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1 ÚVOD 

Současná doba, stejně jako kterákoli jiná, je pro podnikatele, ale i nepodnikatele, plná 

úskalí, se kterými se musí každý den potýkat. Někdy však dochází k tomu, že už nejsou 

schopni zvládat svou situaci a dostávají se tak do úpadku. Vzhledem k tomu, že tyto situace 

nejsou ojedinělé, ale stále častější, je potřeba kvalitní právní úpravy, která by dokázala danou 

situaci pružně řešit. 

Takovou je zajisté insolvenční zákon, který je účinný necelé čtyři roky. Zákon, který by 

sebou měl přinést zkvalitnění celého procesu řešení úpadku dlužníka, ať už se jedná o 

jakoukoli osobu. Nově přináší i řešení úpadku u fyzických osob – nepodnikatelů, jejichž 

úpadek dřívější právní úprava vůbec neobsahovala. Stávající úprava sebou dozajista přinesla 

další podstatné změny, které odstranily nedostatky úpravy předchozí, ale i přesto by bylo 

troufalé tvrdit, že by byla bezchybná, či dokonce dokonalá. 

Cílem této práce je popsat nejzásadnější rizika, která mohou dlužníka v průběhu 

insolvenčního řízení potkat a najít řešení, jak daným rizikům předcházet nebo je alespoň 

částečně eliminovat. 

Celá práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují a umožňují tak 

čtenáři komplexně porozumět dané problematice. 

Úvodní kapitola (Historie insolvenčního řízení) je zaměřena na stručný popis vývoje 

úpadkového práva. Nejdříve popisuje jeho úpravu před rokem 1989, poté je zaměřena na 

seznámení se se zákonem o konkursu a vyrovnání, který byl po sedmnácti letech nahrazen 

zákonem stávajícím, a to insolvenčním zákonem. 

Druhá kapitola (Charakteristika insolvenčního řízení) je zaměřena na vysvětlení 

nejdůležitějších pojmů, které jsou v souvislosti s touto problematikou používány a jejichž 

znalost nám umožní se v ní lépe orientovat. Také je zde vysvětlen celý průběh insolvenčního 

řízení od jeho zahájení, až po konečné způsoby řešení úpadku dlužníka. 
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Poslední kapitola (Rizika z pohledu dlužníka) je zaměřena na popis rizik, která mohou 

dlužníka v průběhu insolvenčního řízení potkat. V závěru každého rizika je popsáno, jak se 

danému riziku vyrovnat, případně se mu vyhnout nebo jej alespoň částečně eliminovat. 

Základními metodami, které jsou použity v této práci, jsou metoda komparace, která se 

použije při srovnávání právní úpravy stávající a předchozí, dále pak metoda deskriptivní, 

která se uplatní zejména při popisu insolvenčního řízení. V poslední kapitole, při eliminaci 

rizik, je použita metoda dedukce. 

Z široké problematiky, kterou zajisté řešení insolvence je, bylo vybráno jen to 

nejdůležitější a nejpodstatnější pro danou práci. 
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2 HISTORIE INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ  

Ačkoli je tématem této práce relativně úzký výsek právní úpravy úpadkového práva, je 

přesto důležité alespoň okrajově popsat jeho vývoj, hlavně pro lepší pochopení jeho úpravy 

stávající, která vychází právě ze zkušeností úprav předchozích.  

V první části se budeme zabývat stručným popisem počátků do roku 1989 a následně 

si popíšeme situaci po tomto roce spolu s nejdůležitějšími zákony, tj. zákon č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). 

2.1 Vývoj do roku 1989 

Počátky úpadkového práva v českých zemích sahají až do 30. let 17. století, ovšem pro 

potřeby této práce není tak detailní historický vývoj nutný, proto se zaměříme až na popis 

vývoje v době socialismu, po které následovala nová zásadní úprava řešení úpadku.  

Právní úprava socialistického totalitního režimu neupravovala způsob řešení úpadku, a 

to kvůli jeho zbytečnosti. Důvodem bylo společné vlastnictví výrobních prostředků a 

zavedení plánovitě řízeného národního hospodářství. Hospodářské subjekty ztratily svou 

samostatnost a nezávislost, což se projevilo i v právní úpravě. Tyto subjekty byly zřizovány 

administrativně a stejně byly i likvidovány. Z toho vyplývá, že nedocházelo k úpadku 

hospodářského subjektu, ale vlastně jen k přeskupování správy majetku. 

Zavedena byla proto pouze zjednodušená a deformovaná úprava konkursu, která ovšem 

nebyla jako konkurs označována, protože se jednalo o jeden z exekučních prostředků. Tuto 

formu právní úpravy zavedl občanský soudní řád z roku 1950, tj. zákon č. 142/1950 Sb. a 

jednalo se o institut exekuční likvidace.
1
 Důvodem této úpravy byla patrně plánovaná 

trojsektorovost národního hospodářství a tento způsob likvidace by se uplatnil v soukromém 

sektoru. Nakonec se tento způsob likvidace v praxi vůbec neuplatnil a posléze se přestal 

aplikovat úplně. 

                                                 

1
ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčního řízení. Pravnickeforum.cz [online]. 2009, 4. duben [cit. 2012-04-11]. 

Dostupné z WWW: <http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnich-

rizeni/> 
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2.2 Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

Po pádu totalitního režimu na konci roku 1989, kdy byl nastolen režim nový, se objevila 

nutnost potřeby právní úpravy týkající se řešení insolvence. Řešením této situace se stal zákon 

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen „ZKV“), který se stal účinným dnem 1. 10. 

1991. 

Zpočátku se jeho tvorba potýkala s určitými problémy, které byly způsobeny dřívější 

úpravou, nebo spíše její úprava přímo chyběla. Nejenže chyběla judikatura, ale i praktické a 

organizační zkušenosti, na které by se dalo navazovat. Po těchto počátečních překážkách 

nakonec vznikla koncepce, která navazovala na úpravu z roku 1931, legislativně byla 

ovlivněna úpravou exekuční likvidace v občanském soudním řádu z roku 1950, ale to mělo za 

následek její zestručnění a nedostatečné upravení některých institutů. Vlivem toho docházelo 

k jeho častým aktualizacím. 

Druhým závažným problémem, se kterým se příprava tohoto zákona potýkala, byla 

obava z tzv. druhotné insolvence státních podniků. Problémem bylo to, že podniky byly stále 

velmi provázané a očekávalo se, že insolvence jednoho subjektu by mohla negativně ovlivnit 

subjekty další. Tento jev byl nazýván „řetězovou reakcí“ nebo „dominovým efektem“. 

Představou zákonodárců bylo, aby ZKV obsahoval nejen úpravu, pomocí níž by se dalo 

tomuto problému čelit, ale hlavně, aby s její pomocí byl nějakým způsobem vyřešen. Proto 

byla účinnost tohoto zákona uspíšena ještě před ostatními legislativními úpravami. Posléze 

bylo však zjištěno, že od něj zákonodárci očekávali mnohem více, než bylo možné splnit, 

proto došlo ke stanovení překážek pro prohlášení konkursu ohledně státních podniků. Tyto 

překážky byly definovány v § 67, který prohlášení konkursu u těchto podniků prakticky 

neumožňoval. Zpočátku byla účinnost tohoto zákona pro státní podniky odložena o jeden rok, 

později došlo k dalšímu prodloužení této doby, až nakonec ZKV spolu s novelami nabyl plné 

účinnosti dne 16. 4. 1993. 

Do roku 2000 prošel ZKV několika novelizacemi, které však neměly zásadní význam, 

ale pouze zajišťovaly soulad se změnami zákonů jiných. Teprve po roce 2000 zaznamenal 

tento zákon zásadnější úpravy, ale i ty v konečném důsledky nesplnily očekávání. Nakonec 

zákonodárci dospěli k závěru, že neustálé novelizace nejsou řešením stávající situace 
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insolvencí, ale je potřeba zcela nové úpravy, která by byla schopná reagovat na moderní 

vývojové trendy.
2
 

2.3 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) 

Nedostatky ZKV, které byly popsány v předchozí kapitole, vedly k vytvoření úplně 

nové právní úpravy řešení insolvence. Tato právní úprava se stala více než potřebnou, protože 

neustálé novelizace stávající úpravy už byly nedostačující a bylo proto potřeba zavést právní 

úpravu, která by plně vyhovovala daným podmínkám, viz Tabulka 2.1. Tímto řešením se stal 

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „INSZ“). 

Ovšem ani tento zákon nebyl zpočátku bez chyb, proto i u něj došlo k několika 

novelizacím, které měly doplnit jeho nedostatky. Jako první byl novelizován zákon č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Tato novela významně ovlivnila podmínky pro 

výkon funkce insolvenčního správce.
3
 

Nový insolvenční zákon, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008, měl být původně účinný 

již půl roku předem. Důvodem pro jeho odložení byl insolvenční rejstřík, který ještě nebyl 

dostatečně připraven na své spuštění a jelikož je nedílnou součástí nového insolvenčního 

zákona, který by bez něj nemohl bezchybně fungovat, bylo jeho odložení více než nutným 

důvodem.
4
 

Důležité je dále zmínit § 432 INSZ, který uvádí, že před účinností tohoto zákona platily 

právní předpisy ZKV ve znění pozdějších předpisů. To v praxi znamenalo, že po určitou dobu 

mohly vedle sebe existovat dvě právní úpravy, tj. původní a nová. 

                                                 

2
ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčního řízení. Pravnickeforum.cz [online]. 2009, 4. duben [cit. 2012-04-11]. 

Dostupné z WWW: <http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnich-

rizeni/> 
3
V původním znění bylo podmínkou funkce insolvenčního správce pouze vysokoškolské vzdělání bez 

specifikace zaměření. Novela zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích stanovila podmínku 

vysokoškolského vzdělání ekonomického nebo právnického zaměření. 
4
ŽÍTEK, Karel. Proč insolvenční zákon vstoupí v platnost o půl roku později?. Konkursní noviny [online]. 2007, 

roč. 10, č. 4 [cit. 2012-04-11]. Dostupné z WWW: <http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=1648> 
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Tabulka 2.1 Stručný přehled nejvýznamnějších změn nové úpravy úpadkového práva 

 
Zákon o konkursu a 

vyrovnání 
Insolvenční zákon 

Způsoby řešení úpadku 
 Konkurs 

 Vyrovnání 

 Konkurs 

 Reorganizace 

 Oddlužení 

 Zvláštní úprava pro 

finanční instituce 

Definice úpadku pro 

insolvenci 

Nejasná formulace: dlužník není 

schopen plnit své závazky po delší 

dobu. Soudy musely stanovit různá 

výkladová pravidla. 

Stanovena explicitní lhůta: 

insolvence vzniká, není-li dlužník 

schopen plnit splatné závazky po 

dobu 30 dnů. 

Definice úpadku pro 

předlužení 

Splatné závazky (pouze splatné, 

nikoliv všechny závazky) vyšší než 

majetek dlužníka. 

Lépe vystihuje ekonomickou 

logiku předlužení, které de-facto 

nastává, jsou-li závazky vyšší než 

majetek. 

Řešení úpadku 
Způsob řešení úpadku musel být již 

v návrhu na zahájení konkurzního 

řízení. 

S insolvenčním návrhem nemusí 

být spojen návrh na způsob řešení 

úpadku. 

Neoprávněná (uměle 

navýšená) výše přihlášené 

pohledávky 

Nebylo upraveno. 

Nový zákon sankcionuje přihlášení 

buď neexistující pohledávky, či 

pohledávky překračující skutečnou 

výši. 

Jmenování konkurzního 

správce 

Konkurzního správce jmenoval 

soudce, který prohlašoval konkurz, 

v okamžiku prohlášení konkurzu. 

Věřitelé mohli následně pouze 

iniciovat odvolání správce. 

V okamžiku rozhodnutí o úpadku 

vybírá správce předseda 

insolvenčního soudu. První schůze 

věřitelů může správce 

jmenovaného soudem odvolat a 

jmenovat správce, které věřitelé 

zvolí. 

Reorganizace vs. konkurz 

Do 31. 12. 2007 byla nejčastější 

formou likvidace podniku 

v konkurzu. Vyrovnání jako druhá, 

„nelikvidační“ varianta byla 

ojedinělá vzhledem k neochotě 

konkurzních správců. 

Reorganizace jako nový institut 

úpadkového práva zachová 

provozu podniku, pracovní místa 

dosáhne se vyšší uspokojení 

věřitelů, než by bylo dosaženo 

konkurzem. 

Oddlužení místo exekuce 

(týká se pouze dlužníků – 

fyzických osob) 

Dluhy fyzických osob se uspokojili 

prodejem majetku exekucí. 

Institut oddlužení mohou využít 

zadlužené fyzické osoby, které se 

v dohodnutém plánu zaváží splatit 

alespoň 30 % svých závazků. Část 

může být soudem odpuštěna. 

Rychlejší informovanost 

Hlavním médiem pro zveřejňování 

informací o průběhu konkurzního 

řízení byl Obchodní věstník, 

přičemž za doručené se považovaly 

písemnosti momentem zveřejnění 

v Obchodním věstníku. 

Nově jsou tyto údaje uveřejněny 

v Insolvenčním rejstříku, přičemž 

za doručené se považuje většina 

rozhodnutí zveřejněných 

v Insolvenčním rejstříku. 

Větší uspokojení 

zajištěných věřitelů 

Zajištění věřitelé měli nárok pouze 

na 70 % ze zpeněžení zajištění. 

Pokud to nestačilo k úhradě celé 

pohledávky, přesouvala se zbylá 

část mezi nezajištěné pohledávky. 

Zajištění věřitelé mají nově nárok 

na získání celého výtěžku ze 

zpeněžení předmětu zajištění, 

sníženého pouze o náklady spojené 

se zpeněžením. Tyto však nemůžou 

přesáhnout 5 % hodnoty zajištění. 

Zdroj: FABIAN, Pavel. Základní rozdíly mezi starou a novou úpravou insolvence. E-insolvence [online]. 2009, 

4. duben [cit. 2012-04-11]. Dostupné z WWW: <http://e-insolvence.cz/novinky/> 
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2.4 SHRNUTÍ 

Tato kapitola se stručně zabývala vývojem úpadkového práva před rokem 1989 a 

následně dvěma nejdůležitějšími zákony, které byly po tomto roce vydány. Dozvěděli jsme se, 

že před tímto rokem prakticky právní úprava insolvence neexistovala, a to z důvodu její 

nepotřebnosti. Jediným institutem, který se zde nacházel, patřil mezi exekuční prostředky a 

byl označován jako exekuční likvidace. 

Následkem změny společenského zřízení po roce 1989 nastala nutnost právní úpravy 

řešení insolvence. Vznikl tak ZKV, který se zpočátku musel potýkat s mnohými problémy, 

které byly důsledkem nemožnosti navázání na úpravu předchozí a také dalšími, které změna 

společenského zřízení přinesla. I přes svou sedmnáctiletou existenci a po mnoha novelizacích, 

bylo nakonec rozhodnuto o nutnosti nové právní úpravy, která by lépe odpovídala moderním 

vývojovým trendům. 

Řešením se stal INSZ, který vstoupil v platnost 1. ledna 2008 a je tedy účinný necelé 

čtyři roky. Jeho potřeba byla však nutná hlavně kvůli rozmachu spotřebitelských, bankovních 

a jiných úvěrů, kvůli kterým se úpadky kromě podnikatelských subjektů přesunuly také na 

fyzické osoby nepodnikatele, tj. na spotřebitele. Předchozí úprava úpadek těchto subjektů 

vůbec nezahrnovala. 
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3 CHARAKTERISTIKA INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ 

V předchozí kapitole jsme se seznámili s vývojem insolvenčního práva a nyní se 

zaměříme na problematiku insolvenčního řízení. Seznámíme se blíže s důležitými pojmy, 

které jsou v souvislosti s touto problematikou používány a pomůžou nám ji lépe pochopit a 

orientovat se v ní. Dále se zaměříme na subjekty insolvenčního řízení, způsoby řešení úpadku 

a podíváme se na insolvenční rejstřík. 

3.1 Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení je charakterizováno jako řízení, které probíhá před insolvenčním 

soudem, jeho předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.
5
 

Toto řízení probíhá ve dvou fázích. V první fázi soud rozhodne, jestli jsou splněny všechny 

podmínky pro řešení majetkových problémů dlužníka a tím rozhodne o jeho úpadku. 

V následující, tj. druhé fázi, rozhodne o způsobu řešení úpadku.
6
 

Existuje i možnost řešení úpadku podle § 585 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“) dohodou o narovnání. Ovšem tento způsob se v praxi, hlavně kvůli velkému 

počtu věřitelů, příliš nepoužívá. 

Vyskytují se zde také výjimky, kdy nelze uplatnit postupu dle insolvenčního zákona a 

tím pádem se nemůže jednat o insolvenční řízení. Tyto výjimky upravuje § 6 INSZ, podle 

kterého se jedná např. o stát, územní samosprávný celek (obce a kraje), Českou národní 

banku, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a další vyjmenované v tomto paragrafu. 

3.2 Základní pojmy 

Podstatnou částí této práce jsou základní pojmy, které je nutné pro komplexní 

pochopení insolvenčního řízení znát. Jsou uvedeny v § 2 INSZ a jedná se o: 

                                                 

5
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 14. ISBN 978-80-7201-780-5. 
6
DOLEČEK, Marek. Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení. BussinesInfo.cz [online]. 2009, 7. červenec [cit. 

2012-02-07]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-

ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/#b21> 
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- úpadek; 

- majetkovou podstatu; 

- incidenční spor; 

- moratorium. 

Další pojmy jako jsou insolvenční řízení, insolvenční soud, či insolvenční rejstřík jsou 

popsány v jiných kapitolách této práce. 

3.2.1  Úpadek 

Prvním ze základních pojmů je úpadek. Můžeme ho považovat za jeden 

z nejdůležitějších, protože úpadkem celé insolvenční řízení začíná.  

Problematika úpadku je vymezena v § 3n INSZ a vychází z forem úpadku podle zákona 

o konkursu a vyrovnání, a to z úpadku pro platební neschopnost (insolvenci) a předlužení. 

V úpadku může být jak spotřebitel, tj. fyzická osoba nepodnikatel, tak i podnikatel, 

jakožto osoba právnická, či fyzická. Společným znakem úpadku obou osob je, že musí mít 

více věřitelů, tzn. alespoň dva. V tomto případě není důležitá výše závazku, který má dlužník 

vůči věřiteli, ale postačí, když víme, že nějaký závazek dlužníka vůči věřiteli existuje. 

Dalším kritériem pro to, aby se dlužník nacházel v platební neschopnosti, je, že musí 

mít peněžité závazky, které jsou po lhůtě splatnosti po dobu delší jak 30 dnů a zároveň tyto 

závazky není schopen plnit. Z tohoto důvodu se dlužník nemůže nacházet v úpadku, i když 

má závazky po lhůtě splatnosti po dobu delší jak 30 dnů, ale je schopen tyto závazky splnit. 

Příčinou takové platební neschopnosti nemusí být nedostatek finančních prostředků dlužníka, 

ale může se jednat o neochotu dlužníka zaplatit, např. v důsledku osobního konfliktu mezi 

ním a věřitelem.
7
 

Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jak uvádí § 3 odst. 2 INSZ, pokud: 

- zastavil platby většiny svých peněžitých závazků; 

- závazky neplní po dobu delší než 3 měsíce po jejich splatnosti; 

                                                 

7
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 23-43. ISBN 978-80-7201-780-5. 
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- splatnou peněžitou pohledávku vůči dlužníkovi není možné uspokojit výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí; 

- nepředložil seznamy podle § 104 odst. 1 INSZ, jejichž předložení bylo nařízeno 

insolvenčním soudem. 

Všechny popisované znaky úpadku byly shodné pro všechny osoby. Existuje však stav, 

který je u těchto osob chápán rozdílně. Tímto stavem je podle § 3 odst. 3 INSZ předlužení a 

vyznačuje se tím, že souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku dlužníka, který má více 

věřitelů. Pokud se jedná o dlužníka – spotřebitele, tak se u něj tento stav nepovažuje za 

úpadek. Ovšem u dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikatelem, 

je předlužení považováno za jeho úpadek. Když stanovujeme hodnotu majetku, tak musíme 

přihlížet i k další správě dlužníkova majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku. 

To v případě, že lze předpokládat dlužníkovo pokračování ve správě tohoto majetku a 

provozování podniku. 

Dlužník se dále může podle § 3 odst. 4 INSZ dostat do stavu, který je označován jako 

hrozící úpadek. V tomto stavu se bude nacházet, jestliže se dá důvodně předpokládat, že 

nebude schopen řádně a včas splnit větší část svých peněžitých závazků. 

Základním zdrojem informací pro zjištění stavu majetku a závazků dlužníka je 

účetnictví, pokud se jedná o účetní jednotku.  

Úpadek je možné řešit hned několika způsoby. Těmito způsoby jsou konkurs, 

reorganizace, oddlužení a zvláštní způsob, které budou popsány v následujících kapitolách. 

3.2.2 Majetková podstata 

Majetková podstata je soubor majetku, který je určený k uspokojení dlužníkových 

věřitelů. 

Rozsah majetkové podstaty se odvíjí od toho, kdo podal insolvenční návrh. Tuto 

problematiku řeší § 205 INSZ. Pokud insolvenční návrh podává dlužník, tak do majetkové 

podstaty náleží majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení a taky 

majetek, který nabyl v průběhu tohoto řízení. Do majetkové podstaty dlužníka, v případě, že 

insolvenční návrh podal věřitel, patří majetek, který patřil dlužníkovi v době, kdy bylo 
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insolvenčním soudem nařízeno předběžné opatření a kvůli tomuto opatření nesmí nebo může 

jen omezeně nakládat se svým majetkem. Dále do majetkové podstaty náleží majetek, který 

dlužníkovi patřil v době vydání rozhodnutí o úpadku nebo v průběhu insolvenčního řízení po 

vydání těchto rozhodnutí. 

Řešen je i případ, kdy je dlužník spoluvlastníkem majetku podle § 205 odst. 1 a 2, a to 

takovým způsobem, že do majetkové podstaty náleží jen dlužníkův podíl na tomto majetku. 

Také majetek, který je uveden v těchto odstavcích a je ve společném jmění manželů, je 

součástí majetkové podstaty. O majetku jiných osob než dlužníka rozhodne zákon, zda bude 

náležet do majetkové podstaty a to podle § 4 INSZ hlavně u plnění z neúčinných právních 

úkonů. Půjde jen o případy, kdy tento majetek byl původně ve vlastnictví dlužníka, který jej 

převedl na třetí osobu a tento úkon byl v průběhu insolvenčního řízení prohlášen soudním 

rozhodnutím za neúčinný. 

Do majetkové podstaty náleží např. peněžní prostředky, věci movité i nemovité, podnik, 

obchodní podíly apod. Úplný výčet všech položek můžeme najít v § 206 INSZ. V zákoně 

můžeme najít i negativní vymezení majetkové podstaty, tzn. majetek, který nelze zahrnovat 

do majetkové podstaty dlužníka. Tento výčet se nachází v § 207 a 208 INSZ.  

Nedílnou součástí je i způsob zjišťování majetkové podstaty, který je upraven v § 209n 

INSZ. Zjišťování provádí insolvenční správce nebo předběžný insolvenční správce, a to za 

pokynů insolvenčního soudu. Při zjišťování majetkové podstaty musí dlužník spolupracovat a 

dbát pokynů insolvenčního správce či předběžného insolvenčního správce. Je-li dlužníkem 

právnická osoba, musí spolupracovat s insolvenčním správcem či předběžným insolvenčním 

správcem její statutární orgány a jejich členové nebo likvidátor, pokud se právnická osoba 

nachází v likvidaci. Naopak je-li dlužníkem osoba fyzická, jedná za ni její zákonný zástupce 

či zákonní zástupci, pokud jich má více. 

Zjištěnou výši majetku musí dlužník předložit současně s insolvenčním návrhem nebo 

na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Další informace pro ověřování seznamu majetku 

a povinnosti dlužníka jsou uvedeny v § 211n INSZ. 
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3.2.3 Incidenční spor 

Incidenční spor je zvláštní druh sporu, který je vyvolán vlastním insolvenčním řízením. 

Tento spor je projednáván před insolvenčním soudem a projednává jej soudce, který podle 

rozvrhu práce vykonává v daném insolvenčním řízení dohled.
8
 

Výčet všech incidenčních sporů je uveden v § 159 odst. 1 a jsou jimi např. spory o 

pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, spory o vypořádání společného jmění 

dlužníka a jeho manžela nebo spory na základě odpůrčí doby. Jiné spory, které sice probíhají 

v době konání insolvenčního řízení a je u nich přítomen insolvenční správce, nelze za 

incidenční spory považovat. 

Pro incidenční spory jsou typická jistá specifická pravidla, která jsou upravena v § 160n 

INSZ. Jedním z nich je např. to, že se vždy tohoto řízení musí na straně žalobce či žalovaného 

účastnit insolvenční správce.  

Negativním dopadem incidenčního sporu je prodloužení celého insolvenčního řízení. 

3.2.4 Moratorium 

Moratorium je obdoba ochranné lhůty, která byla uvedena již v ZKV a má s ní společná 

některá specifika. V INSZ je tato problematika uvedena v § 115n, kde je podrobně rozebrána. 

Návrh na podání moratoria podává před zahájením insolvenčního řízení nebo ve 

stanovené lhůtě, tj. do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, dlužník – podnikatel. Pokud 

podává insolvenční návrh věřitel, tak se tato lhůta prodlužuje na 15 dnů od jeho doručení 

insolvenčním soudem. Toto právo však nemá právnická osoba, která je v likvidaci. 

Součástí každého návrhu na povolení moratoria musí být jednak seznamy a listiny, které 

je dlužník povinen přiložit k insolvenčnímu návrhu, tak i poslední účetní závěrka a písemné 

prohlášení většiny věřitelů, které se počítají podle výše pohledávek. Podpisy těchto věřitelů 

                                                 

8
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 14. ISBN 978-80-7201-780-5. 
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musí být úředně ověřeny. Insolvenční soud musí o návrhu na moratorium rozhodnout do 

konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel.  

Jestliže jsou splněny všechny podmínky, tak soud vyhlásí moratorium. Proti tomuto 

rozhodnutí se nelze odvolat. Pokud však návrh na moratorium soud odmítne, může se proti 

tomuto rozhodnutí odvolat pouze dlužník.  

Od okamžiku, kdy je zveřejněno rozhodnutí o vyhlášení moratoria v insolvenčním 

rejstříku, je moratorium účinné. Trvá pak po dobu uvedenou v návrhu na moratorium, nejdéle 

3 měsíce, ale existují i případy, kdy insolvenční soud může na návrh dlužníka prodloužit tuto 

lhůtu až o 1 měsíc.  

V době trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka. Avšak i v této době 

mohou oprávněné osoby přistupovat k řízení a věřitelé mohou uplatňovat práva přihlášením 

pohledávky, ale účinky těchto úkonů nastávají až zánikem moratoria, pokud není stanoveno 

jinak. Význam moratoria dále spočívá v tom, že umožňuje přednostní uhrazení závazků 

dlužníka, které vznikly v posledních 30 dnech před vyhlášením moratoria nebo po něm. 

Umožňuje také obranu dlužníka před vypovězením smluv od dodavatelů energií, surovin, 

služeb a zboží, jestliže dlužník platí tyto závazky alespoň po vyhlášení moratoria.  

3.3 Subjekty insolvenčního řízení 

Subjekty, které mohou být v průběhu insolvenčního řízení přítomny, jsou kromě 

dlužníka a věřitele, také insolvenční správce nebo likvidátor dlužníka. Dále se zde můžeme 

setkat s institucemi jako insolvenční soud, věřitelský výbor nebo státní zastupitelství. 

3.3.1 Insolvenční soud 

Insolvenční soud je soudem, před kterým probíhá insolvenční řízení. V prvním stupni 

řízení se vždy jedná o věcně příslušný krajský soud. Místní příslušnost se pak řídí podle toho, 

zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu. Je-li dlužníkem fyzická osoba – nepodnikatel, 

tak jednání probíhá u soudu, kde má dlužník trvalé bydliště nebo tam, kde bydlí s úmyslem 

trvale se tam zdržovat. Pokud je dlužník fyzická osoba – podnikatel, pak jednání probíhá u 

soudu, kde má dlužník místo podnikání. Jestli však místo podnikání nemá, pak je rozhodující 
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místo jeho bydliště. Jedná-li se o dlužníka, který je právnickou osobou, pak je rozhodující 

jeho sídlo.
9
 

Insolvenční soud má v řízení dvojí funkci. V první řadě jde o funkci rozhodovací, kdy 

podle § 10 písm. a) INSZ „vydává rozhodnutí, jejichž vydání zákon ukládá nebo 

předpokládá.“ V další fázi jde o funkci kontrolní, která nastává v době po rozhodnutí o 

úpadku a jedná se o tzv. dohledací činnost, jak uvádí § 11 INSZ. V jeho pravomoci je i 

kontrola insolvenčních správců. Nejenže dohlíží na průběh celého insolvenčního řízení, ale 

také dohlíží na činnost insolvenčního správce, od kterého si může vyžádat zprávy a vysvětlení 

o jeho postupech. Může mu také ukládat pokyny, které musí plnit. Pokud insolvenční správce 

se soudem nespolupracuje tak, jak mu ukládá zákon, může mu být udělena pořádková pokuta, 

a to i opakovaně, v úhrnné výši 200 000 Kč. 

V insolvenčním řízení rozhoduje podle § 12n INSZ jediný soudce, tzv. samosoudce. 

Existuje také možnost, že může rozhodovat vyšší soudní úředník, ale pouze v případech, kdy 

to stanoví zvláštní právní předpis. Na jednotlivé úkony v řízení může být z pověření soudu 

ustanoven i asistent soudce. 

Všeobecně známou věcí je vytíženost insolvenčních soudů u nás, za kterou může hlavně 

stále se zvyšující počet insolvenčních návrhů, což však není problémem jediným. Pro 

zajímavost budou uvedena některá data, která byla poskytnuta insolvenčními soudy v Ostravě, 

Hradci Králové, Brně a Českých Budějovicích, abychom si dokázali alespoň trochu 

představit, jak moc je takový insolvenční soudce pracovně vytížen, viz Tabulka 3.1. Z těchto 

dat vyplývá, že počet insolvenčních soudců stagnuje a odborného personálu ubývá. Dochází 

tak k tomu, že na jednoho soudce připadá 7 návrhů měsíčně, tj. až 77 návrhů ročně.
10
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Tabulka 3.1 Počet insolvenčních návrhů na insolvenční soud 

 2009 2010 2011
11

 

KS v Ostravě 1961 3429 2424 

KS v Hradci Králové 928 1966 1319 

KS v Brně 1779 2586 2354
12

 

Městský soud v Praze 1699 2043 1193 

KS v Českých Budějovicích 558 767 586 
Zdroj: REDAKCE. Hrozí v Česku kolaps insolvenčních soudů?. Konkursní noviny, 2011, roč. 14, č. 19, s. 2. 

ISSN 1213-4023. 

3.3.2 Dlužník a věřitelé 

Dlužníci a věřitelé patří mezi základní subjekty, které jsou nedílnou součástí každého 

insolvenčního řízení, neboť bez nich by žádné insolvenční řízení nemohlo vůbec vzniknout. 

Dlužník je subjekt práva, který má závazek neboli dluh vůči věřiteli. Věřitel naproti 

tomu má pohledávku za dlužníkem. 

Dlužníky můžeme rozdělit do čtyř skupin. Do první skupiny patří ti, kteří si jsou svých 

závazků vědomi a snaží se je splatit. Dali by se označit jako slušní neplatiči, bohužel takových 

není mnoho. Druhým typem jsou dlužníci, kteří si své závazky taktéž uvědomují, slibují jejich 

splacení, ale bohužel tomu tak není. Mohli bychom je nazývat jako tzv. pohádkáře. Třetím 

typem jsou dlužníci, kteří vědí, že závazky mají, ale vzhledem k jejich nepříznivé situaci 

splatí jen takové, které jsou nezbytně nutné k jejich udržení a pokud jim nedojde obsílka, tak 

„žádné“ dluhy nemají. Posledním typem jsou dlužníci, kteří nehodlají své závazky přiznat, 

zapírají je a už v žádném případě je nehodlají splatit. 

Na rozdíl od minulosti však dnes už existují organizace, které pomáhají dlužníkům řešit 

jejich tíživou situaci. Jednou z nich je Poradna při finanční tísni, která se snaží dlužníkům 

pomoci. Jejich hlavní sídlo se nachází v Praze, ale pobočky mají i v Ostravě a Ústí nad 

Labem. Obrátit se na ni může fyzická i právnická osoba, ovšem právnické může nabídnout jen 
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 Data za první pololetí roku 2011 

12
 Data za leden až červenec 2011 
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základní poradenství ohledně práv a povinností. Dále se na ni můžou obrátit i věřitelé, kteří se 

mohou informovat o svých možnostech, co udělat, když protistrana nedodrží závazky.
13

  

Existují i způsoby, kterými se naopak věřitel může bránit a donutit tak dlužníka, aby 

zaplatil svůj dluh. Jedním z nich může být např. vymáhání pohledávky co nejdříve po termínu 

splatnosti nebo může dlužníka urgovat, např. doporučenými dopisy, které se mu mohou 

později hodit jako důkazní prostředek u soudního řízení. Důležitá je v tomto případě 

vytrvalost, proto je dobré upozorňovat dlužníka i vícekrát. S tímto souvisí podání trestního 

oznámení na dlužníka nebo žaloba u soudu, která je krajním řešením při jeho nespolupráci s 

věřitelem. Dalším z možných způsobů je na takového dlužníka upozornit, např. zveřejněním 

na svých webových stránkách, dále pokud je v prodlení delší dobu, může o něm informovat 

partnery, odběratele, či banku. 

3.3.3 Věřitelské orgány 

Mezi věřitelské orgány podle § 46 odst. 1 INSZ patří schůze věřitelů, věřitelský výbor a 

zástupce věřitelů. 

Schůze věřitelů je vrcholovým orgánem věřitelů. Svolává ji insolvenční soud 

vyhláškou, kde je uvedeno místo, termín a předmět jednání. Vyhláška je zveřejněna 

v insolvenčním rejstříku a vyvěšena na úřední desce insolvenčního soudu. Zvlášť je doručena 

subjektům, které jsou uvedeny v § 75 INSZ.
14

  

Schůze věřitelů má určité pravomoce, které jsou uvedeny v § 46 odst. 2 INSZ. Patří 

mezi ně např. volba a odvolání členů tohoto výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů. 

Dalším věřitelským orgánem je věřitelský výbor, který je orgánem výkonným. Jeho 

povinností je ochrana společných zájmů věřitelů, přitom musí postupovat s odbornou péčí a je 

povinen dát přednost společnému zájmu věřitelů před zájmem svých členů. Má 3 až 7 členů, 

přičemž každý z nich má svého náhradníka a o jejich počtu rozhoduje schůze věřitelů, která 

                                                 

13
ŽÍTEK, Karel. Na rozdíl od minulosti se lidé hlavně ptají na osobní bankrot. Konkursní noviny, 2011, roč. 14, 

č. 21, s. 1 a 6. ISSN 1213-4023. 
14

MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. vyd. 

Praha: Linde, 2009. s. 85-88. ISBN 978-80-7201-780-5.  
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jej volí na své první schůzi. Jeho členem může být pouze věřitel, který přihlásil svou 

pohledávku do insolvenčního řízení.
15

 

Obecná úprava kompetencí věřitelského výboru je uvedena v § 58 odst. 2 INSZ. 

Některými z nich jsou např. dohlížení na činnost insolvenčního správce a poskytnutí podpory 

při jeho činnosti, dále může dohlížet na účetnictví nebo evidenci vedenou podle zvláštního 

právního předpisu dlužníka nebo nahlížet do dlužníkových písemností ve stejném rozsahu 

jako insolvenční správce. 

Posledním věřitelským orgánem je zástupce věřitelů, který je ustanoven, jestliže počet 

přihlášených věřitelů nepřesáhne 50. V tomto případě se neustanovuje věřitelský výbor, ale 

pouze zástupce věřitelů a jeho náhradník.
16

 Rozsah povinností, které zastávají, je shodný 

s povinnostmi, které má věřitelský výbor. Výjimkou je podle § 68 odst. 2 INSZ to, že jejich 

jmenování nenáleží insolvenčnímu soudu a neplatí pro ně § 63 odst. 2 INSZ. 

3.3.4 Insolvenční správce 

Insolvenčním správcem může být podle insolvenčního zákona jak osoba fyzická, tak i 

právnická (nejčastěji jí bývá veřejná obchodní společnost). Svou funkci pak vykonává na 

základě povolení, které vydává Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Podle § 25n INSZ je insolvenční správce ustanoven insolvenčním soudem a následně 

určen jeho předsedou, a to nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Za podmínek stanovených tímto 

zákonem může insolvenční soud ustanovit i předběžného insolvenčního správce, který má 

práva a povinnosti, které jsou mu soudem určeny. Dále vykonává v době před rozhodnutím o 

úpadku činnosti, které jsou mu stanoveny zákonem. Předběžný insolvenční správce se může 

stát insolvenčním správcem i po rozhodnutí o úpadku, pokud není v tomto rozhodnutí 

stanoveno jinak. 

Může nastat i situace, kdy si zvolí insolvenčního správce schůze věřitelů. Tato schůze 

však podle § 29 INSZ může následovat až po přezkumném jednání a věřitelé se mohou 

                                                 

15
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 89-94. ISBN 978-80-7201-780-5. 
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usnést, že soudem přiděleného insolvenčního správce nechtějí, a že ustanovují nového. Nový 

insolvenční správce je zvolen, pokud pro něj hlasovala nejméně polovina všech věřitelů 

počítaných podle výše jejich pohledávek, kteří se přihlásili ke dni předcházejícímu konání 

schůze věřitelů. Toto usnesení musí být potvrzeno insolvenčním soudem.  

Jestliže však schůze věřitelů odvolá insolvenčního správce ustanoveného insolvenčním 

soudem a neusnesou se na správci novém, tak podle § 30 INSZ nového správce stanoví 

insolvenční soud. 

Základní povinnosti insolvenčního správce jsou „postupovat s odbornou péčí (…), 

vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni 

v co nejvyšší míře.“
17

 Musí brát také ohled na to, že společné zájmy věřitelů mají přednost 

před jeho vlastními zájmy a zájmy jiných osob. Dále také musí podle § 36 odst. 2 

spolupracovat s věřitelskými orgány a minimálně jednou za 3 měsíce podávat zprávu o stavu 

insolvenčního řízení těmto orgánům a insolvenčnímu soudu. 

Insolvenční správce je podle § 37 INSZ odpovědný za škodu nebo újmu, kterou 

způsobil dlužníku, věřitelům nebo třetím osobám při výkonu své funkce a porušil tak 

povinnosti uložené mu zákonem. Tato odpovědnost se ho netýká, pokud doloží, že škodě 

nebo jiné újmě nemohl zabránit. Právo na tuto škodu může uplatnit do 2 let poté, co se 

poškozený dozvěděl o výši škody a odpovědnosti správce. Promlčecí dobu lze prodloužit 

nejdéle na 3 roky, ale to jen v případě, kdy se jedná o úmyslný trestný čin, za nějž byl 

insolvenční správce odsouzen. 

Za práci insolvenčnímu správci musí samozřejmě náležet i odměny. Výše a zdroje 

těchto odměn jsou upraveny v § 38 INSZ. Pokud se jedná o konkursní řízení, tak mu náleží 

podíl na výtěžku zpeněženého a určeného k rozdělení mezi věřitele. Odměny a náhrady 

hotových výdajů se uspokojují buď z majetkové podstaty, nebo pokud není dostačující, ze 

zálohy na náklady insolvenčního řízení, či jej může hradit stát. Následné vyúčtování odměny 

a hotových výdajů provede správce v konečné zprávě, tato odměna mu může být podle 

okolností zvýšena nebo snížena. O tomto rozhoduje insolvenční soud společně s věřitelským 
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RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. s. 160. 
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výborem. Insolvenční soud může také stanovit zálohy, které jsou mu vypláceny a to i 

opakovaně. 

3.3.5 Státní zastupitelství 

Statním zastupitelstvím je soustava úřadů státu, která je určena k jeho zastupování při 

ochraně veřejného zájmu. Jeho správu vykonává Ministerstvo spravedlnosti ČR, které musí 

vytvářet podmínky pro řádný výkon jeho působnosti po stránce personální, organizační, 

hospodářské, finanční a výchovné a také musí dohlížet na to, aby si státní zastupitelství řádně 

plnilo své úkoly.
18

  

Státní zastupitelství tvoří podle § 6 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním 

zastupitelství ucelenou soustavu, na jejímž vrcholu stojí Nejvyšší státní zastupitelství, pod 

ním je vrchní statní zastupitelství, dále krajská státní zastupitelství a okresní státní 

zastupitelství.  

V souladu s § 69 INSZ může státní zastupitelství, pokud je součástí insolvenčního řízení 

nebo incidenčního sporu, podat opravný prostředek proti rozhodnutí insolvenčního soudu, ale 

to jen v případě, že toto právo mají všichni účastníci řízení. 

3.3.6 Likvidátor dlužníka 

Likvidátor nastupuje do insolvenčního řízení podle § 70 INSZ v době, kdy je podán 

insolvenční návrh. Pokud jej podává věřitel, tak od doby, kdy je rozhodnuto o úpadku. 

Vykonává úkony, které nezajišťuje insolvenční správce a zároveň s ním musí spolupracovat, 

což je povinnost dlužníka stanovená zákonem. 

Dále má také právo na náhradu nutných výdajů a na přiměřenou odměnu, kterou stanoví 

insolvenční soud na návrh insolvenčního správce. 
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3.4 Zahájení insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení lze zahájit jen podáním návrhu insolvenčnímu soudu. Zahájeno je 

dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu a musí obsahovat: 

- rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek; 

- skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat (pokud však není 

navrhovatelem dlužník); 

- označení důkazů, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává; 

- předepsané přílohy a listinné důkazy.
19

 

Každý insolvenční návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej 

podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem. Pokud tomu tak není, k návrhu se 

nepřihlíží.  

Jak uvádí § 97 odst. 3 INSZ, k jeho podání je oprávněn dlužník nebo jeho věřitel, ale 

pokud se jedná o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník.  

Pokud se dlužník rozhodne, že podá insolvenční návrh, tak k němu musí dále přiložit 

seznam svého majetku včetně svých pohledávek, ke kterým musí uvést své dlužníky, dále 

musí uvést seznam svých závazků a věřitelů, seznam svých zaměstnanců, pokud však žádné 

nemá, musí to výslovně uvést a v neposlední řadě musí přiložit listiny, které dokládají úpadek 

nebo hrozící úpadek. Spolu s návrhem může dlužník uvést i návrh na povolení reorganizace, 

jako způsob řešení úpadku. V tomto případě však musí insolvenční návrh obsahovat i 

náležitosti pro návrh na reorganizaci. Pokud insolvenční návrh podává věřitel, tak je povinen 

doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a k návrhu připojí i její přihlášení.
20

 

Od 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela INSZ, která upravuje povinnost dlužníka podat 

insolvenční návrh. Změna spočívá v tom, že právnické a fyzické osoby podnikatelé již musí 
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podat insolvenční návrh i z důvodu předlužení (tj. podle § 3 odst. 3 INSZ), nejen z důvodu 

platební neschopnosti (tj. podle § 3 odst. 1 a 2 INSZ), jak tomu bylo doposud
21

. 

3.4.1 Účinky zahájení insolvenčního řízení 

Podle § 101 INSZ je insolvenční řízení zahájeno okamžikem zveřejnění vyhlášky 

v insolvenčním rejstříku, kterou zveřejní insolvenční soud, a to nejpozději do 2 hodin poté, co 

mu byl insolvenční návrh doručen. Tato vyhláška se následně doručuje účastníkům 

insolvenčního řízení a lze se proti ní odvolat. 

Dlužník se musí zdržet nakládání s majetkem a majetkovou podstatou, a to od 

okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Avšak musí plnit 

úkony nezbytné ke splnění úkolů, které jsou nutné ke splnění v § 111n INSZ.  

3.5 Zásady insolvenčního řízení 

Jako každé řízení, tak i insolvenční řízení se musí řídit určitými zásadami, které je 

nutné dodržovat. Tyto zásady jsou upraveny v § 5 INSZ. 

První zásadou je rychlý a hospodárný průběh insolvenční řízení, při kterém musí být 

uspokojeno co nejvíce věřitelů. Proto žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě poškozen 

nebo nedobrovolně zvýhodněn. Důležitá je také rovnost věřitelů, tzn., že věřitelé, kteří mají 

podle tohoto zákona stejné nebo obdobné postavení, musí mít stejné možnosti. Práva věřitelů, 

která jsou nabyta v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení, nelze omezit rozhodnutím 

soudu nebo postupem insolvenčního správce, pokud zákon nestanoví jinak. Věřitelé také 

nemohou uspokojovat své pohledávky mimo insolvenční řízení. 

3.6 Standardizace a zefektivnění insolvenčního řízení 

Počet insolvenčních návrhů stále vzrůstá, proto je důležitá standardizace úkonů 

insolvenčního řízení, která by zajisté celý proces urychlila a tím pádem i zefektivnila. 
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V roce 2011 bylo podáno až 24 353 insolvenčních návrhů, což je oproti roku 2010 

navýšení až o 51 %. Hlavní podíl na tomto růstu mají hlavně fyzické osoby nepodnikatelé. U 

těchto osob stoupl počet insolvencí až o 67 %, tj. na 17 600. Co se týče právnických osob, tak 

u nich není nárůst insolvencí tak rapidní, ale i přesto stoupl o 21 %, tj. na 6 753. Největší 

počet insolvencí připadá na Moravskoslezský kraj, za ním jsou kraje Olomoucký a 

Jihomoravský.
22

 

S nárůstem insolvenčních řízení souvisí i přetížení insolvenčních soudů, které nestíhají 

provádět úkony v zákonem stanovených lhůtách. I insolvenční správci jsou zahlceni 

přílišnými administrativními povinnostmi, které jim hlavně z povinnosti zjišťování majetkové 

podstaty dlužníka vyplývají. 

Jedním z řešení této situace by jistě mohlo být posílení insolvenčních soudů a zajištění 

odpovídající revize odměn pro insolvenční správce, kteří by tak mohli posílit personál svých 

kanceláří a delegovat administrativu na podřízené, a tím se více věnovat odborným stránkám 

své činnosti. 

Na druhé straně však již existují prostředky, které umožňují veškeré administrativní 

činnosti eliminovat na minimum. Mezi tyto prostředky patří elektronizace jednotlivých úkonů 

při podání v řízení. Jedná se o jednotné formuláře, které průběh insolvenčního řízení mohou 

velmi zefektivnit, zpřehlednit a zjednodušit tak práci dalším subjektům, které s takovým 

podáním dále pracují. Činí jej také srozumitelnější a přehlednější širší veřejnosti, čímž 

podporují snahu o transparentnost průběhu insolvenčního řízení. V praxi by však bylo 

vhodné, aby byla standardizována i některá podání ze strany insolvenčních správců a nejen ze 

strany věřitele a dlužníka. Jedná se hlavně o sjednocení podoby seznamu přihlášených 

pohledávek nebo soupisu majetkové podstaty. Příkladem zefektivnění nám může být např. 

Krajský soud v Ostravě, který na svých webových stránkách zveřejnil unifikovanou podobu 

seznamu přihlášených pohledávek, či zprávy o plnění oddlužení. Insolvenčním správcům to 

umožňuje jednodušší a lepší orientaci v průběhu celého insolvenčního řízení a nemusí 
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přemýšlet, u kterého soudce mají řízení, či jak má vypadat seznam přihlášených pohledávek. 

V dokumentech se tak lépe orientuje a potřebné informace není nutné složitě hledat.
23

 

3.7 Způsob doručování 

Doručování je jeden z pružných a efektivních prvků insolvenčního řízení, který je 

upraven v § 71n INSZ. Obecná úprava doručování je sice upravena v § 45n zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ale hlavně vzhledem k počtu účastníků, kterých je nesrovnatelné 

množství oproti jiným soudním řízení, není pro účely insolvenčního řízení vhodný. Z tohoto 

důvodu se doručování uskutečňuje podle § 71 odst. 1 INSZ „pouze vyvěšením písemností na 

úřední desce insolvenčního soudu a jejím současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku.“ 

Existují i případy, kdy insolvenční soud může stanovit jiný způsob doručení. Jiným způsobem 

doručení se rozumí dle § 72 odst. 1 INSZ použití hromadných sdělovacích prostředků, sítě 

nebo služby elektronických komunikací.  

INSZ dále upravuje zvláštní způsob doručení (dle § 75 INSZ) a to buď zvlášť, nebo do 

vlastních rukou, a týká se těchto subjektů: 

- dlužníka; 

- insolvenčního správce; 

- věřitelského výboru; 

- osob, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje; 

- osob, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat; 

- státnímu zastupitelství. 

3.8 Průběh insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení vždy začíná podáním insolvenčního návrhu ze strany dlužníka nebo 

věřitele. Předpokladem pro podání návrhu je úpadek nebo hrozící úpadek, a nově pro 

právnické a fyzické osoby podnikatele i předlužení, viz Obrázek 3.1. Samotný návrh však 

musí obsahovat veškeré náležitosti, které potvrzují, že dlužník se nachází v úpadku (viz 

kapitola 3.4 Zahájení insolvenčního řízení).  

                                                 

23
ŽÍTEK, Karel. Standardizace a elektronizace insolvenční řízení zefektivní. Konkursní noviny, 2011, roč. 14, č. 

22, s. 1-3. ISSN 1213-4023. 
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Pokud podává návrh na zahájení insolvenčního řízení dlužník, musí k němu připojit více 

náležitostí než, když je tento návrh podáván věřitelem. Návrh na zahájení může podat 

kterýkoli z věřitelů, ovšem musí zde existovat i věřitelé další, protože jak už jsme se 

dozvěděli v předchozích kapitolách, dlužník, aby byl v úpadku, musí mít alespoň 2 věřitele. 

To nebrání věřitelům v tom, aby tyto návrhy podávali samostatně a tím přistoupili k řízení, 

protože všechny návrhy jsou projednávány společně. Současně s návrhem musí věřitelé 

přihlásit své pohledávky, kdy lhůtu pro jejich přihlášení stanoví soud v rozhodnutí o úpadku 

dlužníka. 

Insolvenční soud může podle § 108 INSZ požadovat po navrhovateli uhrazení 

počátečních nákladů na insolvenční řízení. Maximální výše zálohy, která je stanovena 

zákonem, činí 50 000 Kč. Nejedná se však o soudní poplatek a na konci řízení je zásadně 

vrácena, pokud je jejím složitelem věřitel. 

Jakmile insolvenční návrh dojde příslušnému soudu, je insolvenční řízení zahájeno. 

Zahájení je pak oznámeno insolvenčním soudem, a to nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu 

insolvenční návrh přišel. 

Jelikož je rozhodnutí o úpadku shledáváno jako krajní řešení, je umožněno dlužníku 

využití tzv. ochranné lhůty, která se nazývá moratorium. Její smysl spočívá v tom, že se 

dlužník může vyrovnat s věřiteli ještě před zahájením insolvenčního řízení. V této době není 

totiž možné vyhlásit úpadek dlužníka (viz kapitola 3.1.4 Moratorium). 

Insolvenční návrh může podle § 129 vzít navrhovatel zpět do rozhodnutí o úpadku. 

Věřitel, který vzal svůj návrh zpět, jej může znovu pro tutéž pohledávku podat 6 měsíců poté, 

kdy jej vzal zpět. Totéž platí i pro osobu, která pohledávku nabyla. 

Poté, co insolvenční soud na základě důkazů a osvědčení rozhodl, že se dlužník nachází 

v úpadku nebo mu úpadek hrozí (viz kapitola 3.9 Rozhodnutí o úpadku), vydá insolvenční 

soud rozhodnutí o úpadku (viz kapitola 3.10 Způsoby řešení úpadku). 
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Obrázek 3.1 Průběh insolvenčního řízení 

 

Zdroj: DOLEČEK, Marek. Insolvence – úpadek a způsoby jeho řešení. BussinesInfo.cz [online]. 2009, 7. 

červenec [cit. 2012-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-

ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/#b21> 

3.9 Rozhodnutí o úpadku 

Insolvenční soud na základě důkazů a osvědčení rozhodl, že dlužník je v úpadku. Proto 

musí vydat rozhodnutí o úpadku, které podle § 136 odst. 2 INSZ musí obsahovat: 

- výrok o tom, že zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek; 

- výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce; 

- údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku; 

- výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve 

stanovené lhůtě, s poučením o následcích jejího zmeškání; 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/#b21
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/insolvence-upadek-opu/1000818/47945/#b21
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- výzvu, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění 

neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci; 

- výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací 

práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných 

majetkových hodnotách, s poučením o následcích nesplnění této povinnosti; 

- výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného 

jednání; 

- výrok, jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě 

sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků 

s uvedením svých dlužníků a věřitelů; 

- označení hromadných sdělovacích prostředků, ve kterých bude insolvenční soud 

zveřejňovat svá rozhodnutí. 

Jestliže zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením, spojí insolvenční 

soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu.
24

 Dále může insolvenční 

soud spojit s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Možné to je 

v případě, kdy dlužník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém navrhuje jako způsob 

řešení úpadku reorganizaci, předloží reorganizační plán. Reorganizační plán však musí být 

schválen alespoň nadpoloviční většinou všech zajištěných věřitelů, počítanou podle výše 

pohledávek a také alespoň polovinou všech nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše 

pohledávek. Způsob řešení úpadku přiloží insolvenční soud i v případě, kdy dlužník podá 

společně s insolvenčním návrhem i návrh na oddlužení. 

V případě, kdy insolvenční návrh neobsahuje návrh na způsob řešení úpadku, rozhodne 

o něm insolvenční soud do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku. 

3.10 Způsoby řešení úpadku 

Insolvenční soud rozhodl o úpadku dlužníka a následně i o způsobu řešení jeho situace, 

nyní má několik možností, jak danou situaci v souladu se zákonem řešit. Těmito způsoby 

řešení jsou: 

                                                 

24
MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR. Průběh insolvenčního řízení. Insolvencni-zakon.justice.cz [online]. 

2012, 21. březen [cit. 2012-03-21]. Dostupný z WWW: <http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-

informace/dluznik/prubeh-insolvencniho-rizeni.html> 
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- reorganizace; 

- konkurs; 

- oddlužení. 

Zvláštním způsobem je řešen úpadek finančních institucí, což jsou banky, subjekty 

obdobné bankám a pojišťovací instituce. Tento způsob řešení však není pro tuto práci 

směrodatný, proto se jím dále nebudeme zabývat. 

3.10.1 Reorganizace 

Jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka je reorganizace, kterou se podle § 316 INSZ 

rozumí postupné uspokojování pohledávek věřitelů, při kterém je zachován provoz podniku 

dlužníka. Jeho podnik je zajištěn opatřeními k ozdravení hospodaření podniku podle 

reorganizačního plánu, který je schválen insolvenčním soudem, jehož plnění je průběžně 

kontrolováno věřiteli. 

Reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem a 

jeho celkový obrat podle zvláštního právního předpisu
25

 za poslední účetní období 

předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částky 1 000 000 Kč nebo musí 

zaměstnávat minimálně 100 zaměstnanců. Aby byla reorganizace přípustná, stačí splnění 

jedné z výše uvedených podmínek.
26

 

Existují případy, kdy řešení úpadku reorganizací není možné. Týká se to dlužníka, který 

je právnickou osobou v likvidaci, obchodníka s cennými papíry nebo osoby, která je 

oprávněná k obchodování na komoditní burze. 

Návrh na povolení reorganizace může podat dlužník i věřitel. Každý návrh však musí 

obsahovat určité náležitosti, které jsou stanoveny zákonem. Dále pak musí věřitel i dlužník 

splňovat podmínky pro to, kdy mohou tento návrh podat (§ 317n INSZ). 

                                                 

25
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

26
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 123. ISBN 978-80-7201-780-5. 
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Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky a není důvod pro zamítnutí 

návrhu na povolení reorganizace (§ 326 INSZ), vydá insolvenční soud rozhodnutí o povolení 

reorganizace, které musí podle § 329 INSZ obsahovat následující informace: 

- výrok o povolení reorganizace; 

- informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem, a nebyl-li dosud ustanoven, 

výrok o jeho ustanovení; 

- výzvu, aby dlužník ve lhůtě 120 dnů předložil reorganizační plán nebo aby bez 

zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu sdělil, že jej předložit nehodlá; 

- informaci o tom, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán další 

osoby. 

3.10.2 Konkurs 

Podstata řešení úpadku konkursem spočívá v tom, že dlužník nemůže disponovat se 

svým majetkem, který je součástí majetkové podstaty. Tento majetek insolvenční správce 

zpeněží a z tohoto výnosu jsou pak zásadně poměrně uspokojeny zjištěné pohledávky 

věřitelů.
27

 Pohledávky nebo jejich části, které nejsou uspokojeny, však nezanikají, pokud 

zákon nestanoví jinak. 

Okamžik zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku je 

okamžikem, kdy se toto prohlášení stává účinným. 

Zpeněžit majetkovou podstatu lze několika způsoby. Podle § 286 INSZ buď veřejnou 

dražbou, prodejem movitých a nemovitých věcí nebo prodejem mimo dražbu. Takto získaný 

výtěžek slouží nejen k uspokojení věřitelů, ale i k pokrytí nákladů spojených se správou a 

zpeněžením majetkové podstaty a k odměně insolvenčního správce. 

Zajištění věřitelé jsou podle § 299 INSZ uspokojováni v pořadí, ve kterém vznikl právní 

důvod na zajištění, z té části výtěžku, který na ně připadá, pokud se nedohodnou písemně 

jinak. 

                                                 

27
MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 95. ISBN 978-80-7201-780-5. 
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Insolvenční správce na závěr zpeněžení majetkové podstaty předloží insolvenčnímu 

soudu konečnou zprávu, která musí obsahovat celkovou charakteristiku jeho činnosti 

s vyčíslením jejích finančních výsledků (§ 302 INSZ). 

3.10.3  Oddlužení 

Oddlužení může uplatnit pouze dlužník (právnická i fyzická osoba), který není 

podnikatelem.
28

 Návrh na povolení oddlužení podává společně s návrhem insolvenčním. 

Principem oddlužení je rychlé zpeněžení dlužníkova majetku a tím uspokojení 

přihlášených věřitelů za použití ustanovení o konkursu. Rozdíl je v tom, že majetkovou 

podstatu netvoří majetek, který dlužník nabyl po schválení této formy oddlužení nebo může 

být majetek ponechán v rukou dlužníka, který pomocí splátkového kalendáře splácí svým 

věřitelům v měsíčních splátkách po dobu 5 let svůj dluh.
29

 

Důvody a náležitosti k podání návrhu na oddlužení jsou upraveny v § 391n INSZ. 

Jakmile je rozhodnuto o povolení oddlužení, které je nejčastěji spojeno s rozhodnutím o 

úpadku, jsou věřitelé vyzváni k podání přihlášek svých pohledávek ve 30 denní lhůtě a je 

nařízeno přezkumné jednání. Pokud přezkumné řízení proběhlo v pořádku, dochází k 

uspokojování pohledávek věřitelů ve formě, v jaké insolvenční soud oddlužení schválil. 

3.11 Insolvenční rejstřík 

Insolvenční rejstřík je podle § 419 INSZ veřejně přístupný informační systém, který je 

spravován Ministerstvem spravedlnosti ČR a dostupný je na webových stránkách 

www.insolvencnizakon.cz. Obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a 

insolvenční spisy. Každý dlužník má svůj vlastní spis. 

Stanoveny jsou však i výjimky, kdy některé údaje veřejně přístupné nejsou a jsou to ty, 

o kterých to zákon stanoví. 

                                                 

28
Dlužník nesmí být podnikatelem z pohledu předpisů o živnostenském podnikání, nesmí mít dluhy z podnikání, 

tj. dluhy z předchozí podnikatelské činnosti nebo dluhy, které mají podnikatelský charakter a které nabyl, aniž by 

byl podnikatelem. Výjimku tvoří pouze dluhy z podnikání nabité děděním. 
29

MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 1. 

vyd. Praha: Linde, 2009. s. 109-110. ISBN 978-80-7201-780-5. 
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Insolvenční rejstřík si může každý volně prohlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy, 

výjimkou jsou samozřejmě údaje, které nejsou volně přístupné. Insolvenční soudce je jediný, 

kdo má přístup ke všem těmto údajům. 

Osoby, které se do insolvenčního rejstříku zapisují, musí poskytnout údaje, které jsou 

stanoveny v § 420 INSZ. Rozdílné identifikační údaje zapisuje fyzická (podnikatel i 

nepodnikatel) a právnická osoba. Tyto údaje se do rejstříku zapisují, když nastanou účinky 

spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději do 7 dnů po tomto okamžiku. 

Ostatní údaje, které jsou do insolvenčního rejstříku zapisovány, jsou zveřejňovány 

insolvenčním soudem chronologicky, s uvedeným okamžikem vložení. Těmito údaji jsou 

podle § 421 INSZ: 

- rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení a v incidenčních 

sporech; 

- veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním 

soudem ohledně dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak; 

- další informace, o kterých tak stanoví tento zákon. 

Poté, co uplyne 5 let od doby, kdy nabylo rozhodnutí, jímž bylo ukončeno insolvenční 

řízení, právní moci, tak insolvenční soud vyškrtne dlužníka ze seznamu dlužníků a 

znepřístupní o něm informace nacházející se v insolvenčním rejstříku. 
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3.12 SHRNUTÍ 

V této kapitole jsme měli možnost seznámit se se základními pojmy, jako jsou úpadek, 

kterým celé insolvenční řízení začíná, proto je jeho definice nezbytná, či majetková podstata a 

moratorium, které jsou důležité k orientaci a pochopení dané problematiky. Vyjmenovali jsme 

si subjekty, které se v daném řízení nacházejí a vysvětlili jsme si celý průběh insolvenčního 

řízení. Popsali jsme si jeho zahájení, zásady a nakonec způsoby, kterými se dá toto řízení 

řešit. 

Dokážeme-li se v těchto obecných pojmech orientovat, tak dokážeme i lépe 

charakterizovat rizika, která dlužníku v průběhu insolvenčního řízení mohou hrozit. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že bez těchto znalostí bychom nemohli tato rizika definovat, a tím 

pádem ani vytvořit následující kapitolu, která je na tato rizika zaměřena. 
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4 RIZIKA Z POHLEDU DLUŽNÍKA 

Zásadní částí této práce je následující kapitola, která se zabývá riziky, které mohou 

potkat právnickou i fyzickou osobu během insolvenčního řízení. Vymezení těchto rizik je 

podstatné, protože každý se může dostat do tíživé situace, kterou musí řešit. Důvodem 

takovéto situace může být jak náhlý nedostatek finančních prostředků, tak dlouhodobě špatná 

ekonomika podniku. 

Cílem této kapitoly je popsat nejzásadnější rizika, která mohou dlužníka v insolvenčním 

řízení potkat, a která mohou hlavně pro právnickou osobu znamenat existenční problémy. 

Každému riziku se však dá předcházet nebo jej lze alespoň částečně eliminovat, k čemuž 

slouží kapitoly s cílem poradit, jak tato rizika eliminovat nebo jim předcházet. Tyto 

podkapitoly navazují na každé riziko, které je v této kapitole popsáno. 

4.1 Riziko spojené se zahájením insolvenčního řízení 

Zahájení insolvenčního řízení předchází úpadek dlužníka, který je definován v § 3 

INSZ. Důležitou věcí, z kritérií definující úpadek, je určitě zmínit, že v úvahu jsou brány jen 

peněžité závazky dlužníka, které mohou být vážným problémem v jeho podnikatelské 

činnosti. Pokud se však neprojeví neschopnost dlužníka tyto závazky splácet, není řešením 

insolvenční právo, tedy zahájení insolvenčního řízení. Větší překážkou v zahájení 

insolvenčního řízení však bývá u věřitelských návrhů dokazování množství věřitelů. Zabránit 

umělému vytvoření množství věřitelů se pokouší § 143 odst. 2 INSZ, kdy se za věřitele 

považuje jen osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek proti dlužníku nebo její 

části, v době delší než 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení 

insolvenčního řízení. 

Se změnou ZKV přišly zásadní změny, které dodaly insolvenčnímu řízení větší 

transparentnost. Právní úprava ZKV spojovala se zahájením insolvenčního řízení jen některá 

omezení v dispozičních oprávněních dlužníka, omezení práv věřitelů nastávala až 

prohlášením konkursu (§ 14 odst. 1 ZKV). Naproti tomu INSZ podle § 109 spojuje se 

zahájením insolvenčního řízení i omezení práv věřitelů. 
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Nejvýznamnější změna je obsažena v § 101 INSZ, podle něhož insolvenční soud takřka 

okamžitě zveřejní prostřednictvím insolvenčního rejstříku informaci, že bylo zahájeno 

insolvenční řízení.
30

 Není proto možné dostatečně prozkoumat, zda tento návrh byl 

oprávněný, či nikoliv. Tento úkon je činěn automaticky a není proti němu možné odvolání. 

Insolvenční soud musí do 2 hodin od okamžiku, kdy mu byl doručen insolvenční návrh, 

oznámit zahájení insolvenčního řízení. Není proto v jeho silách, aby dostatečně prozkoumal, 

zda jsou skutečnosti uvedené v insolvenčním návrhu dostačující na to, aby jasně prokázaly 

dlužníkův úpadek. 

Není to ani dostatečně dlouhá doba na to, aby se k danému návrhu mohl vyjádřit sám 

dlužník. Tento návrh může být následně soudem odmítnut nebo zamítnut a samotné 

zveřejnění vyhlášky není rozhodnutím o úpadku a tudíž nemusí znamenat, že dlužník se 

v úpadku nacházel, ale může jej poškodit. 

Zveřejnění vyhlášky je sice pro věřitele velmi výhodné, protože jsou takřka hned 

informováni a upozorněni, ale pro dlužníka to může znamenat až existenční problémy. Týká 

se to hlavně podnikatelských subjektů, pro které může mít jen takové podání neoprávněného 

návrhu likvidační následky. Dokonale vystihující je tvrzení, které uvádí ve své publikaci 

Tomáš Richter, že „ze všech nákladů insolvenčního řízení patří k nejvyšším pravděpodobně 

právě ty, jež souvisejí s dopady zveřejnění informace o tom, že bylo zahájeno insolvenční 

řízení. (T. Jackson)“
31

 

Podání insolvenčního návrhu vrhá na dlužníka špatné světlo, a tím dává zřetelný signál 

dodavatelům, odběratelům a potenciálním sponzorům, že se společnost nachází ve finančních 

potížích. Zveřejnění má také negativní dopad na dobré jméno společnosti, dobrou pověst 

podnikatele, důvěru obchodních partnerů a také zaměstnanců. V krajní situaci mohou 

obchodní partneři přestat dlužníkovi důvěřovat a poté s ním dokonce ukončit spolupráci, 

protože se budou obávat, že nebudou splaceny jejich pohledávky. Na druhou stranu může 

                                                 

30
RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. s. 208. ISBN 978-80-7357-329-4. 

31
Tamtéž - s. 209. 
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dojít i k nedůvěře na straně odběratelů, kteří mohou přestat odebírat výrobky, protože se 

mohou obávat o jejich kvalitu. 

Příkladem důsledků, které mohou nastat, když dojde ke zveřejnění špatné finanční 

situace společnosti, je tzv. run na banku. Jedná se o hromadné vybírání vkladů věřitelů 

z banky, jež je racionálním chováním věřitelů, kteří mají strach z hrozícího úpadku dlužníka a 

snaží se co nejrychleji uspokojit dlužné pohledávky. Tímto chováním však paradoxně mohou 

urychlit krizi banky a stát se hlavní příčinou jejího bankrotu. Zveřejnění informace o zahájení 

insolvenčního řízení může odstartovat i run na majetek dlužníka, který je velmi podobný runu 

na banku.
32

 

4.1.1 Obrana solventního dlužníka proti neoprávněnému návrhu 

Věřitelé se při podávání tzv. šikanózních návrhů snaží domoci zaplacení svých často 

sporných pohledávek, přičemž insolvenční návrh předpokládá pohledávku nespornou. 

V některých případech se ani nemusí jednat o spornou pohledávku, ale jen o poškození 

podnikatele, který se solventností žádné problémy do té doby neměl, ale důsledkem podání 

takového návrhu se insolventní stal. Proto insolvenční soudy neoprávněné návrhy zamítají a 

nově takto poškozenému dlužníkovi náleží kompenzace za vzniklou újmu a škody. 

V některých případech se může jednat až o nekalou soutěž. 

V souladu s § 133 INSZ musí mít dlužník, který je v takovém návrhu označen, možnost 

vyjádření se k danému návrhu před rozhodnutím o úpadku. Obrana dlužníka spočívá v tom, že 

musí doložit skutečnosti, které potvrdí, že nejsou dány podmínky na zahájení insolvenčního 

řízení. Tyto skutečnosti je dobré oznámit insolvenčnímu soudu co nejdříve, protože 

insolvenční řízení je veřejné, a proto by se veřejnost měla co nejdříve dozvědět veškeré 

skutečnosti, a tím bylo poškození dlužníka co nejvíce eliminováno. 

Dlužník by měl o vzniklé situaci informovat nejen širokou veřejnost pomocí médií, ale 

hlavně také své zaměstnance, obchodní partnery a příslušné úřady veřejné správy
33

.  

                                                 

32
 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. s 210. ISBN 978-80-7357-329-4. 

33
Podle § 102 INSZ jsou těmito orgány např. finanční úřad, celní úřad, Úřad práce České republiky, příslušná 

okresní správa sociálního zabezpečení, obecný soud dlužníka, Česká národní banka. 
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Všechna svá tvrzení musí dlužník doložit prokazatelnými důkazy, kterými potvrdí, že 

jeho společnost je „finančně zdravá“, a proto není žádný důvod pro zahájení insolvenčního 

řízení. Nejdůležitějším úkonem pro podnikatele je projít celé účetnictví společnosti a různými 

doklady tak doložit, že skutečnosti uvedené v daném návrhu neodpovídají skutečnosti. Patří 

mezi ně např.: 

- výroční zprávy; 

- účetní závěrky; 

- potvrzení o bezdlužnosti, které vystaví příslušný finanční úřad; 

- výpisy z bankovního účtu; 

- zpráva nezávislého auditora o „finančním zdraví“ společnosti apod.
34

 

Koncem ledna 2012 schválila vláda novelu insolvenčního zákona, která má ještě více 

zabránit podávání šikanózních insolvenčních návrhů. Jejím základním principem je posílení 

odpovědnosti věřitele, jež neoprávněný návrh podal a zvýšit tak ochranu dlužníka, která 

spočívá v náhradě škody nebo jiné újmy, která může dlužníka v důsledku nepoctivého jednání 

věřitele postihnout. Novela insolvenčního zákona se snaží reagovat na zvyšující se počet 

těchto návrhů, kterým chtějí věřitelé eliminovat konkurenci na trhu. 

Novela se dotýká hlavně kompetencí soudů, které budou moci takový návrh odmítnout 

pro zjevnou bezdůvodnost, stanovit peněžitou sankci, omezit z důvodů hodných zvláštního 

zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení (týká se to např. 

majetku, se kterým bude moci dlužník dále nakládat, aniž by byl nějak omezen), uložit věřiteli 

povinnost, aby složil dlužníku jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by mu 

se zahájením bezdůvodného insolvenčního řízení vznikla a opatřeními přijatými v jeho 

průběhu, a to až do rozhodnutí o insolvenčním návrhu.
35

 

Koncem měsíce března byla dále předložena Poslanecké sněmovně novela 

insolvenčního zákona, která má ještě více eliminovat škody, které mohou dlužníka postihnout 

                                                 

34
DOLEČEK, Marek. Obrana při nespravedlivém podání insolvenčního návrhu. BussinesInfo.cz [online]. 2010, 

18. červen [cit. 2012-03-08]. Dostupný z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-v-podnikatelske-

praxi/opu-nespravedlivy-insolvencni-navrh/1001817/54298/> 
35

ŽÍTEK, Karel. Šikanózní insolvenční návrh se může věřiteli dost prodražit. Konkursní noviny, 2012, roč. 15, č. 

4, s. 3. ISSN 1213-4023. 
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při podávání neoprávněného návrhu. Předložená novela obsahuje opatření, která mají tomuto 

jevu zabránit. Kromě výše uvedených novinek, které již byly schváleny, obsahuje podaná 

novela možnost dlužníka požádat o vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku, pokud byl 

insolvenční návrh odmítnut, zamítnut nebo bylo řízení zastaveno a možnost insolvenčního 

soudu uložit navrhovateli bezdůvodného návrhu pořádkovou pokutu ve výši 50 000 Kč.
36

 

Novela insolvenčního zákona sice přispěla k ochraně dlužníka, ale i přesto není vše 

vyřešeno. Dlužník se může bránit, ale pořád na něj bude mít podání neoprávněného návrhu 

negativní dopad, který se týká jeho vnímání veřejností, odběrateli, či dodavateli. Je to zkrátka 

způsobeno tím, že už podání návrhu vrhá na dlužníka špatné světlo, které může být pro ostatní 

signálem, že něco není úplně v pořádku. Proto není jednoduché tomuto následku předcházet a 

ještě nějakou dobu bude podávání neoprávněných návrhu diskutabilním tématem a možná i 

předmětem novel insolvenčního zákona. 

4.2 Důsledky plynoucí z porušení povinnosti podat návrh na zahájení řízení 

Insolvenční zákon ukládá dlužníku možnost podání insolvenčního návrhu a zároveň je 

jím stanovena i povinnost, kdy tento návrh podat musí. Povinnost podat insolvenční návrh 

mají podobně, jako tomu bylo v § 3 ZKV: 

- dlužník, tj. právnická i fyzická osoba – podnikatel; 

- osoby jednající jménem dlužníka
37

. 

Dlužník má povinnost podle § 98 odst. 1 INSZ podat insolvenční návrh bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Pokud 

vlastní ještě jiný podnik, tak tuto povinnost má i v případě, že byl pravomocně zastaven 

výkon rozhodnutím prodejem podniku nebo také v případě exekuce podle zvláštního právního 

předpisu, a to z důvodu, že cena majetku, která k podniku náleží, nepřesahuje výši závazků 

náležejících k podniku. 
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PACHL, Lukáš. Poslanecká sněmovna projednává novelu insolvenčního zákona. Konkursní noviny, 2012, roč. 

15, č. 7, s. 1. ISSN 1213-4023. 
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Podle § 98 odst. 2 INSZ jsou těmito osobami zákonný zástupce dlužníka, statutární orgán a likvidátor dlužníka, 

který je právnickou osobou v likvidaci. Je-li těchto osob více a mohou jednat jménem dlužníka samostatně, má 

tuto povinnost každá z nich. 
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Může nastat i situace, kdy povinnost podat insolvenční návrh není splněna, a to 

v případě, kdy bylo vinou navrhovatele řízení o insolvenčním návrhu zastaveno nebo byl 

insolvenční návrh odmítnut. 

4.2.1 Odpovědnost dlužníka za nepodání návrhu na zahájení řízení 

Každé porušení povinností vede k odpovědnosti za vzniklou škodu či újmu a 

případnému nesení následků z tohoto jednání. Nově od 1. 1. 2012 může nastat i trestněprávní 

odpovědnost dlužníka, a to v případech, kdy nadále uzavírá smlouvy, i když se nachází 

v úpadku a svým jednáním tak poškozuje další věřitele. S tímto souvisí ustanovení trestního 

zákoníku a konkrétně se jedná o § 222n, kde je stanoveno, kdy se jedná o poškození věřitelů a 

určeny případné sankce za takovéto poškození. Nejedná se však o úplnou novinku, do roku 

2008 byla trestněprávní odpovědnost zahrnuta v trestním zákoně a jednalo se o odpovědnost 

za nepodání návrhu na konkurz. Trestněprávní odpovědnost se nově také vztahuje i na 

právnické osoby, tzn., že mohou být trestně stíhány i obchodní společnosti, různé spolky, 

nadace aj. Jinak tomu není ani v případě, kdy dlužník nepodá insolvenční návrh, i když mu 

jasně zákon tuto povinnost stanovil. 

Obecně je odpovědnost za škodu upravena v § 420n OZ a udává, že každý, kdo způsobil 

škodu porušením právní povinnosti, musí za ni také odpovídat. Existuje i možnost zproštění 

se této odpovědnosti, ale to jen v případě, kdy je prokázáno, že škodu nezavinil. 

V souladu s § 99 INSZ odpovídá osoba, která nepodala insolvenční návrh i přesto, že jí 

byla tato povinnost ukládána zákonem, věřiteli za škodu nebo újmu, kterou mu tímto 

jednáním způsobila. 

Velmi důležitým faktem je samotné definování škody nebo újmy, která věřiteli 

porušením této povinnosti vznikla. Insolvenční zákon toto jasně definuje v § 99 odst. 2, a to 

jako rozdíl mezi zjištěnou výší pohledávky v insolvenčním řízení, která je věřitelem 

přihlášená k uspokojení a částkou, kterou obdržel věřitel v insolvenčním řízení na uspokojení 

této pohledávky. Takto stanovená výše škody může dosahovat velkých částek, mnohdy i 

desítek milionů, i když se to tak na první pohled nemusí jevit. 

Věřitel sám musí prokázat, že dlužník nepodal včas insolvenční návrh, tudíž na jeho 

bedra padá povinnost předložit důkazy, které tuto skutečnost dokládají. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že odpovědnost za porušení povinnosti podat včas 

insolvenční návrh nastává jen tehdy, pokud byl následně dlužníkem nebo věřitelem tento 

návrh podán a dlužník byl insolvenčním soudem prohlášen za insolventního. 

Na rozdíl od ZKV uvádí INSZ i možnost, kdy se dlužník může zbavit odpovědnosti za 

škodu či újmu, kterou věřiteli způsobil, a to dle § 99 odst. 3: 

- musí prokázat, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na 

rozsah částky, která byla určena k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem 

v insolvenčním řízení; nebo 

- tuto povinnost nesplnila vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na 

její vůli a také je nemohla odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 

po ní spravedlivě vyžadovat. 

4.2.2 Předběžné opatření 

INSZ umožňuje, na rozdíl od ZKV, to, že věřitel může uplatnit svůj nárok za škodu či 

jinou újmu, která mu vznikla v souvislosti s nepodáním insolvenčního návrhu dlužníkem. 

Touto možností je podle § 100 INSZ nařízení předběžného opatření insolvenčním soudem na 

návrh oprávněného věřitele. Dlužníku tímto uloží povinnost složit do úschovy u soudu 

přiměřenou peněžitou částku
38

. Nařízení předběžného opatření jde i v případě, že celkovou 

výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit.  

Částka, kterou stanoví insolvenční soud, musí být v takové výši, aby pokryla podstatnou 

část předpokládané škody nebo jiné újmy. 

Pokud chce věřitel uplatnit nárok na předběžné opatření, musí ve lhůtě, kterou mu 

stanoví insolvenční soud, a která však nesmí skončit dříve než insolvenční řízení, podat u 

příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy. Nejedná se však o incidenční spor. 

                                                 

38
Podle § 76 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. 
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Jestliže insolvenční soud vyhoví rozsahu žaloby o náhradě škody nebo jiné újmy, 

považuje se jeho stanovisko za rozhodnutí o udělení souhlasu s vydáním předmětu úschovy 

žalobci. 

4.2.3 Předcházení škodám 

S otázkou, jak předcházet škodám, je spojena spousta otazníků. Hlavním problémem je 

správná formulace toho, jak často a do jaké míry má vedení dlužníka kontrolovat situaci 

podniku a kdy vlastně nastává ten okamžik, kdy se dlužník dostal do úpadku. Pro společnost 

to však nikdy nebude jednoduché, když bude zkoumat stav úpadku dlužníka pomocí 

rozvahového testu podle § 3 odst. 3 INSZ. 

Nikde není dána povinnost, aby vedení v pravidelných intervalech kontrolovalo stav 

aktiv společnosti, a tím předcházelo škodám, které mohou dlužníka potkat, když se dostane do 

tíživé situace. Je pravdou, že pravidelná kontrola by pomohla riziko úpadku snížit, ale 

neznamená to, že by jej mohla úplně eliminovat. V každém případě by pomohla společnosti 

včas reagovat a včas řešit danou situaci, a tím by se mohla i vyhnout případnému řešení 

situace pomocí insolvenčního řízení. 

INSZ však tím, že stanoví jasnější a měřitelnější definici úpadku, dále co nejpřesněji 

stanoví okamžik, kdy má dlužník podat insolvenční návrh a v poslední řadě sankce za 

nedodržení všech zákonem stanovených pravidel, klade na vedení větší nároky. Vedení je tím 

tedy nuceno starat se o chod společnosti pečlivěji a sledovat veškeré signály, které by mohly 

naznačovat úpadek nebo hrozící úpadek. 

4.3 Omezení dlužníka při nakládání s jeho majetkem 

Jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nesmí dlužník 

podle § 111 INSZ nakládat se svou  majetkovou podstatou a majetkem, pokud insolvenční 

soud nerozhodne jinak. Důvodem k těmto opatřením je fakt, že kdyby dlužník dále nakládal 

se svým majetkem, mohlo by dojít k  podstatným změnám v jeho skladbě, či využití. Pokud 

před zahájením insolvenčního řízení vznikly dlužníku peněžité závazky, plní je v rozsahu a za 

podmínek stanovených zákonem. Proto právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s tímto 

zákonem, nejsou vůči věřitelům účinné. 



44 

 

Insolvenční soud má nárok na ustanovení předběžného správce, a to za podmínek, které 

jsou uvedeny v § 112 INSZ. Těmito důvody jsou: 

- omezení dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou v širším rozsahu než je 

uvedeno v § 111 INSZ; 

- vyhlášení moratoria; 

- odůvodnění rozsahu majetkové podstaty, kterou je vhodné zjistit a zajistit i 

předběžně; 

- další závažné důvody. 

Povinnostmi takto ustanoveného předběžného správce jsou provést opatření, kterými 

zjistí stav dlužníkova majetku k zajištění a přezkoumá jeho účetnictví, či daňovou evidenci 

vedenou podle zvláštního právního předpisu. 

4.3.1 Předběžné opatření vůči dlužníku 

Jestliže je nutné v době do vydání rozhodnutí o úpadku omezit dlužníka v nakládání 

s jeho majetkem, tak soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření. Nařízením 

předběžného opatření se chrání zájem věřitelů, v jejichž neprospěch by nakládání dlužníka 

s majetkem mohlo vést. Tímto opatřením proto soud dlužníku uloží, aby nenakládal s určitými 

věcmi, či právy, které náleží do majetkové podstaty, nebo naopak může nakládat se svým 

majetkem nebo jeho částí pouze se souhlasem předběžného správce. Insolvenční soud může 

dále nařídit, aby osoby, které mají vůči dlužníku závazky, plnily tyto závazky předběžnému 

správci, ne dlužníku. 

Jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a osoba, která má 

vůči dlužníkovi závazek, plní tento závazek jemu, i když předběžným opatřením bylo 

stanoveno plnění předběžnému správci, a plnění se tak nedostalo do majetkové podstaty, není 

podle § 114 INSZ této povinnosti zproštěna. Výjimka nastává jen v případě, že prokáže, že 

nemohla o předběžném opatření vědět. 

Proti předběžnému opatření se podle § 113 odst. 4 INSZ může odvolat pouze dlužník. 

Jedná-li se však o usnesení, kterým insolvenční soud zamítl návrh na nařízení předběžného 

opatření, může odvolání podat i osoba, která návrh podala. 
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Předběžné opatření zanikne uplynutím doby, po kterou mělo trvat, vydáním rozhodnutí 

podle § 142 INSZ
39

, účinností moratoria nebo vydáním rozhodnutí, kterým je předběžné 

opatření zrušeno, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno. 

4.3.2 Účinky moratoria 

Moratorium představuje druh ochranné lhůty, jejíž význam spočívá v tom, že chrání 

majetkovou podstatu dlužníka před věřiteli, kteří mu mohou vyhrožovat individuálním 

postupem či zahájením formálního insolvenčního řízení, při kterém chtějí dosáhnout vyššího 

uspokojení svých pohledávek. 

Vyhlásit moratorium lze před i po zahájení insolvenčního řízení, ale pouze se souhlasem 

většiny věřitelů. Trvat může nejdéle 3, respektive 4 měsíce, pokud s tím souhlasí soud a 

věřitelé.
40

 

Jestliže dlužník splní všechny náležitosti, které jsou podle § 115 a 116 INSZ nutné pro 

vyhlášení moratoria, pak insolvenční soud moratorium vyhlásí a účinné se stává zveřejněním 

rozhodnutí o vyhlášení v insolvenčním rejstříku. Jeho účinky se podle § 120 INSZ projeví 

v tom, že: 

- po dobu jeho trvání nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka; 

- jsou zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, není-li 

stanoveno jinak. 

Dlužník splnil všechny požadavky na vyhlášení moratoria, to bylo vyhlášeno a nyní 

musí plnit určité povinnosti, které jsou stanoveny zákonem. Tyto povinnosti se týkají 

nakládání s majetkovou podstatou, se kterou musí nakládat v rozsahu stanoveném mu v § 122 

INSZ, a to: 

                                                 

39
Jedná se o rozhodnutí týkající se insolvenčního návrhu, kterými jsou např. jeho odmítnutí pro vady nebo 

zamítnutí pro nedostatek majetku dlužníka. 
40

RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. s. 227. ISBN 978-80-7357-329-4. 
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- závazky, které souvisí se zachováním provozu podniku a vzniklé v posledních 

30 dnech před vyhlášením moratoria, musí dlužník hradit přednostně před dříve 

splatnými závazky; 

- společnosti, které mají s dlužníkem uzavřené smlouvy týkající se dodávky 

energií, surovin, zboží a služeb, a tyto smlouvy trvaly ke dni vyhlášení moratoria 

alespoň 3 měsíce, nemohou je po dobu trvání moratoria vypovědět nebo od nich 

odstoupit pro dlužníkovo prodlení; 

- rovněž není možný vzájemný zápočet pohledávek dlužníka a věřitele. 

Dlužník, který v době moratoria nedodržuje své povinnosti, které jsou mu stanoveny 

zákonem, odpovídá za vzniklou škodu a újmu svým věřitelům, kterým ji způsobil. Této 

odpovědnosti se může zprostit pouze v případě, že prokáže, že škodě nebo jiné újmě nemohl 

za žádných okolností předejít. 

Moratorium může podle § 124 INSZ zaniknou hned z několika důvodů, a to: 

- uplynutím doby, na kterou bylo vyhlášeno
41

; 

- na návrh většiny věřitelů, které jsou počítány podle výše jejich pohledávek 

uvedených v seznamu závazků; 

- pokud dlužník uvedl v návrhu nepravdivé údaje nebo měl nepoctivé záměry jeho 

vyhlášením, pak je moratorium zrušeno i bez návrhu. 

Moratorium se pro dlužníka, který se dostane do situace, kdy mu hrozí podání 

insolvenčního návrhu nebo již byl na něj tento návrh podán, stává jakýmsi podpůrným 

prostředkem, který přinese dlužníku, a s ním vyjednávajícím většinovým věřitelům, čas a 

ochranu před nájezdy nekooperujících věřitelů. To je jedním z hlavních důvodů, proč může 

dlužník podat návrh na vyhlášení moratoria, viz Příloha č. 1. To vše za předpokladu, že bude 

dodržovat pravidla stanovená mu insolvenčním zákonem. Jen v případě jejich dodržení může 

být moratorium pro dlužníka přínosné a tím splnit své účely. 

                                                 

41
Před uplynutím této doby zaniká pouze rozhodnutím insolvenčního soudu. 
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Negativním následkem této ochrany dlužníka se však stává informování široké 

veřejnosti o finančních potížích, jejichž zveřejnění může mít pro dlužníka negativní následky, 

které byly již popsány v předchozích kapitolách. 

4.4 SHRNUTÍ 

Cílem poslední a nejdůležitější kapitoly této práce bylo zaměřit se na nejzásadnější 

rizika, která mohou dlužníka v průběhu insolvenčního řízení potkat a následně se snažit 

poradit, jak se případným rizikům vyhnout nebo se alespoň pokusit o eliminaci následků. 

Z výše popisovaných rizik vyplývá, že jedním ze zásadních je to, které dlužníku hrozí 

při zahájení insolvenčního řízení. Jeho eliminace je však velmi obtížná, protože efekt zahájení 

řízení nastane téměř vždy. Záleží tedy pouze na dlužníkovi, jak rychle bude na případné 

neoprávněné zahájení insolvenčního řízení reagovat a s jakými úspěchy dokáže veřejnost 

přesvědčit o své solventnosti. V tomto mu pomáhá i novela insolvenčního zákona z konce 

ledna roku 2012, která dokáže lépe ochránit dlužníka před neoprávněnými návrhy a nahradit 

mu tak vzniklou škodu a újmu. 

Druhé riziko, které se týká odpovědnosti za nepodání insolvenčního návrhu, je rovněž 

těžké eliminovat, ale jde mu lépe předcházet než riziku předchozímu. Způsobeno je to tím, že 

si ani sám zákon nedokáže s úplnou přesností stanovit okamžik, kdy se dlužník nachází 

v úpadku a má tedy povinnost podat tento návrh. Proto je na samotném dlužníkovi, aby 

neustále kontroloval stav svého majetku a míru jeho zadlužení, a tím lépe tomuto riziku 

předcházel. 

Posledním popisovaným rizikem je omezení dlužníka při nakládání se svým majetkem. 

Je to bohužel riziko, se kterým dlužník musí počítat v případě, kdy není schopen splácet své 

závazky a hrozí mu úpadek, v jejímž důsledku je zahájeno insolvenční řízení. Podpůrným 

prostředkem se mu v tomto případě stává moratorium, které mu umožňuje vypořádat se 

s hlavními věřiteli a neřešit věřitele, kteří chtějí přednostně nebo ve výši míře uspokojit své 

pohledávky. 
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5 ZÁVĚR 

Právní úprava úpadku před rokem 1989 prakticky neexistovala. Důvodem této 

neexistence byla její nepotřebnost v důsledku stávajícího společenského zřízení. Jediným 

institutem, který zde existoval, byl jedním z exekučních prostředků a nazýval se exekuční 

likvidace. Po pádu režimu nastala nutnost vytvoření právní úpravy řešení úpadku, která však 

neměla předchůdce, na kterého by mohla navázat, proto se její počáteční vývoj potýkal 

s mnoha problémy. Během své mnoholeté existence prošla tato úprava několika novelizacemi, 

až nakonec bylo rozhodnuto, že je potřeba právní úpravy, která by byla schopná reagovat na 

stávající vývojové trendy. Proto zákon o konkursu a vyrovnání nahradil insolvenční zákon, 

který je účinný necelé 4 roky. 

Jedním z nejdůležitějších pojmů je samozřejmě úpadek, bez kterého by insolvenční 

řízení nemohlo být, jelikož úpadek dlužníka je jeho podmínkou. Další důležité pojmy, které 

byly vysvětleny, jsou majetková podstata, moratorium nebo insolvenční rejstřík, který slouží 

jako komunikační prostředek mezi insolvenčním soudem a veřejností či případnými věřiteli a 

samozřejmě subjekty, které se v insolvenčním řízení vyskytují. To vše jsou instituty, které 

ovlivňují celé insolvenční řízení a mají na jeho průběh zásadní vliv. 

Přes množství pozitiv, která nová úprava úpadku dlužníka přinesla, ani tato není 

bezchybná a mohou v ní být nalezena rizika, se kterými se dlužník může během insolvenčního 

řízení potýkat. 

Jedním z těchto rizik je to, které může dlužníku hrozit při zahájení insolvenčního řízení. 

Jedná se o neoprávněné návrhy, kterými se snaží věřitelé poškodit dlužníka. Eliminace tohoto 

rizika je však velmi obtížná, protože veřejnost vnímá už jen samotné podání návrhu jako 

problém se solventností dlužníka, který se až právě kvůli neoprávněnému návrhu může dostat 

do potíží. Pak už je jen na něm, jak rychle dokáže reagovat a přesvědčit veřejnost o své 

schopnosti splácet své závazky. Podporou je mu i novela INSZ z konce ledna roku 2012, která 

se dlužníkům snaží co nejvíce pomoci a nahradit jim tak vzniklou škodu a újmu. 

Druhým rizikem, které může dlužníka potkat, je odpovědnost za nepodání návrhu na 

zahájení insolvenčního řízení. Tomuto riziku je velmi těžké předcházet nebo jej alespoň 

eliminovat, protože ani sám zákon nedokáže s úplnou přesností stanovit okamžik, kdy se 
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dlužník nachází v úpadku a má povinnost tento návrh podat. Proto je na samotném dlužníku, 

aby co nejčastěji kontroloval stav svého majetku a míru jeho zadlužení, a tím tak tomuto 

riziku lépe předcházel. 

Posledním popisovaným rizikem je omezení dlužníka při nakládání s jeho majetkem. 

Toto riziko nastává pro dlužníka okamžikem, kdy nastanou účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Podpůrným prostředkem se mu může stát moratorium, což je obdoba 

ochranné lhůty, která mu umožňuje vypořádat se s věřiteli mimo insolvenční řízení a předejít 

tak poškození od věřitelů, kteří si nárokují přednostní nebo vyšší uspokojení své pohledávky. 

V době vyhlášení moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka. 

V této práci byla popsána ta nejzásadnější rizika, se kterými se mohou dlužníci 

v průběhu insolvenčního řízení potýkat. Není však vyloučeno, že postupem času a zejména 

vlivem ekonomické praxe, může dojít k tomu, že bude potřeba dalších úprav insolvenčního 

zákona a v důsledku toho, se mohou objevit rizika nová, na která bude potřeba reagovat. 
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