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1 Úvod 

 

Dluh, úvěr, splátka, úrok, pokuta a exekuce jsou slova, která se stále častěji skloňují 

ve všech pádech. K těmto výrazům přibyl v České republice s účinností nového zákona v roce 

2008 další, zcela nový – insolvenční řízení. V rámci insolvenčního řízení je řešen neúnosný 

finanční stav dluţníků, jeţ nejsou schopni své dluhy splácet, a u fyzických osob je cílem 

opětovně je začlenit do ekonomicko-sociálních vztahů. Nová zákonná úprava úpadku má 

pomoci i věřitelům, aby alespoň část svých peněz dostali zpět. 

Jelikoţ jsou některé prvky insolvenčního řízení v České legislativě nové, především 

oddluţení fyzických osob, jednotlivé procesy v celém řízení ještě nejsou zcela ustálené 

a vyjasněné. Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený pohled na účinky spojené 

se zahájením insolvenčního řízení a postupy při komunikaci mezi jednotlivými subjekty 

v zahajovací fázi řízení. Poslední kapitola je navíc věnována teoreticko-ekonomickému 

rozboru účinků insolvence a úpadků subjektů na ekonomiku, především na sniţování peněz 

v oběhu prostřednictvím modelu o multiplikaci peněz.  

K zjištění legislativního rámce slouţí znění a komentáře insolvenčního zákona, 

judikatura, kniţní publikace a odborné články, k zachycení komunikace navíc internetový 

portál ministerstva spravedlnosti, insolvenční rejstřík a analýzy dokumentů v něm 

zveřejňovaných. Jednotlivé části práce jsou doplněny o aktuální judikaturu z let 2010 a 2011 

vyhledanou pomocí programů ASPI a CODEXIS ADVOKACIE. Pro lepší vykreslení 

skutečnosti je pouţito několika praktických příkladů. Ekonomická část je opřena především 

o odborné publikace a statistiky. 
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2 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení je institutem, který řeší úpadkovou situaci dluţníka neschopného 

plnit své závazky vůči věřitelům. Úpadek dříve upravoval zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu 

a vyrovnání, jenţ byl tolikrát novelizován, ţe se zákonodárci rozhodli vypracovat zcela nový 

zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech jeho řešení.
1
 Oproti původnímu zákonu 

o konkursu a vyrovnání přibyla moţnost řešení úpadku fyzických či právnických osob – 

nepodnikatelů oddluţením a právnických osob – podnikatelů reorganizací, jeţ jsou 

nelikvidační formou řešení úpadku. Komunikace v insolvenčním řízení byla radikálně 

změněna především vznikem insolvenčního rejstříku, ve kterém insolvenční soud zveřejňuje 

téměř veškeré dokumenty týkající se řízení a slouţí jako komunikační prostředek s většinou 

zúčastněných subjektů. Celý proces se tak stává jednodušším a přehlednějším, insolvenční 

rejstřík je veřejně přístupný. 

K vyhlášení o zahájení insolvenčního řízení se váţe mnoho účinků, které ovlivňují 

nejen subjekty z obchodního styku, ale i některé subjekty mimo něj. Kromě zákonných účinků 

působí především na dluţníka i faktické důsledky spojené se zahájením insolvenčního řízení, 

jeţ jsou mnohdy závaţnější, neţ zákonné. Podání insolvenčního návrhu znamená pro subjekt, 

na nějţ je směřován, mnoho zásadních změn. 

 

2.1 Před zahájením insolvenčního řízení 

Neţ se začneme zabývat samotnými účinky, upřesníme si, za jakých podmínek 

dluţník můţe, nebo musí, vstoupit do insolvenčního řízení a jakými způsoby se dá insolvence 

řešit. Aby mohl být na dluţníka
2
 podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, musí se 

nacházet v úpadku, nebo v hrozícím úpadku. Pravidla a právní rámec insolvenčního řízení 

upravuje zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, (dále jen „insolvenční 

zákon). 

 

                                                
1 POHL, Tomáš. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice. In: Bulletin advokacie 

[online], 2007. s. 19–37. 
2 Insolvenční návrh můţe podat dluţník i věřitel. Rozlišujeme tedy dva základní typy insolvenčního návrhu – 

věřitelský a dluţnický návrh. 
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2.1.1 Úpadek a platební neschopnost 

Na začátku celého procesu insolvenčního řízení stojí úpadek dluţníka, coţ podle 

insolvenčního zákona znamená, ţe dluţník má: 

a) více věřitelů, 

b) peněţité závazky po dobu delší neţ 30 dnů po lhůtě splatnosti a 

c) tyto závazky není schopen plnit.
3
 

Dluţník se nachází v úpadku, pokud splňuje všechny tři podmínky současně. Musí 

tedy mít nejméně dva věřitele a zároveň neplnit povinnost splácet tyto dluhy nejméně třicet 

dnů ode dne splatnosti. 

Pokud má dluţník více dluhů u jediného věřitele, nesplňuje podmínku mnohosti 

věřitelů. Jediný věřitel dluţníka, který se chce úspěšně domáhat svých pohledávek 

prostřednictvím insolvenčního řízení, můţe některou ze svých pohledávek, nebo její část, 

postoupit. Tím vznikne druhý věřitel, znaky úpadku podle § 3 odst. 1 insolvenčního zákona 

však budou naplněny aţ po šesti měsících od postoupení pohledávky. Jestliţe bude 

insolvenční návrh podán dříve, insolvenční soud jej zamítne.
4
  

Třetí podmínka udává, ţe o úpadek se jedná pouze v případě, kdy dluţník není 

schopen své dluhy plnit. Platební neschopnost upravuje odstavec 2 téhoţ paragrafu. Je třeba 

upozornit, ţe podmínky v tomto odstavci jsou oproti prvnímu spojeny spojkou „nebo“, tudíţ 

se nejedná o podmínky kumulativní, ale alternativní. K rozhodnutí o platební neschopnosti 

dluţníka tak stačí naplnění kteréhokoliv z těchto bodů:
 
 

d) dluţník zastavil platby podstatné části svých peněţitých závazků, nebo 

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

f) není moţné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněţitých pohledávek 

vůči dluţníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

g) nesplnil povinnost předloţit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uloţil 

soud. 5 

Skutečnost, ţe stačí naplnit pouze jednu z podmínek, aby se dluţník ocitl v platební 

neschopnosti, potvrzuje usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. března 2009. 

Dluţník, proti kterému bylo zahájeno insolvenční řízení, podal odvolání s odůvodněním, ţe se 

nenachází v úpadku, respektive v platební neschopnosti, protoţe jeho závazky mohou být 

                                                
3 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 3odst. 1.  
4 Tamtéţ, § 143 odst. 2. 
5 Tamtéţ, § 3 odst. 2. 
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uspokojeny v rámci exekučního řízení. Vrchní soud však rozhodl, ţe tato skutečnost není 

z právního hlediska relevantní, protoţe pro naplnění úpadku ve formě platební neschopnosti 

stačí splnění jedné z podmínek podle § 3 odst. 2, coţ bylo v daném případě naplnění bodu b).
6
 

Dluţník nesplácel své závazky po dobu delší neţ 3 měsíce po lhůtě splatnosti a neprokázal, 

ţe tyto závazky je schopen okamţitě splnit. 

U dluţníka, který je objektivně schopen plnit své závazky, nebyly naplněny podmínky 

pro vyhlášení úpadku, a to i přes to, ţe uţ více jak třicet dnů po lhůtě splatnosti neplatí své 

dluhy. Musí se však prokazatelně jednat o neochotu dluţníka plnit své závazky, například pro 

neuznání uplatněné výše pohledávky nebo vedení sporu o jejich výši.
7
 V takovém případě 

musí dluţník prokázat drţení likvidních prostředků, kterými je schopen bez prodlení splatné 

pohledávky věřitelů uhradit. 

Právnická osoba či podnikatel se můţe v úpadku ocitnout i z důvodu předluţení. 

V insolvenčním zákoně je předluţení definováno dvěma kumulativními body. Za prvé je to 

existence více věřitelů a za druhé celková hodnota všech závazků převyšuje celkovou hodnotu 

dluţníkova majetku.
8
 Do celkové výše závazků se tedy počítají všechny závazky, a to i ty 

před lhůtou splatnosti. Při hodnocení majetku se přihlíţí také k moţnému vývoji, to znamená, 

ţe dluţník, který má větší hodnotu závazků neţ svého majetku, ještě nemusí být nutně 

v předluţení. Můţe se jednat o stav dočasný, s tím, ţe dluţník v budoucím období důvodně 

očekává příjmy, které zvýší hodnotu jeho majetku nad celkovou výši jeho závazků. 

U právnické osoby nebo u fyzické osoby – podnikatele můţe tedy k úpadku dojít 

dvěma způsoby. Je třeba je rozlišovat a nezaměňovat, jak stojí v usnesení Vrchního soudu 

v Praze ze dne 11. prosince 2009. Dluţník se proti insolvenčnímu návrhu bránil tvrzením, 

ţe má zpeněţitelný nemovitý majetek, coţ doloţil smlouvou o uzavření budoucí kupní 

smlouvy. Argumentoval, ţe prodejem tohoto majetku bude schopen uspokojit navrhovatele 

a další věřitele. Odvolací soud však dal za pravdu soudu první instance, jenţ zjistil úpadek 

dluţníka ve formě insolvence a ne z důvodu předluţení, jak se dluţník zjevně mylně 

domníval. Navíc u odvolacího soudu nebyl schopen uvést výši svých volných peněţních 

prostředků.
9
 

                                                
6PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon s judikaturou. (Usnesení VS Olomouc čj. 3 VSOL 36/2009-A-28 ve věci sp. 

zn. KSOS 14 INS 3360/2008). 2011, s. 18. 
7 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon a předpisy související: nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: 
komentář, 2008, 928 s.. 
8 Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 3 odst. 3. 
9 PACHL, Lukáš. Insolvenční…, c.d. (Usnesení VS Praha čj. 2 VSPH 525/2009-A-48 ve věci sp. zn. MSPH 59 

INS 1878/2009). 2011, s. 18. 
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Z toho plyne, ţe i kdyţ je dluţník ochoten splatit své dluhy a nechce se ocitnout 

v insolvenčním řízení, nesmí se splácením otálet. Ţe se chystá své závazky uhradit, nebude 

insolvenční ani odvolací soud zajímat.
10

 

 

2.1.2 Hrozící úpadek 

Na podmínku moţného vývoje majetku dluţníka nepřímo navazuje právní předpis 

z odstavce následujícího. Je v něm popsán tzv. hrozící úpadek, coţ znamená, ţe dluţník ještě 

nenaplnil podstatu úpadku, ale je důvodné očekávat, ţe nebude schopen řádně a včas uhradit 

své peněţité závazky a to ani jejich podstatnou část.
11

 Insolvenční návrh z důvodu hrozícího 

úpadku tudíţ podává dluţník, protoţe věřitel by musel znát dluţníkovu aktuální ekonomickou 

situaci, a to bez moţnosti nahlíţení do účetnictví není prakticky moţné. Nejspíš ţádný 

z věřitelů nemá takovou moţnost. Vycházet by mohl maximálně z účetní závěrky a výroční 

zprávy, kterou povinně zveřejňují společnosti zapsané v obchodním rejstříku.
12

 Těmto 

spekulacím s hrozícím úpadkem zabraňuje insolvenční zákon, v němţ je jasně uvedeno, 

ţe v případě hrozícího úpadku je oprávněn podat insolvenční návrh pouze dluţník.
13

 

Hrozící úpadek má být moţností, aby firma ve špatné finanční situaci včasným 

podáním insolvenčního návrhu ještě mohla zachránit svou existenci, především ve spojení 

se způsobem řešení úpadku reorganizací.
14

 Je však nutno dodat, ţe reorganizace je určena 

pro velké podniky a je časově i finančně náročná. Fyzické osoby se vyhlášením hrozícího 

úpadku mohou vyhnout i jiţ probíhajícímu exekučnímu řízení. V takové situaci uţ dluţník 

většinou bývá v úpadku, ale účinky úpadku a hrozícího úpadku jsou pro insolvenční řízení 

naprosto stejné, proto není nutno tyto stavy příliš rozlišovat.
15

 

 

2.1.3 Úpadek v případě sekundárního insolvenčního řízení (evropský 

prvek) 

Sekundární insolvenční řízení je moţno zahájit v případě dluţníka s mezinárodní 

působností. Právní rámec mezinárodního evropského práva v oblasti insolvenčních řízení 

tvoří Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení (dále jen „Nařízení“) a je závazné 

                                                
10 Judikatura: NS ČR č. j. 29 NSČR 10/2009-A-36 ze dne 2. 12. 2010 ve věci sp. zn. KSOS 22 INS 1108/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 17/2009-A-84 ze dne 26. 4. 2010 ve věci sp. zn. KSUL 77 INS 4542/2008. 
11 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), § 3 odst. 4. 
12 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 21a. 
13 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 97 odst. 3. 
14 HÁLEK, Vítězslav. Insolvence ABC, 2011, 232 s. 
15 Judikatura: NS ČR č. j. 29 NSČR 1/2008-A-15 ze dne 27. 1. 2010 ve věci sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008. 
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pro všechny státy Evropské unie kromě Dánska. Účinnosti nabylo dne 31. května 2002 

a pro Českou republiku se stalo závazným vstupem ČR do Evropské unie, tedy 1. května 

2004. Nařízení má přímý účinek, má tak aplikační přednost před insolvenčním zákonem.  

Důleţitým faktem ohledně sekundárního insolvenčního řízení ve spojitosti s úpadkem 

dluţníka je, ţe pokud bylo zahájeno hlavní řízení v členské zemi EU, ve které má úpadce 

hlavní zájmy, popř. statutární sídlo, soudy ostatních zemí EU mohou zahájit sekudnární 

insolvenční řízení, aniţ by zkoumaly dluţníkovu platební neschopnost. Účinky sekundárního 

řízení se omezují na majetek dluţníka, který se nachází na území státu, v němţ bylo toto 

sekundární řízení zahájeno.
16

 

 

2.1.4 Povinnost podat insolvenční návrh 

Kromě moţnosti existuje i povinnost podání insolvenčního návrhu. Mají ji právnické 

osoby nebo fyzické osoby – podnikatelé a to neprodleně po tom, kdy se dozvědí, nebo se měli 

dozvědět o svém úpadku. Do prosince 2011 byla tato povinnost zastavena pro případy úpadku 

ve formě předluţení protikrizovou novelou kvůli ekonomické krizi. Povinnost ze zákona měl 

tak pouze úpadce z důvodu platební neschopnosti. Od prosince 2012 tato novela pozbývá 

účinnosti a manaţeři firem nesou odpovědnost za opoţděné podání jak zjevného, tak skrytého 

úpadku.
17

 Trestní odpovědností se budeme krátce zabývat v některé z dalších podkapitol. 

Opoţděným podáním insolvenčního návrhu vzniká mnohým věřitelům škoda. Vedení 

firmy totiţ přijímá závazky, o kterých ví, nebo by mělo vědět, ţe je nebude schopno zaplatit. 

V těchto případech „lze jen konstatovat, ţe po zahájení insolvenčního řízení na operačním 

stole jiţ neleţí pacient, ale mrtvola“.
18

 Kromě trestní odpovědnosti zákon myslí i na věřitele, 

kterým takto vznikla škoda. Soud můţe na ţádost poškozeného věřitele vydat předběţné 

opatření,
19

 čímţ povinné osobě, která měla insolvenční návrh podat, nařídí sloţení přiměřené 

peněţní částky do úschovy. Insolvenční soud poté věřiteli určí lhůtu, ve které má podat 

u příslušného soudu ţalobu o náhradu škody. Tato ţaloba není incidenčním sporem, běţí tedy 

mimo insolvenční řízení. Při vyhovění ţalobě bude věřiteli vydán předmět úschovy.
20

  

 

                                                
16 Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních, Článek 27. 
17 Úpadek z důvodu platební neschopnosti věřitelé vidí, proto jej lze označit za zjevný. Úpadek z důvodu 

předluţení však věřitele nevidí, lze jej proto označit za úpadek skrytý. Viz ŢIŢLAVSKÝ, Michal. Odpovědnost 

manaţerů za opoţděné podání insolvenčního návrhu po 1. lednu 2012. Bulletin advokacie. 2011, s. 36–40. 
18 ŢIŢLAVSKÝ, Michal. Odpovědnost manaţerů za opoţděné podání insolvenčního návrhu po 1. lednu 2012. 

Bulletin advokacie. 2011, s. 36. 
19Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 100. 
20 Judikatura: VS Praha č. j. 3 VSPH 17/2010-B-12 ze dne 8. 2. 2010 ve věci sp. zn. MSPH 96 INS 5317/2008. 
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2.2 Způsoby řešení úpadku 

Úpadce můţe být fyzická osoba, podnikatel, malý či velký podnik nebo finanční 

instituce, proto je insolvenční řízení moţno řešit několika způsoby, přičemţ kaţdý je 

uzpůsoben pro potřeby řízení s daným druhem subjektu. Existují tři základní způsoby – 

oddluţení, konkurs (popř. nepatrný konkurs) a reorganizace. Úpadek finančních institucí 

podléhá zvláštnímu reţimu, dále se jím nebudeme zabývat. 

 

2.2.1 Konkurs 

Konkurs
21

 je likvidační formou insolvenčního řízení a je určen především 

pro podnikatele a podniky, kteří jiţ fakticky nepodnikají. Dá se však označit za univerzální 

způsob řešení úpadku pro všechny kategorie dluţníků.
22

 Do konkursu se můţe dostat i fyzická 

osoba, která nesplnila podmínky pro povolení oddluţení, nebo u ní bylo oddluţení zrušeno. 

I velké podniky, které se snaţí zachránit svou existenci reorganizací, mohou skončit 

v konkursu, a to z důvodu neplnění reorganizačního plánu, nebo zamítnutí návrhu na povolení 

reorganizace insolvenčním soudem. 

Konkurs můţe probíhat za chodu podniku, nebo je provoz podniku ukončen 

insolvenčním správcem, či uţ ukončen byl. Při prohlášení konkursu jsou uţ většinou podniky 

provozu neschopné. Proces dále pokračuje zpeněţením majetku dluţníka, z čehoţ jsou 

na konci konkursu uspokojeni věřitelé v poměrné výši svých pohledávek. To je rozdíl oproti 

likvidaci, kdy likvidátor není vázán ţádnými pravidly pro pořadí uspokojení pohledávek. 

Výjimku tvoří mzdové nároky zaměstnanců.
23

 I v konkursu jsou mzdové pohledávky 

výjimkou. Patří do skupiny pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou 

podstatou. Ty jsou uspokojovány přednostně a v plné výši a mohou být vyplaceny jiţ během 

konkursu, stejně jako pohledávky za majetkovou podstatou. Dále mezi ně patří pohledávky 

státu, výţivné, náklady spojené s insolvenčním řízením, daně aj.
24

 

Zpeněţení majetku můţe proběhnout: 

a) veřejnou draţbou, 

b) podle ustanovení občanského soudního řádu – výkonem rozhodnutí příslušného 

okresního soudu, 

                                                
21Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 244–313. 
22 HÁLEK, Vítězslav. Insolvence…, c.d., 2011, 232 s. 
23 PELIKÁN, Václav. Likvidace podniku, 2011, 112 s. 
24 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d.,  § 168, § 169. 
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c) prodejem mimo draţbu, nebo 

d) zpeněţením podniku dluţníka jedinou smlouvou.
25

 

O způsobu zpeněţení rozhoduje insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru, který 

je zřizován při první schůzi věřitelů. Při prodeji mimo draţbu je ještě potřeba souhlasu 

insolvenčního soudu. 

 Po splnění podmínek konkursu dochází k likvidaci společnosti a výmazu společnosti 

z obchodního rejstříku. 

Úpadek je moţno řešit také nepatrným konkursem.
26

 Je určen pro fyzické osoby – 

nepodnikatele, kteří nesplnili podmínky pro oddluţení, a podnikatele, jejichţ obrat 

za poslední účetní období před prohlášením konkursu nepřesáhl dva miliony korun a nemají 

více neţ padesát věřitelů. Účinky nepatrného konkursu jsou totoţné s klasickým konkursem, 

celý proces je však zjednodušen především při rozhodování o dílčích úkonech bez potřeby 

souhlasu věřitelů, či s pouhým souhlasem jednoho zástupce věřitelů. Zjednodušení má přispět 

k rychlosti a hospodárnosti celého procesu. 

 

2.2.2 Reorganizace 

Reorganizací se podle zákona
27

 rozumí postupné uspokojování pohledávek věřitelů při 

zachování provozu dluţníkova podniku, které probíhá podle schváleného reorganizačního 

plánu insolvenčním soudem k ozdravění hospodaření pod kontrolou věřitelů. Ţe je 

reorganizace určená větším podnikům, je zřetelné z podmínek povolení reorganizace – 

dluţníkův obrat v posledním účetním období před podáním insolvenčního návrhu činil 

alespoň sto milionů korun, nebo zaměstnává-li více neţ sto zaměstnanců v pracovním 

poměru. 

Reorganizace je sloţitý a poměrně dlouhý proces, při kterém se pouţívají metody, 

které nejsou příliš běţné. I věřitelé si musejí být vědomi, ţe jejich pohledávky pravděpodobně 

nebudou uspokojeny v plné výši, avšak dostanou více peněz, neţ kdyby dluţník skončil 

v konkursu. Výhodou pro věřitele-dodavatele je, ţe do budoucna nepřijdou o svého 

odběratele. Kromě toho jsou většinou zachovány pracovní příleţitosti a provoz podniku 

                                                
25 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 286 a následující. 
26 Tamtéţ, § 314, § 315. 
27 Tamtéţ, § 316–364. 
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pokračuje.
28

 Úspěšná reorganizace je oproti konkursu výhodná pro všechny zúčastněné 

strany. 

 

2.2.3 Oddlužení 

Oddluţení
29

 je určeno nepodnikatelským subjektům a bylo zřízeno především 

za účelem znovu zapojení dluţníků do běţného ekonomického a sociálního ţivota. 

Insolvenční zákon přitom nerozlišuje fyzickou a právnickou osobu, důleţité je pouze, 

ţe nepodniká, s čímţ souvisí i předpoklad, ţe dluhy nepochází z podnikatelské činnosti. 

Fyzická osoba – podnikatel můţe zrušit svou podnikatelskou činnost, a poté poţádat 

o oddluţení. Zákon pojem „dluţník, který není podnikatelem“ nijak přesněji nedefinuje, proto 

se toho chopila expertní pracovní skupina pro insolvenční právo a došla k závěru, 

ţe dluţníkem, který není podnikatelem, se „rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, 

která není zákonem povaţována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé 

z jejího podnikání“. Zároveň ale došla k závěru, ţe není vyloučena moţnost insolvenčního 

soudu přihlédnout k tomu, ţe dluhy z podnikání jsou nepatrné.
30

 

Insolvenční zákon povoluje dvě různé moţnosti řešení oddluţení. První způsob je 

zpeněţení majetku dluţníka, přičemţ se postupuje obdobně, jako v  konkursu. Výnos 

z prodeje majetku se pouţije pro uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou 

a pohledávek postaveným na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, poté se uspokojují 

věřitelé v poměrné výši. Tento způsob oddluţení je vyuţíván velmi málo, v roce 2011 byl 

proveden ve 183 případech (viz Příloha 1). 

Častěji vyuţívaným způsobem řešení úpadku fyzické osoby je oddluţení plněním 

splátkového kalendáře. Insolvenční soudy v České republice povolili v roce 2011 splátkový 

kalendář 9 238 osobám (viz Příloha 1), coţ je 98 procent z celkového počtu oddluţení. 

Oddluţení formou splátkového kalendáře trvá pět let, respektive šedesát měsíců. 

Po tuto dobu jsou dluţníku prováděny sráţky ze mzdy, jejichţ součet za celých šedesát 

měsíců musí tvořit minimálně třicet procent z celkové dluţné částky nezajištěným věřitelům, 

pokud se dluţník s věřiteli nedohodne na částce niţší a insolvenční soud jejich dohodu 

neschválí. Zajištění věřitelé jsou uspokojováni jen z předmětu zajištění. Kdyţ dluţník splatí 

sto procent dluhů dříve, neţ za zákonem stanovených pět let, je insolvenční řízení ukončeno. 

                                                
28 HÁLEK, Vítězslav, Insolvence…, c.d., 2011, 232 s. 
29 Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 389–388. 
30 Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo. Výkladové stanovisko č. 2: K otázce přípustnosti oddlužení, 

2008. 
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Na konci procesu oddluţení můţe dluţník poţádat o osvobození od placení zbylých 

pohledávek. Tím je zproštěn dluhů a můţe se plnohodnotně zapojit do běţného ekonomicko-

sociálního ţivota.
31

 

 

2.3 Účinky zahájení insolvenčního řízení do úpadku 

Samotné insolvenční řízení můţeme rozdělit do dvou hlavních etap – řízení do úpadku 

a řízení po úpadku, které uţ je spojeno s určitým způsobem řešení insolvenčního řízení. 

Řízení do úpadku v podstatě slouţí insolvenčnímu soudu pro zjištění úpadku dluţníka. V této 

části řízení ještě není jasné, zda bude dluţníku insolvenční řízení povoleno a jakým způsobem 

bude v případě povolení řešeno. Účinky však jiţ nastávají, a to nejen pro dluţníka. 

Účinky řízení vznikají s vydáním vyhlášky
32

 zveřejněnou insolvenčním soudem 

na internetových stránkách insolvenčního rejstříku. Vzniká tak časová prodleva oproti 

zahájení řízení, a to maximálně dvě hodiny, jenţ má soud k dispozici pro vydání této 

vyhlášky. 

Prvořadým cílem při zahajování insolvenčního řízení by měla být „ochrana dluţníkova 

majetku před dluţníkem samotným, potaţmo ochrana hodnoty nároků věřitelů na něj“.
33

 

Ochránit majetek dluţníka je potřeba také před věřiteli, aby plněním závazku jednomu věřiteli 

nedošlo ke krácení ostatních věřitelů.
34

 

 

2.3.1 Účinky zahájení řízení na věřitele 

Ochranu majetku dluţníka před věřiteli zajišťuje paragraf 109 insolvenčního zákona. 

Je v něm stanoveno, ţe pohledávky a jiná práva týkající se dluţníkova majetku nemohou být 

uplatněny ţalobou, pokud mohou být uplatněny přihláškou pohledávky. Také nemůţe 

vzniknout nové zajištění pohledávky majetkem. Exekuci nebo výkon rozhodnutí lze nařídit, 

ale nelze provést. Okamţikem vyhlášení insolvenčního řízení se veškeré lhůty a výkony práv 

                                                
31 Judikatura: NS ČR č. j. 29 NSČR 1/2009-B-40 ze dne 23. 2. 2011 ve věci sp. zn. KSHK 42 INS 2002/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 9/2009-A-29 ze dne 23. 2. 2011 ve věci sp. zn. KSUL 70 INS 3940/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 11/2009-B-16 ze dne 31. 3. 2011 ve věci sp. zn. KSUL 43 INS 2864/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 36/2009-B-1491 ze dne 27. 10. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 96 INS 714/2009. 
32 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon…, c.d., 2008, 928 s. 
33 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo, 2008, s. 194. 
34 Judikatura: ÚS ČR č. j. IV. ÚS 50/10-1 ze dne 10. 1. 2011, 

NS ČR sp. zn. 29 Cdo 2181/2008 ze dne 27. 1. 2011, 

NS ČR sp. zn. 29 Cdo 3031/2009 ze dne 29. 4. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 77 INS 3626/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 26/2011-A-146 ze dne 17. 5. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 99 INS 1516/2009. 
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pozastavují. Exekuce, která byla nařízena, je zastavena. Dokonce i v době, kdy uţ probíhá, 

ale majetek ještě není zpeněţen, se majetek vrací zpět do majetkové podstaty. Věřitelům 

budou zamítnuty veškeré ţaloby týkající se pohledávek k dluţníku. Jediným způsobem, jak 

peníze od dluţníka získat, je přihlásit pohledávku. To mohou udělat uţ po vyhlášení 

o zahájení řízení. Jestliţe soud potvrdí úpadek, věřitelé mohou počítat s tím, ţe s velkou 

pravděpodobností obdrţí pouze část pohledávek a zbytek uţ nikdy neuvidí. A k částečnému 

plnění pohledávek dochází často aţ za několik měsíců, někdy dokonce za několik let, 

coţ můţe pro samotné věřitele znamenat problém s aktuální platební schopností. Malou 

náplastí pro věřitele je moţnost tvorby zákonné opravné poloţky k řádně přihlášené 

pohledávce.
35

 Tato poloţka je dočasná a věřitel si jejím vytvořením sníţí základ daně, 

ale vytvořit ji můţe aţ po prohlášení konkursu. Protoţe je opravná poloţka dočasná, 

při částečném splacení pohledávky se její výše o tuto částku poníţí a zbytek si věřitel převede 

v účetnictví do nákladů. Pokud věřitel svou pohledávku řádně a v čas nepřihlásí, přichází 

o moţnost tvorby opravné poloţky a následného odpisu neuhrazené části. Vytvoření opravné 

poloţky rovněţ není moţné u pohledávek, které je moţno řešit započtením, coţ je logické 

vzhledem k tomu, ţe k započtené pohledávce vzniká plnohodnotné protiplnění. Započtení 

pohledávek je moţné aţ po rozhodnutí o úpadku a v případě, ţe je pohledávka řádně 

přihlášená. Přihlášením pohledávky se zastavuje její promlčecí doba. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení trvají do skončení celého řízení, 

pokud nebude dluţníkův úpadek řešen oddluţením plněním splátkového kalendáře nebo 

reorganizací. U reorganizace zanikají schválením reorganizačního plánu.
36

 

 

2.3.2 Účinky zahájení řízení na dlužníka 

Jako ochrana dluţníkova majetku před ním samotným funguje omezení nakládání 

s majetkovou podstatou.
37

 Dluţník má povinnost po zahájení řízení zdrţet se nakládání 

se svým majetkem, co se týče podstatných změn. Omezení se týká veškerých úkonů, jimiţ 

dluţník sníţí svůj majetek k pozdějšímu uspokojení věřitelů. Do omezení se nezahrnují běţné 

úkony k provozování podniku. V případě podání insolvenčního návrhu na podnik, který je 

v provozu, můţe dále obvykle hospodařit, nesmí však sniţovat hodnotu svého majetku. Pokud 

                                                
35 Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, § 8 a následující. 
36 Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 109 odst. 5. 
37 Tamtéţ, § 111. 
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soud nevydá předběţné opatření vedoucí k většímu omezení nakládání s majetkem, má 

dluţník povinnost pokračovat ve vedení účetnictví aţ do rozhodnutí o úpadku.
38

 

Omezením nakládání s majetkovou podstatou je spjato s neúčinnost právních úkonů.
39

 

Obecně se jedná o právní úkony, kterými dluţník zkrátil moţné uspokojení věřitelů. V těchto 

případech můţe insolvenční správce podat odpůrčí ţalobu, při rozhodnutí o podání odpůrčí 

ţaloby věřitelským výborem je povinen podat ji vţdy.
40

 Ţalobu pro neplatnost právního 

úkonu můţe podat kterýkoliv zúčastněný subjekt insolvenčního řízení, vyjma dluţníka bez 

dispozičního oprávnění. Osoby, které měly z těchto úkonů prospěch, jsou povinny vydat 

plnění do majetkové podstaty a insolvenční správce jim poté vydá původní protiplnění, jestli 

je v majetkové podstatě rozpoznatelné. V praxi to můţe vypadat například takto: dluţník před 

zahájením insovlenčního řízení prodá svůj dům za nepřiměřeně nízkou cenu svému synovi. 

Poté podá insolvenční návrh s domněním, ţe řízení bude probíhat formou oddluţení plněním 

splátkového kalendáře. Insolvenční správce zjistí, ţe se takto zbavil svého domu a ţe věřitelé 

by zpeněţením tohoto majetku obdrţeli více peněz, neţ ze splátkového kalendáře. Podá tedy 

odpůrčí ţalobu a soud rozhodne v jeho prospěch. Syn musí vydat dům zpět do otcova 

majetku. Protoţe synovo plnění není v majetkové podstatě otce rozpoznatelné (coţ je právě 

případ peněz
41

), nedostane zpět peníze, za které dům koupil, ale je automaticky přihlášen 

mezi věřitele. Syn tak přijde o dům i o část investovaných peněz. 

Za krácení, poškození nebo zvýhodnění věřitele je dluţník trestně odpovědný. Pokud 

činem, který vede ke zmíněným stavům, způsobí věřiteli škodu velkého rozsahu nebo úpadek, 

můţe být odsouzen k odnětí svobody podle trestního zákoníku.
42

 Kromě účinků na majetek je 

insolvenční řízení spojeno i s trestní odpovědností.
 43

 

 

2.3.3 Faktické důsledky vyhlášení insolvenčního řízení na dlužníka 

Mimo zákonné účinky insolvenčního řízení pociťuje dluţník důsledky zveřejnění 

informace o podání insolvenčního návrhu i v běţném obchodním styku. Vyhlášení 

insolvenčního řízení můţe způsobit existenční problémy i předtím zdravému podniku. Podání 

                                                
38 BŘEZINOVÁ, Hana. Ekonomické aspekty insolvenčního zákona: účetnictví jako základní zdroj informací pro 

insolvenční řízení, 2009, 200 s. 
39 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 231–243. 
40 Tamtéţ § 239. 
41 RICHTER, T. Insolvenční právo. 2008, 427 s. 
42 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník § 222, § 223. 
43 Judikatura: NS ČR sp. zn. 5 Tdo 459/2010 ze dne 25. 8. 2010, 

NS ČR sp. zn. 5 Tdo 658/2010 ze dne 11. 8. 2010, 

NS ČR sp. zn. 5 Tdo 724/2010 ze dne 28. 7. 2010. 
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návrhu je jasný signál, ţe společnost má finanční potíţe. Pokud se podnik objeví 

v insolvenčním rejstříku, je důvodné očekávat, ţe brzy přestane existovat. Jeho odběratelé 

začnou váţně přemýšlet o tom, jestli je tento podnik schopen i v budoucnu produkovat stejný 

objem výrobků či sluţeb a hlavně v určené kvalitě. Proto například Chrysler, který měl 

v sedmdesátých letech opakované potíţe s financemi, nevyuţil k řešení finančních problémů 

insolvenční řízení, coţ bylo způsobeno právě obavou ze ztráty ochoty zákazníků kupovat 

jejich vozy.
44

 I stálí odběratelé se začnou ohlíţet po novém dodavateli, jelikoţ počítají 

s moţností, ţe dodavatel, který je v insolvenci, brzy přestane produkovat, a proto s ním 

ukončí spolupráci. Dluţník se tak dostane do ještě větších finančních problémů, protoţe jeho 

peněţní toky utrpí ztráty na příjmové straně a najít nové odběratele je v této situaci velice 

těţké, ne-li nemoţné. 

Pohled dodavatelů na podnik vedený v insolvenčním rejstříku je ještě drtivější. 

Dodavatelé budou stěţí ochotni poskytovat běţný obchodní úvěr, tedy zboţí na běţně splatné 

faktury, podniku, jenţ je v insolvenci, protoţe je pravděpodobné, ţe plnění za tyto dodávky 

nikdy nenastane, nebo v lepším případě jen částečně. Neţ riskovat ztráty a vlastní platební 

neschopnost, je lepší změnit odběratele. Dluţník se tak ocitne bez ţivota důleţitých vstupů. 

A není-li vstupů, není výstupů.  I přes případný zájem o jeho výrobky je podnik bez materiálu 

k výrobě a následně bez finančních prostředků předurčen k likvidaci. Pokud je zdravé jádro 

podniku a zájem o produkci stále trvá, je jedinou záchranou reorganizace. 

Ze strany finanční je vyhlášení insolvenčního řízení pro podnik likvidační. Nejen ţe je 

ohroţena samotná výroba, ale nedostane se mu ani potřebné finanční injekce, která by ještě 

podnik mohla zachránit. Finanční ústav totiţ upadajícímu podniku peníze z jasných důvodů 

nepůjčí. Jako v předchozích obchodních vztazích i zde je důvodný předpoklad, ţe je tato 

peněţní investice velmi riziková a z pohledu finančního ústavu zbytečná. Samotné formuláře 

ţádosti o úvěr obsahují prohlášení ţadatele, ţe se nenachází v konkursu a ţe není vedený 

v insolvenčním rejstříku. Navíc banky a jiné finanční instituce před vyřízením úvěru ţadatele 

prověřují a zjistit informaci o tom, ţe je ţadatel v insolvenci, je otázkou několika sekund. 

Podnik vedený v insolvenčním řízení nemá téměř ţádnou šanci takto získat finanční 

prostředky. 

Zdravému podniku bez finančních potíţí nezbývá, neţ řádně plnit své závazky, nebo je 

v případě problémů řešit ještě před vyhlášením úpadku. Poté uţ není cesty zpět. Ţe se dá 

vyhnout insolvenčnímu řízení, i kdyţ uţ je podán řádný návrh na jeho zahájení, dokládá 

                                                
44 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo, c.d., 2008, 427 s. 
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usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. února 2009. VS Olomouc potvrzuje, 

ţe dluţník od okamţiku, kdy nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, 

se musí zdrţet nakládání s majetkem podle § 111 insolvenčního zákona, ale zároveň rozhodl, 

ţe zaplacení pohledávky věřiteli, který návrh podal, není nedovolené zvýhodňování jednoho 

věřitele na úkor ostatních věřitelů.
45

 Takto se ještě dá na poslední chvíli vyhnout 

insolvenčnímu řízení. Na druhou stranu je moţnost podání insolvenčního návrhu pro některé 

věřitele příleţitostí, jak se snadno a rychle domoci splacení svých pohledávek. Pokud existuje 

i druhý věřitel s pohledávkou 30 dní po lhůtě splatnosti, můţe podat insolvenční návrh 

a dluţník nemá jinou moţnost, neţ ji okamţitě splatit, pokud nechce podstoupit některý 

ze způsobů řešení úpadku, nebo vznik účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení. 

Můţe se však stát, ţe dluţník zaplatí onomu druhému věřiteli a insolvenční návrh bude 

zamítnut pro nedodrţení podmínky mnohosti věřitelů, tak jako se stalo v případě dluţníka 

Miloslava L. ze Šumperka. Insolvenční návrh jednoho z věřitelů byl zamítnut, protoţe během 

zkoumání úpadku dluţník všechny ostatní splatné pohledávky uhradil.
46

 Je nutno podotknout, 

ţe se věřitel úspěšně odvolal, ale z důvodu jiných postoupených pohledávek. Spor je sloţitější 

a stále pokračuje, ale úhrada věřitelům během řízení do úpadku nebyla soudy rozhodnuta jako 

neúčinná. Příslušný insolvenční soud, který ve věci rozhodoval, se opřel právě o výše 

zmíněný judikát VS Olomouc. Moţnosti vydobýt si pohledávku pomocí podání insolvenčního 

návrhu se ale dá i zneuţít. Především větší firmy raději zaplatí i spornou pohledávku, neţ aby 

si o nich v insolvenčním rejstříku mohl kaţdý přečíst, ţe s nimi bylo zahájeno insolvenční 

řízení. Jako obranu proti účelovým podáním insolvenčních návrhů zákon umoţňuje takto 

poškozeným nárokovat odškodné po podateli neoprávněných návrhů.
47

 

Informace o moţném úpadku můţe kromě zrušení obchodních styků vyvolat tzv. run
48

 

na majetek dluţníka. Původně stabilní podnik se tak skutečně dostane do úpadku a při 

zahájení insolvenčního řízení jiţ nebude co zpeněţovat. Typické jsou runy na banku, které 

v České republice několikrát proběhly v devadesátých letech. Před pobočkami bank 

ohroţované úpadkem se tvořili fronty vkladatelů, kteří poţadovali vyplacení svých vkladů, jeţ 

jsou splatné na poţádání. Názorným příkladem je britská hypoteční banka Northen Rock, 

která byla ohroţena insolvencí v roce 2007. Co se pak stane s bankou, potaţmo podnikem, je 

                                                
45 PACHL, Lukáš. Insolvenční…,c. d. (Usnesení VS Olomouc čj 2 VSOL 185/2008-A-78 ve věci sp. zn. KSBR 

24 INS 1634/2008). 2011, s. 134-135. 
46 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK. Usnesení KS Ostrava, pobočka v Olomouci ze dne 3. 8. 2011, čj. KSOL 10 INS 
1804/2011-A25. In: Justice.cz [online], 2011. 
47 OTTO, Pavel. Michal Ţiţlavský: U nových insolvencí je riziko krádeţí a zpronevěr minimální. In: E15.cz 

[online], 2010. 
48 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo, c.d., 2008, 427 s. 
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zřejmé – nemá takové mnoţství hotovostních finančních prostředků, poţadavky k vyplacení 

vkladů, či závazků v případě podniku, nebude schopna plnit a informace o úpadku se stane 

skutečností. Věřitelé se splatnými pohledávkami jsou tedy hrozbou i pro podnik, jenţ není 

v úpadku. Zveřejnění informace o moţném úpadku pak nastartuje run na jeho majetek a tím je 

odsouzen k zániku.
49

 

 

2.4 Účinky insolvenčního řízení po úpadku 

Insolvenční řízení po úpadku je jiţ spojeno se způsobem jeho řešení, tedy oddluţením, 

konkursem nebo reorganizací. U konkursu přetrvávají účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení, které nastaly ještě před vyhlášením úpadku, pokud zákon nestanoví 

jinak. Naopak u reorganizace končí a nastávají nové účinky spojené se schválením 

reorganizačního plánu. Reorganizací je řešen úpadek dluţníků v České republice ve velmi 

malém počtu, od účinnosti insolvenčního zákona do konce roku 2011, tedy během prvních 

čtyř let, bylo v ČR schváleno 33 reorganizačních plánů (viz Příloha 1), coţ je vzhledem 

k celkovému počtu ostatních způsobů řešení úpadku zanedbatelná část. Kaţdý reorganizační 

plán je navíc individuální, nebudeme se tudíţ tímto způsobem řešení úpadku dále zabývat. 

Pro konkurs stále platí účinky před jeho prohlášením a k tomu nastávají další. Mezi 

nové účinky, které by nás v souvislosti se zahájením insolvenčního řízení mohly zajímat, patří 

zejména skutečnost, ţe je úpadci ustanoven insolvenční správce, který přebírá veškeré 

dispoziční oprávnění úpadce k majetkové podstatě. Dále se nesplatné pohledávky proti 

dluţníku se stávají splatnými, aby mohly být přihlášeny. 

Všechny následné kroky vedou k co nejefektivnějšímu postupu při uspokojování 

věřitelů. Probíhá lhůta k přihlašování pohledávek, které ještě nebyly přihlášeny, zpravidla 

třicetidenní. Insolvenční správce je poté přezkoumá, zda jsou oprávněné. Na konci 

konkursního řízení výnos zpeněţení rozdělí mezi věřitele podle zákona. 

U oddluţení formou zpeněţení majetku se postupuje obdobně jako při konkursu 

a co se týče majetkové podstaty, nastávají stejné účinky. Rozdíl vzniká u oddluţení 

splátkovým kalendářem. Omezení dispozičních oprávnění dluţníka se ruší a tyto nepřechází 

na insovlenčního správce, nýbrţ je nabývá zpět dluţník. S příjmy, které získá, musí naloţit 

podle zákona. V praxi to znamená, ţe zaměstnavatel dluţníka provede odvody na pojistné 

a daně, vypočtenou částku, která se sráţí z příjmů k uspokojování věřitelů, pošle 

                                                
49 Judikatura: NS ČR č. j. 29 NSČR 13/2011-A-17 ze dne 27. 10. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 78 INS 

11575/2010. 
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insolvenčnímu správci a zbytek náleţí dluţníku. Po pěti letech řádného splácení, nebo 

po splacení všech přihlášených pohledávek, insolvenční řízení končí a dluţník můţe poţádat 

o prominutí zbývajících dluhů. Tím všechny ostatní závazky zanikají.
50

 

  

                                                
50 Judikatura: MS Praha sp. zn. 36 Co 13/2011 ze dne 13. 6. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 77 INS 597/2009,  

NS ČR sp. zn. 29 Cdo 1688/2011 ze dne 31. 5. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 76 INS 8711/2009, 

NS ČR sp. zn. 20 Cdo 4397/2008 ze dne 20. 10. 2010 ve věci sp. zn. MSPH 88 INS 1847/2008. 
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3 Komunikace spojená se zahájením insolvenčního řízení 

V samotném začátku celého procesu probíhá mezi zúčastněnými subjekty 

insolvenčního řízení nejvíc komunikace, kdy se rozhoduje, jestli se vůbec dluţník nachází 

v úpadku, jakým způsobem bude řízení provedeno, zda a jaký majetek dluţník má, popřípadě 

jaká je výše jeho příjmů, v jaké výši a jakého druhu jsou jeho závazky, do kdy mohou věřitelé 

přihlašovat své pohledávky a zda je přihlásili oprávněně a ve správné výši a spousta dalších 

úkonů, které by bez komunikace nebyly moţné provádět. 

Komunikace v rámci insolvenčního řízení je převáţně písemná. Přestoţe jsou 

dokumenty a písemnosti v jednotlivých řízeních obdobné a se stejnými náleţitostmi, jen málo 

jich je standardizováno. Na jednotném formuláři musí být podány návrh na povolení 

oddluţení, přihláška pohledávky, hlasovací lístek a popření pohledávky přihlášeným 

věřitelem. Formuláře řízení urychlují a zefektivňují, podání na formulářích jsou přehlednější, 

protoţe subjekty, které s nimi dále pracují, vědí, kde ve formuláři mají potřebnou informaci 

hledat. I pro veřejnost by bylo snadnější orientovat se ve standardizovaných formulářích, neţ 

v nepřehledných podáních, které je kaţdé jinak zpracované. Příkladem snahy o zpřehlednění 

komunikace v rámci insolvenčního řízení je Krajský soud v Ostravě, jenţ na svých 

internetových stránkách zveřejnil některé další vzory k určitým podáním. Insolvenční správci 

tak vědí, jakým způsobem mají daný dokument zpracovat, soud a jiné subjekty v něm 

snadněji hledají potřebné informace a stávají se přehlednějšími i pro veřejnost.
51

 

 

3.1 Distribuce písemností 

Insolvenční řízení je veřejné, veškeré dokumenty příslušný soud zveřejňuje 

v insolvenčním rejstříku dostupném na internetovém portálu Ministerstva spravedlnosti 

Justice.cz
52

. Výrazně zjednodušuje komunikaci mezi jednotlivými subjekty, práci 

insolvenčního soudu a šetří náklady na distribuci informací. Zároveň zajišťuje průhlednost 

celého řízení. Kdyby měl insolvenční soud obesílat jednotlivě všechny zúčastněné, 

insolvenční řízení by trvalo nepředstavitelně dlouho. Například v konkursu společnosti 

Sazka, a. s. je přihlášeno přes dva tisíce věřitelů, coţ by znamenalo poslat přes dva tisíce 

dopisů při kaţdém rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiné písemnosti. Pro 

                                                
51 PACHL, Lukáš. Standardizace a elektronizace insolvenční řízení zefektivní. Konkursní noviny [online], 2011. 
52 Internetová adresa insolvenčního rejstříku: https://isir.justice.cz. 
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zjednodušení a funkčnost celého procesu existuje veřejně přístupný insolvenční rejstřík 

a zákon jeho funkci formalizuje v paragrafu 71, ve kterém ustanovuje takovéto zveřejnění 

výše zmíněných písemností jako tzv. doručení vyhláškou, čímţ se povaţuje kaţdá informace 

za doručenou všem účastníkům řízení. Kromě internetového portálu insolvenční soud 

písemnosti vyvěšuje současně na úřední desce.
53

 Zákon také dovoluje moţnost insolvenčnímu 

soudu zveřejnit písemnosti prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. 

Některé písemnosti podléhají zvláštnímu způsobu doručení,
54

 coţ znamená, ţe jsou 

doručovány zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Písemnost doručuje insolvenční soud 

zvlášť následujícím osobám: 

 dluţníku, 

 insolvenčnímu správci, 

 věřitelskému výboru, 

 osobám, o jejichţ podání insolvenční soud rozhoduje (insolvenčnímu 

navrhovateli, přihlašovateli přihlášky pohledávky), 

 osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.
55

 

Distributorem některých dokumentů je insolvenční správce, jenţ můţe vyuţít 

poštovních sluţeb, kdy je třeba doklad o doručení adresátovi, nebo doručit písemnost osobně, 

kdy má postavení soudního doručovatele, nebo prostřednictvím sítě či sluţbou elektronických 

komunikací. O doručení písemnosti můţe poţádat insolvenční soud teprve, nepodaří-li se mu 

ji doručit ţádným z těchto způsobů.
56

 Samostatně zní toto opatření poněkud zbytečně, protoţe 

výčet teoreticky obsahuje všechny moţné způsoby doručení. Soud je samozřejmě opakovaně 

provádět nebude. Logicky se nabízí spojitost s paragrafem 80 insolvenčního zákona, který 

nabízí řešení situace nezastiţení adresáta, čehoţ insolvenční soud vyuţije – opětovné doručení 

vyhláškou. Vyvěsí dokument znovu na úřední desku a zveřejní jej v insolvenčním rejstříku 

s označením osoby, které měl být doručen. Tím se má dokument za doručený. 

K doručení písemnosti určené pro insolvenčního správce pouţije insolvenční soud 

přednostně datové schránky, není-li moţné ji doručit tímto způsobem, předá ji doručujícímu 

orgánu k doručení na správcovu adresu. U věřitelského výboru se postupuje totoţně.  

 

 

                                                
53 Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 72, § 73. 
54 Tamtéţ, § 75. 
55 JUSTICE.CZ, Insolvenční zákon – doručování v insolvenčním řízení. In: Justice.cz [online]. 
56 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon…, c.d., 2008, s. 928. 
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Doručujícími orgány podle Občanského soudního řádu jsou: 

 soudní doručovatelé, 

 orgány Justiční stráţe, 

 soudní exekutoři, 

 provozovatelé poštovních sluţeb.
57

 

Pro zvláštní případy stanovuje Občanský soudní řád jako doručující orgány také osoby 

uvedené v paragrafu 48 odst. 2. Těmi se však zabývat nebudeme. 

Historie kaţdého případu v insolvenčním rejstříku je pro přehlednost rozdělena do pěti 

oddílů. Oddíl A tvoří dokumenty týkající se projednávání insolvenčního návrhu do vydání 

rozhodnutí o úpadku, nebo do vydání jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu, včetně 

případného rozhodování o opravných prostředcích a opakovaného rozhodování 

o insolvenčním návrhu. V oddíle B jsou zveřejňovány dokumenty po rozhodnutí o úpadku, 

není-li stanoveno, ţe patří do některého z následujících. Oddíl C slouţí pro vkládání informací 

o jednotlivých incidenčních sporech. Kaţdý spor má své číslo, číslují se vzestupně od 1 

za písmenem C (C1, C2, …). Do oddílu D jsou zařazovány dokumenty pomocné procesní 

povahy bez přímé souvislosti s rozhodovací činností, např. záznamy o nahlíţení do spisu, 

dotazy na stav řízení, ţádosti o vyznačení doloţky právní moci na rozhodnutí apod. 

V případě, ţe existují pochybnosti o zařazení dokumentu do tohoto oddílu, zařadí jej 

insolvenční soud do oddílu B. Pátý a poslední je oddíl P, do něhoţ jsou vkládány přihlášky 

pohledávek včetně ostatních dokumentů s nimi spojenými, např. doplnění přihlášky, zpětvzetí 

přihlášené pohledávky, usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky aj. Kaţdá jednotlivá 

přihláška pohledávky má společně s dokumenty s ní spojenými své číslo,
58

 jeţ je sloţeno 

z písmena P a číslice (P1, P2, …).
59

 

 

3.2 Subjekty, mezi kterými komunikace probíhá 

Komunikace v rámci insolvenčního řízení neprobíhá pouze mezi přímo zúčastněnými 

subjekty, ale především v ověřovací fázi i s jinými subjekty, které mají, nebo mohou mít 

souvislost s řízením, především s dluţníkovým majetkem. 

Mezi základní subjekty zúčastněné na insolvenčním řízení můţeme zahrnout: 

                                                
57 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, § 48 odst. 1. 
58 KOZÁK, Jan a Lukáš PACHL. Insolvenční zákon: Nová právní úprava úpadkového práva v ČR. In: Česká 

advokátní komora [online], 2008. 
59 Judikatura: ÚS ČR č. j. I. ÚS 2451/10-1 ze dne 16. 12. 2010 ve věci sp. zn. KSOS 34 INS 5331/2010. 
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 dluţníka, 

 věřitele, 

 insolvenční soud, 

 insolvenčního správce. 

Tyto základní subjekty řízení dále komunikují s institucemi a ostatními subjekty, 

především při potřebě součinnosti. Jsou to zejména: 

 subjekty potřebné k součinnosti při dohledávání majetku, 

 jednatel, popř. likvidátor dluţníka (v případě právnické osoby), 

 věřitelský výbor, zástupce věřitelů, 

 subjekty uvedené v paragrafu 102 insolvenčního zákona. 

Do skupiny subjektů potřebných k součinnosti při dohledávání majetku patří 

především Katastrální úřad, Úřad práce, Magistrát města, vybrané banky (KB, Česká 

spořitelna, ČSOB, GE Money Bank aj.), vybrané stavební spořitelny (Českomoravská 

stavební spořitelna, Modrá pyramida aj.). 

Do skupiny podle paragrafu 102 patří finanční úřad a celní úřad, v jehoţ obvodu má 

dluţník sídlo (popř. bydliště), krajská pobočka Úřadu práce, příslušná okresní správa 

sociálního zabezpečení, obecný soud dluţníka, orgán, u kterého probíhá řízení o výkon 

rozhodnutí nebo exekuce (soud, správce daně, soudní exekutor) a Česká národní banka 

(původně Komise pro cenné papíry). Okruh těchto orgánů a institucí je zvolen účelně. 

S co nejmenší administrativní zátěţí vynaloţenou na splnění této informační povinnosti má 

insolvenční soud zajistit, aby nedocházelo ke zmenšení majetkové podstaty neúmyslnými 

a těţko napravitelnými zásahy provedenými orgány mimo insolvenční řízení. Proto je důleţité 

vyrozumět především ty orgány, u kterých insolvenční soud ví o probíhajícím výkonu 

rozhodnutí nebo exekuci z insolvenčního návrhu. Obecný soud dluţníka je informován také 

proto, aby u něj uţ neprobíhaly ţádné spory vedené proti dluţníku.
60

 Všechny soudní spory 

proti dluţníku řeší insolvenční soud, coţ je spojeno s účinky zahájení insolvenčního řízení.  

 

                                                
60 ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA. Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva. In: Česká advokátní 

komora [online], 77 s. 
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3.3 Komunikace před rozhodnutím o úpadku 

Při zahajování řízení probíhá nejvíc komunikace mezi dluţníkem a insolvenčním 

soudem, pokud insolvenční návrh podává věřitel, tak i s tímto věřitelem. 

Jestliţe podává dluţník insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddluţení 

splňující všechny náleţitosti, řízení do úpadku můţe být uzavřeno během dvou nebo tří týdnů 

a komunikace je jednoduchá. Při podání neúplného návrhu s následným doplňováním, nebo 

při úpadku právnické osoby, můţe trvat několik měsíců, popřípadě i víc neţ rok. 

 Nejdůleţitějším prvkem komunikace v insolvenčním řízení je insolvenční návrh, 

protoţe bez něj by samotné řízení nebylo moţné zahájit. 

 

3.3.1 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 

Prvním krokem k zahájení řízení je podání insolvenčního návrhu. Pro fyzické osoby, 

které chtějí úpadek řešit oddluţením, je podmínkou podat insolvenční návrh současně 

s návrhem na povolení oddluţení na formuláři, který je volně staţitelný z internetového 

portálu Justice.cz. Pro ostatní insolvenční návrhy formuláře neexistují, zákon nestandardizuje 

jejich podání, navrhovatelé jej tedy můţou podat v různé podobě, musí však obsahovat 

všechny náleţitosti.
61

 Důleţitou podmínkou při podávání návrhu jak věřitelského, 

tak dluţnického, je opatření úředně ověřeným podpisem či zaručeným elektronickým 

podpisem, jinak se k němu nepřihlíţí. Insolvenční návrh nelze podat anonymně především 

kvůli tomu, aby nevznikala účelná řízení, která by měla za cíl znevýhodnit podnik, proti 

kterému bylo neopodstatněné insolvenční řízení zahájeno. V případě anonymity by nešlo 

vymáhat případnou škodu po podateli.
62

 

Insolvenční návrh se zasílá na adresu příslušného soudu. Tím je Krajský soud v místě 

bydliště dluţníka v případě fyzické osoby, v případě osoby právnické Krajský soud v místě 

statutárního sídla. Pokud je návrh podán u nesprávného soudu, tento soud jej přepošle soudu 

příslušnému. Dokud návrh nedojde k věcně příslušnému soudu, insolvenční řízení není 

zahájeno. V případě, ţe je návrh poslán místně nepříslušnému Krajskému soudu nebo 

Městskému soudu v Praze, tento soud můţe vydat vyhlášku o zahájení řízení a přeposlat 

návrh místo příslušnému soudu. Komunikace v rámci insolvenčního řízení tedy můţe 

za jistých podmínek probíhat i mezi soudy. 

                                                
61 Obsah insolvenčního návrhu a jeho náleţitosti viz zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), § 103–106, obsah a náleţitosti návrhu na povolení oddluţení viz tamtéţ § 389–392. 
62 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon…, c.d., 2008, s. 928.  
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Návrh na řešení úpadku dluţníka oddluţením je oprávněn podat pouze dluţník. 

Insolvenční návrh věřitele obsahující návrh na povolení oddluţení by soud musel zamítnout 

pro nedostatek aktivní legitimace.
63

 

V rámci vyplňování insolvenčního návrhu můţe dojít k další komunikaci. Podavatel 

návrhu si jej můţe nechat vypracovat jinou osobou, především právníkem či specializovanou 

společností. Nejlepší řešení je vyhledat právníka, protoţe mnoho společností, které se 

zabývají pomocí dluţníkům, a tedy i vyplňováním insolvenčních návrhů za úplatu, nedokáţe 

lidem v nouzi skutečně pomoci. Podle právníka, jenţ se insolvenčními návrhy také zabývá, 

mají někteří klienti špatné zkušenosti se společnostmi, které jim nabízely pomoc. Zaplatili 

několikatisícové sumy a výsledek nebyl ţádný, pouze přišli o další peníze. Podobnou 

zkušenost má i Lukáš H. z Ostravy. Nejmenované společnosti zaplatil deset tisíc s tím, ţe mu 

pomůţe vyřešit problém se splácením dluhů. Jediným skutečným výsledkem však byla 

tabulka věřitelů s vyčíslením jejich pohledávek. Dokonce se jiţ objevují i reklamy na tyto 

společnosti, zatím pouze ve formě billboardů a letáků. Nabízejí své sluţby lidem ve špatné 

finanční situaci, přesto, ţe ve své nabídce mají formální chyby. Jednou z takových společností 

je Vanderberg Group s. r. o., která po Ostravě nechala roznést letáčky s nabídkou finančních 

sluţeb a na druhé straně nabízí fyzickým osobám oddluţení. Jiţ samotný fakt, ţe „za loňský 

rok úspěšně oddluţila 97 procent svých klientů“ je lţivý, protoţe tato společnost nikoho 

oddluţit nemůţe, maximálně můţe vypracovat návrh na povolení oddluţení. A tvrzení, ţe je 

oddluţila za loňský rok, vyvolává v případných klientech pocit, ţe za jeden rok budou bez 

dluhů. Oddluţení, jak jiţ bylo výše zmíněno, trvá pět let, pokud dříve během této doby 

dluţník nesplatí všechny své závazky. Svým tvrzením se však dostává do role odborníka. 

Podmínka minimálně dvou dluhů je také nepřesná, protoţe dluţník pro naplnění úpadku musí 

mít minimálně dva věřitele. Nabídka „splatíte do 30% svých dluhů“ je opět mylná. Třicet 

procent je minimální hranice, kterou musí dluţník při splácení překročit, aby bylo oddluţení 

vůbec povoleno. A ještě mají ve svém výroku gramatickou chybu (správně je 30 %). Uţ jen 

z rozboru těchto persvazivních prostředků je moţné usoudit, ţe pomoc od podobné 

společnosti nemusí dopadnout podle dluţníkových představ. 

Další komunikace ve spojitosti s podáním insolvenčního návrhu vzniká při dokládání 

příloh. Přílohy v podstatě slouţí pro zjištění úpadku, ale pokud podává návrh dluţník, má 

povinnost je přiloţit spolu s insolvenčním návrhem. Pokud tak neučiní, soud ho během 7 dnů 

                                                
63 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon…, c.d., 2008, 928 s. 
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vyzve k doplnění návrhu.
64

 K přílohám patří především seznam závazků a seznam dluţníkova 

majetku s uvedením pořizovací ceny a ceny současné, u nemovitostí se zajišťovacím právem 

je třeba ocenění znalcem. Je téměř nezbytné, aby si dluţník ponechal písemnosti 

z komunikace s věřiteli k vyčíslení současné výše dluhů, hlavně smlouvu o úvěru, či jinou 

smlouvu dokládající vznik závazku a alespoň listinu obsahující údaj o datu poslední splátky 

a výši současného dluhu. Jestliţe bude jasné, ţe dluţník poţadující oddluţení nedokáţe splatit 

ani třicet procent svých závazků během pěti let, musí zaţádat věřitele o souhlas s plněním 

niţším. Bude mu stačit souhlas prosté většiny věřitelů podle výše jejich pohledávek. Tento 

souhlas musí připojit k návrhu na oddluţení jako přílohu. Další osobou, která můţe vstoupit 

do komunikace v rámci vyřizování insolvenčního návrhu, je dárce. Kdyţ chce fyzická osoba 

řešit úpadek oddluţením a nedosáhne na poţadovaných třicet procent a věřitelé jí nepovolí 

niţší plnění, můţe vyuţít pravidelného měsíčního daru od jakékoliv jiné osoby. S tou musí 

sepsat darovací smlouvu a tu rovněţ připojit k insolvenčnímu návrhu jako přílohu. 

Všechny podpisy na insolvenčním návrhu musí být úředně ověřeny. Podpis dluţníka, 

popřípadě i podpisy věřitelů při dohodě o niţším plnění, spoludluţníka či ručitele, v případě 

nevypořádaného společného majetku i podpis manţela či manţelky. Návštěvy právníka se tak 

dluţník nakonec stejně nevyhne. 

Insolvenční návrh se zasílá příslušnému Krajskému soudu nebo Městskému soudu 

v Praze v zákonem stanoveném počtu stejnopisů tak, aby jeden zůstal insolvenčnímu soudu 

a kaţdý, komu se doručuje, dostal jeden stejnopis. Poměrně sloţitá interpretace skutečnosti, 

ţe se návrh doručuje pouze insolvenčnímu soudu, a pokud je navrhovatel některý z věřitelů, 

pak i dluţníku.
65

 To znamená, ţe dluţník zasílá soudu jedno, věřitel dvě vyhotovení 

insolvenčního návrhu. 

Můţe se stát, ţe před rozhodnutím o úpadku podá další věřitel jiný insolvenční návrh 

na téhoţ dluţníka. V takovém případě se tento věřitel povaţuje za dalšího insolvenčního 

navrhovatele. Nový insolvenční návrh nemá zvláštní účinek, ale pokud uţ bylo rozhodnuto 

o původním návrhu a rozhodnutí ještě nenabylo právní moci, můţe proti němu přistupitel 

podat odvolání, a to i v situaci, kdy podal další insolvenční návrh po vydání rozhodnutí 

o původním návrhu.
66

 V praxi to můţe vypadat tak, ţe případný přistupitel počká s podáním 

svého insolvenčního návrhu aţ pokud soud zamítne původní návrh, a následně podá odvolání. 

                                                
64 Zákon č. 182/2006 sb. o úpadku a způsobech…, c.d., § 393. 
65 Tamtéţ, § 103 odst. 3 a 4. 
66 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon…, c.d., 2008, 928 s. 
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Můţe však návrh podat i dříve, čímţ přispěje k zjišťování úpadku dluţníka, zároveň si 

přihlásí svou pohledávku a o moţnost opravného prostředku samozřejmě nepřijde. 

Podmínka mnohosti věřitelů u definice úpadku nemá význam v tom, ţe věřitelský 

insolvenční návrh musí podat společně více osob. Úspěšný návrh na zahájení insolvenčního 

řízení můţe podat kterýkoliv z věřitelů se splatnou pohledávkou vůči dluţníkovi. Jeho 

povinností je přitom navrhnout doklady k osvědčení existence své splatné pohledávky, uvést 

další známé věřitele dluţníka a zároveň podat soudu informace svědčící o úpadku dluţníka.
67

 

Podat návrh na zahájení insolvenčního řízení z důvodu předluţení prakticky není 

schopen věřitel, protoţe by musel znát aktuální a úplnou ekonomickou situaci dluţníka. 

Z toho vyplývá, ţe by musel mít přístup k jeho účetnictví, coţ přesahuje věřitelovy moţnosti. 

Proto má být insolvenční návrh kvůli předluţení podáván dluţníkem. Je asi nesmyslné jako 

věřitel uvaţovat o komunikaci s dluţníkem o jeho ekonomické situaci, navíc poţadovat 

po něm nahlédnutí do účetnictví. Nejspíš neexistuje dluţník, který by k něčemu podobnému 

přistoupil. 

V praxi se však stává, ţe neţ dluţník podá insolvenční návrh z důvodu předluţení, 

není v jeho aktivech jiţ ţádný majetek, nebo jej dokonce předběhne některý z věřitelů 

podáním návrhu z důvodu insolvence. Od 1. 1. 2012 sice existuje uţ i odpovědnost vedení 

podniků za opoţděné podání insolvenčního návrhu z důvodu úpadku předluţením, ale před 

tímto datem stihlo mnoho manaţerů prohospodařit majetek podniku a vyhnout se trestu. 

Příkladem můţe být situace společnosti Bravis CZ, jeţ mimo jiné podnikala v oblasti 

stavebnictví. Vedení společnosti, tvořené jednatelem Robertem Š., opakovaně nevyplácelo 

zaměstnancům mzdy v plné výši. Práce ubývalo a celá záleţitost skončila podáním 

insolvenčního návrhu dvěma zaměstnanci. Dne 16. 3. 2011 soud zahájil insolvenční řízení. 

Insolvenční správce však zjistil pouze dva bankovní účty se zůstatkem Kč 0,-, a dále ţádný 

jiný majetek.
68

 Účetnictví společnosti bylo ztraceno, Robert Š. totiţ přestal být k 1. 3. 2011 

jednatelem společnosti a tvrdil, ţe veškeré materiály předal novému jednateli. Ten vypověděl, 

ţe od bývalého jednatele ţádné doklady nedostal. Zajímavým zjištěním pro zúčastněné 

v řízení bylo, jak nový jednatel přišel ke svému postu. V protokolu o prohlášení majetku 

konaném u Krajského soudu v Ostravě dne 18. srpna 2011 stojí (upraveno): „V restauraci 

označované jako Box jsem byl osloven v březnu letošního roku panem Robertem Š., 

zda nechci práci. Nabídka zněla na podnikání v kopáčských pracích… Jednání trvalo 

                                                
67 KOZÁK, Jan a kol. Insolvenční zákon…, c.d., 2008, 928 s. 
68 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK. Soupis majetkové podstaty dluţníka Bravis CZ ze dne 23. 6. 2011, čj. KSOS 36 

INS 4278/2011. In: Justice.cz. [online], 2011. 
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asi hodinu, podepsal jsem nějaké papíry, dostal jsem 1 000,- Kč, a tím byla věc vyřízena. 

Zpětně hodnotím, ţe jsem asi naletěl…“ Z následujícího textu vyplývá, ţe nový jednatel 

společnosti neumí číst a chodil jen do první třídy.
69

 I takovýmto způsobem můţe vzniknout 

právoplatný jednatel společnosti. Komunikace v tomto případě je velice omezena. Případ 

skončil zrušením konkursu pro nedostatek majetku. 

Insolvenční návrh můţe vzít navrhovatel zpět, dokud není rozhodnuto o úpadku. 

Věřitel, který vzal návrh zpět, jej můţe znovu podat pro stejnou pohledávku za šest měsíců 

od zpětvzetí návrhu. Vezme-li dluţník návrh na povolení oddluţení zpět, nemůţe jej podat 

znovu.
70

 

Insolvenční návrh je zahajujícím dokumentem insolvenčního řízení a úvodní 

komunikací mezi navrhovatelem a insolvenčním soudem. Bez tohoto návrhu není moţné 

řízení zahájit, proto je nezbytnou součástí komunikace stojící na samém počátku celého 

procesu insolvenčního řízení. Důleţitým prvkem doplňujícím insolvenční návrh jsou přílohy, 

které mají prokázat úpadek dluţníka. Jsou to převáţně dokumenty z dřívější komunikace mezi 

věřitelem a dluţníkem a dokazují vznik závazků, které dluţník neplní.
71

 

 

3.3.2 Informování o zahájení insolvenčního řízení 

Informaci o zahájení insolvenčního řízení zveřejňuje insolvenční soud vyhláškou 

do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Vyhláška kromě zákonných údajů podle 

paragrafu 101 insolvenčního zákona obsahuje zpravidla výzvu věřitelům k přihlašování 

pohledávek a výzvu věřitelům, aby nahlásili majetek dluţníka, pokud je jim nějaký majetek 

znám. Vydání vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení má především informativní charakter 

a neznamená nemoţnost dluţníka disponovat s majetkem náleţejícího do majetkové 

podstaty.
72

 Věřitelé, stejně jako ostatní účastníci řízení, nejsou o zahájení řízení osobně 

informováni. Jsou tedy v nevýhodě oproti podavateli návrhu a dluţníku, kteří jsou v zahájení 

                                                
69 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK. Protokol o prohlášení majetku Bravis CZ ze dne 18. 8. 2011, čj. KSOS 36 INS 

4278/2011. In: Justice.cz [online], 2011, s. 1. Citovaná část zkrácena a upravena. 
70 POHL, Tomáš. Základní principy…, c.d., 2007, s. 19–37. 
71 Judikatura: NS ČR sp. zn. 29 NSČR 13/2009 ze dne 31. 3. 2011, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 20/2009-B-32 ze dne 31. 3. 2011 ve věci sp. zn. KSPH 39 INS 4221/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 41/2010-A-73 ze dne 22. 12. 2010 ve věci sp. zn. KSPA 48 INS 6820/2009, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 51/2011-B-73 ze dne 27. 9. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 59 INS 13320/2010, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 23/2010-A-18 ze dne 22. 9. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 76 INS 1833/2010, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 22/2009-A-21 ze dne 20. 5. 2010 ve věci sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 
NS ČR č. j. 29 NSČR 30/2009-A-64 ze dne 29. 4. 2010 ve věci sp. zn. KSPH 37 INS 4935/2008, 

NS ČR sp. zn. 29 NSČR 32/2009 ze dne 28. 1. 2010 ve věci sp. zn. KSOS 38 INS 803/2009, 
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řízení zapojeni, a tudíţ o něm jiţ vědí, i oproti státním orgánům a úřadům, jeţ informuje soud 

přímo.
73

 Výčet těchto subjektů je obsaţen v kapitole 3.2. Věřitelům tak nezbývá, neţ sledovat 

insolvenční rejstřík. 

Problém se sledováním insolvenčního rejstříku vyřešili provozovatelé programů 

pro monitoring insolvenčního rejstříku. Podniky uţ nemusí pravidelně lustrovat v rejstříku 

a hledat, zda se jejich dluţníci nacházejí v insolvenčním řízení a bát se, ţe nepřihlásí svou 

pohledávku včas, nebo jestli obchodují s podnikem, který uţ dlouho nebude schopen splácet 

své závazky. Takovýchto programů existuje celá řada, jedním z nich je iDomino. Sluţba 

funguje tak, ţe si zákazník, samozřejmě za úplatu, pořídí program provozovatele s přístupem 

do internetové databáze. V programu si zadá identifikační čísla svých obchodních partnerů, 

jeţ si přeje hlídat. To je vše. Pokud se některý z partnerů ocitne v insolvenčním rejstříku, 

program mu pomocí internetové sluţby bude postupně hlásit všechny změny, a dokonce mu 

můţe doručit i dokumenty zveřejňované v insolvenčním rejstříku. Dluţníci tedy i přes to, 

ţe věřitelé nejsou o zahájení řízení informováni, nemohou spoléhat, ţe se jejich věřitelé o své 

pohledávky nepřihlásí, obzvlášť jedná-li se o větší podniky nebo finanční instituce.
74

 

 

3.3.3 Základní komunikace před rozhodnutím o úpadku 

Fáze zjišťování úpadku dluţníka insolvenčním soudem můţe v ideálním případě trvat i 

pouhé dva týdny. Pokud je insolvenční návrh úplný a během řízení před úpadkem nevznikají 

spory, je tato fáze rychlá a v podstatě mnoho komunikace nezahrnuje. V opačném případě je 

komunikace poměrně hodně. 

Insolvenční návrh je podán, insolvenční soud vydal vyhlášku o zahájení insolvenčního 

řízení a začíná proces, kdy soud zjišťuje, zda je dluţník skutečně v úpadku a zda má 

v insolvenčním řízení vůbec smysl pokračovat.  

Nejrychlejší řízení před úpadkem bývá zpravidla spojeno s návrhem na povolení 

oddluţení. Vzorovým příkladem je úpadek Petra S. z Horní Suché,
75

 u nějţ řízení před 

úpadkem trvalo pouhých jedenáct dní a komunikace byla prostá a základní. Dne 14. září 2009 

podal dluţnický insolvenční návrh s návrhem na povolení oddluţení. Insolvenční soud 

zároveň s návrhem zveřejnil vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení. V ní vyzval věřitele, 
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aby začali přihlašovat své pohledávky. Účinky této výzvy trvají do rozhodnutí o úpadku, 

ve kterém soud určí poslední termín přihlašování pohledávek. Text vyhlášky je prostý 

a krátký, nezaplnil ani jednu stranu formátu A4. Kromě výzvy věřitelům obsahuje informaci 

o zahájení řízení a tom, ţe účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají od okamţiku 

zveřejnění vyhlášky.
76

 Zvláštním způsobem, tedy v písemném vyhotovení prostřednictvím 

doručovatele, se vyhláška doručuje dluţníku a podateli návrhu. Protoţe je to v tomto případě 

jedna a táţ osoba, zasílá se pouze dluţníku. Zároveň měl soud neprodleně vyrozumět orgány 

uvedené v paragrafu 102 insolvenčního zákona (viz kapitola 3.2) kvůli součinnosti. Informace 

o tom, které subjekty vyrozuměl, se nezveřejňuje. Z insolvenčního návrhu dluţníka je patrné, 

ţe nemá ţádné vykonatelné závazky, z okruhu subjektů, jeţ je třeba informovat, tedy 

vypadávají orgány pro výkon rozhodnutí nebo exekuci. Po jedenácti dnech od podání 

insolvenčního návrhu vydal insolvenční soud usnesení o úpadku spojené s povolením 

oddluţení a zároveň opatření o určení osoby správce. Opatření obsahuje jedinou informaci, 

kdo je ustanoven insolvenčním správcem. Je důvodné předpokládat, ţe toto opatření soud 

zasílá zvláštním způsobem ustanovenému správci a dluţníku. V usnesení o úpadku spojené 

s povolením oddluţení soud rozhodl v osmi bodech, coţ je obvyklý obsah těchto usnesení 

podle insolvenčního zákona.
77

 První bod obsahuje výrok, ţe se zjišťuje úpadek. Po logické 

stránce je výrok nepřesný, protoţe úpadek uţ zjištěn byl, jinak by soud nemohl vydat 

povolení oddluţení. Nabízí se vysvětlení, ţe úpadek nebyl popřen a není vyloučeno, 

ţe v dalším průběhu soud dojde k závěru, ţe úpadek u dluţníka nenastal. V kaţdém případě 

s usnesením se pojí účinky rozhodnutí o úpadku a následného způsobu jeho řešení. Informace 

o způsobu řešení úpadku je obsaţena v bodě třetím, v případě dluţníka Petra S. soud 

stanovuje řešení úpadku oddluţením. Bod druhý nepřináší nové informace, osoba správce je 

známa uţ z předešlého dokumentu. Ve čtvrtém bodě soud vyzývá věřitele k přihlašování 

pohledávek. Stejnou výzvu obsahovala vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, nová výzva 

však navíc obsahuje konečný časový limit, do kdy je moţno pohledávky přihlašovat. 

U oddluţení je to obecně třicet dní od účinnosti rozhodnutí o úpadku. Následující bod je určen 

pro věřitele se zajištěním, kde jsou vyzváni, aby informovali insolvenčního správce o svých 

zajišťovacích právech, coţ mohou učinit v rámci přihlášky pohledávky. Bod číslo šest 

obsahuje informaci pro osoby, jeţ mají k úpadci závazky. Od okamţiku účinnosti prohlášení 

úpadku budou veškeré plnění poskytovat namísto úpadci insolvenčnímu správci, který je 
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následně rozdělí mezi přihlášené věřitele. V předposledním bodě dává insolvenční soud 

na vědomí všem zúčastněným, na kdy nařizuje přezkumné jednání a kde se bude konat. 

Bezprostředně po něm bývá zpravidla i schůze věřitelů. Obsahem sedmého bodu je 

i seznámení s předmětem této schůze. Posledním bodem je oznámení soudu, ţe účinky tohoto 

usnesení nastávají okamţikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Poslední část 

usnesení je poučení pro jednotlivé zúčastněné, především pro dluţníka a věřitele. Na závěr 

soud dává na vědomí, ţe nebude svá rozhodnutí zveřejňovat v hromadných sdělovacích 

prostředcích. 

Pod usnesením je interní sdělení pro kancelář soudce, komu a jak má být usnesení 

doručeno. Kromě zveřejnění v insolvenčním rejstříku a vyvěšení na úřední desce bylo podle 

tohoto záznamu zasláno zvláštním způsobem dluţníku a insolvenčnímu správci. Vyrozuměni 

prostřednictvím datové sítě, čímţ je myšleno doručení do datové schránky, byli podle místní 

příslušnosti finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení a okresní soud.
78

 

Ke komunikaci, jeţ probíhá na hranici řízení před úpadkem a řízení po úpadku, 

můţeme zařadit usnesení o přezkumném jednání, o schůzi věřitelů a usnesení o uloţení 

povinnosti insolvenčnímu správci. Někdy je insolvenční soud zveřejňuje aţ v rámci řízení 

po úpadku, ale protoţe jsou vydávány ve stejný den jako usnesení o úpadku a někdy dokonce 

v rámci jednoho dokumentu, popřípadě je totoţný dokument zveřejněn několikrát pod jiným 

označením, jako v případě zmíněného řízení Petra S., budeme je chápat jako komunikaci 

před úpadkem. 

O vydání rozhodnutí o úpadku vyrozumí soud podle insolvenčního zákona 

prostřednictvím veřejné datové sítě (doručením do datové schránky): 

 orgán, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němţ je dluţník zapsán, 

 finanční úřad, 

 krajskou pobočku Úřadu práce, 

 okresní správu sociálního zabezpečení 

 obecný soud dluţníka 

 soud, správce daně, soudního exekutora nebo jiný orgán, u kterého probíhá 

řízení o nárocích týkajících se majetkové podstaty, 

 orgán nebo osobu, která vede veřejný či neveřejný seznam osvědčující 

vlastnictví dluţníka k majetkové podstatě nebo právo dluţníka náleţející 

do majetkové podstaty (zejména katastrální pracoviště, Notářskou komoru ČR 
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a Středisko cenných papírů, pokud je insolvenčnímu soudu známo, ţe evidují 

majetek dluţníka), 

 za určitých podmínek i Českou národní banku.
79

 

Rozhodnutí o úpadku doručí insolvenční soud zvláštním způsobem dluţníkovi, insolvenčnímu 

správci, insolvenčnímu navrhovateli a osobám, které přistoupily k řízení. Prvním dvěma 

jmenovaným doručuje do vlastních rukou. Jestliţe to soud povaţuje za vhodné, můţe 

rozhodnutí o úpadku doručit i věřitelům, kteří do té doby přihlásili své pohledávky.
80

 

Dokumenty spojené s vyhlášením úpadku jsou nejdůleţitějšími dokumenty 

a prostředky komunikace v rámci řízení do úpadku a jedny z nejdůleţitějších v celém 

insolvenčním řízení. Obsahují zásadní informace pro všechny zúčastněné subjekty a s jejich 

vydáním se pojí také vznik nových účinků. Původcem všech informací v těchto dokumentech 

je insolvenční soud, který jejich prostřednictvím komunikuje s ostatními subjekty a tím jim 

poskytuje důleţité informace ohledně budoucího vývoje celého řízení a jejich povinností.
81

 

 

3.3.4 Rozšířená komunikace před rozhodnutím o úpadku 

Do rozšířené komunikace můţeme zahrnout komunikaci, která se pojí k neúplným 

insolvenčním návrhům, sporům, odvoláním proti rozhodnutí insolvenčního soudu 

a k ostatním situacím spojených s řízením. V těchto případech vstupují do komunikace 

v rámci řízení do úpadku další subjekty, především Vrchní soud, k němuţ směřují odvolání 

proti zahájení insolvenčního řízení a věřitel, jenţ podal návrh na zahájení insolvenčního 

řízení. 

Příkladem takto rozšířené komunikace je insolvenční řízení Chytré ţidle, spol. s r. o.
82

 

Věřitelským návrhem zveřejněným 12. srpna 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení. Stejný 

den insolvenční soud ještě vydal úřední záznam, ve kterém zdůvodňuje zpoţdění zveřejnění 

návrhu a usnesení o zahájení insolvenčního řízení kvůli technickým důvodům. I tento krátký 

dokument o obsahu jedné věty má význam, protoţe informuje o tom, ţe insolvenční návrh byl 

podán dříve, neţ se podle hodiny a minuty zveřejnění v insolvenčním rejstříku 

dá předpokládat. Tudíţ i účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení začaly běţet dřív, 

neţ je na první pohled patrné. Dalším dokumentem je pověření věřitele k zastupování v řízení. 
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Bez potvrzené informace o zastupování by podatel návrhu nebyl k tomuto úkonu způsobilý, 

jelikoţ se neshoduje s věřitelem. Takto můţe jednat samostatně bez dílčích souhlasů věřitele. 

Formální komunikace mezi osobou s pověřením jednat za věřitele a věřitelem tímto odpadá. 

Dne 24. srpna insolvenční soud vydal usnesení, ve kterém vyzývá dluţníka ke komunikaci 

a vysvětlení bodů, týkajících se osvědčení o jeho úpadku, a také k předloţení seznamů jeho 

majetku, zaměstnanců a závazků.
83

 V podstatě je má vypracovat tak, jako při podávání 

dluţnického návrhu. Pokud by v řádné lhůtě, která běţně činí patnáct dní od doručení 

usnesení zvláštním způsobem, na výzvu soudu nereagoval, měl by soud za to, ţe dluţník není 

schopen plnit své závazky a nachází se v úpadku. Kromě zjištění informací o dluţníkovu 

majetku a zaměstnancích poskytuje tato výzva dluţníku moţnost, aby čelil podanému návrhu 

a prokázal, ţe se v úpadku nenachází. Je to moţnost odvrátit další běh insolvenčního řízení, 

jenţ by pravděpodobně měl za následek jeho zánik (v případě právnické osoby). Pokud by 

se jednalo o osobu fyzickou, nečinnost vůči této výzvě by znamenala kromě rozhodnutí 

o úpadku i volbu řešení úpadku konkursem. Současně můţe dluţník podat námitku proti 

tomu, aby soud rozhodoval o věřitelském návrhu bez jednání, čímţ docílí, ţe soud jednání 

o návrhu nařídí, a tak se dluţníku dostane další moţnosti čelit insolvenčnímu řízení. 

Následující den zveřejnil insolvenční soud výpis z katastru nemovitostí dluţníka. 

Pravděpodobně právě z výpisu z katastru nemovitostí přišel podatel návrhu na to, ţe dluţník 

můţe mít dalšího věřitele v podobě okresní správy sociálního zabezpečení, kteráţto má 

na stejný majetek dluţníka jako on zástavní právo. Proto ji podatel návrhu oslovil a následně 

se i dověděl o tom, ţe má skutečně dalšího věřitele se splatnou pohledávkou. K podání 

věřitelského insolvenčního návrhu je tedy většinou potřeba i komunikace mezi věřiteli, 

aby o sobě navzájem věděli a mohli této informace vyuţít k podání návrhu, který splňuje 

všechny formální poţadavky. Pokud podá insolvenční návrh pouze jeden z těchto věřitelů 

a druhého věřitele se splatnou pohledávkou vůči dluţníku pouze uvede, zašle insolvenční 

soud výzvu na adresu onoho uvedeného věřitele, aby informaci o existenci splatné 

pohledávky potvrdil a dokázal listinnými přílohami. Tato odpověď na výzvu soudu 

nenahrazuje přihlášku pohledávky, která musí být podána na předepsaném formuláři. Můţe se 

tedy stát, ţe úpadek bude zjištěn na základě pohledávky, která později nebude přihlášena 

a tedy ani uspokojena. Výzva obsahuje i poučení, ţe na dotaz soudu jsou všichni povinni 

reagovat, v tomto případě do deseti dnů od doručení, jinak jim hrozí pokuta ve výši 
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aţ padesáti tisíc korun.
84

 Okresní správa sociálního zabezpečení reagovala záhy a sdělením 

zaslaným následujícího dne potvrdila existenci splatné pohledávky. 

Na poslední chvíli odpověděl i dluţník a na základě svého vyjádření insolvenční soud 

posléze vydal předvolání k jednání o insolvenčním návrhu. Z vyjádření bylo patrné, ţe se 

dluţník snaţí špatnou finanční situaci řešit a ţe má majetek, o jehoţ zpeněţení usiluje 

a výtěţkem chce své závazky uhradit. Předvoláni byli dluţník a podatel insolvenčního návrhu, 

tedy věřitel Československá obchodní banka, a. s. Dle zákona je jasné, ţe oba předvolané 

soud obeslal dokumentem také zvláštním způsobem. Součástí předvolání je poučení 

o moţnosti úhrady nákladů na řízení protistranou, která neuspěje, a to i ve formě ušlého zisku 

či mzdy. K tomu je zapotřebí komunikace se zaměstnavatelem, jenţ zaměstnanci 

zúčastněnému na jednání potvrdí výši ušlé mzdy a pracovní dobu. 

Jednání proběhlo 9. listopadu a o tři dny později o něm informoval insolvenční soud 

v insolvenčním rejstříku. V protokolu o jednání stojí, ţe ke svému předešlému vyjádření 

dluţník připojil výpověď o své situaci v podnikání, která se podáním insolvenčního návrhu 

velmi zhoršila. Zahájení insolvenčního řízení mu zamezilo v prodeji nemovitého majetku, 

jehoţ uskutečněním se snaţil získat prostředky k úhradě závazků, a také došlo k výpovědi 

leasingových smluv a hlavně k výpovědi smlouvy jedním z důleţitých odběratelů. Vzhledem 

k těmto okolnostem dluţník uvedl, ţe se nachází v úpadku a není schopen svou situaci řešit.
85

 

Naplnily se tak faktické účinky zahájení insolvenčního řízení, jeţ jsou popsány v kapitole 

2.3.3. Samotná informace o zahájení řízení dokonala úpadek dluţníka, který byl ještě 

před jejím zveřejněním teoreticky schopen úpadek odvrátit. 

Po dvou týdnech insolvenční soud došel k předvídatelnému závěru, ţe se dluţník 

skutečně nachází v úpadku. Vydal usnesení o úpadku a dokumenty s ním spojené, jeţ jsou 

popsány v předešlé kapitole.  

V běţném případě tímto řízení do úpadku končí a začíná řízení po úpadku. Dluţník 

však podal proti rozhodnutí o úpadku včas odvolání, protoţe se mu podařilo najít kupce 

k nemovitosti, jejímţ zpeněţením by byl schopen své závazky uhradit. Vedle rozeběhnutí 

řízení po úpadku pokračuje řízení do úpadku, kde se nyní řeší odvolání. Odvolání se zasílá 

Vrchnímu soudu v Olomouci, avšak prostřednictvím insolvenčního soudu, který o úpadku 

rozhodoval. Dluţník tak odvolání zasílá na adresu insolvenčního soudu a v hlavičce uvede 

Vrchní soud jako příjemce písemnosti. Insolvenční soud následně odvolání zašle 

                                                
84 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK. Výzva KS Ostrava ze dne 24. 8. 2010, čj. KSOS 34 INS 9158/2010. In: 

Justice.cz [online], 2010. 
85 INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK. Protokol o jednání konaném u KS Ostrava dne 9. 11. 2010, čj. KSOS 34 INS 
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do Olomouce. Jednatel dluţníka Chytré ţidle podal neúplné odvolání, soud jej proto vyzval 

k doplnění návrhu. V následujícím měsíci insolvenční soud předal spis Vrchnímu soudu 

a zároveň informoval, ţe dluţník návrh nedoplnil. Následně byla zveřejněna informace 

o převzetí případu. Přestoţe nebylo odvolání doplněno a nebylo podáno podle poučení, 

Vrchní soud nařídil jednání o odvolání dluţníka a předvolání odeslal zvlášť podateli návrhu 

a dluţníku. Následující týden 28. února 2011 věřitel zaslal vyjádření odvolacímu soudu, 

v němţ uvedl, ţe je odvolání neodůvodněné a navrhuje napadené rozhodnutí potvrdit. 

Zároveň se omlouvá za neúčast na jednání a navrhl, aby soud rozhodl za jeho neúčasti. 

Na jednání se nakonec nedostavil ani jednatel dluţníka, za nepřítomnosti obou stran potvrdil 

odvolací soud výrok soudu prvního stupně. Odvolání bylo neúspěšné. Vrchní soud ještě ten 

samý den vydal zkrácené rozhodnutí o odvolání. Všechny dokumenty jsou dostupné 

v insolvenčním rejstříku. V úplném rozhodnutí o odvolání doslova stojí: „Ani tvrzení 

dluţníka, ţe můţe prodejem nemovitostí získat peněţní prostředky k úhradě svých závazků, 

však nemá na správnost napadeného usnesení ţádný vliv. Ke skutečnostem, které nastaly 

nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně o úpadku, se v odvolacím řízení 

nepřihlíţí.“
86

 Z toho můţeme usoudit, ţe po vydání rozhodnutí o úpadku uţ není cesty zpět, 

pokud soud nerozhodl nesprávně. Následné kroky k odvrácení úpadku jsou neúčinné – 

o úpadku uţ bylo definitivně rozhodnuto a nedá se změnit. Rozhodnutí Vrchní soud zaslal 

soudu insolvenčnímu s přílohou jednoho originálu a sedmi kopií. Insolvenční soud tudíţ bude 

tyto kopie dále rozesílat, a to dluţníku, věřiteli, jenţ podal insolvenční návrh a orgánům podle 

paragrafu 102 insolvenčního zákona. Přesto, ţe usnesení o úpadku nabylo právní moci 

v bodech o úpadku a o prohlášení konkursu aţ s rozhodnutím odvolacího soudu, tedy 8. 4. 

2011, řízení po úpadku běţelo uţ od prvního usnesení z 26. 11. 2010. 

Na uvedeném příkladu úpadku dluţníka Chytré ţidle spol. s r. o. bylo ukázáno, ţe při 

věřitelském insolvenčním návrhu vzniká další komunikace. Kromě podatele návrhu soud 

komunikuje i s dluţníkem, zákon však myslí i na situaci, kdy dluţník nekomunikuje. V tom 

případě je úpadek automaticky potvrzen. Do komunikace vstupuje i druhý věřitel, který je 

v návrhu označen kvůli dokázání naplnění podmínky mnohosti věřitelů. Insolvenční soud jej 

dotazuje ohledně pohledávky, zda skutečně existuje a zda je splatná. Takto oslovený věřitel je 

povinen se soudem spolupracovat, jinak mu hrozí finanční pokuta. Jednání o úpadku se koná 

fyzicky u soudu, avšak povinni k účasti jsou pouze insolvenční soud a insolvenční správce. 

Pokud se nedostaví navrhovatel ani dluţník, není to překáţkou v pokračování jednání a je 
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rozhodnuto za jejich nepřítomnosti. K insolvenčnímu návrhu se dluţník můţe vyjádřit také 

písemně, a to před jednáním o úpadku. Pokud se dluţník proti rozhodnutí o úpadku odvolá, 

tak jako ve zmíněném případě Chytré ţidle spol. s r. o., řízení do úpadku se prodluţuje, i kdyţ 

uţ začíná řízení po úpadku. V tomto případě chvíli probíhají současně, dokud nerozhodne 

odvolací soud. Odvolacím soudem v insolvenčním řízení je Vrchní soud v Olomouci 

a podáním odvolání vstupuje do komunikace. Vrchní soud zpočátku komunikuje 

s insolvenčním soudem, jenţ ho seznámí s případem, poté komunikuje s podatelem návrhu 

a dluţníkem. Ti se k odvolání mohou vyjádřit písemně, vyjádření uţ zasílají přímo Vrchnímu 

soudu. Obvykle bývá nařízeno jednání, které není podmíněno osobní účastí. Po rozhodnutí 

Vrchního soudu se případ vrací k insolvenčnímu soudu a řízení pokračuje, nebo je 

zastaveno.
87

 

 

3.4 Komunikace po rozhodnutí o úpadku 

Po rozhodnutí o úpadku uţ pro dluţníka není z insolvenčního řízení cesty zpět. 

Pomineme-li řešení úpadku reorganizací, kterou se zabývat nebudeme, celý proces uţ směřuje 

k jedinému cíli – získání co největšího objemu peněz z dluţníkova majetku k uspokojení 

závazků. Podle toho také vypadá komunikace, jeţ se uţ v podstatě zabývá pouze dluţníkovým 

majetkem, jak bude zpeněţen, který věřitel má jaké právo na uspokojení svých pohledávek 

a v jaké výši. V této fázi spolupracují také věřitelé mezi sebou, protoţe kromě zajištěných 

věřitelů, jeţ obdrţí plnění za pohledávku zpeněţením majetku slouţícího k zajištění této 

pohledávky, jsou pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojovány v poměru k celkovému 

objemu dluţníkových závazků nezajištěných věřitelů. Spolupráce věřitelů spočívá především 

v tom, ţe zvolí věřitelský výbor, nebo v případě nepatrného konkursu zástupce věřitelů, 

s kterým bude během insolvenčního řízení komunikovat insolvenční správce.  

Insolvenční soud, který byl v řízení před úpadkem tvůrcem téměř všech komunikátů, 

na začátku řízení po úpadku ještě vydává důleţité dokumenty, ale po zahájení procesu 

zpeněţování majetku se stává především adresátem a doručené písemnosti zveřejňuje 

v insolvenčním rejstříku. Jeho hlavní funkcí je dohlíţet na řádný průběh řízení, jinak do něj uţ 

prakticky nezasahuje. Výjimkou je situace, kdy je insolvenční soud zástupcem věřitelů. 
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3.4.5 Insolvenční správce 

V řízení po úpadku do komunikace vstupuje nová osoba, nejdůleţitější v této části 

řízení, a tou je insolvenční správce. Téměř veškerá komunikace probíhá skrze správce, jedná 

s dluţníkem, věřiteli, věřitelským výborem či zástupcem věřitelů, insolvenčním soudem 

a také se subjekty, které podají proti dluţníku odpůrčí ţalobu, protoţe ve všech sporech musí 

být podle insolvenčního zákona jednou stranou insolvenční správce. Pokud chce tedy nějaký 

subjekt podat ţalobu proti dluţníku, uvede jako ţalovaného insolvenčního správce dluţníka. 

Postavení insolvenčního správce je v celku logické, protoţe se svou činností stará o provedení 

řešení úpadku a co největšího uspokojení věřitelů. Motivací pro co nejvyšší uspokojení 

věřitelů je pro správce jeho odměna, která je počítána z celkového objemu zpeněţení 

majetkové podstaty. Čím více financí získá zpeněţením majetku, tím vyšší odměnu dostane. 

Výjimku tvoří oddluţení plněním splátkového kalendáře, kdy je výše odměny pevně 

stanovena. 

Komunikace při způsobu řešení úpadku konkursem a oddluţením se v podstatě mnoho 

neliší. U oddluţení je situace samozřejmě jednodušší, protoţe klasickým dluţníkem je fyzická 

osoba – nepodnikatel. Odpadá tudíţ oproti úpadku právnické osoby – podnikatele otázka 

účetnictví, zaměstnanců, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, nájmů výrobních 

a skladovacích prostor a jiných otázek spojených s podnikáním. V konkursu je pro zachování 

co největšího objemu majetkové podstaty, respektive omezení nákladů, a tím i ztrát ze 

zpeněţení majetkové podstaty, důleţitá co nejrychlejší reakce insolvenčního správce 

a okamţité zahájení komunikace s dluţníkem. Ten by měl na základě součinnosti správci 

neprodleně po vyzvání předat všechny dokumenty, které ohledně svého provozu ze zákona 

vydává, přijímá a archivuje. Podle těchto dokumentů insolvenční správce rozhoduje, jaké 

budou další kroky s ohledem na co nejniţší náklady celého řízení. Kontakt na dluţníka 

insolvenční správce získá z prohlášení o ustanovení správce, jeţ obdrţí od insolvenčního 

soudu. Oslovení dluţníka na tuto adresu bývá někdy problém, protoţe dluţník uţ ve svém 

bývalém sídle nemusí být k zastiţení. Nejspolehlivější cesta je oslovit právního zástupce 

dluţníka, pokud nějakého má. 

Ve stejný den, kdy insolvenční soud vydává rozhodnutí o úpadku, zasílá 

insolvenčnímu správci usnesení, ve kterém mu ukládá povinnosti spojené se zahájením řízení 

po úpadku. V prvé řadě ho vyzývá, aby přezkoumal přihlášené pohledávky. Do určeného data 

insolvenčním soudem mu musí přezkoumané pohledávky odevzdat na formuláři, který je ke 

staţení na internetovém portálu Justice.cz. Přihlašováním pohledávek se budeme zabývat 
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v následující kapitole. Dále soud vyzývá správce, aby uvedl, kdy a kde budou moci účastníci 

řízení nahlíţet do seznamu pohledávek. V případě řešení dluţníkova úpadku oddluţením soud 

správci ukládá povinnost, aby při zjištění překáţek, které brání oddluţení, je neprodleně 

nahlásil insolvenčímu soudu. Zároveň má zjistit dluţníkovu majetkovou situaci. Dluţník sice 

uvádí v přílohách insolvenčního návrhu seznam majetku včetně svých pohledávek a součástí 

tohoto seznamu je i vyjádření, ţe je úplný a správný, insolvenční správce má přesto povinnost 

ověřit, jaký majetek dluţník ve skutečnosti má. Tuto povinnost splní dotazy příslušným 

úřadům a institucím, jeţ jsou povinny insolvenčnímu správci v rámci součinnosti údaje 

o dluţníku poskytnout. Jsou to především: 

 Katastrální úřad, 

 Úřad práce, 

 Magistrát města, 

 vybrané banky, 

 vybrané stavební spořitelny. 

Podle odpovědí oslovených institucí sestaví seznam majetku, který předloţí 

insolvenčnímu soudu v rámci zprávy o stavu řízení. Odpovědi takto dotazovaných institucí se 

v insolvenčním rejstříku zvlášť nezveřejňují, jsou součástí zprávy insolvenčního správce. 

Pokud správce zjistí majetek, na který uplatňuje práva třetí osoba, musí ji písemně vyrozumět 

a na její ţádost o tom vydat osvědčení. Třetí osoby, jeţ mají právo na majetek zahrnutý 

v majetkové podstatě dluţníka, mohou podat do třiceti dnů ţalobu na vyloučení tohoto 

majetku z majetkové podstaty, o čemţ je musí insolvenční správce poučit. Insolvenční 

správce musí dále podle pokynu soudu podat zprávu o dosavadní činnosti, která bude také 

předmětem jednání schůze věřitelů. Vyţádané zprávy a seznamy zasílá správce 

insolvenčnímu soudu, který je následně zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. 

V rámci řešení úpadku dluţníka – podnikatele konkursem má insolvenční správce 

další povinnosti spojené s ekonomickou stránkou podniku. Ve stejném datu jako výše 

zmíněné informace má soudu předloţit zprávu o hospodářské situaci dluţníka a vyjádřit se 

k moţnosti dalšího vyuţití dluţníkova podniku. Také soudu sdělí výši obratu dluţníka 

za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu. 

Insolvenční správce v rámci své činnosti během začátku řízení po úpadku komunikuje 

se všemi účastníky insolvenčního řízení. O svém jmenování správcem daného případu je 

informován insolvenčním soudem, čímţ začíná jeho působení v procesu. Poté uţ komunikuje 

s ostatními subjekty za dluţníka. V prvé řadě je v kontaktu se samotným dluţníkem, 
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při úpadku právnické osoby je tato komunikace z počátku velice důleţitá, aby celou situaci 

podchytil pokud moţno okamţitě a nedocházelo ke ztrátám z majetkové podstaty. S věřiteli 

komunikuje v ideálním případě aţ na schůzi věřitelů, pokud nedojde k popření pohledávky 

nebo výzvě k doplnění přihlášky. Důleţitá je také komunikace se subjekty, u kterých můţe 

být evidován případný majetek dluţníka. Na výzvu insolvenčního správce jsou povinny 

reagovat a poskytnout mu veškeré informace o dluţníkovi. Povinnost informovat 

insolvenčního správce má i třetí osoba s právem na majetek dluţníka, pokud jej chce uplatnit. 

Po skončení zjišťování předává insolvenční správce získané informace insolvenčnímu 

soudu, který je před přezkumným jednáním a schůzí věřitelů zveřejní v insolvenčním rejstříku 

s tím, ţe budou předmětem projednání. Protoţe je má insolvenčnímu soudu předloţit většinou 

do stejného data, bývají součástí jednoho dokumentu.
88

 

 

3.4.6 Přihlašování pohledávek 

Podmínkou pro moţné uspokojení pohledávky věřitele je její přihlášení řádně a včas. 

Doba k přihlašování pohledávek běţí od samotného zahájení insolvenčního řízení aţ do data 

určeného soudem, většinou třicet dní po vydání rozhodnutí o úpadku. Věřitel musí přihlásit 

pohledávku na formuláři, jenţ je ke staţení na internetovém portálu Justice.cz. Přihlášku 

zasílá ve dvojím vyhotovení insolvenčnímu soudu, ten ji přeposílá insolvenčnímu správci 

k přezkoumání a zároveň ji zveřejňuje v insolvenčním rejstříku v oddíle P – přihlášky. Pokud 

není přihláška pohledávky v pořádku, vyzve insolvenční správce věřitele k jejímu doplnění 

a současně jej poučí, jak má opravu a doplnění provést. Výzva se nezveřejňuje, věřitele stačí 

telefonicky upozornit, nebo mu ji můţe správce zaslat poštou. Věřitel zasílá doplnění 

přihlášky insolvenčnímu soudu, ten ji opět přepošle insolvenčnímu správci a zveřejní 

v insolvenčním rejstříku. Doplnění přihlášky uţ nemusí být podáno pomocí formuláře.  

Přihlášku pohledávky můţe věřitel kdykoliv během řízení vzít zpět. Insolvenční soud vezme 

zpětvzetí na vědomí rozhodnutím, které zvlášť zasílá věřiteli, dluţníku a insolvenčnímu 

správci. Pokud je přihláška podána po uplynutí propadné lhůty k přihlašování pohledávek, 

nebo ji věřitel na výzvu insolvenčního správce nedoplní, předloţí ji správce insolvenčnímu 

soudu k rozhodnutí o tom, ţe se k ní nebude přihlíţet. Odmítnutí přihlášky soud provádí 

                                                
88 Judikatura: VS Praha sp. zn. 3 VSPH 9/2011 ze dne 30. 5. 2011, 
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NS ČR č. j. 29 NSČR 32/2010-B-178 ze dne 29. 9. 2010 ve věci sp. zn. KSPA 48 INS 6473/2009, 

VS Praha č. j. 2 VSPH 91/2011-B-988 ze dne 11. 4. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 96 INS 714/2009. 
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usnesením, proti kterému je přípustné odvolání. Usnesení zasílá zvlášť věřiteli, dluţníku 

a insolvenčnímu správci. Právní mocí usnesení končí účast věřitele v řízení, jestliţe se 

odmítnutí vztahuje na celou přihlášku. O těchto účincích musí insolvenční soud věřitele 

výslovně poučit ve výrokové části, nikoliv v poučení, jak je běţné.
89

 

Insolvenční správce následně pohledávky přezkoumává co do pravosti a jejich výše 

a vyzve dluţníka, aby se k nim vyjádřil. Výzva k vyjádření se nezveřejňuje. Je-li u některé 

pohledávky nutné šetření, provede ho vyuţitím součinnosti orgánů, které jsou k tomu 

povinny. V tomto případě dochází k další komunikaci. Seznam přihlášených pohledávek 

insolvenční správce zasílá soudu, který jej zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději 

patnáct dnů před konáním přezkumného jednání. V případě, ţe se jednání koná do patnácti 

dnů po konci lhůty k přihlašování pohledávek, zveřejní seznam nejméně tři dny před 

jednáním. Účastníci jednání jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu 

ještě před jeho zveřejněním, stejně tak do dokladů, na jejichţ základě byl sestaven. 

Právo popřít pohledávku má kromě insolvenčního správce i dluţník a přihlášení 

věřitelé.
90

 Věřitel popírá pohledávku písemně na formuláři ţalobou, kterou podává 

u insolvenčního soudu nejpozději tři dny před konáním přezkumného jednání.
91

 

 

3.4.7 Přezkumné jednání, schůze věřitelů 

Přezkoumání přihlášených pohledávek probíhá na přezkumném jednání, jeţ určil 

insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku. Předvolání k jednání soud doručuje dluţníku 

a insolvenčnímu správci do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich účasti. Informaci 

o případné změně místa či termínu konání jednání doručuje stejným způsobem a k tomu 

informuje i osoby uvedené v paragrafu 139 odstavci 1 insolvenčního zákona (jejich výčet v 

kapitole 3.3.3), pokud jsou přihlášenými věřiteli.
92

 

Při přezkumném jednání se insolvenční správce vyjadřuje k jednotlivým pohledávkám 

podle pořadí jejich přihlášení, k pohledávkám se můţe vyjádřit i dluţník. Věřitelé toto právo 

nemají, popřít pohledávku jiného věřitele mohli ţalobou podanou minimálně tři dny 

                                                
89 KOZÁK, Jan. Insolvenční zákon…, c.d., s. 237. 
90 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 192 odst. 1. 
91 Judikatura: MS Praha sp. zn. 54 Co 57/2011 ze dne 23. 3. 2011, 

VS Praha č. j. 1 VSPH 113/2011-A-41 ze dne 9. 6. 2011 ve věci sp. zn. KSPH 36 INS 8444/2010, 

VS Praha č. j. 3 VSPH 605/2010-P10-10 ze dne 30. 5. 2011 ve věci sp. zn. KSCB 25 INS 1903/2010, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 29/2009-A-108 ze dne 17. 2. 2011 ve věci sp. zn. KSOS 31 INS 3370/2008, 
NS ČR č. j. 29 NSČR 12/2009-P21-22 ze dne 31. 3. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 99 INS 3258/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 35/2009-P110-18 ze dne 27. 7. 2011 ve věci sp. zn. MSPH 59 INS 3730/2008, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 2/2010-P9-19 ze dne 26. 10. 2010 ve věci sp. zn. KSPA 56 INS 2581/2008. 
92 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 190 odst. 3. 
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před přezkumným jednáním. Výsledek přezkumu se zapisuje do seznamu přihlášených 

pohledávek, takto upravený seznam je zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Na popřenou část 

pohledávky se nepřihlíţí. Pokud je pohledávka popřena z více neţ padesáti procent, nepřihlíţí 

se na celou nezajištěnou pohledávku nebo na zajišťovací právo u pohledávky zajištěné 

z důvodů, které jsou popsány dále v kapitole. Proti popření pohledávky nebo její části můţe 

věřitel podat ţalobu na určení insolvenčním soudem, nejpozději do třiceti dnů ode dne konání 

jednání. Pokud tak neučiní, na popřenou pohledávku nebo její část se nepřihlíţí. Ţalobu 

věřitel podává proti insolvenčnímu správci. Nepřítomné věřitele, jejichţ nevykonatelná 

pohledávka byla popřena, insolvenční správce neprodleně vyrozumí o popření. Kopii 

vyrozumění zasílá insolvenčnímu soudu. Nepřítomní věřitelé s popřenou pohledávkou mají 

také právo podat proti popření ţalobu ve stejném termínu, jako přítomní věřitelé, termín 

k podání ţaloby však nesmí vypršet dřív, neţ patnáct dní od doručení vyrozumění o popření 

pohledávky. 

Schůze věřitelů se zpravidla koná bezprostředně po přezkumném jednání. Prvním 

bodem je přezkum hlasovacích práv přítomných věřitelů, kdy na kaţdou jednu korunu 

pohledávky připadá jeden hlas. K platnosti usnesení schůze věřitelů je zapotřebí prosté 

většiny hlasů. Hlasovat můţe i nepřítomný věřitel prostřednictvím hlasovacího lístku, který je 

opatřen ověřeným podpisem a doručený insolvenčnímu soudu nejpozději v den 

předcházejícím schůzi věřitelů.
93

 Někteří věřitelé za účelem ovládnutí schůze věřitelů vědomě 

přihlašují pohledávku ve větší výši, neţ je podloţena, čímţ mohou získat převahu hlasů, 

a zajistit tak sobě nebo osobám spřízněným postavení ve věřitelském výboru.
94

 Pokud 

insolvenční správce zjistí, ţe skutečná výše pohledávky je niţší neţ padesát procent 

z hodnoty, kterou uvedl věřitel, na přihlášenou nezajištěnou pohledávku se nepřihlíţí, 

v případě zajištěné pohledávky se nepřihlíţí na zajišťovací právo. Zároveň můţe insolvenční 

soud na návrh insolvenčního správce uloţit takovému věřiteli povinnost zaplatit částku 

ve prospěch majetkové podstaty, nebo ostatních věřitelů se zajištěním na stejný majetek, 

ne však vyšší neţ činí popřená část pohledávky.
95

 

Po poučení o hlasovacích právech insolvenční správce přednáší zprávu o své 

dosavadní činnosti, o hospodářské situaci dluţníka a informuje o majetku zapsaném 

v majetkové podstatě. Ke všem bodům se mohou přítomní věřitelé dotazovat. Dále se soud 

ptá, zda poţadují věřitelé změnu insolvenčního správce. Následuje hlasování o věřitelském 

                                                
93 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 50 odst. 2. 
94 HESOUN, Radomír. Zajištění pohledávky věřitelů a jejich uplatňování věřiteli v ZKV a IZ. In: Komora 

specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR [online], 2009, s. 8. 
95 Zákon č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech…, c.d., § 178, § 179. 
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výboru. Pokud je v řízení přihlášeno více neţ padesát věřitelů, ustanovuje se věřitelský výbor, 

který má nejméně tři a nejvíce sedm členů. Členové se volí přítomnými členy, volí se také 

zástupci členů věřitelského výboru. Není-li volba věřitelského výboru povinná, můţe schůze 

věřitelů zvolit zástupce věřitelů a jeho náhradníka, jeţ mají stejnou funkci jako věřitelský 

výbor. Zvolený věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů v insolvenčním řízení zastupují 

všechny věřitele a komunikují především s insolvenčním správcem. V případě řešení úpadku 

oddluţením ještě schůze věřitelů hlasuje o způsobu oddluţení, zda proběhne zpeněţením 

majetku nebo plněním splátkového kalendáře. V případě neúčasti ţádného z věřitelů o tom 

rozhoduje insolvenční soud. O přezkumném jednání a schůzi věřitelů vydává insolvenční 

soud protokol, který zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. 

Po schůzi věřitelů a přezkumném jednání je zahájení insolvenčního řízení dokončeno. 

Úpadek dluţníka je zjištěn, je stanoven způsob řešení úpadku, jsou přihlášeny pohledávky, 

dohledán majetek dluţníka, sestavena majetková podstata a zvolen věřitelský výbor nebo 

zástupce věřitelů, tedy prostředník mezi insolvenčním správcem a věřiteli. Od této chvíle má 

insolvenční soud spíše dohlédací funkci, coţ znamená, ţe pouze dohlíţí, zda řízení probíhá 

správně. Pokud tedy nedojde ke sporům, nebo ke vzniku překáţek řízení, které jsou soudu 

nahlášeny, insolvenční soud se do insolvenčího řízení dále výrazně nezapojuje. Nyní můţe 

začít samotný proces získávání prostředků z dluţníkova majetku či mzdy za účelem 

uspokojení pohledávek věřitelů.
96

 

 

 

  

                                                
96 Judikatura: NS ČR č. j. 5 Tdo 432/2011-24 ze dne 27. 4. 2011, 

NS ČR sp. zn. 29 Cdo 3582/2010 ze dne 20. 1. 2011 ve věci sp. zn. KSUL 43 INS 104/2008, 
NS ČR č. j. 29 NSČR 30/2010-B-34 ze dne 20. 1. 2011 ve věci sp. zn. KSBR 27 INS 3089/2009, 

VS Praha č. j. 1 VSPH 771/2009-B- ze dne 19. 1. 2010 ve věci sp. zn. KSPA 48 INS 1513/2009, 

NS ČR č. j. 29 NSČR 42/2010-P16-32 ze dne 30. srpna 2011 ve věci sp. zn. MSPH 89 INS 1186/2008, 

VS Olomouc sp. zn. 2 VSOL 366/2010 ze dne 1. 10. 2010 ve věci sp. zn. KSOS 13 INS 2847/2010. 
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4 Vliv insolvenčních řízení na makroekonomické 

souvislosti 

Insolvenční řízení je určeno dluţníkům, kteří nejsou schopni plnit své závazky. 

Ve většině případů tak dochází k tomu, ţe věřitelé nedostanou peněţní plnění v takové výši, 

v jaké mají nároky za dluţníkem. Pohledávky obecně jsou v tomto pohledu rizikovým 

majetkem, protoţe zpravidla vznikají na základě vydání určitého plnění nebo hodnoty, 

za kterou věřitel obdrţí pouze slib ve formě závazku, ţe za své plnění obdrţí v budoucnu 

protihodnotu od dluţníka. Věřitel tedy poskytne dluţníku úvěr, například obchodní, nebo 

finanční, čímţ svůj majetek v podstatě předá dluţníku, u finančního úvěru většinou se ziskem, 

a jedinou protihodnotou, kterou v tuto chvíli má, je pohledávka vůči tomuto dluţníku. Tím se 

prakticky zvýší objem finančního majetku, protoţe obě strany drţí za tuto transakci majetek. 

Rozdíl je v likviditě, dluţník s takto získaným majetkem můţe volně disponovat, zatímco 

věřitel je vázán na dluţníkovo plnění úvěru. Počet peněţní zásoby v ekonomice roste, jeden 

obnos je totiţ nyní na dvou stranách – u dluţníka ve formě peněz a u věřitele ve formě 

pohledávky k dluţníku, a obě formy mají svou hodnotu. Takto vzniká multiplikace peněz. 

Typickým příkladem je funkce finančních institucí. Banky na jedné straně peníze přijímají 

od subjektů, které si je k nim ukládají. Na straně druhé banky peníze půjčují. Toto se s jednou 

tisícikorunou můţe v oběhu stát hned několikrát, a díky tomu můţe stejnou část hodnoty 

bankovky vlastnit několik subjektů najednou (multiplikace peněz je omezena některými 

faktory, např. povinnými rezervami bank, čímţ se výše multiplikované částky sniţuje). Celý 

koloběh půjčování peněz a úvěrů je však zaloţen na jednom důleţitém předpokladu – plnění 

závazků. Existují mechanismy, které riziko nesplácení kompenzují, jako například různé 

druhy pojištění, rezervy bank nebo riziková prémie, jeţ bývá součástí výnosů z úvěru. 

Neplnění závazků je hrozbou globálního ekonomického úvěrového systému. Jestliţe jeden 

nebo více článků z dluhového řetězce nebude schopen své závazky plnit, jeho věřitel, tedy 

další článek řetězce, přijde o své budoucí finance a tím můţe být ohroţena jeho vlastní 

finanční likvidita. Takto můţe z několika nesplacených dluhů vzniknout ztráta mnoha 

subjektům a objem peněz v ekonomice se najednou prudce sníţí. 

Insolvenční řízení svědčí o platební neschopnosti dluţníka. Je tudíţ hrozbou 

pro věřitele, ale nadějí pro dluţníka, ţe se svých závazků zbaví, aniţ by na to měl prostředky. 

Jak se tedy na zákonné řešení úpadku dívat? Na insolvenční řízení je moţno nahlíţet 

negativně i pozitivně. Z pesimistického pohledu je moţností pro dluţníky legálně se 
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osvobodit od splacení závazků (pokud při úpadku nenaplní skutkovou podstatu trestného 

činu) na úkor věřitelů, kteří tak přijdou o část či celý nárok plynoucí z pohledávky, tedy 

o peníze. Z optimistického pohledu věřitelé dostanou alespoň část svých peněz, o které by 

za jiných okolností mohli přijít, pokud by se jim nepodařilo plnění za pohledávky získat jinou 

cestou. Dluţníci – fyzické osoby se po skončení insolvenčního řízení mohou plnohodnotně 

vrátit do ekonomicko-sociálních vztahů, stejně jako právnické osoby po reorganizaci, coţ je 

pro ekonomiku přínos. Je tedy důleţitý názor, jestli je insolvenční řízení ekonomicky výhodné 

a pro koho. 

 

4.5 Úpadek jako nebezpečí pro ekonomiku a tvorbu peněz 

U negativního pohledu na insolvenční řízení je třeba uvaţovat, ţe jiným postupem by 

věřitel dosáhl vyššího či úplného plnění své pohledávky, coţ odporuje důvodu vzniku 

insolvenčního zákona. Tím konceptu řešení úpadku podle insolvenčního zákona trochu 

škodíme, protoţe ve chvíli, kdy je proti dluţníku insolvenční řízení zahájeno, by uţ věřitel 

pravděpodobně od dluţníka vyšší uspokojení pohledávky nezískal. A kdyby insolvenční 

řízení neexistovalo, bankroty právnických i fyzických osob by se děly dále. Na stranu druhou 

při oddluţení fyzické osoby stačí dluţníku splatit minimálně třicet procent závazků a zbytek 

mu můţe být odpuštěn. Tento pohled je tedy spíš celkovým pohledem na úpadky subjektů 

a jejich vliv na makroekonomii, konkrétně na objem peněz v ekonomice.  

Asi hlavním makroekonomickým problémem v souvislosti s nesplácením závazků, 

který se projeví jako první, bude sníţení celkového objemu peněz v ekonomice. Peníze sice 

fyzicky nezmizí, kvůli multiplikaci peněz však klesne jejich „virtuální část“. Jako peníze, 

nebo taky peněţní agregáty, je označováno v širším smyslu cokoliv obecně přijímané jako 

prostředek směny.
97

 Peněţní agregáty se dělí na tři základní skupiny podle likvidity, čím je 

pojetí peněz širší, tím je likvidita niţší.
98

 Skupina M1 zahrnuje nejlikvidnější část peněz. Patří 

zde fyzické peníze, neboli hrubé peníze (bankovky a mince), vklady u bank bez výpovědní 

lhůty, cestovní šeky. Skupina M2 zahrnuje sloţky M1 plus méně likvidní spořicí účty 

a vklady s výpovědní lhůtou. Skupina M3 obsahuje ještě navíc ostatní nejméně likvidní 

finanční aktiva, jako jsou velké vklady s výpovědní lhůtou (nad sto tisíc dolarů) a smlouvy 

o zpětném odkupu.
99

 K finančním analýzám se nejčastěji vyuţívají hodnoty skupiny M2. 

                                                
97 SCHILLER, Bradley R. Makroekonomie dnes, 2004. 
98 PERNICA, Martin. Makroekonomie, 2011, 115 s. 
99 DORNBUSH, Rudiger a Stanley FISHER. Makroekonomie, 1994. 
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Peněţní zásoba v ekonomice není tvořená pouze bankovkami a mincemi (dále budeme 

pouţívat také souhrnné označení – hrubé peníze
100

), ale především zůstatky transakčních účtů 

neboli vklady. Pomineme poloţku cestovních šeků, která je zanedbatelná. Ukládáním oběţiva 

na bankovní účty vznikají vklady, banky
101

 tyto vklady dále pouţívají k peněţním transakcím, 

především k půjčkám a investicím. Posílají tak vloţené oběţivo dále, tím násobí 

či multiplikují celkovou peněţní zásobu. K bezhotovostnímu styku nejsou zapotřebí bankovky 

a mince, je vyuţito právě multiplikovaných peněz. Platby jsou čím dál častěji realizovány 

pomocí těchto „virtuálních“ peněz. Peníze se nedají násobit do nekonečna, protoţe 

multiplikaci omezuje výše povinných minimálních rezerv, které banky ukládají ve formě 

hrubých peněz. V ČR určuje výši povinných minimálních rezerv Česká národní banka. 

Z tohoto vztahu je odvozen peněţní multiplikátor, vzorec pro jednoduchý peněţní 

multiplikátor (pm) má tvar: 

 

   
102

 

mpr… výše minimálních povinných rezerv 

 

Slovně vyjádřeno: mnoţství uloţených peněţních jednotek, které můţe bankovní systém 

vytvořit z jedné jednotky přebytkových rezerv (vkladů sníţených o povinnou rezervu).
103

 

Kdyţ tento multiplikátor vynásobíme objemem hrubých peněz, dostaneme maximální 

moţnou celkovou peněţní zásobu. V České republice je aktuální výše minimální povinné 

rezervy dvě procenta, peněţní multiplikátor se tak rovná padesáti. To znamená, ţe tisíc korun 

oběţiva můţe vytvořit aţ padesát tisíc korun peněţní zásoby. Aţ padesát tisíc, protoţe 

multiplikace je ovlivněna také drţbou oběţiva subjekty. Ne všechny hrubé peníze se násobí, 

skutečná hodnota multiplikátoru je tudíţ mnohem niţší. Z obrázku Multiplikace peněz (viz 

Obr. 4.1) je patrné, ţe za předpokladu poptávky po úvěrech subjektů s nedostatkem peněţních 

prostředků, čím více budou ostatní subjekty vkládat své peněţní prostředky na účty bank, tím 

více poroste hodnota vkladů, které jsou kryté rezervami, tudíţ se budou hrubé peníze přelévat 

ze sloţky oběţiva do rezerv. Peněţní zásoba poroste oproti poklesu oběţiva v poměru 

                                                
100 Hrubé peníze jsou rozděleny na oběţivo a rezervy, vázané v bankách. Viz DORNBUSH, Rudiger a Stanley 

FISHER. Makroekonomie, 1994 (nepouţívají označení hrubé peníze, ale mocné peníze). 
101 Nejen banky jsou tvůrci peněz. Sektor tvorby peněz zahrnuje v České republice centrální banku, banky, fondy 
peněţního trhu a druţstevní záloţny, souhrnně nazývané měnové finanční instituce. Viz Česká národní banka. 

Měnová statistika. In: Česká národní banka [online], 2012. 
102 SCHILLER, Bradley R. Makroekonomie dnes, c.d., 2004. 
103 Tamtéţ. 



 

47 

 

peněţního multiplikátoru. V případě ČR přesun jedné jednotky oběţiva do rezerv bude 

znamenat nárůst peněţní zásoby aţ o padesát jednotek. Zjednodušeně ukázáno na příkladě: 

do oběhu se dostane nová tisícikorunová bankovka, např. tak, ţe stát odkoupí vládní obligaci. 

Nový majitel bankovky, tedy bývalý drţitel obligace, uloţí peníze v bance. První banka 

v multiplikačním procesu, která novou tisícikorunu přijímá, je označovaná jako banka první 

generace.
104

 Dvacet korun uloţí jako povinnou rezervu a 998 korun půjčí dalšímu subjektu. 

Příjemce peníze pouţije k nákupu nějakého statku a prodejce peníze opět uloţí v bance. Tato 

banka, označovaná jako banka druhé generace, nechá dvě procenta jako povinnou rezervu 

a zbytek opět půjčí, nebo investuje. Takto bude řetězec pokračovat, dokud bude existovat 

nějaká volná rezerva. Příklad, kdy je multiplikována celá tisícikoruna maximálním moţným 

počtem, je extrémní, protoţe tím by se celá částka přesunula do bankovních rezerv, mezi 

obyvateli by tak nezůstala ani korunová mince a veškerý další platební styk by probíhal 

bezhotovostně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V České republice bylo v měsíci lednu roku 2012 v peněţních agregátech oběţivo 

v hodnotě Kč 376,4 miliardy korun a jednodenní vklady ve výši Kč 1 784,1 miliardy korun, 

přičemţ hodnota M2 dosáhla 2 810,1 miliardy korun.
105

 Na běţných účtech měli Češi téměř 

pětkrát více peněţ, neţ bylo v oběhu bankovek a mincí. Většinu peněţní zásoby v České 

republice tvoří jednodenní vklady, Češi tedy velmi málo spoří. Oproti tomu ve Spojených 

státech amerických při hodnotě oběţiva 1 009,4 miliardy dolarů dosáhlo M2 ve stejném 

                                                
104 SAMUELSON, Paul S. a William D. NORDHAUS. Ekonomie, 1991. 
105 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Měnová statistika. In: Česká národní banka [online], 2012. 

Oběţivo 

Oběţivo 

Rezervy 

Vklady 

Hrubé peníze (oběţivo + rezervy) 

Peněţní zásoba 

(oběţivo + vklady) 

Zdroj: DORNBUSH, Rudiger a Stanley FISHER. Makroekonomie, 1994. Vlastní částečná 

úprava 2012. 

Obr. 4.1 Multiplikace peněz 
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období 9 765,4 miliardy dolarů, přičemţ největší sloţkou jsou spořicí účty, na kterých měli 

Američané 6 109,2 miliardy dolarů.
106

 Američané tedy mnohem více spoří neţ Češi 

a multiplikace peněz ve Spojených státech dosahuje vyšších hodnot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K Obr. 4.2: Multiplikace ztráty vkladu nemá tendenci růst pouze vertikálně, ale také 

horizontálně, protoţe dluţníci, kteří se ocitají v úpadku a platební neschopnosti, většinou 

nemají jediného věřitele, na nějţ riziko insolventnosti přenášejí. Čím má takový strom 

multiplikace ztráty vkladu větší tendenci růst jak do výšky, tak do šířky, tím hrozí vyšší ztráty 

peněţní zásoby. 

 

Jak ale úpadek subjektu souvisí s multiplikací peněz? Pokud je jedna peněţní jednotka 

schopna pomocí finančních institucí vytvořit dalších několik jednotek, i ztráta jedné jednotky 

z tohoto řetězce můţe znamenat ztrátu vyšší. Hrozí tak multiplikace ztráty vkladů, kdy 

se ztráta vkladu jednoho subjektu vlivem úvěrového propojení přenese na věřitele, který můţe 

kvůli této ztrátě přijít o vlastní likviditu a předat ji na své věřitele. Ztráta peněţní zásoby 

se bude insolventním řetězcem násobit (viz Obr. 4.2). Toto riziko je kryto z části rezervami 

bank, z části pojištěním vkladů a z části moţností půjčky od centrální banky nebo jiné 

banky.
107

 Důleţitým faktorem ovlivňující úvěrové riziko je chování subjektů, především 

na straně věřitelů, s čímţ úzce souvisí přístup k informacím ohledně finančních moţností 

                                                
106 BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM. Federal reserve statistical release. 

In: board of governors of the federal reserve system [online], 2012. 
107 DORNBUSH, Rudiger a Stanley FISHER. Makroekonomie, c.d., 1994. 
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Zdroj: DORNBUSH, Rudiger a Stanley FISHER. Makroekonomie, 1994. Vlastní úprava 2012. 

Obr. 4.2 Vliv multiplikace ztráty vkladů na peněţní zásobu 
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dluţníka. Pro úvěrový systém je nezbytné, aby závazky vznikaly subjektům do takové výše, 

kterou budou schopny plnit. V případě platební neschopnosti nízkého počtu subjektů je tak 

celý finanční aparát s to se s tím vyrovnat. Jestliţe bude insolventní větší počet subjektů, hrozí 

nedostatek peněz v ekonomice a finanční krize. Počet fyzických peněz zůstane stejný, sníţí se 

však objem vkladů, tedy virtuálních peněz. Můţeme to přirovnat k jednotlivci, který měl 

k dispozici patnáct tisíc korun měsíčně, a najednou se jeho důchod sníţí na deset tisíc korun, 

ale náklady mu zůstanou stejné. Rozjede se celý kolotoč ekonomických problémů. Firmy 

nebudou mít na vyplácení mezd, vzroste nezaměstnanost, klesne produkce, ekonomika se 

dostane do recese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázkou je, do jaké míry nesplacené úvěry a závazky ovlivňují výši peněţní zásoby. 

Kdyţ nesplacení úvěru pokryje věřitel z rezerv, nebo jiného zajištění a tuto svou ztrátu 

nepředá dále svým věřitelům vlastní neschopností splácet své závazky, objem peněţní zásoby 

klesne pouze ve výši původního nesplaceného závazku. Úpadek jednotlivce tedy není hrozbou 

pro peněţní zásobu a hlavním úkolem zajištění proti úvěrové krizi a prudkému poklesu 

peněţní zásoby by mělo být rozloţení rizik nesplácení tak, aby se insolvence subjektů 

v dluhovém řetězci zastavila co nejdříve a nedošlo tak k multiplikaci ztrát (viz Obr. 4.3). 

Funkci multiplikace peněz můţeme zjednodušeně převést i do obchodního styku. 

Podnik pro svou výrobu potřebuje vstupy a tvoří výstupy. Na straně vstupů mu vznikají 

závazky k dodavatelům ve formě obchodních úvěrů a naopak při výstupu pohledávky 

k odběratelům. Těmito vztahy je vytvořen dluhový strom navzájem propojených dluţníků 

Působení 

jištění vkladů Úpadek 

jednotlivce 

Ztráta peněţní 

zásoby 

Rezervy 

Vklady 

Zdroj: DORNBUSH, Rudiger a Stanley FISHER. Makroekonomie, 1994. Vlastní úprava 2012. 

Obr. 4.3 Jištění vkladů sniţuje riziko ztráty peněţní zásoby 
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a věřitelů a vznikají pohledávky, které můţeme taktéţ zařadit do peněţní zásoby, ale pouze 

dokud je dluţník schopen své závazky krýt. Pokud jeden subjekt z tohoto propletence nebude 

schopen plnit své závazky, nesmí se platební neschopnost rozšířit mezi ostatní subjekty. 

Dokud bude obchodní systém s to riziko přenosu insolvence vstřebat, úpadek subjektů nebude 

váţně ohroţovat výši peněţní zásoby ani makroekonomické agregáty. 

 

4.6 Přínos insolvenčního řízení  

Hrozbě přenosu insolvence a s ní spojených nebezpečí pro ekonomiku zabraňují různé 

formy krytí. Kromě rezerv, pojištění a půjček je to i chování věřitelských subjektů. Výběr 

dluţníků, rozloţení investic a popř. riziková prémie u půjček jsou dalšími kroky k sníţení 

rizika úpadku. Přesto není vyloučeno, ţe některý z dluţníků nebude schopen své závazky 

plnit. V této fázi riziko věřitelova úpadku má zmírnit insolvenční řízení. Neţ dluţník 

prohospodaří veškerý svůj majetek, přichází na řadu insolvenční řízení, v jehoţ rámci se 

uskuteční některý ze způsobů řešení úpadku. Věřitelé mají poslední moţnost před ztrátou 

svých pohledávek získat alespoň část plnění z nich vyplývajících. Insolvenční řízení je tedy 

dalším jištěním před multiplikací ztráty vkladů v ekonomice. 

Insolvenční řízení má mít i jiné pozitivní účinky na ekonomiku, a to především 

pomocí sanačních neboli nelikvidačních forem řešení úpadku. Jsou to oddluţení 

nepodnikatelů a reorganizace velkých podniků. U těchto forem lze namítat, především 

u oddluţení fyzických osob, ţe by věřitelé mohli mimo insolvenční řízení získat větší 

procento uspokojení. Hlavním motivem je však opětovné začlenění dluţníka do ekonomicko-

sociálních vztahů. Důraz je hlavně kladen na rychlost celého řízení. Mimo insolvenční řízení 

by splácení dluhů mohlo trvat třeba i celý dluţníkův ţivot. V oddluţení je za pět let zbaven 

dluhů a můţe se znovu podílet na tvorbě ekonomiky, je opět motivován pracovat a vytvářet 

přidanou hodnotu, stejně jako je schopen působit na straně poptávky na trhu statků a sluţeb. 

Případná ztráta věřitelských vkladů je kompenzována v rámci makroekonomie budoucím 

moţným přínosem oddluţeného subjektu v trţních vztazích, a mimo jiné také působením 

v multiplikačních procesech. 
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4.7 Insolvenční řízení v číslech 

Počet podaných insolvenčních návrhů, stejně jako počet zahájených insolvenčních 

řízení se zavedením nového úpadkového práva prudce stoupá. Největší počet úpadků je 

u nepodnikatelských subjektů, které podávají návrh na povolení oddluţení (viz. Tab. č. 4.4). 

Ostatní insolvenční návrhy jsou převáţně spojeny s prohlášením konkursu. Více neţ polovina 

z nich neobsahuje návrh na způsob řešení úpadku, protoţe u malých podniků je jasné, ţe jiná 

varianta řešení úpadku pro ně není určená, proto podatelé k těmto návrhům mnohdy 

nepřipojují návrh na prohlášení konkursu. Krajský soud v Ostravě uţ tyto neoznačené návrhy 

automaticky řadí do insolvenčních návrhů spojených s návrhem na prohlášení konkursu. 

 

Tab. 4.4 Počet insolvenčních návrhů a oddluţení v ČR v letech 2008–2011 

 

 

 

 

 

Zdroj: Příloha 1. 

 

V porovnání s celkovým počtem obyvatelstva a registrovaných ekonomických 

subjektů byl podán insolvenční návrh jen na zlomek z nich. Za čtyři roky fungování 

insolvenčního zákona a institutu oddluţení bylo podáno celkem 33 607 návrhů na povolení 

oddluţení, coţ k celkovému počtu obyvatel v České republice ke konci roku 2011 (viz Tab. 

4.5) znamená, ţe o povolení oddluţení poţádala třetina procenta populace, tedy tři lidé 

z tisíce. Celková zadluţenost domácností ke stejnému datu činila 1 118,1 miliardy korun 

a stále roste, i kdyţ nárůst zpomaluje.
108

 Z toho se dá předpokládat, ţe počet návrhu na 

povolení oddluţení ještě nějakou dobu prudce poroste, neţ se projeví pomalejší růst 

zadluţenosti českých domácností. Průměrný dluh domácností na jednoho obyvatele činí 106 

tisíc korun, coţ je čtyřnásobek průměrné mzdy, která dosahovala 26 067 korun,
109

 ale více 

neţ třinácti násobek minimální mzdy, jenţ je 8 000 korun.
110

 Zadluţenost českých domácností 

je tedy poměrně vysoká. 

                                                
108 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Měnová statistika. In: Česká Národní Banka [online], 2012. 
109 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy – 4. čtvrtletí. In: Český statistický úřad [online], 2012. 
110 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Informace o minimální mzdě. In: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí [online], 2010. 

Počet / Rok 2008 2009 2010 2011 

Insolvenční návrhy celkem 5 236 9 396 16 101 24 466 

Návrhy na povolení oddluţení 1 699 3 755 10 045 18 108 

Ostatní insolvenční návrhy 3 537 5 641 6 056 6 358 

Povolená oddluţení 646 2 164 5 902 11 614 
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Meziroční růst návrhů na prohlášení konkursu činí přibliţně pět procent, meziroční 

růst počtu ekonomických subjektů je pouze poloviční. Tempo růstu podání insolvenčních 

návrhů je tedy dvakrát větší neţ tempo růstu ekonomických subjektů. Během čtyř let 

fungování nového insolvenčního zákona bylo podáno celkem 21 592 insolvenčních návrhů 

bez návrhu na povolení oddluţení.
111

 V roce 2011 jich bylo podáno 6 358 a registrovaných 

ekonomických subjektů bylo 2 703 444, coţ znamená, ţe insolvenční návrh byl podán zhruba 

na čtvrt procenta z celkového počtu ekonomických subjektů. Úvěry nefinančních podniků 

ke konci roku 2011 činily 831,3 miliardy korun, na jeden ekonomický subjekt tedy připadalo 

průměrně 307 tisíc korun dluhů. 

 

Tab. 4.5 Počet obyvatelstva a ekonomických subjektů v ČR v letech 2008–2011 

 

 

 

 

Zdroje: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Pohyb obyvatelstva v Českých zemích, absolutní 
údaje. In: Český statistický úřad [online], 2012. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Počty jednotek zapsaných v registru ekonomických subjektů 

podle vybraných právních forem. In: Český statistický úřad [online]. 2012. 

 

Vývojový trend u návrhu na povolení oddluţení je zřetelný z Grafu 4.6 (viz Graf 4.6). 

Jejich počet pravidelně prudce stoupá, stejně jako povolených oddluţení, která vykazují ještě 

prudší nárůst. Z toho můţeme usoudit, ţe podavatelé návrhů na povolení oddluţení jsou čím 

dál úspěšnější. Naopak počet návrhů na prohlášení konkursu po výrazném nárůstu v druhém 

roce vykazuje téměř stagnující tendenci. Růst je nepatrný, mezi lety 2008 a 2011 činil 

meziročně přibliţně pět procent. Úpadku podniků tedy přibývá velmi málo. 

Domácnosti a podniky v České republice jsou poměrně silně zadluţené, přesto počet 

insolvenčních návrhů nedosahuje ani jednoho procenta z celkového počtu subjektů. Takto 

poměrně nízký počet úpadků zřejmě nebude mít větší vliv na multiplikaci peněz, ani jiné 

ekonomické agregáty, protoţe finanční a úvěrový systém bude schopen ztráty z úpadků 

v tomto mnoţství pokrýt a vstřebat. Vysoké zadluţení ale zřejmě způsobí, ţe subjektů 

v úpadku bude přibývat. Tento moţný vývoj naznačuje dvojnásobné tempo růstu 

insolvenčních návrhů na prohlášení konkursu oproti tempu růstu počtu nových ekonomických 

                                                
111 Některé z nich sice směřují na nepodnikatele, nebo jsou později podány návrhy na povolení reorganizace, 

těchto je však pouze nepatrná část (viz Příloha 1). 

Počet / Rok 2008 2009 2010 2011 

Obyvatelstvo 10 429 692 10 491 492 10 517 247 10 504 203 

Ekonomické subjekty 2 552 149 2 570 611 2 637 551 2 703 444 
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subjektů, ale co do počtu je přírůstek subjektů nesrovnatelně vyšší. Výraznějším signálem je 

trend prudkého nárůstu počtu návrhů na povolení oddluţení. Jak velké mnoţství úpadků 

a s tím spojených ztrát peněţní zásoby a důchodů subjektů bude nynější systém schopný 

vyrovnat, není zřejmé, jisté však je, ţe aţ toho schopen nebude, multiplikace peněz respektive 

multiplikace ztrát můţe způsobit obrovský úbytek peněţní zásoby a sníţení důchodů a celý 

finanční systém bude třeba opět přehodnotit. 

 

 

Graf 4.6 Insolvenční návrhy a povolená oddluţení v ČR v letech 2008–2011 

 

 

Zdroj: Příloha 1. 
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5 Závěr 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, vystřídal v roce 2008 nový zákon 

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

nastaly u způsobu řešení úpadku, k jeho likvidační formě – konkursu přibyly i sanační neboli 

nelikvidační formy – oddluţení a reorganizace. Oddluţení je určeno pro nepodnikatele, 

především fyzické osoby, kteří nejsou schopni splácet své dluhy. Buď proběhne pomocí 

zpeněţení majetku, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy je dluţník za pět let, pokud 

splatí alespoň třicet procent závazků, osvobozen od zbytků dluhů a můţe se znovu 

plnohodnotně zapojit do ekonomického a sociálního ţivota. Naproti tomu reorganizace je 

určena pro velké podniky. Pro střední podniky se prakticky nic nemění, jedinou formou řešení 

úpadku je pro ně konkurs, coţ znamená zánik podniku. Největší mezeru je moţno spatřovat 

v tom, ţe neexistuje sanační způsob řešení úpadku pro osoby samostatně výdělečně činné, 

které za své podnikání ručí celým svým majetkem. Jestliţe se ocitnou v úpadku a mají dluhy 

z podnikání, oddluţení jim nebude povoleno, ani kdyby podnikání zrušili. Dluhů z podnikání 

se nezbaví ani v osobním ţivotě. Oproti nim mají společníci akciových společností 

a společností s ručením omezeným obrovskou výhodu. Ručí totiţ za závazky společnosti, tedy 

za své podnikání, pouze do výše svých nesplacených vkladů. Pokud jejich firma zkrachuje, 

do osobního ţivota si z podnikání nepřevedou ţádné dluhy. Ţivnostníkům insolvenční zákon 

oproti ostatním fyzickým osobám ţádné výhody nepřináší. 

Účinky spojené se zahájením řízení se přímo dotýkají dluţníka, ale i ostatních 

subjektů nejen z obchodního styku. Hlavním důvodem vzniku těchto účinků je ochrana 

zbývajícího majetku dluţníka před ním samotným a před věřiteli. Úřadům a institucím, 

u kterých by mohl mít dluţník nějaký majetek, vzniká povinnost součinnosti se soudem nebo 

insolvenčním správcem při dohledávání majetku. Nejvíce účinků samozřejmě působí na 

dluţníka, jehoţ nakládání s vlastním majetkem, v insolvenčním řízení označeném jako 

majetková podstata, je zásadně omezeno a můţe být omezeno v individuálních případech ještě 

více vydáním předběţného opatření. Na druhou stranu má dluţník výhodu v tom, ţe na jeho 

majetek nelze provést soudní rozhodnutí a exekuci. U dluhů se navíc zastavují všechny běţící 

lhůty. Na věřitele působí účinky insolvenčního řízení skrz jejich pohledávky, ze kterých nelze 

získat plnění jinak, neţ přihláškou pohledávky a později částečným uspokojením. Je velice 

pravděpodobné, ţe po zahájení insolvenčního řízení dostanou za své pohledávky jen část 

peněz, někdy dokonce ţádné. Malou náplastí je pro věřitele moţnost daňového odpisu 
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pohledávky. Zákonné účinky zahájení insolvenčního řízení tak přinášejí výhody především 

pro dluţníka, věřitelé se můţou pomalu začít smiřovat s tím, ţe budou rádi alespoň 

za částečné splacení svých pohledávek. 

Faktické důsledky zahájení insolvenčního řízení jsou naopak pro dluţníka hrozbou, 

hlavně kdyţ je podán insolvenční návrh na zdravý podnik nebo podnik, jenţ je ještě teoreticky 

schopen svou finanční situaci ustát. Zveřejnění informace o zahájení insolvenčního řízení 

způsobí obranné reakce ostatních subjektů z obchodního styku, které ze strachu o ztrátu 

vlastních prostředků začnou rušit veškerý i dojednaný kontakt. Dodavatelé, odběratelé 

i finanční instituce přestanou s podnikem obchodovat či mu poskytovat úvěry, ať uţ finanční, 

nebo obchodní, a podnik se tak ocitne bez vstupů, výstupů i peněţních prostředků. Předzvěst 

úpadku se nakonec můţe skutečně naplnit. 

Velkou novinkou, kterou přinesl insolvenční zákon, je způsob komunikace. Vnikl totiţ 

insolvenční rejstřík, ve kterém jsou insolvenčním soudem zveřejňovány veškeré důleţité 

dokumenty ohledně insolvenčního řízení. Díky veřejně přístupnému insolvenčnímu rejstříku 

je celý proces přehledný a komunikace je velice zjednodušená, protoţe v mnoha případech je 

usnesení či jiná písemnost doručena zveřejněním právě v tomto rejstříku spolu s vyvěšením 

na úřední desce. Pro mnohé zúčastněné subjekty je to jediný způsob informování o zahájení 

a průběhu řízení a komunikace ze strany insolvenčního soudu. Hlavním komunikátorem 

v řízení do úpadku, kdy se zjišťuje, jestli je dluţník skutečně v úpadku a jakou formou se 

bude řešit, je insolvenční soud. Kromě komunikace skrz insolvenční rejstřík soud vyuţívá 

zvláštního způsobu doručování, coţ znamená doručení písemnosti na adresu, do datové 

schránky nebo do vlastních rukou. Zvláštní způsob doručování je zpravidla pouţíván 

při komunikaci s dluţníkem a insolvenčním správcem. 

V řízení po úpadku vstupuje do komunikace nejvytíţenější účastník této fáze řízení, 

a tím je insolvenční správce. Komunikuje v podstatě se všemi ostatními subjekty a jedná 

ve jménu dluţníka. Při úpadku právnické osoby je důleţitá rychlá reakce insolvenčního 

správce a okamţitá komunikace s dluţníkem v začátku konkursu, aby co nejdříve podchytil 

jeho situaci a podnikl správné kroky k zachování co největšího mnoţství majetku. S věřiteli 

komunikuje v rámci přihlašování pohledávek, které jsou následně přezkoumány 

a na přezkumném jednání popírány, nebo uznávány. Komunikace v rámci zahájení 

insolvenčního řízení končí schůzí věřitelů, na níţ je mimo jiné jmenován věřitelský výbor. 

Mezi ním a insolvenčním správcem poté probíhá téměř veškerá komunikace. 
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Insolvenční řízení je nastaveno tak, aby bylo co nejrychlejší a nejúčelnější. K tomu 

přispívá výraznou měrou insolvenční rejstřík. Komunikace je skrz něj výrazně zjednodušena, 

coţ přispívá k rychlosti celého procesu. 

Co se týče vlivu úpadků na makroekonomické agregáty, v dnešní míře úpadků na ně 

nemají výrazný vliv. Insolventnost subjektů sice ohroţuje ekonomiku, zprvu hlavně 

prostřednictvím multiplikace peněz, ale finanční a úvěrový systém proti tomu obsahuje 

mnoho způsobů jištění, jimiţ rizika nesplácení absorbuje. Důleţitým faktorem je také chování 

subjektů, a to především na straně věřitelů, kteří by měli brát v potaz riziko nesplácení 

a zjišťovat, zda případný dluţník bude schopen své závazky splácet. 

Hrozbu úvěrového systému představuje multiplikace ztrát, protoţe celý finanční aparát 

je protkán dluhy napříč snad všemi subjekty. Pokud se insolventnost subjektu přenese 

nesplacením závazků na jeho věřitele a následně i na některé z jejich věřitelů, vznikne strom 

ztráty vkladů, jehoţ růst způsobí prudký pokles multiplikovaných peněţních prostředků 

a důchodů. Mnoho subjektů najednou nebude mít peníze, ale náklady zůstanou stejné. Peníze 

budou prostě z ničeho nic chybět, coţ můţe mít za následek hospodářskou krizi. 

Proti těmto hrozbám stojí řada ochranných mechanismů, jako jsou povinné 

i nepovinné rezervy, pojištění vkladů, rizikové prémie, zásahy centrálních bank, výběr 

dluţníků, s čímţ souvisí informovanost věřitelů a v případě obchodního styku je to 

insolvenční řízení, které má za úkol získat pro věřitele alespoň část peněz a dluţníky 

co nejdříve zpět plnohodnotně začlenit do ekonomického cyklu. 
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Seznam zkratek 

č. j. – číslo jednání 

ČR – Česká republika 

ČSOB – Československá obchodní banka 

ES – Evropské společenství 

EU – Evropská unie 

Insolvenční zákon – Zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení 

KB – Komerční banka 

mpr – míra povinných rezerv 

Nařízení – Nařízení rady (ES) č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních 

pm – peněţní multiplikátor 

sp. zn. – spisová značka 

VS – Vrchní soud 



 

 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byl seznámen s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a náboţenských 

obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci uţít (§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová práce bude v elektronické podobě archivována v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího diplomové práce. Souhlasím 

s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne …………… 

…………………………… 

 Jméno a příjmení studenta 
 

 



 

 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: Počet událostí spojených s insolvenčním řízením 
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Příloha 1 

Počet událostí spojených s insolvenčním řízením 

           

Skupina Podskupina Kategorie 
Krajský soud v Ostravě* Česká republika celkem 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

    Insolvenční návrhy nespojené s 155 3 1 0 2 386 3 462 3 447 3 805 

    návrhem na způsob řešení úpadku                 

    insolvenční návrhy spojené s 357 795 998 937 1 151 2 180 2 635 2 617 

  Podané návrhem na prohlášení konkursu                 

  insolvenční  insolvenční návrhy spojené s 492 1 161 2 425 4 053 1 693 3 744 10 014 18 021 

  návrhy návrhem na povolení oddluţení                 

    insolvenční návrhy spojené s 1 2 2 0 6 10 5 23 

    návrhem na povolení reorganizace                 

    Insolvenční návrhy celkem 1 005 1 961 3 426 4 993 5 236 9 396 16 101 24 466 

    
 

                

    Dluţnické insolvenční návrhy 107 0 0 0 1 474 2 164 2 008 2 167 

    nespojené s návrhem na způsob                 

    řešení úpadku                 

    Dluţnické insolvenční návrhy 234 458 606 497 723 1 488 1 627 1 429 

Insolvenční Insolvenční spojené s návrhem na prohlášení                 

návrhy návrhy konkurs                 

  podané Dluţnické insolvenční návrhy 490 1 161 2 419 4 038 1 687 3 722 9 976 17 933 

  dluţníkem spojené s návrhem na povolení                 

    oddluţení                 

    Dluţnické insolvenční návrhy 1 1 2 2 5 8 5 20 

    spojené s návrhem na povolení                 

    reorganizace                 

    Dlužnické insolvenční návrhy 832 1 620 3 027 4 537 3 889 7 382 13 616 21 549 

    celkem                 
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Skupina Podskupina Kategorie 
Krajský soud v Ostravě* Česká republika celkem 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

    Věřitelské insolvenční návrhy 48 3 1 0 654 1 281 1 436 1 636 

    nespojené s návrhem na způsob                 

  Insolvenční  řešení úpadku                 

Insolvenční návrhy Věřitelské insolvenční návrhy 123 337 392 440 305 685 1 003 1 186 

návrhy podané spojené s návrhem na prohlášení                 

  věřitelem konkursu                 

    Věřitelské insolvenční návrhy 171 340 393 440 959 1 966 2 439 2 822 

    celkem                 

Zahájená   Zahájená insolvenční řízení - počet 1 001 1 957 3 425 4 994 5 215 9 383 16 094 24 448 

ins. řízení   vydaných vyhlášek                 

Návrhy Návrhy  Návrhy na povolení oddluţení 1 0 2 3 6 11 31 87 

podané po na povolení podané po zahájení insolvenčního                 

zahájení oddluţení řízení                 

insolven- Návrhy  Návrhy na povolení reorganizace 0 2 1 3 4 24 26 17 

čního na povolení podané po zahájení insolvenčního                 

řízení reorganizace řízení                 

    Rozhodnutí o úpadku vydaná 283 947 1 861 3 032 1 111 3 174 6 883 12 712 

  Rozhodnutí  k insolvenčnímu návrhu dluţníka                 

  o úpadku Rozhodnutí o úpadku vydaná 44 114 185 187 257 767 1 121 1 406 

Rozhodnutí o   k insolvenčnímu návrhu věřitele                 

insolvenčních   Rozhodnutí o zastavení 86 173 265 547 333 790 1 247 2 063 

návrzích Rozhodnutí insolvenčního řízení vydaná                 

  o zastavení k insolvenčnímu návrhu dluţníka                 

  řízení Rozhodnutí o zastavení 18 69 62 100 106 398 477 627 

    insolvenčního řízení vydaná                 

    k insolvenčnímu návrhu věřitele                 
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Skupina Podskupina Kategorie 
Krajský soud v Ostravě* Česká republika celkem 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

  Rozhodnutí Rozhodnutí o zamítnutí 104 165 305 244 545 1 634 1 661 1 532 

  o zamítnutí insolvenčního návrhu vydaná                 

  ins. návrhu k insolvenčnímu návrhu dluţníka                 

  včetně rozhodnutí Rozhodnutí o zamítnutí 6 7 21 17 44 88 165 136 

  o zamítnutí insolvenčního návrhu vydaná                 

Rozhodnutí o ins. návrhu pro k insolvenčnímu návrhu věřitele                 

insolvenčních nedostatek Rozhodnutí o zamítnutí 93 162 295 241 668 1 568 1 571 1 441 

návrzích majetku  insolvenčního návrhu pro                 

  dluţníka nedostatek majetku dluţníka                 

  (§ 144 IZ) (§ 144 IZ)                 

    Rozhodnutí o odmítnutí 199 190 482 509 949 1 305 2 947 3 726 

  Odmítnutí insolvenčního návrhu vydaná                 

  insolvenčního k insolvenčnímu návrhu dluţníka                 

  návrhu Rozhodnutí o odmítnutí 61 122 123 131 271 478 619 818 

    insolvenčního návrhu vydaná                 

    k insolvenčnímu návrhu věřitele                 

  Povolená oddluţení Rozhodnutí o povolení oddluţení 198 805 1 736 2 886 646 2 164 5 902 11 614 

    

 

                

    Rozhodnutí o schválení oddluţení 150 609 1 441 2 489 464 1 592 4 584 9 238 

Oddluţení Schválená plněním splátkového kalendáře                 

  oddluţení Rozhodnutí o schválení oddluţení 1 9 26 64 13 30 82 183 

    zpeněţením majetkové podstaty                 

  Zrušení schváleného Rozhodnutí o zrušení schváleného 0 10 15 27 8 30 56 109 

  oddluţení oddluţení                 

  Povolení Rozhodnutí o povolení 0 1 2 3 6 16 19 17 

Reorganizace reorganizace reorganizace                 

  Schválení  Rozhodnutí o schválení – 0 0 2 – 9 13 11 

  reorganizačního plánu reorganizačního plánu                 
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Skupina Podskupina Kategorie 
Krajský soud v Ostravě* Česká republika celkem 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

  Poč. prohl. konkursů Rozhodnutí o prohlášení konkursu 29 1 0 0 285 451 417 381 

  k ins. návrhům vydaná k insolvenčnímu návrhu                 

  nespojených dluţníka (bez návrhu na způsob                 

  s návrhy řešení úpadku)                 

  na prohlášení  Rozhodnutí o prohlášení konkursu 18 2 0 4 168 432 636 714 

  konkursu vydaná k insolvenčnímu návrhu                 

  na majetek věřitele (bez návrhu na způsob                 

  dluţníka řešení úpadku)                 

  Poč. prohl. konkursů Rozhodnutí o prohlášení konkursu 53 135 128 142 148 494 481 512 

  k ins. návrhům vydaná k dluţnickému návrhu                 

  spojených s návrhy Rozhodnutí o prohlášení konkursu 20 108 160 179 50 283 414 622 

  na prohl. konkursu vydaná k věřitelskému návrhu                 

Konkursy   Rozhodnutí o prohlášení konkursu 9 4 7 15 88 68 120 142 

  Počet prohlášených vydaná k návrhu na povolení                 

  konkursů k ins. oddluţení (před povolením                 

  návrhům spojeným oddluţení)                 

  s návrhy Rozhodnutí o prohlášení konkursu 3 8 10 25 21 35 63 169 

  na povolení  vydaná po povolení oddluţení                 

  oddluţení Rozhodnutí o prohlášení konkursu 0 10 15 27 8 30 56 109 

    vydaná po schválení oddluţení                 

    Rozhodnutí o prohlášení konkursu 0 2 1 0 1 15 11 15 

  Počet prohlášených vydaná k návrhu na povolení                 

  konkursů k ins. reorganizace (před povolením                 

  návrhům spojeným reorganizace)                 

  s návrhy  Rozhodnutí o prohlášení konkursu – – 1 1 – – 4 4 

  na povolení vydaná po povolením reorganizace                 

  reorganizace Rozhodnutí o prohlášení konkursu – – 0 0 – – 2 3 

    vydaná po schválení                 

    reorganizačního plánu                 
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Skupina Podskupina Kategorie 
Krajský soud v Ostravě* Česká republika celkem 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

  Počet pořádkových Rozhodnutí o uloţení pořádkové 1 3 9 8 7 31 87 105 

  pokut pokuty                 

  Počet předběţných Rozhodnutí o nařízení 0 4 8 6 11 30 45 47 

  opatření předběţného opatření                 

Další  Rozhodnutí ins. Rozhodnutí soudu o způsobu 0 0 0 0 4 14 16 34 

statisticky soudu o způsobu  oddluţení (§402 odst. 5 IZ)                 

významná oddluţení Plněním splátkového kalendáře 0 0 0 0 3 12 10 33 

rozhodnutí                     

  Počet incidenčních Incidenční ţaloby 45 259 663 721 249 1 323 2 576 3 455 

  ţalob                   

  Počet přihlášených Přihlášené pohledávky 4 393 14 005 18 715 26 072 24 654 65 483 92 084 131 869 

  pohledávek                   

  Počet odvolání proti Podaná odvolání 142 224 265 403 740 1 654 2 362 3 115 

  rozhodnutím v ins. říz.                   

* Včetně pobočky v Olomouci 

Zdroj: EXPERTNÍ SKUPINA S22. Statistiky. In: Justice.cz. [online]. 2012 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-

s22/statistiky.html. 


