 050 
mixér 5 500 2 600 1 500 
rychlovarná konvice 1 200 550 600 
kuchyňské hrnce 7 800 4 000 3 200 
toustovač 987 500 510 
lampa 715 400 410 
3 židle 3 600 2 000 1 800 
botník 700 300 320 
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digitální fotoaparát 10 000 5 000 4 300 

Movitý majetek celkem 907 905 503 390 500 010 

          Zdroj: vlastní zpracování 

 Majetek dlužníka byl ve veřejné dražbě zpeněžen ve výši 500 010 Kč. Z této 

částky se hradí nejdříve pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na 

roveň postavené a náklady související se správou majetkové podstaty. Insolvenční 

správce předloží insolvenčnímu soudu konečnou zprávu, která obsahuje zejména 

přehled pohledávek, přehled zpeněžení majetkové podstaty, uvedení majetku, jenž 

nebyl zpeněžen se zdůvodněním, proč ke zpeněžení nedošlo, přehled plnění 

zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu. 

 Následně předloží insolvenční správce rozvrhové usnesení, ve kterém bude 

uvedeno, kolik jednotliví věřitelé obdrží za svou pohledávku. 

 

          Tab. 4.12 Výpočet částky určené k rozvrhu 

Výtěžek zpeněžení 500 010 Kč 

Odměna dražebníkovi 30 000 Kč 

Hotové výdaje správce 2 450 Kč 

Odměna insolvenčního správce (15 % z 467 560 Kč) 70 134 Kč 

Částka určená k rozvrhu 397 426 Kč 

                   Zdroj: vlastní zpracování 

V tomto případě budou věřitelé uspokojeni z 65, 76 %.  
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   Tab. 4.13 Výše uspokojení pohledávky v rozvrhu 

Výše pohledávky 
Výše uspokojení 

pohledávky Věřitel 
[Kč] [Kč] 

Zajištěný věřitel 

Česká spořitelna, a. s. 508 798,67 

částka, kterou získal ze zpeněžení 455 000 

zbývající částka pohledávky 53 798,67 

35 377,04 

Nezajištění věřitelé 

GE Money Bank 250 126,50 164 478,71 
Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 4 546,90 2 989,96 
ČSOB a. s. 40 840,20 26 855,78 
Mantel, s. r. o. 35 264,70 23 189,44 
PROFI CREDIT Czech, a. s. 129 474,54 85 140,14 
CETELEM ČR, a. s. 43 281 28 460,81 
COFIDIS, s. r. o. 11 187,21 7 356,51 
SMART Capital, a. s. 26 180 17 215,50 
ČEZ, a. s. 4 528 2 977,53 
J.K.T., s. r. o. 5 147 3 384,58 
Pohledávky celkem 604 374,72 397 426 

   Zdroj: vlastní zpracování 

Z následující tabulky je patrné, že do těchto výpočtů byla zahrnuta i částka 

zajištěného věřitele, která nebyla uspokojena z prodeje zajištěného majetku 

(53 798,67 Kč) a tudíž je brána jako pohledávka  přihlášená. V rozvrhu byla tato 

pohledávka uspokojena ve výši 35 377,04 Kč. 

Zajištěný věřitel celkově získá ze své pohledávky 490 377,04 Kč, tj. 96,37 % 

hodnoty pohledávky. 
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4.5 VYHODNOCENÍ USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ 

Na základě zjištěných poznatků provedu srovnání, v jaké výši byli uspokojeni 

věřitelé při různých způsobech řešení úpadku. 

4.5.1 Vyhodnocení nezajištěných věřitelů 

Výše uspokojení věřitelů vždy záleží na zvoleném způsobu řešení úpadku. 

Z údajů zjištěných ze vzorového příkladu je patrné, že nejvíce by byli uspokojeni 

věřitelé plněním splátkového kalendáře a to až ve výši 85,27 % svých pohledávek za 

předpokladu, že by dlužník měl po dobu 5–ti let stálé příjmy. V případě, že by věřitelé 

rozhodli o zpeněžení dlužníkova majetku, záleží na způsobu řešení úpadku. 

V praktickém   příkladu  jsem v  oddlužení   zpeněžovala  majetek  přímým  prodejem  

a částka určená k rozvrhu činila 394 595,22 Kč. V konkursu byl majetek zpeněžen ve 

veřejné dražbě a částka určená k rozvrhu byla ve výši 397 426 Kč.  Přesto, že 

výtěžek určený k rozvrhu byl získán ve vyšší částce u konkursu, budou věřitelé 

uspokojeni méně (o 5,91 % výše své pohledávky) než v oddlužení, a to z toho 

důvodu, že při řešení úpadku konkursem se do výpočtů upokojení pohledávek 

zahrnuje i výše částky zajištěného věřitele, která nebyla uspokojena z prodeje 

zajištěného majetku a tudíž je brána jako pohledávka přihlášená. 

Z pohledu dlužníka je vždy výhodnější řešit svůj úpadek oddlužením, jelikož 

splněním oddlužení soud zbaví dlužníka od zbytku jeho dluhů, na rozdíl od konkursu, 

ve kterém by neuspokojené pohledávky dále existovaly. 

 

  Graf 4.3 Uspokojení nezajištěných věřitelů 

Srovnání uspokojení věřitelů

85,27%

71,67%

65,76%

Oddlužení splátkovým
kalendářem

Oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty

Nepatrný konkurs

             Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5.2 Vyhodnocení zajištěného věřitele 

Do insolvenčního řízení se přihlásil jeden zajištěný věřitel, kterým je Česká 

spořitelna, a. s. Tento věřitel byl uspokojen zvlášť ze zpeněžení majetku, a to 

prostřednictvím veřejné dražby. Výtěžek zpeněžení, určený k výplatě zástavnímu 

věřiteli činil ve všech 3 variantách způsobu řešení úpadku částku 455 000 Kč, což 

představuje uspokojení zajištěného věřitele ve výši 89,21 % své pohledávky. 

Z následujícího grafu však vyplývá, že nejvíce by získal zajištěný věřitel při způsobu 

řešení úpadku nepatrným konkursem a to z toho důvodu, že zbývající částka, která 

nebyla ze zajištění uspokojena se považuje za pohledávku přihlášenou a uspokojuje 

se v rozvrhu stejně jako ostatní pohledávky. 

 

 Graf 4.4 Uspokojení zajištěného věřitele 

Uspokojení zajištěného věřitele

96,37%

89,21%

89,21%
Oddlužení splátkovým

kalendářem

Oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty

Nepatrný konkurs

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí: 

Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení je nezbytným krokem k zajištění  

pohledávky věřitele. Výše uspokojení věřitelů vždy záleží na zvoleném způsobu 

řešení úpadku. Nezajištění věřitelé se uspokojují poměrně – v konkursu na základě 

rozvrhového usnesení, v oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo rozvrhem 

v případě zpeněžení majetku dlužníka. Zajištění věřitelé se uspokojují ze 100 % 

výtěžku zpeněžení po odečtení nákladů  na správu majetku a nákladů na zpeněžení. 
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5 ZÁVĚR 

Řešení pohledávek je důležitou činností všech podnikatelů, neboť díky svým 

dlužníkům se mohou dostat do platební neschopnosti a stát se také dlužníky. Proto 

je zapotřebí, zabývat se pohledávkami včas a předejít tak zbytečným problémům. 

Cílem mé diplomové práce bylo  charakterizovat  průběh  insolvenčního  řízení  

a postup při zajištění pohledávek věřitelů. Na základě těchto poznatků následně 

vyhodnotit uspokojení věřitelů při různých způsobech řešení úpadku. Jsem 

přesvědčena, že cíl práce se mi podařil naplnit. 

Praktickým výstupem mé práce je vzorový příklad na zajištění pohledávek 

v insolvenčním řízení. Návrh na zahájení insolvenčního řízení podal věřitel, jelikož 

dlužník (FO, nepodnikatel) nebyl schopen po delší dobu řádně splácet své závazky. 

Do insolvenčního řízení se vůči tomuto dlužníku  přihlásilo 11 věřitelů. Na základě 

zjištěných údajů o dlužníku a věřitelích jsem vyhodnotila výši uspokojení věřitelů při 

různých způsobech řešení úpadku, a to oddlužením (plněním splátkového kalendáře, 

zpeněžením majetku) a nepatrným konkursem. 

Z mých výpočtů vyplývá, že pohledávky nezajištěných věřitelů by byly nejvýše 

uspokojeny při řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře, a to až ve 

výši 85,27 % hodnoty pohledávky, za předpokladu stálých příjmů dlužníka.  Zajištěný 

věřitel by obdržel nejvíce při řešení úpadku konkursem (96,37 % hodnoty 

pohledávky), a to z toho důvodu, že ta část pohledávky, která nebyla ze zajištění 

uspokojena se považuje za pohledávku přihlášenou a uspokojuje se v rozvrhu stejně 

jako ostatní pohledávky.  

V praxi využívají dlužníci spíše řešení úpadku plněním splátkového kalendáře, 

a tím přistupují na to, že jim měsíčně zůstane pouze nepostižitelné minimum. Ke 

zpeněžení majetkové podstaty dochází méně často, jelikož dlužníci většinou nemají 

dost majetku na to, aby jím pokryly své dluhy. 

Jelikož diplomová práce byla vypracována nejen na základě teoretických 

poznatků, ale i praktických zkušeností, domnívám se, že by mohla být praktickou 

příručkou pro věřitele, zejména z malých podniků a živnostníky, kteří se 

s pohledávkami setkávají a mají s jejich vymáháním problémy. 
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