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1 Úvod 

Jak jiţ samotný název diplomové práce, Konkurs jako způsob řešení úpadku 

v insolvenčním řízení, napovídá, práce je zaměřena na problematiku úpadku a insolvence, 

která je upravena zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Důvodem 

zavedení nové legislativy bylo mimo jiné i to, aby proces insolvenčního řízení proběhl 

rychle, kvalitně a sviţně a aby se věřitelé mohli lépe domoci svých práv. Ovšem 

paradoxně nová legislativa opomněla chránit i stranu dluţníka a v některých případech se 

můţe hovořit o šikanózním insolvenčním návrhu, který pouze špiní dobrou firmu dluţníka 

a zneuţívá institutu insolvenčního návrhu, jak je patrno z některých modelových případů 

v praktické části práce. Tomuto jednání se snaţí předejít novela zákona č. 334/2012 Sb.
1
 

 Insolvenční zákon, jenţ nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, je 

stěţejním právním předpisem pro tuto práci. Insolvenční zákon rozlišuje dvě základní 

formy úpadku, a to úpadek ve formě platební neschopnosti a předluţení. Způsoby, jak tuto 

situaci řešit jsou tři a jedná se o konkurs, reorganizaci a oddluţení. Jelikoţ je práce 

zaměřená na problematiku dluţníka-podnikatele, nabízí se jako moţnost řešení pouze 

konkurs a reorganizace, takţe oddluţení není v práci věnována větší pozornost. Naopak 

konkursu, kterým je úpadek podnikatele řešen nejčastěji, se v práci zabývám nejdetailněji 

a jiţ, výše zmíněné reorganizaci, která je, za určitých podmínek alternativou konkursu, je 

v teoretické části práce věnovaná samostatná kapitola. 

 O tom, ţe téma insolvence a úpadku je velmi ţivé, hovoří nejen statistika 

Ministerstva spravedlnosti ČR
2
, která popisuje nárůst počtu podaných insolvenčních 

návrhů, např. v prvním čtvrtletí letošního roku došlo k navýšení počtu podaných 

insolvenčních návrhů asi o 15 % oproti stejnému období loňského roku. Nárůst podaných 

insolvenčních návrhů je mimo jiné dán tím, ţe se trh očisťuje o neaktivní firmy, ţe se 

věřitelé více a vehementněji dobírají svých práv a řeší formou insolvenčního návrhu své 

pohledávky,
3
 ale ne vţdy se tito věřitelé-navrhovatelé pouštějí správnou cestou a úpadek 

dluţníka prohlášen není, ostatně o tom informují některé případy v praktické části práce. 

                                                      
1
 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
2
 INSOLVENČNÍ ZÁKON. Statistiky. [online]. IZ [17. 6. 2013]. Dostupné z: http://insolvencni-

zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html. 
3
 ČESKÁ TELEVIZE. Ekonomika ČT 24 a studio burza. [online]. IZ [17. 6. 2013]. Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020402-

ekonomika-ct24/obsah/251611-pocet-insolvenci-vzrostl/. 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020402-ekonomika-ct24/obsah/251611-pocet-insolvenci-vzrostl/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058020402-ekonomika-ct24/obsah/251611-pocet-insolvenci-vzrostl/
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Cílem diplomové práce je přezkoumat, zda jsou splněny náleţitosti úpadku a kriticky 

zhodnotit situaci v jednotlivých praktických případech. Práce je rozdělena na teoretickou 

a praktickou část. Z důvodu úvodu do této problematiky je teoretická část rozdělena na 

kapitolu Úpadek a způsoby jeho řešení, která je dále rozdělena na problematiku úpadku ve 

formě platební neschopnosti a předluţení, poté se věnuji pojmu hrozící úpadek a následuje 

vysvětlení způsobu řešení úpadku, kde je zároveň zařazena podkapitola, která pojednává 

o moratoriu. Následující kapitola Konkurs je nezbytnou, neboť je východiskem pro 

modelové případy. Další kapitola Reorganizace, která je poslední v teoretické části práce, 

je zde zařazena proto, ţe reorganizace je jedním z řešení způsobu úpadku podnikatele 

a, i kdyţ její uţití není tak časté jako uţití institutu konkursu, nemělo by být opomíjeno.  

 Následující pátou kapitolu tvoří praktická část, ve které je jako zdroje vyuţito 

insolvenčního rejstříku, který je veřejně dostupný z internetové stránky justice.cz. Tato 

část práce je rozdělena na Modelové případy a případ, který dosud není ukončen a je zde 

nastíněna moţnost, kterými dvěma směry se bude ubírat. Modelové případy tvoří tři 

společnosti, u kterých byl podán insolvenční návrh. Zjišťuje se, zda jsou splněny 

náleţitosti úpadku a v závěru kaţdého případu je popsán pohled zpět a jeho kritické 

zhodnocení. V diplomové práci je pouţita metoda komparace a analýzy.  

Tato práce je zpracována podle právního stavu k 1. 1. 2013. 
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2 Úpadek a způsoby jeho řešení 
The bankruptcy of the debtor is connected with the existence of multiple claims of 

creditors against someone who is unable to meet his mature obligations due to insolvency, 

or over-indebtedness.
4
 Pojem úpadek tedy můţeme rozdělit na dvě základní formy 

úpadku, a to na úpadek ve formě platební neschopnosti a na úpadek z důvodu předluţení. 

2.1 Úpadek ve formě platební neschopnosti 

 Podle insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, má-li více věřitelů. Pod pojmem 

více věřitelů se myslí nejméně dva. Dle § 143 odst. 2 InsZ, se za dalšího věřitele 

nepovaţuje věřitel, na kterého byla převedena pohledávka insolvenčního navrhovatele 

v době kratší neţ 6 měsíců před zahájením insolvenčního řízení nebo podáním 

insolvenčního návrhu. Další podmínka úpadku dle insolvenčního zákona se týká splatnosti 

peněţitých závazků, a to, ţe dlužník má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti. I kdyţ se v nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/02 z 24. 6. 2003 

zveřejněného ve Sbírce zákonů pod č. 210/2003 uvádí, ţe situace úpadku se pojí jak 

s peněţitými, tak s nepeněţitými závazky, prodlení dluţníka je v tomto případě spojeno 

pouze s peněţitými závazky. Schopnost nebo neschopnost dluţníka plnit jiné neţ peněţité 

závazky můţe být samozřejmě váţným problémem v jeho podnikatelských činnostech, 

a má-li dlouhodobý ráz, povede v konkurenční ekonomice nepochybně k odchodu 

dluţníka z trhu, dokud se však neprojeví neschopností dluţníka dostát peněţitým 

závazkům, nemá nic společného s problémy, k jejichţ řešení insolvenční právo slouţí.
5
 

Jednoznačně definovaná doba 30 dnů není zákonodárcem vybraná náhodně. Má souvislost 

s § 369a ObchZ, tedy s právem na vyplacení úroku z prodlení. Jestliţe povaţujeme 

interval 30 dnů za krátký, můţeme jeho podstatu vidět v důvodu zlepšení platební 

morálky. Podmínku obsaţenou v § 3, odst. 1 písm. c) InsZ, o tom, ţe dluţník není schopen 

závazky plnit, chápeme jako stav, kdy dluţník trpí nedostatkem finančních prostředků 

k úhradě závazků a projevuje vůli své závazky uznat i uhradit. Nejedná se o dluţníkovu 

neochotu platit. 

 Jedna ze skutečností, kdy se můţeme domnívat, ţe dluţník není schopen plnit své 

peněţní závazky, je uvedena v § 3, odst. 2 písm. a) InsZ, a sice ţe, dlužník zastavil platby 

                                                      
4
 VETERNÍKOVÁ, Mária. The Role of the Interim Trustee in Dealing with the Debtor´s Bankruptcy. 1. vyd. 

Praha: VŠE v Praze, 2010. 7 s. ISBN 978-80-245-1723-0. Překlad: Úpadek dluţníka je spojen s existencí 

několika pohledávek věřitelů vůči někomu, kdo není schopen plnit své splatné závazky z důvodu platební 

neschopnosti nebo předluţení.  
5
 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 195 s. ISBN 978-80- 

7357-329-4. 



 10 

podstatné části svých peněžitých závazků. Tato skutečnost sice sama o sobě nehovoří 

o úpadku dluţníka, ale jedná se o snadno vypozorovatelný počin dluţníka a jako 

podstatnou část peněţitých závazků bereme v potaz výše neţ jednu polovinu všech 

dluţníkových splatných závazků. Jako další situaci, kdy se má za to, ţe dluţník není 

schopen plnit své závazky, zákon uvádí neplnění peněžitých závazků po dobu delší než 3 

měsíce po lhůtě splatnosti. Je nutno poznamenat, ţe lhůta 3 měsíce po splatnosti je doba, 

kdy po jejím uplynutí, se můţe věřitel domáhat, pomocí insolvenčního návrhu toho, zda 

je, či není, dluţník v úpadku. Je-li vůči dluţníkovi nařízena exekuce, ale tato exekuce je ve 

svém výsledném efektu marná, či není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných 

peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí, tak obě tyto situace můţeme 

hodnotit tak, ţe dluţník není schopen plnit své peněţní závazky. Soud můţe nařídit 

dluţníkovi předvést seznamy majetku a závazků, a taky seznam zaměstnanců, aby získal 

přehled o majetkových poměrech dluţníka. Pokud dluţník toto nařízení soudu 

neuposlechne, či se zdráhá předvést tyto seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, povaţuje 

se to jako jedna z vyvratitelných právních domněnek o dluţníkově platební neschopnosti. 

2.2 Úpadek ve formě předlužení 

 Zatímco úpadek ve formě platební neschopnosti se týká fyzických osob podnikatelů 

i nepodnikatelů a právnických osob, úpadek ve formě předluţení je moţno aplikovat 

pouze na fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. 

 O předluţení se jedná, jestliţe má dlužník více než dva věřitele a souhrn jeho 

majetku je menší než souhrn jeho závazků. Co se týče závazků, tak se v tomto případě 

hodnotí všechny, nikoliv jen splatné závazky. Zajištění účetní stránky úpadku, by 

vzhledem k tomu, ţe se definice týká právnických a fyzických osob podnikatelů, kteří 

vedou účetnictví, neměl být problém. Pokud dluţníkův majetek nevstoupil do likvidace a 

pokud je dluţník i vlastníkem majetku, měli bychom zohledňovat i očekávané výnosy, 

které souvisí s podnikatelskou činností dluţníka. 

 Návrh na zahájení řízení o úpadku ve formě platební neschopnosti můţe být podán 

bez problémů dluţníkem i věřitelem. Kdeţto řízení o úpadku ve formě předluţení bude 

v převáţné míře zahájeno samotným dluţníkem, a to z důvodu přístupu do účetnictví. 

2.3 Hrozící úpadek 

 Jak jiţ samotný název napovídá, dluţník podává návrh na zahájení insovenčního 

řízení ještě před vznikem samotného úpadku. O hrozící úpadek půjde tehdy, jestliže lze se 
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zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně 

a včas splnit podstatnou část svých peněžních závazků. Návrh na zahájení insolvenčního 

řízení podává dluţník, protoţe ten disponuje informacemi o současném stavu svého 

podnikání a o platební morálce svých obchodních partnerů. To mu můţe pomoci zachránit 

jeho podnikatelský potenciál, zachovat výrobu a případně zaměstnanost. 

2.4 Způsob řešení úpadku 

 Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se 

rozumí konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento 

zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů. Největší finanční 

uspokojení pro insolvenční věřitele lze očekávat u konkursu, a proto je konkurs nejčastější 

volba řešení úpadku a je mu v této práci věnována samostatná kapitola. Nově je 

v insolvenčním zákoně definován institut reorganizace a institut oddluţení, který je určený 

pro fyzické osoby. Zvláštní způsoby řešení úpadku se týkají úpadků bank a dalších 

finančních institucí. Tímto způsobem se myslí např. nepatrný konkurs, uvedený v § 314 

a § 315 InsZ. 

 Ve druhém odstavci tohoto zákona je uvedeno, co je povaţováno za jednotlivé 

způsoby řešení úpadku. Tedy bude-li úpadek dluţníka řešen konkursem, rozumí se 

způsobem řešení úpadku dluţníka rozhodnutí o prohlášení konkursu.
6
 V případě, ţe dojde 

k rozhodnutí o řešení úpadku dluţníka reorganizací, způsobem řešení úpadku se myslí 

rozhodnutí o povolení reorganizace. A obdobně, jde-li o oddluţení, způsobem řešení 

úpadku se myslí rozhodnutí o povolení oddluţení. Podmínkou, aby soud mohl rozhodnout 

o způsobu řešení úpadku, je skutečná existence dluţníkova úpadku. Osvědčením nebo 

dokazováním musí být zjištěno, ţe je dluţník v úpadku nebo ţe mu úpadek hrozí. 

O existenci úpadku je soud povinen vydat rozhodnutí. 

2.4.1 Moratorium 

 Jelikoţ institut moratoria bývá někdy označován jako další způsob řešení úpadku 

a jeho úprava není tak obsáhlá, je podkapitola věnována tomuto tématu zařazena zde. 

Účelem moratoria je na jedné straně ochrana dluţníka před jeho věřiteli a na straně druhé 

ochrana dluţníka před hrozícím rozhodnutí o úpadku.
7
 Návrh můţe podat pouze dluţník, 

                                                      
6
 KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 19 s. ISBN 

978-80-7400-320-2.  
7
 ZELENKA, Jaroslav a kolektiv. Insolvenční zákon. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 200 s. ISBN 978-80-

7201-707-2.  
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který není v likvidaci, a to ve lhůtě do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu dluţníkem 

a do 15 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele soudem dluţníkovi. Dluţník je 

povinen k návrhu připojit i poslední účetní závěrku a písemné prohlášení většiny svých 

věřitelů, ţe s vyhlášením moratoria souhlasí.
8
 Pokud jsou splněny předpoklady uvedené v 

§ 115 a §116 InsZ, pak soud vyhlásí moratorium. Vzhledem k tomu, ţe soud musí 

rozhodnout o návrhu moratoria do konce pracovního dne nejblíţe následujícího po dni, 

kdy mu návrh došel, musí být perfektní hned od začátku, aby mu mohlo být vyhověno.  

 Maximální délka trvání moratoria jsou čtyři měsíce, tedy standardní 3 měsíce 

a moţnost prodlouţení o dalších 30 dnů. Jedním z účinků moratoria je nemoţnost vydání 

rozhodnutí o úpadku. Dále můţe dluţník hradit přednostně závazky vzniklé v posledním 

měsíci před moratoriem, anebo po něm. Rovněţ je dluţník chráněn před vypovězením 

určitých smluv, pokud trvaly alespoň tři měsíce před vyhlášením moratoria. V době 

moratoria, vede účetnictví dluţník, a to i v případě, ţe byl ustanoven předběţný správce. 

 K zániku moratoria pak dochází uplynutí doby jeho trvání, dále rozhodnutím soudu 

(např. pokud dluţník vyhlášením moratoria sledoval nepoctivý záměr). Nebo zastavením, 

odmítnutím případně zamítnutím insolvenčního návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 BŘEZINOVÁ, Hana. Ekonomické aspekty insolvenčního zákona. 1. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2009. 200 

s. ISBN 978-80-7273-159-6. 
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3 Konkurs 

3.1 Základní charakteristika 

Konkurs, jako jeden z moţných způsobů řešení úpadku, je nejčastějším způsobem, kterým 

je úpadek řešen. Jeho cílem je uspořádání majetkových vztahů dluţníka a jeho věřitelů. 

Jde o poměrné uspokojení věřitelů z výnosu zpeněţení majetkové podstaty, to znamená, ţe 

uspokojení věřitelů je závislé na nárocích ostatních věřitelů. Pohledávky věřitelů jsou 

rozděleny do několika skupin, ve kterých jsou zaplaceny stejnoměrně, pohledávka musí 

být řádně přihlášena, jak je uvedeno v § 173 InsZ a nesmí být popřena (§ 192 InsZ).  

 Řešení úpadku dluţníka konkursem je i nadále jediným, čistě likvidačním způsobem 

řešení úpadku dluţníka.
9
 Úpadek dluţníka je dlouhodobý proces, ve kterém má dluţník 

moţnost řešit situaci několika způsoby. Např. prostřednictvím oddluţení, reorganizace 

nebo postupy, které nejsou uvedeny v InsZ. Dluţníci svou situaci ale často neřeší zavčasu 

a výsledkem je pak jediné moţné řešení, a tím je konkurs. Je ovšem důleţité zdůraznit, ţe 

likvidace dluţníkových ekonomických prostředků není cílem konkursu, ale konkurs je 

rozhodně nejméně vhodný způsob, jak zachovat dluţníkův ekonomický potenciál.  

 Jednou ze zásad konkursu je, ţe pohledávky, které nebyly uspokojeny z výnosu 

zpeněţení majetkové podstaty, nezanikají, jak je uvedeno v § 244 InsZ. V této souvislosti 

je nutné upozornit na § 311 InsZ, a tedy skutečnost, ţe dojde-li ke zrušení a zániku 

dluţníka bez právního nástupce, pak jiţ neexistuje nikdo, po kom by bylo moţno 

poţadovat uspokojení pohledávky.  

3.2 Účinky prohlášení konkursu 

 Účinky prohlášení konkursu jsou vázány na okamţik zveřejnění tohoto rozhodnutí 

v insolvenčním rejstříku, současně s tímto zveřejněním vyrozumí soud o konkursu i 

Českou národní banku. Na vyhotovení tohoto rozhodnutí se vyznačí konkrétní časové 

údaje, které informují o tom, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu. Jak uvádí § 88 

InsZ, soud rozhoduje v insolvenčním řízení usnesením.  

 Insolvenční soud můţe ponechat nebo změnit předběžná opatření
10

. Pokud tak 

výslovně neučiní, předběţná opatření okamţikem prohlášení konkursu zanikají. 

Předběţným opatřením, v tomto případě, rozumíme právní akt, který obsahuje informaci o 

                                                      
9
 KOZÁK, Jan. BUDÍN, Petr. PACHL, Lukáš. Insolvenční právo aneb Osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: 

Rašínova vysoká škola s.r.o., 2008. 129 s. ISBN 978-80-87001-10-3.  
10

 Upraveno v § 74 a násl.  OSŘ, § 102 OSŘ. Před (po) zahájením soudního řízení jsou zatímně upraveny 

poměry účastníků. 
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předběţném správci dle § 112 InsZ, dále můţe soud předběţným opatřením dluţníkovi 

uloţit, aby nenakládal se svou majetkovou podstatou dle § 113 InsZ, kromě těchto 

předběţných opatření můţe soud nařídit i jiná, např. o disponování s majetkem a podobně. 

Předběţným opatřením zmíněným v § 245 odst. 2 a 4, se však naproti tomu nerozumí 

předběţné opatření týkající se úpadce nebo majetku, které bylo případně nařízeno před 

prohlášením konkursu v jiném neţ insolvenčním řízení, a to ani v případě, ţe prohlášením 

konkursu dochází ze zákona k přerušení takového řízení.
11

 

 Zákonodárce v § 245 odst. 3 pokládá za důleţité uvést, ţe prohlášení konkursu nemá 

vliv na dluţníkovu způsobilost k právním úkonům a nemá rovněţ vliv na jeho procesní 

způsobilost. Naopak dluţník nemá oprávnění provádět úkony, které by souvisely s jeho 

majetkovou podstatou
12

 a bez souhlasu insolvenčního správce nesmí odmítnout přijetí 

daru nebo dědictví, tedy nemůţe činit úkony, kterými by zmenšoval majetkovou podstatu, 

ale naopak kroky, které podnikne ke zvětšení majetkové podstaty budou platné a účinné. 

V případě majetku, který není součástí majetkové podstaty, tak v nakládání s ním není 

dluţník nijak omezen.  

 Jestliţe probíhala likvidace právnické osoby, přerušuje se prohlášením konkursu. Jak 

je uvedeno v § 312 InsZ, pokračuje-li likvidace po zrušení konkursu, za dluţníka bude 

jednat likvidátor
13

. Ten vykonává svoji působnost v insolvenčním řízení jen v rozsahu, 

který nepřešel na insolvenčního správce. Funkce likvidátora se konkursem přerušuje, ale 

nucená správa a funkce nuceného správce prohlášením konkursu končí. 

3.2.1 Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů 

 Je-li dluţníkem, proti němuţ bylo zahájeno insolvenční řízení a na jehoţ majetek byl 

prohlášen konkurs, fyzická osoba, která má manţela, zaniká prohlášením konkursu na 

majetek takového dluţníka, jejich společné jmění manţelů.
14

 Při vypořádání jejich 

společného jmění bude za dluţníka jednat insolvenční správce. Dohoda o společném 

vypořádání, kterou uzavřel manţel dluţníka a insolvenční správce, se stává účinnou 

okamţikem schválení insolvenčním soudem, jehoţ schválení podmiňuje souhlas 

věřitelského orgánu.  

                                                      
11

 KOTOUČOVÁ, Jiřina. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 567 s. 

ISBN 978-80-7400-320-2.  
12

 Dle § 246 odst. 1, prohlášením konkursu přechází právo nakládat s majetkovou podstatou z dluţníka na 

insolvenčního správce. 
13

 Upraveno v ustanovení § 70 InsZ. 
14

 KOZÁK, Jan. BUDÍN, Petr. PACHL, Lukáš. Insolvenční právo aneb Osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: 

Rašínova vysoká škola s.r.o., 2008. 134 s. ISBN 978-80-87001-10-3.  
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Společné jmění manţelů nemusí nutně zaniknout jen prohlášením konkursu na majetek 

jednoho z nich. Jejich společné jmění mohlo zaniknout uţ před prohlášením konkursu, 

v tom případě je nutné, aby jejich vypořádání proběhlo po prohlášení konkursu. Po 

zahájení insolvenčního řízení jsou rovněţ neplatné všechny smlouvy, které se týkají jejich 

společného jmění, uzavřené mezi dluţníkem a jeho manţelem. 

 Insolvenční správce provádí soupis majetkové podstaty a při vypořádávání 

společného jmění manţelů musí rozhodnout, co zařadit do majetkové podstaty a co ne. 

V důsledku toho je majetek chráněn proti výkonu rozhodnutí či exekuci, kterou sice nelze 

po zahájení insolvenčního řízení provést vůči dluţníkovi, ale která můţe i nadále být 

vedena proti druhému z manţelů.
15

Měl by tam zařadit majetek, který je ve výhradním 

vlastnictví dluţníka. Dále tu část majetku ze společného vlastnictví dluţníka a jeho 

manţela, kterou dluţník pouţíval k podnikání. Ostatní majetek ze společného vlastnictví 

manţelů, který dluţník k podnikání nepouţíval, by měl insolvenční správce z majetkové 

podstaty vyjmout po nabytí účinnosti dohody a vypořádání společného jmění manţelů. 

Majetek, který je ve výhradním vlastnictví manţela dluţníka, by neměl insolvenční 

správce do majetkové podstaty vůbec zahrnovat. Jestliţe úpadce uzavře v době trvání 

konkursního řízení nový sňatek, nemůţe vzniknout nové společné jmění manţelů. To 

můţe vzniknout aţ poté, co zaniknou účinky konkursu. 

3.3 Důsledek prohlášení konkursu na pohledávky věřitelů 

 Věřitelé mohou být uspokojeni pouze z majetkové podstaty a pouze v reţimu 

insolvenčního zákona. To znamená, ţe podá-li věřitel ţalobu na vymoţení pohledávky 

soudní cestou, případně v rozhodčím řízení, nebo jiným způsobem uplatnění nároku mimo 

insolvenční řízení, nebude jí vyhověno. Věřitel musí brát na zřetel, ţe neuplatněná 

pohledávka v insolvenčním řízení se můţe stát promlčenou.  

 Právo věřitelů na institut zajištění se stává zahájením insolvenčního řízení neúčinné 

za určitých podmínek. Neúčinné je tehdy, pokud se týká majetkové podstaty dluţníka, 

neúčinnost tedy neplatí v případě, ţe se týká jiného majetku dluţníka, neţ je majetková 

podstata. Další podmínkou, aby byl institut zajištění neúčinný, je, ţe zajištění vzniklo aţ 

poté, co nastaly účinky insolvenčního řízení. Důvodem neúčinnosti institutu zajištění je 

v tomto případě fakt, ţe vznik tohoto institutu po zahájení insolvenčního řízení by 

zohledňoval některé věřitele před jinými. I kdyţ bylo zajištění zřízeno aţ po zahájení 

                                                      
15

 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2011. 235 

s. ISBN 978-80-7201-862-8. 
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insolvenčního řízení, tak okamţik prohlášení neúčinnosti nastává aţ prohlášením konkursu 

na majetek dluţníka.  

 Jak je uvedeno v § 248 odst. 3, věcná břemena, která zatěţují majetkovou podstatu 

a která vznikla za nápadně nevýhodných podmínek po zahájení insolvenčního řízení, se 

prohlášením konkursu stávají neúčinnými. Tedy na kupujícího dané věci přejdou po 

prohlášení konkursu vlastnická práva bez věcných břemen, a nedojde tak ke sníţení 

majetkové podstaty dluţníka.  

 Dalším účinek konkursu se týká zesplatnění pohledávek. Tedy, ţe nesplatné 

pohledávky proti dluţníku se stávají prohlášením konkursu splatnými. Fakt, ţe se 

pohledávky stávají splatnými, není vázán na přihlášku pohledávky, ale na prohlášení 

konkursu.  

 V § 251 InsZ je uvedeno, jaký je vliv prohlášení konkursu na pohledávky, které jsou 

vázané na podmínky. Dokud není rozvazovací podmínka splněna, bere se pohledávka jako 

nepodmíněná. Pak věřitel s touto pohledávkou vázanou rozvazovací podmínkou není při 

hlasování nijak omezen, coţ je pravděpodobně smyslem tohoto ustanovení. Naopak 

pohledávek, které jsou vázáné na splnění odkládací podmínky, se prohlášení konkursu 

nijak nedotkne.  

3.4 Zánik jednostranných úkonů dlužníka 

 Jednostranné právní úkony dluţníka, jako jsou příkazy, pověření, plné moci 

a prokury prohlášením konkursu zanikají. V určitých případech je umoţněno pokračovat 

v jednání třetí osoby, které dluţník udělil příkaz. Jednání třetí osoby je pak ukončeno 

insolvenčním správcem, který se dále ujme obstarávání věci. Osoba, která obstarávala 

záleţitosti dluţníka, je pak oprávněná na náhradu nákladů a přiměřenou odměnu, kterou 

můţe uplatnit jako pohledávku za majetkovou podstatou. I v případě, ţe došlo k zániku 

oprávnění zmocněné osoby a hrozí, ţe nastane zbytečné prodlení, můţe oprávněná osoba 

jednat na základě tzv. jednatelství bez příkazu.
16

 Výjimku ze zániku jednostranných úkonů 

dluţníka představují plná moc a pověření, které se přímo týká insolvenčního řízení. 

Dluţník můţe být např. zastupován v insolvenčním řízení na základě plné moci. 

Pohledávku, která by ze zastupování vznikla, by ovšem nebylo moţno hradit z majetkové 

podstaty, výjimkou pouze je, ţe se jedná o zaměstnance dluţníka, tedy jde o vztah 

pracovněprávní. Dluţníkovy návrhy na uzavření smlouvy a jeho přijetí návrhu smluv 

                                                      
16

 Jedná se o ustanovení, které je upraveno v § 742 ObčZ. 
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(pokud na jejich základě smlouva jiţ nevznikla) prohlášením konkursu zanikají. Smlouva 

můţe být uzavřena pouze tím způsobem, ţe návrh smlouvy je uznán insolvenčním 

správcem, který jedná jménem a na účet dluţníka.  

3.5 Úkony navazující na prohlášení konkursu 

 Po prohlášení konkursu na majetek dluţníka se stává insolvenční správce osobou 

s dispozičními oprávněními a má největší rozsah práv a povinností za jeho působení 

v insolvenčním řízení. Správce je povinen svojí funkci vykonávat náleţitě svědomitě 

a s odbornou péčí. Jeho povinností je vyvinout úsilí k tomu, aby věřitelé byli uspokojeni 

v nejvyšší moţné míře. Dále je povinen, a to i bez vyzvání, předkládat jednou za tři 

měsíce zprávu o stavu insolvenčního řízení věřitelským orgánům a insolvenčnímu soudu. 

Pokud se osoba insolvenčního správce nekryje s osobou předběţného správce, je mu 

předběţný správce povinen poskytnou potřebnou součinnost, včetně všech dokumentů 

a informací, které jsou potřebné k tomu, aby mohl ve své činnosti plynule navázat. 

Činnost správce je především provést soupis dluţníkova majetku, seznamu pohledávek, 

v daných případech sestavit mezitímní účetní závěrku atd.  

 Zejména povinnosti správce související s majetkovou podstatou jsou hlavní náplní 

jeho činnosti. Jde o zjišťování majetkové podstaty, zajištění majetku z majetkové podstaty 

a soupis majetkové podstaty. V § 205 aţ § 230 InsZ je obecně upraveno nakládání 

s majetkem, v dalších částech InsZ jsou pak speciální úpravy, dle zvoleného způsobu 

řešení úpadku.  

3.5.1 Vymezení pojmu majetková podstata, jejího rozsahu a obsahu 

 Pojem majetková podstata je definovaný § 205 InsZ. Musíme rozlišovat majetkovou 

podstatu v případě dluţnického insolvenčního návrhu a majetkovou podstatu v případě 

návrhu podaného věřitelem. Kdyţ byl navrhovatelem dluţník, patří do majetkové podstaty 

veškerý majetek uvedený v § 206 InsZ, tedy majetek, který dluţník měl ke dni zahájení 

insolvenčního řízení a taky zde patří majetek, který dluţník nabyl v průběhu insolvenčního 

řízení. V případě návrhu podaného věřitelem, patří do majetkové podstaty majetek, který 

dluţník vlastnil v době, kdy soud nařídil předběţné opatření
17

, dále majetek, který měl 

dluţník v době, kdy soud vydal rozhodnutí o jeho úpadku
18

 a majetek dluţníkem nabytý 

v průběhu insolvenčního řízení. Zákon zahrnuje do majetkové podstaty i majetek, který je 

                                                      
17

 Předběţné opatření dle § 113 InsZ. 
18

 Rozhodnutí o úpadku dle § 136 InsZ. 
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v dluţníkově spoluvlastnictví, a to v rozsahu spoluvlastnického podílu dluţníka. Dále také 

podíl majetku, který dluţník má ve společném jmění manţelů. Naopak do majetkové 

podstaty nepatří majetek, který nelze postihnout výkonem rozhodnutí či exekucí. Jedná se 

o věci, které dluţník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb, potřeb 

své rodiny, k provádění pracovních úkolů a dále věcí, jejich prodej by nebyl morální
19

. Do 

majetkové podstaty dále nepatří majetek, se kterým lze naloţit pouze způsobem, pro nějţ 

byl určen
20

. 

3.5.2 Zjišťování majetkové podstaty 

 Zjišťování majetkové podstaty je upraveno v § 209 aţ § 216 InsZ. Insolvenční nebo 

předběţný správce provádí zjišťování majetkové podstaty od začátku svého ustanovení 

a je přitom povinen se řídit pokyny insolvenčního soudu. Údaje o majetku náleţící do 

majetkové podstaty získává především od dluţníka, případně od jeho statutárního orgánu 

a taky od orgánů státní správy a dalších osob (katastrální úřady, notáři, exekutoři, banky, 

spořitelny, pojišťovny apod.). Uvedené subjekty jsou povinny poskytnout bez zbytečného 

odkladu správci údaje o majetku dluţníka a další údaje, které jsou nutné pro výkon správy 

majetkové podstaty, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly přímo dluţníkovi, 

včetně poskytnutí či zapůjčení všech potřebných listin nebo jiných věcí, jeţ mají slouţit ke 

zjištění majetku dluţníka náleţícího do majetkové podstaty.
21

 Seznam majetku, které je 

dluţník povinen předloţit, v případě podání návrhu z jeho strany, je východiskem při 

zjišťování majetkové podstaty. Na seznamu dluţník označí veškerý svůj majetek, včetně 

pohledávek a informací o jejich dobytnosti. Insolvenční nebo předběţný správce se 

nemůţe spoléhat jen na dluţníkův seznam majetku, proto provádí vlastní šetření 

s podporou insolvenčního soudu.  

 Aby mohl správce zjistit majetkovou podstatu, musí mu dluţník umoţnit přístup na 

všechna místa, kde je majetek patřící do majetkové podstaty. V případě odůvodněného 

poţadavku správce, můţe insolvenční soud nařídit prohlídku bytu, místa podnikání a 

jiných prostor dluţníka, jakoţ i skříní a schránek, kde má dluţník svůj majetek. Dle § 212 

odst. 4, jsou pak i třetí osoby povinny strpět, aby správce při zjišťování majetkové 

podstaty provedl prohlídku bytu, či jiných prostor dluţníka. Ve správcově zájmu je 

vhodné, aby si na prohlídku dluţníkových prostor přizval nezávislou osobu, případně 

                                                      
19

 Uvedeno v § 322 OSŘ. 
20

 Tento majetek je uveden v § 208 InsZ. 
21

 ZELENKA, Jaroslav a kolektiv. Insolvenční zákon. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 326 s. ISBN 978-80-

7201-707-2.  
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zástupce orgánu obce. O prohlídce pak správce sepíše protokol, ve kterém uvede majetek, 

který zjistil. Protokol odevzdá soudu, který jej doručí dluţníkovi i věřitelskému orgánu. 

Jakmile se třetí osoby dozví o dluţníkově úpadku, mají povinnost oznámit insolvenčnímu 

nebo předběţnému správci skutečnost, ţe mají u sebe dluţníkův majetek. Takovéto třetí 

osoby musí umoţnit správci prohlídku a ocenění tohoto majetku.  

 Pokud insolvenční nebo předběţný správce zaznamená nedostatečnou součinnost ze 

strany dluţníka, můţe vyuţít institutu  ̶  prohlášení  o majetku, který je upraven v § 214 

InsZ. Tohoto institutu můţe být pouţito aţ po rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku 

dluţníka, tedy osobou, která je oprávněna k podání návrhu na předvolání k prohlášení 

o majetku můţe být pouze insolvenční správce a věřitelský výbor. Zpravidla jde o návrh 

insolvenčního správce, který je projednaný věřitelským výborem, ale v tomto případě, se 

této role nemůţe zhostit předběţný správce, ani prozatímní výbor. Cílem tohoto výslechu 

je zjistit veškerá majetková aktiva dluţníka, která vyslýchaný uvede v majetkovém 

prohlášení dle § 215 InsZ. Insolvenční soud pak sepíše protokol o prohlášení o majetku, 

jehoţ součástí můţe být seznam majetku, o kterém předvolaný prohlásí, ţe je úplný 

a pravdivý. 

3.5.3 Soupis majetkové podstaty 

 Do soupisu majetkové podstaty insolvenční správce zanese veškerý majetek dluţníka 

či jiných osob, kde rámec tohoto majetku je dán zejména ustanovením § 206.
22

 Správce do 

soupisu uvede majetek získaný ze seznamu majetku předloţeného dluţníkem, 

z dluţníkova prohlášení o majetku, a pak taky z vlastních šetření prováděných správcem 

za součinnosti věřitelského výboru nebo jejich zástupce. Správce soupis průběţně 

doplňuje i v průběhu insolvenčního řízení a to dle pokynů soudu a za součinnosti 

věřitelského výboru. Jedná se o listinu nazvanou soupis majetkové podstaty, která musí 

obsahovat, jak uvádí Kozák (2008)
23

  

 přesnou identifikaci majetku zapsaného jako samostatné poloţky 

 ocenění poloţek soupisu 

 důvod soupisu 

 den soupisu majetku a případně den jeho vyloučení 

                                                      
22

 ZELENKA, Jaroslav a kolektiv. Insolvenční zákon. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 337 s. ISBN 978-80-

7201-707-2.  
23

 KOZÁK, Jan. BUDÍN, Petr. PACHL, Lukáš. Insolvenční právo aneb Osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: 

Rašínova vysoká škola s.r.o., 2008. 111-112 s. ISBN 978-80-87001-10-3.  



 20 

 označení osoby, které sepisovaný majetek náleţí či která k němu uplatňuje své právo, 

pokud nejde o majetek ve vlastnictví dluţníka. 

 Okamţikem zápisu kteréhokoliv konkrétního majetku do soupisu majetkové 

podstaty, zaniká moţnost volné dispozice s tímto majetkem a další nakládání s ním je 

moţné výhradně v souladu s pravidly danými insolvenčním zákonem, přičemţ k vlastnímu 

nakládání s majetkem podle zákonem stanovených pravidel je způsobilá jen osoba 

s dispozičními oprávněními dle § 229.
24

 Do doby prohlášení úpadku je osobou 

s dispozičním opatřením k majetkové podstatě povaţován dluţník. Ode dne prohlášení 

konkursu je oprávněnou osobou s dispozičním oprávněním k majetku v majetkové 

podstatě insolvenční správce. 

3.5.4 Vyloučení a vynětí ze soupisu majetkové podstaty 

 Osoby, které mají nějaký důvod, aby jejich majetek nebyl zapsán do soupisu 

majetkové podstaty, mohou podat žalobu na vyloučení majetku k insolvenčnímu soudu. 

Ţalobu podávají proti osobě insolvenčního správce, a to v prekluzivní lhůtě 30 dnů ode 

dne, kdy jim bylo doručeno vyrozumění o zařazení majetku do majetkové podstaty. 

Promeškání této lhůty znamená, ţe osoba jiţ nemá nárok na podání námitek a majetek je 

zahrnut do soupisu majetkové podstaty. Od počátku běhu lhůty k podání ţaloby aţ do 

jejího skončení, nesmí správce majetek, který je předmětem ţaloby, zpeněţit. Ledaţe by 

správce odvracel újmu tomuto majetku, nebo by měl písemný souhlas ţalobce. Rovněţ 

výjimka platí, pokud soud ţalobu zamítne.
25

 Jestliţe insolvenční soud vyhoví ţalobě, 

dojde k vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty. Správce majetek vyloučí, 

vyznačí den a důvod, proč se tak stalo.
26

 Okamţikem vyloučení majetku z majetkové 

podstaty ztrácí insolvenční správce právo s majetkem dále nakládat a k majetku se tak plně 

obnovují dispoziční oprávnění jeho vlastníka.
27

 

 Kromě moţnosti vyloučení majetku z majetkové podstaty, úprava v § 226 InsZ 

nabízí vynětí majetku ze soupisu majetkové podstaty. Pokud dluţník dospěje k názoru, ţe 

správce zařadil do majetkové podstaty věc, právo, pohledávku nebo jinou majetkovou 

hodnotu, která tam podle § 207 nebo § 208 nepatří, je dluţník povinen uplatnit poţadavek 

                                                      
24

 ZELENKA, Jaroslav a kolektiv. Insolvenční zákon. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 337 s. ISBN 978-80-

7201-707-2.  
25

 Upraveno v ustanovení § 225 odst. 5. Případy, ţe soud ţalobu zamítne, řízení zastaví nebo ţalobu odmítne. 
26

 Insolvenční správce pouţije ustanovení § 220 InsZ. 
27

 ZELENKA, Jaroslav a kolektiv. Insolvenční zákon. 2. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2008. 349 s. ISBN 978-80-

7201-707-2.  
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na vynětí daného majetku z majetkové podstaty. Návrh dluţník podává insolvenčnímu 

správci.  

 Výše uvedené instituty vyloučení a vyjmutí majetku byly provedeny s nesouhlasným 

stanoviskem insolvenčního správce. Úprava v § 227 InsZ naopak uvádí, ţe správce je 

oprávněn vyjmout majetek z majetkové podstaty kdykoliv během řízení, a to pokud tento 

majetek nemůţe slouţit k uspokojení věřitelů (neprodejné věci a nedobytné pohledávky). 

3.5.5 Zpeněžení majetkové podstaty 

 Převedení majetkové podstaty na peníze je podmínkou konkursu, která je upravena 

v § 283 a následujících InsZ. Dluţník nemůţe věřitele uspokojit způsobem, ţe by jejich 

pohledávky uhradil např. fyzickým rozdělením majetku mezi ně. Ke zpeněţení majetku 

můţe dojít aţ po rozhodnutí o prohlášení konkursu a aţ poté, co proběhla první schůze 

věřitelů. Zpeněţení majetkové podstaty neznamená jen převedení majetku na peníze, ale 

zahrnuje i vyuţití bankovních účtů a peněz v hotovosti. Naopak se souhlasem věřitelského 

výboru a soudu můţe insolvenční správce některé věci z majetkové podstaty vyjmout, 

jedná se např. o nedobytné pohledávky a neprodejné věci.
28

 Další podmínkou je, ţe je 

moţno zpeněţovat jen majetek, který je zapsán v majetkové podstatě. Tedy neţ chce 

insolvenční správce zpeněţit další majetek, který nebyl dosud zapsán v majetkové 

podstatě, musí nejprve aktualizovat soupis majetkové podstaty.  

 Metody zpeněţení majetkové podstaty jsou veřejná draţba, soudní prodej a prodej 

mimo draţbu. Jelikoţ je soudní prodej v praxi velmi řídkou záleţitostí, následující řádky 

budou věnovány dalším dvěma způsobům zpeněţení majetkové podstaty, veřejné draţbě 

a prodeji mimo draţbu . InsZ pak nabízí dle § 290 jako další způsob prodeje  ̶  zpeněţení 

jedinou smlouvou. Při jakémkoliv způsobu zpeněţení majetkové podstaty je třeba 

souhlasu věřitelského orgánu a insolvenčního soudu. Pod sankcí neplatnosti nesmějí 

nabývat majetek ve veřejné draţbě, ani v jiném způsobu zpeněţení majetkové podstaty, 

osoby, které jsou součástí managementu, osoby dluţníkovi blízké apod. Pro správce z toho 

plyne, ţe od kupujících či účastníků draţby je vţdy třeba vyţádat si prohlášení, ţe nejsou 

osobami, na něţ se vztahuje zákaz podle § 295 InsZ.
29

 

 Veřejná dražba
30

 je nejtransparentnějším způsobem zpeněţení majetku v rámci 

insolvenčního řízení, u kterého je moţné předpokládat také nejvyšší příjem do majetkové 

                                                      
28

 Uvedeno v ustanovení § 227 InsZ. 
29

 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 367 s. ISBN 978-80-7357-

329-4. 
30

 Veřejná draţba se řídí zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách.  
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podstaty.
31

 Druhou stránkou veřejné draţby je to, ţe jde o proces zdlouhavý a také 

nákladný. Touto cestou se nejčastěji zpeněţují nemovitosti a movitá aktiva, naopak 

komplexní část konkursní podstaty jakou je např. celý podnik, se lépe prodá mimo draţbu, 

zpravidla pomocí prodejní aukce. Smlouva o provedení veřejné draţby uzavřená mezi 

insolvenčním správcem a draţebníkem nabude účinnosti aţ poté, co ji schválí věřitelský 

orgán.  

 Prodej mimo dražbu je vhodnější pro majetek niţší hodnoty a pro majetek hůře 

zpeněţitelný. V porovnání s veřejnou draţbou je tento způsob prodeje majetku méně 

transparentní, a ne vţdy je touto cestou dosaţeno nejvyššího moţného výnosu z prodeje. 

Konkrétně se tento prodej typicky uskuteční soukromým výběrovým řízením, případně 

veřejnou obchodní soutěţí. Kaţdá uzavřená smlouva o prodeji mimo draţbu musí být 

odsouhlasena insolvenčním soudem a věřitelským orgánem. Výjimka platí v případě, ţe se 

jedná o zpeněţení věcí, které podléhají rychlé zkáze.  

 Zpeněţením majetkové podstaty zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí, 

exekuce a věcná břemena, která jsou v insolvenčním řízení neúčinná, a to v rozsahu, 

v němţ se týkají zpeněţeného majetku. Je však třeba zdůraznit, ţe se zde nejedná o 

všechna věcná břemena zatěţující zpeněţovaný majetek, ale pouze o ta věcná břemena, 

která podle § 248 odst. 3 InsZ vznikla za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly 

účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.
32

 Důvodem tohoto ustanovení § 285 

InsZ je umoţnit zpeněţení majetku podstaty, který by byl jinak zatíţený. Zpeněţením 

majetku zanikají rovněţ veškerá zajišťovací práva, která na majetku váznou, bez ohledu 

na to, zda zajišťují závazek dluţníka nebo jiné osoby.
33

 Po prohlášení konkursu, můţe při 

zpeněţování dojít i ke zpeněţení dluţníkovy nemovitosti, kde bydlí, anebo ke zpeněţení 

bytu, který má ve vlastnictví. Zpeněţením pozbude dluţník oprávnění nemovitost dále 

uţívat, a tak je povinen ji vyklidit. Dluţníkovi můţe být v tomto případě poskytnuto 

náhradní ubytování. 

3.5.6 Seznam pohledávek 

 Insolvenční správce eviduje přihlášené pohledávky. Vede jejich seznam, který 

doplňuje, aby jej po skončení lhůty pro podávání přihlášek pohledávek mohly být 

                                                      
31

 KOZÁK, Jan. BUDÍN, Petr. PACHL, Lukáš. Insolvenční právo aneb Osobní bankroty začínají. 1. vyd. Brno: 
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ISBN 978-80-7400-320-2. 
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uzavřeny a zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Soud by měl zveřejnit seznam 

přihlášených pohledávek v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem konání 

přezkumného jednání.
34

  

3.5.7 Zpráva o hospodářské situaci dlužníka 

 Zprávu o hospodářské situaci dluţníka má povinnost sestavit správce a to ke dni 

prohlášení konkursu. Zpráva má klíčový význam pro jednání první schůze věřitelů svolané 

po prohlášení konkursu, na níţ se mohou věřitelé vyjádřit k dosavadním výsledkům 

insolvenčního řízení (a tím i k výkonu funkce insolvenčního správce), jakoţ 

i k připravovanému způsobu zpeněţení majetkové podstaty.
35

 Zprávu musí správce 

předloţit soudu nejméně 7 dní přede dnem konání schůze věřitelů, ti do ní mohou nahlíţet 

u soudu a pořizovat si z ní opisy nebo výpisy. 

3.6 Uspokojování pohledávek 

3.6.1 Uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim 

na roveň postavených 

 V ustanovení § 296 zákonodárce uvádí, jak nakládat s výtěţkem, který byl pořízen 

zpeněţením majetkové podstaty. Insolvenční správce jím hradí pohledávky za majetkovou 

podstatou,
36

 pohledávky na roveň postavené pohledávkám za majetkovou podstatou
37

 

a náklady, které souvisí se správou majetkové podstaty. Naopak po ukončení provozu 

dluţníkova podniku, dluţník nesmí výtěţek pouţívat k podnikatelské, či jiné výdělečné 

činnosti. Můţe ovšem nastat situace, kdy výtěţek z podstaty na uhrazení výše zmíněných 

pohledávek nestačí, pak přichází na řadu pouţití záloh. Jedná se o zálohu dle § 108 InsZ, 

kterou můţe insolvenční soud uloţit insolvenčnímu navrhovateli, anebo o zálohu 

upravenou v § 39 InsZ. Pokud nepostačují ani prostředky získané ze záloh, soud rozhodne 

o pořadí uspokojení pohledávek dle § 305 odst. 2 InsZ, v případě, ţe výtěţek nestačí 

k tomu, aby byly pohledávky uspokojovány plně, můţe správce navrhnout jejich 

poměrové uspokojení. Pohledávky za majetkovou podstatou, stejně jako pohledávky 

vymezené § 169 odst. 1 InsZ, mohou být hrazeny v jejich plné výši po rozhodnutí o 
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úpadku dluţníka, ale dříve, neţ soud vydá toto rozhodnutí, nelze přistoupit k jejich 

uhrazení.
38

 

3.6.2 Uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů 

 Pro uspokojování pohledávek zajištěných věřitelů je určen výtěţek zpeněţení věci, 

práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiţ byla jejich pohledávka zajištěna.
39

 

Pohledávky zajištěných věřitelů se uspokojují prvotně v průběhu konkursního řízení 

a druhotně se pak uspokojují neuspokojené části aţ při rozvrhu s ostatními nezajištěnými 

pohledávkami. Od výtěţku zpeněţení se odečtou náklady, které vznikly správou 

a zpeněţením předmětu zajištění a taky se odečte částka, která připadá na odměnu 

insolvenčního správce za zpeněţení. Náklady na zpeněţení lze odečíst maximálně 

v rozsahu 5 % výtěţku zpeněţení a u nákladů spojených se správou to jsou pak maximálně 

4 % výtěţku zpeněţení. 

3.7 Závěr konkursního řízení 

 Ukončení řízení spočívá ve dvou na sebe navazujících krocích, v prvním z kroků je 

projednána konečná zpráva insolvenčního správce, druhým krokem, který na první 

navazuje je pak vydání řádného rozvrhového usnesení.
40

 

3.7.1 Konečná zpráva 

 Konečnou zprávu předkládá správce v závěru zpeněţení majetkové podstaty, aniţ by 

zpeněţení muselo být dokončeno. Mělo by být ale dokončeno zpeněţení majetku, jenţ 

zpeněţit lze. Nezpeněţitelný majetek by měl splňovat předpoklad, ţe bude z majetkové 

podstaty vyňat, kvůli jeho nezpeněţitelnosti, případně nedobytnosti. Zpeněţení majetku by 

mělo být provedeno takovým způsobem, aby bylo moţno učinit závěry, co se týče 

uspokojování pohledávek věřitelů. V konečné zprávě musí být konkrétně uvedena částka 

k uspokojení věřitelů, včetně jednotlivých podílů věřitelů na této částce.  

 Další záleţitostí, která nebrání přeloţení konečné zprávy, kromě nezpeněţení 

veškerého majetku, je neukončení všech incidenčních sporů. Aby mohla být konečná 

zpráva předloţena, je podmínkou u neukončení incidenčních sporů to, ţe výsledek těchto 
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sporů nemůţe výrazně ovlivnit závěr konečné zprávy. Jak ale uvádí Kozák (2008)
41

, 

skutečnost, ţe dosud nejsou ukončeny incidenční spory neovlivňující podstatně závěr 

konečné zprávy, je poměrně riskantní ustanovení z pohledu insolvenčního správce, neboť 

ten můţe jen obtíţně odhadovat, kdy dojde k onomu podstatnému ovlivnění závěru 

konečné zprávy danému výsledky incidenčních sporů. 

 Ustanovení § 302 odst. 2 InsZ uvádí výčet povinných částí, které konečná zpráva 

musí obsahovat. Kaţdý správce udělá dobře, bude-li jiţ od svého jmenování pouţívat § 

302 odst. 2 InsZ jako „nákupní seznam“ úkonů a skutečností, o nichţ musí průběţně 

v konkursním řízení vést evidenci a dokumentaci, tím předejde riziku, ţe v závěru řízení 

zjistí, ţe poţadavkům § 302 odst. 2 na obsah konečné zprávy není schopen vyhovět, 

jelikoţ potřebné informace nemá ani on sám.
42

 Spolu s konečnou zprávou předloţí správce 

soudu i vyúčtování své odměny a výdajů.  

 Konečnou zprávu, vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce insolvenční 

soud přezkoumá. V případě, ţe je formální i věcná stránka v pořádku, soud ji zveřejní na 

své úřední desce a v insolvenčním rejstříku. Proti konečné zprávě včetně vyúčtování 

odměny a výdajů mohou účastníci řízení do 15 dnů od zveřejnění zprávy podat námitky. 

Po uplynutí této lhůty, soud vyvěsí na své úřední desce datum a místo jednání, které je 

určeno k projednání konečné zprávy a vyúčtování, a to i v případě, ţe ţádné námitky 

podány nebyly. Soud pak rozhodne o konečné zprávě včetně vyúčtování tak, ţe ji schválí, 

nebo nařídí správci její doplnění, nebo ji odmítne přijmout, (v tomto případě pak soud 

uloţí správci, aby předloţil zprávu novou).  

3.7.2 Rozvrhové usnesení 

 Návrh rozvrhového usnesení je insolvenční správce povinen předloţit insolvenčnímu 

soudu aţ tehdy, kdyţ jsou uspokojeny pohledávky, které mohly být uspokojeny během 

konkursního řízení. Jedná se pohledávky za majetkovou podstatou
43

, pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou
44

 a zajištěné pohledávky
45

. 

V návrhu rozvrhového usnesení správce uvede, kolik se má vyplatit na kaţdou pohledávku 

uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek, tedy přihlášených pohledávek 
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dle § 173 nebo pohledávek, které nebylo třeba přihlašovat. Případně správce uvede, kolik 

má být na kaţdou jednotlivou pohledávku sloţeno do soudní úschovy (jedná se zejména o 

sporné pohledávky a podmíněné pohledávky). Dále by měl návrh rozvrhového usnesení 

obsahovat částku, která je nutná na pokrytí výloh spojených s ukončením insolvenčního 

řízení.  

 Po přezkoumání návrhu rozvrhového usnesení předloţeného insolvenčním 

správcem, soud vydá rozvrhové usnesení, ve kterém jsou určeny částky, které mají být 

vyplaceny jednotlivým věřitelům. Výplatu částek věřitelům provádí insolvenční správce 

ve svém sídle, případně bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Výplata probíhá 

na náklad věřitelů, kteří se o ni musí sami přihlásit. Pokud se o částku věřitel nepřihlásí do 

30 dnů od rozvrhového usnesení, nebo se jedná o částku do 500 Kč, správce dá tuto částku 

do soudní úschovy a věřitele písemně vyrozumí. Po splnění rozvrhového usnesení 

informuje správce insolvenční soud zprávou.  

3.8 Zrušení konkursu 

 V § 308 aţ § 310 InsZ jsou uvedeny důvody, za kterých můţe soud zrušit konkurs. 

Ke zrušení můţe dojít kdykoliv během insolvenčního řízení. Insolvenční soud rozhodne o 

zrušení konkursu v případech, kdy 

1. dluţníkův úpadek byl dodatečně nezjištěn 

2. neexistuje ţádný přihlášený věřitel 

3. rozvrhové usnesení bylo splněno 

4. majetek dluţníka nepostačuje k uspokojení věřitelů 

5. to navrhne dluţník, pokud s tím souhlasí všichni věřitelé a insolvenční správce 

6. nastane smrt dluţníka. 

 Dluţník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé mohou podat odvolání proti 

prvním čtyřem bodům výše uvedeného výčtu. Proti pátému bodu se můţe odvolat pouze 

insolvenční správce a přihlášení věřitelé. A konečně, proti šestému bodu výše uvedeného 

výčtu se odvolání nepřipouští. 

Ustanovení § 309 odst. 3 InsZ uvádí, ţe rozhodnutí o zrušení konkursu je vykonatelné a 

jeho účinky nastávají dnem, kdy nabude právní moci, tedy po marném uplynutí lhůty 

k odvolání nebo pokud soud odvolání nevyhověl. Podle slov Kotoučové (2010)
46

, je toto 

ustanovení poněkud matoucí, neboť navozuje dojem, ţe mezi stavem, kdy usnesení je 
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vykonatelné a stavem, kdy nastávají jeho účinky, je nějaký rozdíl; to však z ustanovení 

InsZ ani občanského soudního řádu nevyplývá. Ve čtvrtém odstavci výše uvedeného 

paragrafu je pak výslovně ustanoveno, ţe právní mocí rozhodnutí, kterým se konkurs ruší, 

insolvenční řízení končí. Zanikají tedy účinky prohlášení konkursu, účinky spojené se 

zahájením insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku. Výjimkou
47

 je, jak uvádí 

Zelenka (2008)
48

 případ, kdy odvolací soud změnil nebo zrušil usnesení soudu I. stupně 

o prohlášení konkursu, insolvenční řízení tím ale zásadně neskončilo.  

 Veškeré účinky související s prohlášením konkursu zrušením konkursu zanikají 

(např. obnovení dluţníkova práva nakládat s majetkem, který mu je po zrušení konkursu 

předán od insolvenčního správce). Ale platnost a účinnost právních úkonů provedených 

během konkursu dotčena není. Pokud se jedná o PO v likvidaci, jedná zpět za dluţníka 

likvidátor, pokud ne, za dluţníka opět jednají statutární orgány. Jak je uvedeno v § 312 

odst. 4 InsZ, upravený seznam pohledávek je po zrušení konkursu titulem, na jehoţ 

základě lze podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zajištěnou, dosud 

neuspokojenou pohledávku, která nebyla dluţníkem popřena. Toto právo je promlčeno 

deset let po zrušení konkursu a neplatí, pokud se jedná o neuspokojenou pohledávku, která 

zaniká podle § 311 InsZ. 

3.8.1 Zánik neuspokojených pohledávek v důsledku zrušení konkursu 

 V ustanovení § 244 InsZ je uvedeno, ţe pohledávky nebo jejich části v insolvenčním 

řízení nezanikají, pokud zákon nestanoví vyloţeně jinak. Jak je ale uvedeno v ustanovení 

§ 311 InsZ, dojde-li v důsledku zrušení konkursu ke zrušení a zániku dluţníka, který je PO 

bez právního nástupce, neuspokojené pohledávky nebo jejich části zanikají, pokud 

nebudou uspokojeny ze zajištění. Kdyţ je dluţník zrušen a zanikne, jeho pohledávky na 

nikoho nepřecházejí a tudíţ je ani není po kom vymáhat. Ovšem pohledávky, které jsou 

zajištěné (např. ručení třetích osob), mohou být uspokojeny i po zrušení konkursu.  

3.8.2 Činnost insolvenčního správce po zrušení konkursu 

 Po zrušení konkursu uţ nemá správce právo nakládat s majetkovou podstatou 

a zároveň i další dispoziční opatření jsou navrácena dluţníkovi. Jeho funkce správce, ale 

nekončí zrušením konkursu. Naopak, správce je ke dni zrušení konkursu povinen  
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 uzavřít účetní knihy 

 sestavit účetní závěrku 

 splnit povinnosti uloţené daňovými předpisy 

 předat dluţníku potřebné účetní záznamy 

 předat dluţníkovi zbývající majetek 

 zajistit činnosti evidenční a archivační. 

 Po splnění všech výše uvedených povinností, zprostí soud insolvenčního správce 

jeho funkce a rozhodne o správcových výdajích a o tom, jakým způsobem budou tyto 

výdaje uhrazeny. Proti tomuto usnesení insolvenčního soudu mohou podat odvolání 

účastníci řízení.  

3.9 Nepatrný konkurs 

 Zákon upravuje ustanovení o nepatrném konkursu v § 314 a následujících InsZ. 

Nepatrný konkurs je jen do určité míry samostatným řešením úpadku, jedná se o zvláštní 

případ konkursu a ustanovení o konkursu se pouţijí i v tomto případě. Důvody pro přijetí 

úpravy nepatrného konkursu jsou jeho menší náklady a zjednodušené, tedy rychlejší 

a pruţnější řízení. Ustanovení o nepatrném konkursu lze uţít v případě, ţe dluţníkem je 

fyzická osoba nepodnikatel. Jedná se o případy, kdy mu nebylo připuštěno, nepoţádal, 

anebo mu bylo zrušeno oddluţení jeho osoby. Je třeba zdůraznit, jak uvádí Kozák 

(2008)
49

, ţe ve všech případech úpadku fyzické osoby  ̶  nepodnikatele a jeho řešení 

formou konkursu, půjde o nepatrný konkurs, bez ohledu na to, jaký bude skutečný rozsah 

řízení, ať uţ daného rozsahem majetkové podstaty nebo počtem insolvenčních věřitelů. 

Další případ je, ţe celkový obrat dluţníka podnikatele (nezáleţí, zda jde o právnickou 

nebo fyzickou osobu) nepřesáhl 2 000 000 Kč za poslední účetní období předcházející 

prohlášení konkursu a pokud dluţník nemá více neţ 50 věřitelů.  

3.9.1 Odchylky od konkursu běžného 

 V ustanovení § 315 InsZ je uveden výčet odchylek, které jsou výslovně stanoveny 

pro nepatrný konkurs. Schůze věřitelů můţe rozhodnou i o dalších odchylkách rozlišných 

od zákonné úpravy, čímţ se posiluje jejich postavení. Pokud není rozhodnutí 

insolvenčního soudu v rozporu s rozhodnutím schůze věřitelů, můţe soud rovněţ stanovit 

další odchylky, které nejsou ustanoveny v § 315 InsZ. 
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Věřitelé mohou ustanovit zástupce věřitelů místo výboru věřitelů. O této moţnosti se 

zároveň hovoří v ustanovení § 56 InsZ, kde je uvedeno, ţe je-li přihlášených věřitelů více 

neţ 50, pak je schůze věřitelů povinna ustanovit věřitelský výbor. U nepatrného konkursu 

je často věřitelů méně neţ 50, není tedy třeba věřitelský výbor ustanovit. Tato odchylka by 

byla aplikovaná pouze tehdy, kdyţ by se jednalo o nepatrný konkurs dluţníka fyzické 

osoby, která není podnikatelem a měla by více neţ 50 věřitelů.
50

 

 V podmínkách nepatrného konkursu není třeba souhlasu insolvenčního soudu 

a věřitelského výboru (respektive zástupce věřitelů), u dohody o vypořádání společného 

jmění manţelů. Jinak je uvedeno v § 271 InsZ, ţe dohoda uzavřená insolvenčním 

správcem je účinná jakmile ji schválí insolvenční soud a souhlasí s ní věřitelský výbor.  

 Při nepatrném konkursu mohou být vyloučena nedobytná práva, pohledávky a další 

věci nebo majetkové hodnoty, které není moţné zpeněţit, a to bez souhlasu insolvenčního 

soudu a věřitelského orgánu. Ovšem, jak uvádí Kotoučová (2010)
51

, je v této formulaci 

značná nepřesnost, neboť nejde o vyloučení, nýbrţ vynětí z majetkové podstaty, protoţe 

s vynětím spojuje zákon podle § 225 InsZ ţalobu, kterou se oprávněná osoba musí 

domáhat vyloučení věci z majetkové podstaty proto, ţe věc byla do majetkové podstaty 

zahrnuta neoprávněně, ale zde jde však zřejmě o oprávněně zahrnutou věc, právo, 

pohledávku nebo jinou majetkovou hodnotu.  

 V případě, ţe jsou při nepatrném konkursu, proti konečné zprávě a vyúčtování 

podány námitky a nerozhodne-li schůze věřitelů jinak, lze o námitkách rozhodnout i bez 

nařízení jednání. Námitky mohou vznést věřitelé do 15 dnů od zveřejnění konečné zprávy 

v insolvenčním rejstříku.  

V rámci přezkumného jednání je moţnost přezkoumání všech otázek, o kterých by byla 

oprávněna rozhodnout pouze schůze věřitelů, to se týká i konečné zprávy včetně 

vyúčtování a námitkám proti nim. 

 Výše uvedené odchylky nejsou v ţádném případě jediné, které tvoří charakter 

nepatrného konkursu. Další odchylky, které povedou ke zrychlení řízení, mohou být 

stanoveny insolvenčním soudem a musí splňovat několik předpokladů, uvedených v § 315 

odst. 2 InsZ. Nesmí být v rozporu s rozhodnutím schůze věřitelů, musí vést k rychlému 

hospodárnému průběhu řízení a nesmí jimi být dotčeno postavení věřitelů ani dotčeny 

zásady insolvenčního řízení. Odchylky musí být insolvenčním soudem zveřejněny.  
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4 Reorganizace 

4.1 Základní charakteristika 

Reorganizace je v insolvenčním zákoně stavěna na úrovni konkursu, ale nemá tak 

univerzální uţití jako konkurs. Především není obecným řešením úpadku. Právní úprava 

reorganizace se snaţí nalézt rovnováhu mezi principem likvidačním a sanačním. 

V insolvenční praxi se budou vyskytovat dva odlišné druhy reorganizačního řízení. 

Reorganizační řízení zahájené a probíhající s podporou většiny věřitelů a reorganizační 

řízení zahájené a probíhající proti vůli většiny věřitelů.
52

První se bude označovat jako 

konsensuální a druhé jako nekonsensuální reorganizace. 

 Zákon definuje několik znaků reorganizace. Prvním z nich je, ţe reorganizace je 

postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dluţníkova podniku. 

To by mělo vést k ozdravění hospodaření dluţníkova podniku a vše by mělo probíhat 

v souladu s reorganizačním plánem, který je schválený soudem. Při reorganizaci by 

zároveň měla probíhat průběţná kontrola reorganizačního plánu ze strany věřitelů. 

 Reorganizací lze řešit úpadek, případně hrozící úpadek dluţníka podnikatele 

a předmětem (hrozícího) úpadku je dluţníkův podnik. V tomto případě není rozhodující, 

zda je dluţník osobou fyzickou nebo právnickou. Reorganizaci nelze uskutečnit v případě, 

ţe je podnik v likvidaci. Rovněţ u obchodníka s cennými papíry nebo obchodníka na 

komoditní burze. Naopak reorganizace je přípustná v případě splnění jen některé ze dvou 

podmínek: 

 celkový obrat dluţníka za poslední účetní období předcházející insolventnímu návrhu 

dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč 

 zaměstnává-li dluţník nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru. 

 Kotoučová (2010) tvrdí, ţe kritérium obratu je do značné míry objektivní, ale 

kritérium počtu zaměstnanců v pracovním poměru obvyklý pro 100 milionů korun obratu 

je absolutně kolísavý podle oblasti podnikání, a to jak v rovině obecné (výroba, obchod, 

sluţby), tak v rovině detailní (strojírenství, stavebnictví), zákon zde sice definuje jednotná 

pravidla pro přípustnost reorganizace, ale ta nerespektují specifické zákonitosti 

konkrétních oblastí ekonomiky. S pohledem Kotoučové by se dalo souhlasit jen 

z jedné části, neboť musí být dána jedna objektivní kritéria pro všechny oblasti 
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ekonomiky, která logicky nemusí vyhovovat všem podnikatelům, na druhou stranu by se 

specifikace v jednotlivých oborech měla brát v úvahu.  

 Dle § 316 odst. 5 InsZ, můţe nastat situace, kdy se výše uvedené podmínky 

přípustnosti reorganizace nepouţijí. A to v případě, ţe dluţník s insolvenčním návrhem, 

nebo nejpozději 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předloţí soudu reorganizační plán přijatý 

alespoň 50 % všech zajištěných a 50 % nezajištěných věřitelů počítaných podle výše jejich 

pohledávek. Nebo je reorganizační plán schválený 90 % všech věřitelů počítaných dle 

výše jejich pohledávek. Jak tvrdí Zelenka (2008), věřitelé mohou rozhodnout, zda provést 

reorganizaci dluţníka, či nikoliv, to znamená, ţe pokud je dluţník schopen předem 

vyjednat většinovou podporu svých věřitelů, kvantitativní kritéria uvedená v odst. 4 InsZ  

nemusí splňovat. Vzhledem k vysokým nákladům, které řešení úpadku reorganizací 

přináší, nebude tento způsob pro malé podniky vhodnou alternativou. 

4.2 Návrh na povolení reorganizace 

 Osobou oprávněnou podat návrh na povolení reorganizace je dluţník nebo 

přihlášený věřitel. Návrh musí být podán v dobré víře, ţe budou splněny všechny 

podmínky pro schválení reorganizačního plánu. Jestliţe návrh podává věřitel, musí být 

schválen schůzí věřitelů, další předpokladem podání návrhu věřitelem je to, ţe věřitel podá 

do insolvenčního řízení přihlášku své pohledávky. Dluţník můţe sám na sebe podat 

insolvenční návrh společně s návrhem na povolení reorganizace a s reorganizačním 

plánem, jenţ je projednaný a odsouhlasený většinou věřitelů nebo, jak je uvedeno v § 325 

InsZ, rozhodne o návrhu na povolení reorganizace soud. Dluţník má podle § 339 InsZ 

přednostní právo sestavit reorganizační plán.  

 Dluţníkova lhůta pro podání návrhu na povolení reorganizace je nejpozději do 

rozhodnutí o úpadku. V ostatních případech je to nejpozději do 10 dnů před první schůzí 

věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku. 

4.2.1 Náležitosti návrhu 

 Náleţitosti podání návrhu jsou jak obecné, tak specifické. Návrh na povolení 

reorganizace dluţníkem musí obsahovat: 

 označení dluţníka a osob oprávněných za něho jednat 

 dluţníkovy známé údaje o kapitálové struktuře a majetku osob, které dluţníka ovládají, 

nebo s ním tvoří koncern, údaje, zda ohledně některé z těchto osob neprobíhá insolvenční 

řizení, anebo prohlášení, ţe není takových osob 
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 údaj o způsobu navrhované reorganizace 

 seznam majetku a závazků. 

Náleţitosti v případě podání návrhu na povolení reorganizace věřitelem jsou obdobné, 

jako u dluţníka. V § 319 jsou obsaţeny jen minimální poţadavky, které musí návrh 

obsahovat, ale je doporučováno včlenit do tohoto návrhu i některé prvky reorganizačního 

plánu. 

4.2.2 Rozhodnutí soudu 

 Jestliţe je návrh na povolení reorganizace nesrozumitelný, neurčitý, anebo nesplňuje 

všechny náleţitosti, je soud povinen vyzvat osobu, která návrh podala, aby ho v určité 

době opravila, případně doplnila. Pokud nemá návrh na podání reorganizace ţádné 

formální nedostatky, postupuje insolvenční soud některým ze způsobů uvedených v § 148 

aţ § 152 InsZ. 

 Insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o povolení reorganizace, 

kdyţ dluţník společně s insolvenčním návrhem, ve kterém zvolí jako způsob řešení 

úpadku reorganizaci, předloţí i reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech 

zajištěných věřitelů, počítanou podle výše jejich pohledávek, a alespoň polovinou všech 

nezajištěných věřitelů, počítanou podle výše pohledávek. Jak tvrdí Maršíková (2011), 

realizace takového postupu přepokládá velmi aktivní chování dluţníka, který ještě před 

podáním insolvenčního návrhu připraví reorganizační plán, představí jej většině věřitelů a 

získá jejich souhlas. Rozhodně běţnější způsob je, ţe dluţník nezíská souhlas 

dostatečného počtu věřitelů, nebo návrh na povolení reorganizace podá věřitel. Pak soud 

rozhodne o úpadku a do 3 měsíců ode dne o rozhodnutí o úpadku svolá schůzi věřitelů, 

která rozhodne o způsobu řešení úpadku.  

 Dle § 326 InsZ, soud zamítne návrh na podání reorganizace v těchto případech: 

 nepoctivý záměr navrhovatele (např. zvýhodnění některého z věřitelů) 

 návrh podala osoba, o jejímţ návrhu na povolení reorganizace bylo jiţ dříve rozhodnuto 

(tzn. odmítnuto, zamítnuto, či byl touto osobou vzat zpět, event. reorganizace byla 

povolena) 

 návrh podaný věřitelem neschválila schůze věřitelů. 

 Ve druhém odstavci je uvedeno, kdy se dá usuzovat o nepoctivém záměru 

sledovaného návrhem na povolení reorganizace. Kriticky se k výčtu v odstavci 2 vyjadřuje 

Maršíková (2011), která tvrdí, ţe je aţ úsměvné, ţe zákonodárce spojuje nepoctivý záměr 

s úpadkem či trestním stíháním zákonného zástupce dluţníka, ačkoli se reorganizace ve 
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většině případů předpokládá u PO, a zároveň výslovně neřeší úpadek či trestní rejstřík 

osoby věřitele podávajícího návrh na povolení reorganizace. Podobně se k této 

problematice vyjadřuje i Zelenka (2008), který uvádí, ţe stojí za pozornost, ţe se 

vyţadovaná majetková a trestní bezúhonnost dluţníka rozšiřuje téţ na zákonného 

zástupce, statutární orgán nebo členy kolektivního statutárního orgánu, ale ne na věřitele, 

jakoţto moţného navrhovatele reorganizace.  

 Soud rozhodne o prohlášení konkursu na majetek dluţníka, jestliţe byl návrh na 

povolení reorganizace soudem odmítnut, zamítnut nebo bylo vzato na vědomí zpětvzetí 

návrhu. Zároveň není v dané lhůtě podán další návrh na povolení reorganizace. Osoba, 

jejíţ návrh na povolení reorganizace byl odmítnut nebo zamítnut anebo vzat zpět, 

odpovídá dluţníkovi za škodu, která mu byla způsobena neoprávněným podáním návrhu 

na povolení reorganizace.
53

V praxi budou ale spíše poškozeni dluţníkovi věřitelé, a to 

např. navýšením ztrát či závazků dluţníka z důvodu prodlouţení činnosti podniku. 

4.3 Rozhodnutí o povolení reorganizace 

 Pokud není návrh vzat zpět, zamítnut nebo odmítnut soudu je uloţeno povolit 

reorganizaci. Proti rozhodnutí o povolení reorganizace se nelze odvolat, napadnou lze aţ 

způsob reorganizace, tedy usnesení o schválení reorganizačního plánu. Soud schválením 

reorganizace dává najevo, ţe jde o návrh, na jehoţ základě bude vytvořen vlastní 

reorganizační plán. Dále se tímto rozhodnutím splatnost závazků a pohledávek vrací do 

původních termínů. Výchozím bodem pro zahájení reorganizace bude sestavení mezitímní 

účetní závěrky.  

 Rozhodnutím o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních oprávnění 

dluţníka a dluţník je v průběhu reorganizace osoba s dispozičními oprávněními, tak jak je 

uvedeno v § 330 odst. 1 a odst. 2. Obecně tedy platí, ţe dluţník je po rozhodnutí 

o povolení reorganizace oprávněný volně disponovat se svým majetkem, ledaţe je ve svém 

jednání omezen dle § 332 InsZ. K tomuto usnesení můţe dojít v situaci, kdy vzniknou 

pochybnosti o poctivém jednání či odborné způsobilosti dluţníka. Rozsah dispozičních 

oprávnění dluţníka pak přechází na insolvenčního správce. Další omezení dispozičních 

práv dluţníka můţe být uvedeno v reorganizačním plánu. § 330 odst. 3 rovněţ omezuje 

dispoziční práva dluţníka, a to tak, ţe pro úkony zásadního významu (např. úkony, jejichţ 
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důsledkem se výrazně změní hodnota majetkové podstaty) stanoví podmínku souhlasu 

věřitelského výboru. 

 InsZ umoţňuje dvě základní formy reorganizace, a to zkrácenou (předpřipravenou) 

nebo standardní (řádnou) reorganizaci. U zkrácené formy soud společně s rozhodnutím 

o úpadku spojí rozhodnutí o reorganizaci. To se děje v případě, ţe dluţník s insolvenčním 

návrhem, ve kterém navrhuje jako způsob řešení úpadku reorganizaci, předloţí i 

reorganizační plán, který je přijatý všemi skupinami věřitelů. Standardní forma 

reorganizace probíhá samostatně. Nejprve rozhodne soud o úpadku a poté o způsobu řešení 

úpadku reorganizací. Návrh na podání reorganizace můţe v tomto případě podat dluţník i 

věřitel. 

 Rozhodnutí o povolení organizace obsahuje 

 výrok o povolení reorganizace 

 informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem 

 výzvu určenou dluţníkovi, aby předloţil ve lhůtě 120 dnů (soud můţe tuto lhůtu prodlouţit 

maximálně o dalších 120 dní) reorganizační plán, nebo aby sdělil, ţe jej předloţit nehodlá, 

dluţník má předností právo na předloţení plánu, ale můţe se tohoto práva vzdát nebo ho 

mohou věřitelé tohoto práva zbavit 

 informaci o tom, za jakých okolností mohou předloţit reorganizační plán téţ další osoby. 

 

Insolvenční správce 

 Vzhledem k neodmyslitelné roli insolvenčního správce v insolvenčním řízení, 

následující text pojednává o činnosti tohoto subjektu během řízení.  

 V případě, ţe soud zakáţe dluţníku nakládat s majetkovou podstatou nebo jeho 

oprávnění omezí, přecházejí tato dispoziční práva na insolvenčního správce. Jeho role je 

v rámci reorganizace dozorová, kontrolní a informační a je vymezena zákonem, spočívá 

v dohledu nad činností dluţníka s dispozičními oprávněními. 

 Insolvenční správce 

 vykonává dohled nad činností dluţníka 

 zajišťuje dohled na úplnost dluţníkem sepsané majetkové podstaty 

 sestavuje a doplňuje seznam věřitelů 

 pravidelně podává zprávu věřitelskému výboru 

 plní další úkoly a provádí další činnosti, které mu uloţil insolvenční soud. 
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Je běţné, ţe věřitelé jeho roli v reorganizaci posílí, tato skutečnost pak musí být obsaţena 

v reorganizačním plánu. Věřitelé jsou rovněţ oprávněni měnit osobu správce dle svého 

uváţení. Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné 

hromady nebo členské schůze dluţníka a místo nich rozhoduje v jejich činnosti 

insolvenční správce. 

 Pokud není schůze věřitelů svolána insolvenčním soudem z jeho vlastní iniciativy, je 

svolána na návrh insolvenčního správce, případně věřitelského výboru nebo alespoň 2 

věřitelů, jejichţ pohledávky činí alespoň desetinu přihlášených pohledávek. Právě schůze 

věřitelů a věřitelský výbor jsou dva základní věřitelské orgány. Věřitelský výbor je povinný, 

pokud je přihlášených věřitelů více neţ 50.  

4.4 Reorganizační plán 

 Sestavení reorganizačního plánu představuje jednu z nejdůleţitějších činností 

v průběhu reorganizace, na jeho kvalitě závisí to, jestli bude následně přijat všemi 

skupinami věřitelů a jestli díky němu bude dosaţeno kýţeného účelu, tedy úspěšné 

reorganizace.
54

Definuje právní postavení dotčených osob a opatření, která směřují 

k ozdravení dluţníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dluţníkem a 

věřiteli. Plán musí věrně zobrazovat ekonomické a právní moţnosti dluţníka. 

Přednostní právo sestavit a předloţit inslovenčnímu soudu plán má dluţník, i kdyţ návrh 

na povolení reorganizace podal některý z věřitelů. Pokud dluţník soudu oznámí, ţe 

reorganizační plán sestavit nehodlá, anebo se věřitelé na schůzi usnesou, ţe způsobem 

řešení úpadku bude reorganizace navrţená jinou osobou neţ je dluţník, pak se přednostní 

právo dluţníka na sestavení plánu neuplatní. Plán se můţe předloţit současně s návrhem 

na povolení reorganizace, anebo ve lhůtě 120 dnů od rozhodnutí o povolení reorganizace. 

Tato lhůta můţe být prodlouţena nejvýše o dalších 120 dnů. Pokud není v dané lhůtě, 

případně v jejím prodlouţení, reorganizační plán předloţen, je soud oprávněn rozhodnout 

o přeměně reorganizace v konkurs.  

Ten, kdo předkládá reorganizační plán, je povinen zpracovat zprávu 

o reorganizačním plánu. Zpráva musí obsahovat dostatečné informace o návrhu plánu, 

jenţ je součástí zprávy. Zpráva je členěna na 18 částí, které tvoří např. úvodní strana, 

obsah, procesní upozornění, popis dluţníkova podnikání, majetek a závazky dluţníka, 

zdroje informací obsaţených ve zprávě. Jednotlivé části mají povinný minimální obsah, 
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jenţ je dán zákonem. Insolvenční soud rozhoduje o zprávě usnesením, proti usnesení není 

odvolání přípustné. 

 Reorganizační plán musí dle § 340 InsZ obsahovat: 

 rozdělení věřitelů do skupin, s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů 

v jednotlivých skupinách 

 určení způsobu reorganizace  

 určení opatření k plnění reorganizačního plánu, zejména z hlediska nakládání 

s majetkovou podstatou, určení osob, které s ní mohou nakládat a jejich práva k nakládání 

s ní 

 informace, zda bude pokračovat provoz dluţníkova podniku, případně jeho části a za 

jakých podmínek 

 osoby, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou 

některé dluţníkovy závazky 

 údaj o tom, jak reorganizace ovlivní zaměstnanost v dluţníkově podniku 

 údaje o závazcích, které bude mít dluţník vůči věřitelům po skončení reorganizace 

 údaj o tom, jak je zajištěno splnění pohledávek, o kterých nebyl dosud skončen incidenční 

spor, a pohledávek vázaných na odkládací podmínku, jaká je částka určená k uspokojení 

těchto pohledávek pro kaţdou skupinu věřitelů a jaká je celková částka určená 

k uspokojení těchto pohledávek podle reorganizačního plánu. 

4.4.1 Způsoby, jimiž lze provést reorganizaci 

 V § 341 odst. 1 InsZ jsou uvedena opatření, kterými lze reorganizaci provést. 

V následujícím odstavci se dozvíme, ţe je v reorganizačním plánu moţno uvést i více 

opatření, pokud to jejich povaha připouští. Jak tvrdí Zelenka
55

, reorganizace nepředstavuje 

jednotný procesní postup, ale liší se podle zvoleného opatření, kterým je uskutečňována. 

Způsob provedení reorganizace můţe být jednorázový a krátkodobý, nebo naopak 

dlouhodobého rázu. Zvolené opatření je tedy nejdůleţitější částí reorganizačního plánu 

a má za následek průběh reorganizace.  

 Dle Richtera
56

, je jedním ze standardních reorganizačních opatření je rekapitalizace 

společnosti přeměnou pohledávek věřitelů do podílů na základním kapitálu společnosti. 

Toto opatření vyţaduje změnu základního kapitálu společnosti. Dalším způsobem je 
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převod majetku společnosti na jednu nebo více nových společností. Aby tento způsob plnil 

svůj smysl, je důleţité převést majetek bez starých závazků. Věřitelé pak mají nárok na 

majetek nové společnosti nebo jsou uspokojeni výnosem z prodeje tohoto majetku. 

Reorganizaci lze rovněţ provést prodejem majetkové podstaty, fúzí s jinou právnickou 

osobou, případně změnou stanov společnosti.  

4.4.2 Zpráva o reorganizačním plánu 

 Zprávu zpracovává předkladatel reorganizačního plánu. Plán nebo jeho shrnutí 

a zhodnocení dopadu na věřitele jsou součástí zprávy. Účelem této zprávy je poskytnutí 

dostatečných informací věřitelům. Dostatečnými informacemi se dle § 343 InsZ myslí 

informace, které musí věřitel znát, aby se mohl rozhodnout, zda přijme reorganizační plán. 

Zpráva se věřitelům předkládá nejpozději 15 dnů před schůzí věřitelů a lze ji zveřejnit aţ 

poté, co ji schválil insolvenční soud.  

 Není-li stanoveno jinak, na schůzi věřitelů pak dochází k projednávání 

reorganizačního plánu a hlasování o něm, které probíhá prostřednictvím skupin věřitelů. 

Schůze věřitelů svolaná k tomuto účelu se nekoná, jestliţe jiţ hlasovala mimo schůzi 

kaţdá skupina věřitelů nebo jestliţe se povaţuje reorganizační plán přijatý i bez hlasování. 

Skupina věřitelů plán přijme, kdyţ pro něj hlasuje většina věřitelů skupiny a pohledávky 

těchto věřitelů přesahují alespoň polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek celé 

skupiny. 

4.4.3 Schválení reorganizačního plánu 

 Aby byl plán závazný pro všechny účastníky reorganizace, musí jej schválit 

insolvenční soud, který tak činí dle § 348 InsZ. Soud zkoumá, zda je plán v souladu se 

zákonem a jestli jím není sledován nepoctivý záměr. V rámci těchto kritérií by se měl soud 

zaměřit především na dvě otázky, a to na poměrné uspokojení věřitelů uvnitř jednotlivých 

skupin a legitimnost rozřazení věřitelů do skupin.
57

 V rámci skupin by měli být věřitelé 

uspokojeni poměrně a soud by neměl schválit plán, v němţ by bylo poskytováno 

některému věřiteli niţší plnění neţ ostatním v téţe skupině, ledaţe by s niţším plněním 

tento věřitel výslovně souhlasil. U rozřazení věřitelů do skupin pak soud posuzuje, zda 

není rozdělení zneuţívající a zda je v souladu s právem. Richter
58

 nazývá § 348 odst. 1 
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písm. d) po vzoru americké praxe testem nejlepšího zájmu. Tedy reorganizace nesmí být 

pro věřitele finančně méně výhodná, neţ by bylo řešení úpadku konkursem. Dle 

posledního bodu tohoto odstavce soud zkoumá, zda byly uspokojeny pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené., případně zda budou 

uhrazeny, aţ se plán stane účinným. Ve druhém odstavci jsou pak uvedeny podmínky, za 

kterých můţe soud plán schválit i v případě, ţe ho přijala jen jedna skupina věřitelů. 

Zákon tedy umoţňuje soudu schválit plán i přes nesouhlas většiny věřitelů, pokud se tento 

postup jeví jako nejlepší moţný.  

 Jen ti věřitelé, kteří hlasovali pro odmítnutí plánu, mohou podat odvolání proti 

rozhodnutí o schválení plánu. Naopak proti rozhodnutí o zamítnutí plánu jsou oprávněni 

podat odvolání jen ti (dluţník, předkladatel plánu a věřitelé), kteří hlasovali pro přijetí 

plánu.  

4.5 Provádění reorganizačního plánu 

 Plán nabývá účinnosti, jakmile rozhodnutí soudu o jeho schválení nabylo právní 

moci, pokud reorganizační plán nebo soudní rozhodnutí neuvádí jiné datum. Účinností 

plánu se řízení dostává do další fáze a tou je plnění plánu.  

 Ustanovení § 353 InsZ uvádí další průběh insolvenčního řízení, které následuje od 

účinnosti reorganizačního plánu. Dluţník je opět oprávněn nakládat s majetkovou 

podstatou v celé šíři, dispoziční opatření k majetkové podstatě se mu navrátila jiţ dříve  ̶  

s právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace. Jeho oprávnění můţe být omezeno 

pouze reorganizačním plánem (práva, která byla u dluţníka omezena, pak přecházejí na 

insolvenčního správce), naopak jiná omezení účinností plánu zanikají. Dále, opět pokud 

není v plánu uvedeno jinak, se jeho účinností obnovuje výkon funkce valné hromady nebo 

členské schůze druţstva. Zakladatelské dokumenty se mění způsobem, který je uveden 

v reorganizačním plánu, a tyto skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku. 

 Za kontrolu nad prováděním úkonů spojených s reorganizačním plánem je 

odpovědný insolvenční správce
59

. Ten provádí dohled nad činností dluţníka a nad jeho 

vyuţíváním dispozičních práv a toto vyuţívání eviduje. Doplňuje seznam majetku 

a závazků podle stavu řízení. Nejméně jednou za čtvrt roku informuje insolvenční soud 

a věřitelský výbor o stavu reorganizace. Kromě kontrol dluţníka prováděných 

insolvenčním správcem provádí kontrolu plánu i věřitelský výbor. Ten takto postupuje na 
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základě zpráv insolvenčního správce a na základě postupů uvedených v plánu. Věřitelský 

výbor můţe navrhnout soudu i ukončení reorganizace, kdyţ se její průběh neshoduje 

s poţadavky věřitelského výboru.  

 Účinností reorganizačního plánu zanikají práva věřitelů vůči dluţníkovi, dosavadní 

práva jsou účinností plánu nahrazena právy v reorganizačním plánu. Anglicky se tento 

účinek ̶  zánik všech práv vůči dluţníkovi nazývá discharge a podle Richtera
60

 je 

ustanovení § 356 odst. 1 nejdůleţitějším ustanovením reorganizace. Účinností plánu 

rovněţ zanikají práva třetích osob k majetku, který je součástí majetkové podstaty. 

A vznikají práva osobám uvedených v plánu.  

 Navrhovatel reorganizačního plánu můţe navrhnout jeho změnu, ke které se mají 

moţnost věřitelé vyjádřit, a to ve lhůtě ne kratší neţ 30 dnů od doručení oznámení 

o změně. Charakter změny by měl směřovat k tomu, aby byl plán lépe splnitelný. 

Změněný plán je schválen soudem, pokud s ním souhlasí většina nových věřitelů 

a společníků, všechny skupiny původních věřitelů, anebo pokud se v dané lhůtě věřitelé 

nevyjádřili.  

4.6 Ukončení reorganizace 

 Přeměna reorganizace v konkurs je jedna z neúspěšných variant ukončení 

reorganizace. O přeměně reorganizace v konkurs rozhodne insolvenční soud bez jednání 

v případě, ţe reorganizace byla povolena na dluţníkův návrh a ten po povolení přeměnu 

navrhl. Dále pokud oprávněná osoba nesestaví plán, případně plán vezme zpět, nebo 

jestliţe soud reorganizační plán neschválí a oprávněnému uplyne lhůta k předloţení plánu. 

Přeměna reorganizace v konkurs, o které rozhodne insolvenční soud po jednání 

s dluţníkem (navrhovatelem reorganizace), s insolvenčním správcem a členy věřitelského 

výboru, je moţná v případech, kdy dluţník neplní své povinnosti dané plánem, nebo se 

ukazuje, ţe jeho povinnosti není moţné splnit. Tato přeměna je rovněţ moţná pokud 

dluţník neplatí své úroky podle § 171 odst. 4, anebo pokud dluţník přestal podnikat. 

Pokud byly splněny podstatné části plánu, soud není oprávněn rozhodnout o přeměně 

reorganizace v konkurs.  

 V předchozím odstavci je uveden jeden z moţných způsobů neúspěšného ukončení 

reorganizace, v § 362 pak jsou vymezeny další náleţitosti, které mají za následek 

ukončení reorganizace díky nepoctivému jednání. Insolvenční soud můţe na základě 
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tohoto ustanovení zrušit rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, ale pouze ve 

stanovených lhůtách. Tedy 6 měsíců od účinnosti plánu, pokud byly některému věřiteli 

poskytnuty zvláštní výhody nebo pokud bylo schválení plánu provedeno podvodným 

způsobem. Soud zruší rozhodnutí o schválení plánu do 3 let od jeho účinnosti, jestliţe byl 

dluţník nebo statutární orgán pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. S právní 

mocí rozhodnutí, jímţ bylo zrušeno rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, nastane 

opět právní stav, kdy sice zůstává stále povolena reorganizace, ale není zde ţádný 

schválený reorganizační plán a současně skončily všechny lhůty pro jeho event. 

předloţení; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o přeměně reorganizace 

v konkurs dle § 363 odst. 1 písm. c)
61

. Jak uvádí § 362 odst. 3, věřitelé mohou bez dalšího 

poţadovat uspokojení svých pohledávek a zároveň nejsou dotčena práva věřitelů a třetích 

osob zaloţena plánem, ovšem, jak upozorňuje Kotoučová
62

, hrozí varianta, ţe právě 

některá z těchto práv mohla vzniknout jednáním dluţníka podle § 362 odst. 2 nebo situací 

podle odst. 1. 

 Nejlepší moţný způsob ukončení reorganizace je splněním reorganizačního plánu 

nebo jeho podstatných částí. Tím, ţe společnost splnila podstatné části plánu, není důvod 

se domnívat, ţe tomu tak nebude i nadále. I v tomto případě je tedy na místě ukončit 

reorganizační řízení dříve, neţ jsou zcela splněny všechny závazky. Podle ustanovení 

§ 364 odst. 2, není proti tomuto rozhodnutí soudu, o ukončení reorganizace, odvolání 

přípustné.  

4.7 Srovnání řešení úpadku konkursem a reorganizací 

 Rozdíl mezi konkursem a reorganizací je jiţ v samotném začátku, v zahájení. 

Konkurs totiţ začíná prohlášením, kdeţto reorganizace povolením, z čehoţ můţeme 

dovodit, ţe reorganizace je alternativou konkursu, tedy je to volba úpadce, kdeţto konkurs 

je nutností. 

 Účinek konkursu je likvidační, kdeţto reorganizace má sanační charakter, je ale 

zároveň náročnější na provedení. Při reorganizaci dochází k ozdravení podniku, podnikatel 

musí provozovat svou činnost dále, coţ při konkursu nemusí, ale správce zkoumá 

i moţnost v podnikání pokračovat. Při konkursu se zpeněží veškerý majetek úpadce, ten 

zároveň nemá právo s majetkem nakládat.  
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Dalším rozdíl je v tom, komu jsou institut reorganizace a konkursu určeny. Reorganizace 

je určená podnikům s ročním obratem alespoň 100 milionů Kč, nebo podnikům s více neţ 

100 zaměstnanci. Pokud dluţník předloţí soudu reorganizační plán, který přijala polovina 

zajištěných a polovina nezajištěných věřitelů, můţe se vyhnout těmto omezením. Pro 

řešení úpadku konkursem tyto specifické podmínky nejsou.  

 V případě reorganizace je role insolvenčního správce pouze dozorová, kdeţto 

u konkursu správci přísluší výkon práv i povinností, které souvisí s majetkovou podstatou 

a jeho role je aktivní.  

 Co se týče pohledávek, tak nesplacené pohledávky v případě skončení konkursu 

nezanikají, ale u reorganizace je tomu naopak.  

 Reorganizace, na rozdíl od konkursu přichází v úvahu jen u podnikatelů, kteří nejsou 

v likvidaci. Dále podnikatel, který chce řešit úpadek reorganizací, nesmí být obchodník 

s cennými papíry, nebo osoba oprávněná obchodovat na komoditní burze podle zvláštního 

právního předpisu.  
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5 Praktická část 

V následující části práce bude provedena analýza konkrétních případů. První tři, jsou tzv. 

modelové případy, na nichţ je ukázáno, jak se postupovalo v insolvenčním řízení. 

Náleţitosti úpadku byly splněny pouze u jednoho z nich, případ společnosti FC Baník je 

ukončen osobním smírem, kdeţto v případě společnosti Strunal, kde rovněţ nebyl 

prohlášen úpadek, ke smíru účastníků řízení nedochází. Zařazení tohoto příkladu do 

praktické části práce ale naopak demonstruje zneuţití insolvenčního řízení k řešení 

osobních sporů ve společnosti. Druhý případ, kde úpadek prohlášen byl, ukazuje 

problematiku nepatrného konkursu v praxi. 

 A konečně, v části Dosud neukončený případ a moţnosti jeho výsledku, je uţit čtvrtý 

praktický příklad v této práci, ale s tím rozdílem, ţe dosud nebylo ukončeno insolvenční 

řízení a je navrţeno, jakými dvěma směry se můţe výsledek ubírat.  

 V celé praktické části bylo čerpáno z veřejně dostupného insolvenčního rejstříku, 

který je dostupný ze stránky justice.cz, tudíţ není tento zdroj neustále citován. 

 

MODELOVÉ PŘÍPADY 

5.1 Strunal CZ, a.s. 

5.1.1 Představení společnosti 

 Pro představení společnosti Strunal CZ, byla, jako zdroj, vyuţita webová stránka 

společnosti  ̶  www.stunal.cz
63

. Jedná se o největšího výrobce strunných hudebních 

nástrojů v Evropě. Sídlo společnosti se nachází ve městě Luby v západní části České 

republiky. Umístění sídla společnosti ve městě Luby není náhodné, neboť zdejší kraj se 

těší tradici výroby hudebních nástrojů jiţ od druhé poloviny 16. století. Nástroje jsou 

vyráběny z kvalitního rezonančního dřeva a jsou určeny jak profesionálním umělcům, tak 

i ţákům hudebních škol. Tomu odpovídají i dvě kategorie jednotlivých výrobků, školní 

a koncertní, vţdy v několika velikostech. Strunal CZ vyrábí kytary, kontrabasy, 

violončela, violy, housle, ale i smyčce, povlaky a pouzdra.  

 Podstatná část produktů je určena pro zahraniční trh, a to zahraniční trh téměř na 

všech kontinentech. Výrobky se vyváţejí do USA, Mexika, Kanady, Ruska, Japonska a do 

dalších zemí.  
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Strunal CZ je zapsána v obchodním rejstříku
64

 od 24. 5. 2004 jako akciová společnost. 

Předmětem podnikání této společnosti je výroba, obchod a sluţby uvedené v přílohách 1 

aţ 3 ţivnostenského zákona, dále pak výroba a opravy hudebních nástrojů. Statutární 

orgán se skládá ze dvou členů a předsedy představenstva, dozorčí rada pak ze dvou členů a 

předsedy dozorčí rady. Částka 2 000 000 Kč tvoří základní kapitál společnosti.  

5.1.2 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 

 Dne 16. 10. 2009 byl elektronické podatelně Krajského soudu v Plzni doručen návrh 

na zahájení insolvenčního řízení na dluţníka Strunal CZ, a.s. Navrhovatelem byl předseda 

představenstva téţe společnosti. Navrhovatel uvádí, ţe se dluţník nachází v úpadku, 

z důvodu platební neschopnosti. A sice, ţe má více věřitelů a dále peněžité závazky po 

dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Poslední podmínka, která, dle navrhovatele, splňuje 

náleţitosti úpadku, z důvodu platební neschopnosti zní, ţe některé peněžité závazky (více 

než dva) dlužník neplní po dobu delší než 30 dnů. Namísto toho, by ovšem měla zaznít 

podmínka, která je uvedena v § 3 odst. 1 písm. c) InsZ, tedy, ţe dluţník závazky není 

schopen plnit. Součástí návrhu jsou přiloţené seznamy závazků po lhůtě splatnosti 

a seznam věřitelů nad rámec běţného obchodního styku.  

 V důsledku podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, byla vydána vyhláška 

o zahájení insolvenčního řízení, která je zveřejněna v insolvenčním rejstříku od dne 

19. 10. 2009, čímţ nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.  

5.1.3 Zpětvzetí návrhu na zahájení insolvenčního řízení 

 Dne 21. 10. 2009 došlo k zpětvzetí návrhu, mimo jiné na základě znaleckého 

posudku znalkyně. Návrh na zahájení insolvenčního řízení především nesplňuje formální 

náleţitosti dle § 103 a § 104 InsZ. Např. je u návrhu absence seznamu zaměstnanců. 

Kromě toho z posudku, který byl vypracován soudní znalkyní v oboru ekonomika 

vyplývá, ţe společnost Strunal CZ předluţena není, neboť hodnota majetku převyšuje 

hodnotu veškerých závazků. Dále výši závazků po splatnosti delší neţ 90 dnů je moţno 

vzhledem k celkové výši aktiv vyhodnotit jako nepodstatného rozsahu, neboť nepřesahuje 

ani 0,5 % k celkové výši vykazovaných aktiv.
65

 Z tohoto lze usoudit, ţe se nejedná 

o neschopnost platit své splatné závazky dle § 3 odst. 2 InsZ, protoţe společnost má 

dostatek likvidních prostředků k zaplacení. Jako jediného věřitele lze povaţovat 
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společnost Patriot Corporation, vůči které je výše nezaplacených dlouhodobých závazků 

1,65 % k celkovým aktivům společnosti Strunal CZ.  

 Usnesením, vydaným dne 22. 10. 2009 se insolvenční řízení zastavuje, a to z důvodu 

zpětvzetí návrhu navrhovatelem (druhým členem představenstva) v plném rozsahu. Jak 

uvádí § 129 odst. 2 InsZ, navrhovatel můţe vzít insolvenční návrh zpět aţ do vydání 

rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Na 

základě zpětvzetí návrhu pak insolvenční soud řízení zastavil, dle § 130 odst. 1 InsZ.  

 Insolvenční navrhovatel podal dne 26. 10. 2009 odvolání proti usnesení, kterým bylo 

insolvenční řízení zastaveno, a to na základě § 130 odst. 4 InsZ. Navrhovatel v odvolání 

uvádí výčet závazků, které jsou 90 dnů po splatnosti. Dle navrhovatele nepostačují 

finanční prostředky podniku k uskutečnění plateb.  

Den následující po dni, kdy bylo podáno odvolání proti zastavení insolvenčního řízení, 

bylo jménem společnosti Strunal CZ, která je zastoupena předsedkyní představenstva, 

podáno zpětvzetí odvolání.  

5.1.4 Přistoupení k řízení dle § 107 InsZ 

 Další návrh na zahájení insolvenčního řízení byl podán navrhovatelem, jenţ nabyl 

pohledávku vůči společnosti Strunal CZ smlouvou o postoupení pohledávky od 

společnosti Strunal America, Inc
66

. Návrh byl podán dne 26. 10. 2009. Společnost Strunal 

CZ zasílá prostřednictvím společnosti Strunal America, Inc. zboţí zákazníkovi v USA, 

konkrétně firmě David Gage instruments. Dluţník (Strunal CZ) se dle ústně uzavřené 

smlouvy zavázal hradit clo a veškeré přepravní a manipulační náklady a Strunal America, 

Inc. se zavázala zboţí dluţníka od přepravce přebírat.  

 Strunal America, Inc. měla za dluţníkem pohledávky (za clo, přepravní 

a manipulační náklady) ve výši 11 965,65 Kč a 14 187,67 Kč
67

. Mimo jiné, navrhovatel 

v návrhu popisuje zpětně situaci prvního návrhu na zahájení insolvenčního řízení, včetně 

zpětvzetí návrhu, kde se vyjadřuje ke znaleckému posudku. V této souvislosti navrhovatel 

uvádí, ţe znalecký posudek není doloţen listinnými důkazy, není zřejmé, co je jeho 

předmětem a z jakých podkladů znalkyně vychází. Vyjadřuje se i k dluţníkovu závazku 

vůči společnosti Patriot Corporation, kde uvádí, ţe důvod neuhrazení závazku nespočívá 

v neochotě dluţníka platit, a ţe uznání závazku dluţníka nebylo zpochybněno. Dále 
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navrhovatel přikládá seznam dluţníkových peněţitých závazků po dobu delší 30 dnů po 

lhůtě splatnosti. Dle výše uvedených skutečností se navrhovatel domnívá, ţe dluţník je 

v úpadku.  

 Na tento návrh o zahájení insolvenčního řízení reagovala společnost Strunal CZ ve 

vyjádření ze dne 5. 11. 2009, kde uvedla, ţe jim v den, kdy Strunal America, Inc. 

postoupila pohledávku, dluţila částku 420 737,05 USD, která byla více neţ 180 dnů po 

splatnosti. Zároveň ve svém vyjádření Strunal CZ uvádí, ţe byla o postoupení pohledávky 

informovaná, aţ o více neţ měsíc později po jejím uskutečnění, a to v den, kdy byl sepsán 

návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. 26. 10. 2009. Společnost Strunal CZ, 

zastoupena předsedkyní představenstva, navrhuje zastavení inslovenčního řízení, neboť 

nesplňuje náleţitosti úpadku dle § 3 InsZ, jelikoţ nemá závazky po dobu delší 30 dnů po 

lhůtě splatnosti a není v situaci, kdy by své závazky nebyla schopna plnit. 

5.1.5 Odvolání 

 Odvolání proti usnesení podal dne 24. 11. 2009 i další insolvenční navrhovatel. 

V odvolání navrhovatel uvádí, ţe jiţ netrvá stav dle § 130 odst. 1 InsZ, neboť byl 

odvolatelem (navrhovatelem) podán další insolvenční návrh a odvolatel tak dle § 107 odst. 

1 InsZ přistoupil k řízení. Odvolatel ve svém odvolání poţaduje, aby bylo insolvenční 

řízení zastaveno jen vůči původnímu navrhovateli (Strunal CZ), ale řízení ohledně jeho 

návrhu, by dle jeho slov, mělo pokračovat.  

 K řízení přistupuje dle § 107 InsZ, tentokrát odvolaný předseda představenstva 

společnosti Strunal CZ, navrhovatel má pohledávku vůči společnosti ve výši 41 438 Kč, 

jedná se o pohledávku za sluţební cestu. K jeho návrhu soud přihlíţet nebude, dle § 107 

odst. 3, věty druhé, neboť navrhovateli uplynula lhůta k podání odvolání a soud jiţ dříve 

rozhodl o insolvenčním návrhu jinak, neţ jako o úpadku.  

 V dalších dokumentech následuje vyjádření dluţníka i věřitele, kdy se oba dva 

vyjadřují nesouhlasně s výrokem druhé strany. Druhý navrhovatel (odvolaný předseda 

představenstva) podává odvolání proti zastavení řízení, které bylo dne 14. 12. 2009 

Vrchním soudem v Praze shledáno jako přípustné. V lednu roku 2010, pak odvolaný 

předseda představenstva podává ţalobu na neplatnost výmazu z obchodního rejstříku a na 

neplatnost odvolání z představenstva společnosti. 

 Druhý insolvenční navrhovatel vzal své odvolání zpět, neboť dluţník vystavil 

navrhovateli šeky,
68

 které navrhovatel předloţil bance k inkasu, kde pak došlo k jejich 
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 Dluţník ve smyslu ustanovení § 334 ObchZ, vystavil šeky, na závazky ve výši 11 965, 65 Kč a 14 187, 67 Kč. 
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proplacení. Ze strany dluţníka tedy došlo k uhrazení pohledávek a v důsledku toho vzal 

navrhovatel odvolání zpět v plném rozsahu.  

5.1.6 Jednání před soudem za účelem posouzení úpadku dlužníka 

 Krajský soud v Plzni, nařídil jednání na den 8. 7. 2010, za účelem posouzení 

skutečnosti, zda se dluţník nachází v úpadku. Z jednání bylo vydáno usnesení o jeho 

odročení. Dne 27. 7. 2010 proběhlo před soudem další jednání, kde byl přítomen dluţník 

a oba navrhovatelé, kteří uvedli pohledávky vůči dluţníkovi. Dluţník uvedl, ţe stav 

insolvenčního řízení jej velmi zatěţuje, ale ani jeden z věřitelů nesouhlasil, aby soud 

předběţným opatřením zrušil zahájení insolvenčního řízení. Jednání bylo odročeno.  

Vyjádření jednoho z navrhovatelů ze dne 26. 7. 2010. Navrhovatel uvádí, ţe dosud 

neobdrţel od dluţníka šek, který by mohl být předloţen k inkasu, jak bylo uvedeno výše. 

Dále je navrhovatelem uvedeno, ţe poté, co nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení, dluţník změnil vůči některým svým věřitelům obsah závazků, co se 

týče jejich splatnosti, coţ navrhovatel označuje za neplatné, neboť toto jednání odporuje 

§ 5 InsZ, zejména písm. b). § 111 odst. 1 InsZ. Dále navrhovatel poukazuje na ustanovení 

§ 86 InsZ, tedy na vyšetřovací zásadu. K pohledávce společnosti Patriot Corporation se 

dluţník vyjádřil tak, ţe ji neuznává a tedy ji není ochoten uhradit. Ovšem navrhovatel 

s dluţníkem nesouhlasí, dle jeho slov nejde o neochotu platit, ale o neschopnost platit 

splatný závazek. Dle navrhovatele jsou splněny náleţitosti úpadku dle § 3 odst. 1 ve 

spojení s odst. 2 InsZ, tedy mnohost věřitelů, peněţité závazky po lhůtě splatnosti 

a neschopnost platit. Navrhovatel proto navrhuje, aby soud rozhodl, ţe se u dluţníka 

zjišťuje úpadek.  

 Vyjádření druhého insolvenčního navrhovatele ze dne 26. 7. 2010. Tento 

navrhovatel má za dluţníkem celkem tři pohledávky, první z titulu neuhrazené sluţební 

cesty do Číny, kterou vykonal jako člen představenstva, druhou nabyl od společnosti 

Patriot Corporation, která mu pohledávku postoupila a třetí z titulu neuhrazených nákladů 

za dluţníka. Navrhovatel se domnívá, ţe se dluţník nachází v úpadku, neboť není schopen 

plnit své závazky a dluţníkových věřitelů existuje více.  

 Vyjádření dlužníka ze dne 29. 7. 2010. Dluţník si dovoluje připomenout znalecký 

posudek, ve kterém bylo zjištěno, ţe hodnota majetku převyšuje hodnotu závazků. Dále 

uvádí, ţe důvodem nezaplacení jeho pohledávek je skutečnost, ţe tyto pohledávky popírá. 

Dluţník rovněţ reaguje na vyjádření prvního navrhovatele, kdy hovoří o tom, ţe neobdrţel 

od dluţníka šeky. Dle dluţníka, ale věřitel šeky převzal a tím byla pohledávka uhrazena. 
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Dluţník navrhuje pro řešení tohoto sporu vyuţití prostředků civilního sporného řízení, 

neboť se, dle jeho názoru, nenachází v úpadku a insolvenční návrhy jsou bezdůvodné.  

 V jednání ze dne 3. 8. 2010 se soud vyjádřil k pohledávkám obou dluţníků tak, ţe 

u prvního, výše zmíněného navrhovatele chybí prvek platební neschopnosti a na 

pohledávku jiţ bylo plněno. K pohledávce druhého navrhovatele (bývalý předseda 

představenstva) se soud vyjádřil tak, ţe by muselo být dokazováno rozsáhlé vyšetření 

pravosti pohledávky, coţ nespadá do rámce insolvenčního řízení. 

 Soud vydal usnesení, ve kterém rozhodl, ţe návrhy obou věřitelů na zjištění úpadku 

dluţníka se zamítají. Navrhovatelé jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit dluţníku 

veškeré náklady řízení. Soud zjistil, ţe důvodem neplacení pohledávky prvnímu 

navrhovateli, rozhodně nebyla platební neschopnost dluţníka. K pohledávce druhého 

navrhovatele (bývalého předsedy představenstva) se soud vyjádřil tak, ţe se na ni vztahuje 

ustanovení § 143 odst. 2, věta druhá InsZ, to znamená, ţe věřitel je postupitel pohledávky 

a ne výše zmíněný navrhovatel. Jelikoţ ani jeden z navrhovatelů nedoloţil důkaz o 

existenci splatné pohledávky za dluţníkem dle § 105 InsZ, soud rozhodl, ţe není na 

základě čeho zkoumat majetkové poměry dluţníka a tedy nemůţe ani rozhodnout, zda je 

dluţník v úpadku. Dále soud zohlednil znalecký posudek, ve kterém bylo uvedeno, ţe se 

nejedná o úpadek dluţníka a dle dluţníkových zůstatků na účtech je zřetelné, ţe je 

schopen plnit své závazky.  

 Proti usnesení podali oba navrhovatelé odvolání v zákonné lhůtě 15 dnů od jeho 

doručení. V důsledku toho, soud vyzval dluţníka, aby se do 15 dnů od doručení, písemně 

vyjádřil k odvoláním. Odvolací řízení pak bude pokračovat před Vrchním soudem v Praze, 

kde se 5. 11. 2010 uskuteční projednání o odvolání. O prvním navrhovateli, který podal 

insolvenční návrh na zjištění úpadku dluţníka a jenţ v důsledku rozhodnutí Krajského 

soudu v Plzni podal odvolání, bylo Vrchním soudem v Praze rozhodnuto tak, ţe se jeho 

řízení o odvolání zastavuje. Naopak o odvolání druhého navrhovatele (bývalého člena 

představenstva) bylo rozhodnuto tak, ţe se vrací k projednání zpět Krajskému soudu 

v Plzni, kde se zároveň znova rozhodne o zaplacení nákladů řízení obou navrhovatelů. To 

znamená, ţe nadále pokračují účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, které 

dočasně zanikly usnesením vydaným Krajským soudem v Plzni.  

Dle § 107 InsZ, přistoupil k řízení dne 8. 2. 2011 další navrhovatel. Navrhovatel uvádí, ţe 

má za dluţníkem pohledávku po splatnosti déle neţ 90 dnů ve výši 45 000 Kč, kterou 

nabyl postoupením. Dle navrhovatele se dluţník nachází ve stavu úpadku z důvodu 

platební neschopnosti, podle § 3 odst. 1 a odst. 2 InsZ. Zároveň se navrhovatel domnívá, 
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ţe dluţník je v úpadku i podle § 3 odst 3 InsZ. Svou domněnku navrhovatel uvádí z toho 

důvodu, ţe dluţník údajně drţí své zásoby ve výši 90 mil. Kč bez obrátky, pak jsou 

zásoby neprodejné a souhrn závazků dluţníka je vyšší neţ jeho majetek. Navrhovatel ţádá 

soud o vydání usnesení, kterým bude zjištěn úpadek dluţníka.  

 Dluţník se vyjádřil k pohledávce navrhovatele, který přistoupil k řízení takto, ţe 

pohledávka navrhovatele nemůţe existovat, neboť postupitel této pohledávky neposkytl 

dluţníkovi sluţby, které uvádí. Tudíţ je ani nemohl fakturovat a pohledávku postoupit 

navrhovateli. Dluţník proto pohledávku navrhovatele neuznává a odmítá ji hradit, i kdyţ 

má na svém účtu dostatek finančních prostředků, coţ dokazuje přiloţeným výpisem 

z účtu. Dále, mimo jiné, dluţník navrhuje, aby Krajský soud v Plzni vydal předběţné 

opatření, kterým by se rušily omezující účinky dle § 111 InsZ, spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Zároveň dluţník poţaduje zamítnutí insolvenčního návrhu výše 

uvedeného navrhovatele, jako nedůvodný návrh. Návrh dluţník na vydání předběţného 

opatření soud zamítl. 

 V jednání ze dne 31. 3. 2011 soud zamítl insolvenční návrhy navrhovatelů a zároveň 

jsou navrhovatelé povinni uhradit náklady řízení. Dluţníkův úpadek nebyl osvědčen, 

jednak má dluţník na svých účtech volné finanční prostředky ve výši cca. 4,5 mil. Kč, 

dále nebyly přihlášeny ţádné jiné pohledávky, neţ pohledávky osob jednajících ve shodě 

a jelikoţ toto řízení trvá více neţ 15 měsíců a dluţník dokázal i během toho udrţet svůj 

podnik v chodu, znamená to, ţe podání insolvenčního návrhu bylo především z důvodů 

osobních neshod bývalého člena představenstva vůči současným akcionářům. Proti 

usnesení podali dva navrhovatelé odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Vrchní soud 

potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Plzni a uloţil odvolatelům zaplatit náklady spojené 

s odvolacím řízením. Jeden z navrhovatelů podal proti usnesení Vrchního soudu dovolání, 

které je téţ zaměřeno proti předchozímu rozhodnutí krajského soudu, za dovolání je 

navrhovatel vyzván zaplatit soudní poplatek ve výši 10 000 Kč. Tímto bylo rozhodnutí o 

dovolání předloţeno Nejvyššímu soudu V Brně, který dne 6. 1. 2012 převzal insolvenční 

spis.  

5.1.7 Závěr 

 Případ společnosti Strunal CZ ukazuje, jak lze vyuţít insolvenčního řízení k řešení 

interních sporů ve společnosti. Ode dne 16. 10. 2009, kdy byl soudu doručen návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, aţ do 31. 3. 2011, kdy soud zamítl insolvenční návrhy 

navrhovatelů, nebyl ani jednou prohlášen úpadek dluţníka. Náleţitosti úpadku splněny 
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nebyly, nebyla zjištěna platební neschopnost dluţníka, coţ je podloţeno znaleckým 

posudkem.  

 Jak je uvedeno výše, dne 6. 1. 2012 převzal věc Nejvyšší soud, který dosud nevydal 

ţádné usnesení. Toto vleklé řízení, zapříčiněné neshodami mezi současnými a bývalými 

členy představenstva jen poškodilo společnost, nehledě na čas a energii dluţníka 

i navrhovatelů. To, ţe se jedná o vnitřní spory ve společnosti, je patrné i z nejednotného 

vystupování jednotlivých členů představenstva, kdy bývalý předseda představenstva podal 

insolvenční návrh a vzápětí ho další člen představenstva vezme zpět a na toto zase 

navrhovatel reaguje tím, ţe podá odvolání vůči zastavení insolvenčního řízení. A toto 

jednání účastníků řízení pokračuje ve stejném duchu několik měsíců, a to i přes to, ţe 

podle znaleckého posudku společnost předluţena není a hodnota majetku převyšuje 

hodnotu závazků.  

 Z uvedeného vyplývá, ţe se nelze divit vytíţenosti soudního systému v České 

republice, neboť, jak lze z toho případu vidět, lze doslova zneuţít insolvenčního řízení 

k poškození dobrého jména společnosti, a to jen díky osobním sporům, které by se daly 

řešit jednodušší cestou a bez zbytečných následků.  

 Novelou zákona (zákon č. 334/2012 Sb.) se snaţí zákonodárci předcházet takovýmto 

případům, které se snaţí zneuţít insolvenčního řízení a které jsou šikanózní vůči 

dluţníkovi.  

5.2 Kuřátko s. r. o. 

5.2.1 Představení společnosti 

 Tato společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku
69

 

v prosinci roku 2005 pod firmou Kuřátko s. r. o. Předmětem podnikání byl maloobchod 

provozovaný mimo řádné provozovny, zprostředkování obchodu a sluţeb a reklamní 

činnost a marketing. Za společnost jednala jednatelka samostatně, kromě jednatelky měla 

společnost další tři společníky s obchodním podílem 20 % nebo 30 %. Zánik poslední 

ţivnosti této společnosti připadl na červen 2012. 
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 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Výpis z obchodního rejstříku. [online]. OR [11. 4. 2013]. 
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5.2.2 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 

Jedná se o návrh ze strany dluţníka, který, jak uţ bylo uvedeno, provozoval od roku 2005 

internetový prodej hraček. Ovšem v průběhu roku 2008, díky konkurenci, špatnému 

umístění na vyhledávači Seznam.cz, opoţděným dodávkám zboţí a díky nedostatku 

financí na reklamu a rozvoj, začalo docházet k útlumu podnikání. V červenci roku 2009 uţ 

byla ekonomická situace společnosti natolik špatná, ţe dluţník ukončil poslední pracovní 

poměr, tím tak fakticky ukončil své podnikání.  

 Dle navrhovatele jednoznačně vyplývá, ţe se nachází v úpadku dle § 3 InsZ, 

z důvodu níţe uvedených skutečností. Navrhovatel se ocitá v platební neschopnosti, neboť 

eviduje závazky po splatnosti převyšující 500 000 Kč (viz. seznam věřitelů), které není 

schopen uhradit. Dále dluţí mzdu svým bývalým zaměstnancům, je v prodlení s placením 

vůči dodavatelům a vůči finančnímu úřadu. Navrhovatel je v prodlení s nejstaršími 

nezaplacenými závazky déle neţ jeden rok a jeho aktiva (hotovost ve výši 127 407 Kč, 

tiskárna, notebook a pohledávky ve výši 466 Kč a 326 Kč) nepostačují k úhradě závazků 

navrhovatele. Ten dále navrhuje, aby jako řešení jeho situace byl zvolen konkurs.  

 Na základě toho Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení ve věci dluţníka, 

coţ uvedl ve vyhlášce, která byla uveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 17. 2. 2010, 

čímţ nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dne 9. 3. 2010 pak 

Krajský soud v Ostravě zjistil úpadek dluţníka Kuřátko s. r. o. a na jeho majetek prohlásil 

konkurs.  

 

Seznam věřitelů 

 24 mall s. r. o.    4 806 Kč 

 Alltoys s. r. o.     4 Kč 

 DANTE. CZ s. r. o.    15 598 Kč 

 eBrána s. r. o.     13 541, 08 Kč 

 EPEE etc s. r. o.    38 496, 50 Kč 

 Foltýn Jaroslav     799, 09 Kč 

 Hornschuch CS s. r. o.    21 632 Kč 

 Impag s. r. o.    15 807 Kč 

 Jaku Trade s. r. o.    31 563, 50 Kč 

 MPK Toys s. r. o.   46 000 Kč 

 NetDirect s. r. o.   47 849 Kč 
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 Neumann Toys s. r. o.   267 080 Kč 

 Privest s. r. o.    10 291, 50 Kč 

 Seznam.cz a. s.    2 968 Kč 

 Trik Martin    2 787 Kč 

 Vyhnálek Michal   7 018 Kč 

Neuhrazené mzdy zaměstnanců 

 P. Bartošová    35 600 Kč 

 J. Ragulová    10 360 Kč 

5.2.3 Insolvenční řízení po prohlášení úpadku 

 Dne 8. 3. 2010 ustanovil soud osobu správce pro toto řízení. Insolvenční správce pak 

následující den navrhl soudu, aby vydal rozhodnutí, ţe se jedná o nepatrný konkurs dle 

§ 314 odst. 2 InsZ. To, ţe se jedná o nepatrný konkurs, správce odůvodňuje následovně: 

 celkový obrat dluţníka za poslední účetní období 2009 předcházející prohlášení konkursu 

činil 321 474 Kč 

 dluţník má celkem 16 věřitelů a další dva věřitele, dle § 169 odst. 1 písm. a) InsZ, jedná se 

tedy o pracovněprávní pohledávky dluţníkových zaměstnanců 

 tímto jsou naplněny podmínky dle § 314 odst. 1 písm. b) InsZ. 

 Vzhledem k rozsahu a povaze dluţníkova majetku ţádá správce insolvenční soud, 

aby stanovil odchylku v souladu s § 315 odst. 2 InsZ. Správce poţaduje, aby mohl provést 

prodej majetkové podstaty i bez souhlasu věřitelského orgánu a na základě stanoviska 

insolvenčního soudu. Dále správce poţaduje upuštění od ocenění sepsaného majetku, a to 

v souladu s § 223 InsZ. Majetek dluţníka se skládá z 1ks tiskárny, 1ks notebooku, 2 ks 

ekonomického software, peněz v pokladně a pohledávek v celkové výši 792 Kč. 

 Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 12. 3. 2010, ţe konkurs na majetek dluţníka 

Kuřátko s. r. o. je nepatrný a schválil správcem navrţené odchylky od zákona (tedy prodej 

majetkové podstaty i bez souhlasu věřitelského orgánu; dále se upouští od ocenění 

sepsaného majetku).  

5.2.4 Insolvenční řízení po prohlášení o nepatrném konkursu  

 Insolvenční správce sestavil soupis majetkové podstaty ke dni prohlášení konkursu. 

Dle ocenění správce činí sepsaný majetek celkem 126 167 Kč.  

Soupis majetkové podstaty, dle ocenění správce 

 peníze v hotovosti   123 667 Kč 
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 pohledávka    0 Kč    (pořizovací cena 792 Kč) 

 notebook   1 500 Kč  (pořizovací cena 25 911 Kč) 

 tiskárna    1 000 Kč  (pořizovací cena 6 158 Kč) 

 Do insolvenčního řízení přihlásili své pohledávky celkem tři věřitelé, jejichţ 

pohledávky činí v celkové výši 69 993 Kč. Dále správce eviduje dvě pohledávky 

dluţníkových zaměstnanců dle § 169 písm. a) InsZ, jedná se o pracovněprávní pohledávky 

v celkové výši 45 960 Kč.  

 

Seznam přihlášených věřitelů 

 P1 (Michal Vyhnálek) 7 714 Kč 

 P2 (Finanční úřad Ostrava) 59 311 Kč 

 P3 (Seznam.cz)  2 968 Kč 

 Dále správce ve zprávě o hospodářské situaci dluţníka uvedl, ţe z několika důvodů 

(dluţník nemá zaměstnance, nemá ţádné aktivní smlouvy na základě dodavatelsko-

odběratelských vztahů, dluţník svou činnost neprovozuje, atd.) je vyuţití dluţníkova 

podniku nereálné, kromě rozprodeje majetku dle soupisu majetkové podstaty. Dle výpočtu 

insolvenčního správce, lze očekávat uspokojení přihlášených věřitelů v nepatrném 

konkursu od minimálně 26 % aţ do 34 %, konkrétně jsou dvě varianty uspokojení věřitelů 

navrhnuty správcem, viz. níţe.  

1) Maximální moţné uspokojení věřitelů 

Zpeněžení majetkové podstaty     126 167 Kč 

Odměna insolvenčního správce včetně DPH    ̶  54 000 Kč 

Odměna zástupce věřitelů      0 Kč 

Správa majetkové podstaty      ̶  2 250 Kč 

Předběžný výtěžek zpeněžení     69 917 Kč 

Pohledávky zaměstnanců (dle § 169 písm. a) InsZ)  ̶  45 960 Kč 

K uspokojení věřitelů      23 957 Kč 

Přihlášené pohledávky       69 993 Kč 

% uspokojení věřitelů      34, 23 % 

2) Minimální moţné uspokojení věřitelů 

Zpeněžení majetkové podstaty     123 667 Kč 

Odměna insolvenčního správce včetně DPH    ̶  54 000 Kč 

Odměna zástupce věřitelů      ̶  2 250 Kč 
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Správa majetkové podstaty      ̶  3 000 Kč 

Předběžný výtěžek zpeněžení     64 417 Kč 

Pohledávky zaměstnanců (dle § 169 písm. a) InsZ)  ̶  45 960 Kč 

K uspokojení věřitelů      18 457 Kč 

Přihlášené pohledávky       69 993 Kč 

% uspokojení věřitelů      26, 37 % 

 Insolvenční správce byl poţádán jednatelkou dluţníka o moţnosti odkoupení 

tiskárny, která je součástí majetkové podstaty, kde je oceněna částkou 1 000 Kč. Jelikoţ se 

jedná o jednatelku dluţníka, správce poţádal soud o výjimku dle § 295 odst. 3 InsZ. Soud 

v souladu s tímto ustanovením povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové 

podstaty společníkem a zároveň jednatelem dluţníka a vyslovil souhlas s prodejem 

tiskárny za cenu 1 000 Kč + 20 % DPH
70

 (kupní cena je 1 200 Kč).  

Soud zároveň vyslovil souhlas s prodejem majetku mimo draţbu, dle § 286 a § 289 

InsZ. Kromě tiskárny tak byl touto formou prodeje zpeněţen notebook za cenu 1 500 Kč 

+ 20 % DPH (kupní cena je 1 800 Kč). Souhlas soudu v této věci zároveň nahradil souhlas 

věřitelského orgánu, neboť soud jeho funkci v tomto řízení vykonává. Zpeněţením 

majetkové podstaty byla tedy získána částka 3 000 Kč.  

 Dále správce rozhodl o vyloučení nedobytných pohledávek v nominální hodnotě 

792 Kč ze soupisu majetkové podstaty, to učinil v souladu s § 315 odst. 1 písm. c) InsZ, 

k vyloučení nedobytných pohledávek, u nepatrného konkursu, není nutný souhlas 

insolvenčního soudu či věřitelského orgánu. 

 Insolvenční soud, který v tomto řízení vykonává zároveň funkci věřitelského orgánu, 

vyslovil souhlas s úhradou pohledávek dle § 169 odst. 1 písm. a) InsZ, jedná se 

o pohledávky v celkové výši 45 960 Kč (10 360 Kč a 35 600 Kč).  

 

Výsledná rekapitulace 

Počáteční stav peněžních prostředků   123 667 Kč 

Pohledávky zaměstnanců (dle § 169 písm. a) InsZ) ̶  45 960 Kč 

Zpeněžení majetkové podstaty    3 000 Kč 

Výdaje majetkové podstaty (DPH)    ̶  500 Kč 

Konečný stav peněžních prostředků   80 207 Kč 

 

                                                      
70

 Sazba DPH aktuální v roce 2010.  



 54 

Konečný stav peněžních prostředků   80 207 Kč 

Odměna insolvenčního správce*    ̶  54 000 Kč 

Hotové výdaje       ̶  653 Kč (544 Kč + 20 % DPH) 

K rozdělení věřitelům     25 554 Kč 

 

*Odměna insolvenčního správce  

Odměna správce činí 15 % z 126 167 Kč → 18 925 Kč + 20 % DPH 

Minimální odměna správce činí 45 000 Kč + 20 % DPH → 54 000 Kč 

 

Rozdělení mezi věřitele 

Částka 25 554 Kč určená k uspokojení, bude rozdělena mezi tři přihlášené věřitele, z nichţ 

kaţdý má nárok na procentní uspokojení ve výši 36,50937 % z výše přihlášené 

pohledávky. Suma zajištěných pohledávek činí 69 993 Kč. 

P1 (7 714 Kč)   částka pro věřitele → 2 816 Kč 

P2 (59 311 Kč)   částka pro věřitele → 21 654 Kč 

P3 (2 968 Kč)   částka pro věřitele → 1 084 Kč 

5.2.5 Ukončení konkursního řízení 

 Usnesením Krajského soudu v Ostravě, ze dne 7. 2. 2011, se zrušuje konkurs na 

majetek dluţníka Kuřátko s. r o. po splnění rozvrhového usnesení. Rozvrhové usnesení, ve 

kterém bylo stanoveno poměrné uspokojení zajištěných pohledávek věřitelů, nabylo 

právní moci dne 5. 1. 2011. Tímto usnesením bylo zároveň správci uloţeno, aby splnil 

rozvrh do 15 dnů ode dne právní moci usnesení, coţ správce učinil 19. 1. 2011. 

 Insolvenční správce uzavřel účetní knihy a sestavil účetní závěrku dluţníka ke dni 

zrušení konkursu. Dne 31. 3. 2011 správce předal doklady jednatelce dluţníka. Správce 

splnil povinnosti vyjmenované v ustanovení §313 odst. 2 InsZ, pak soud, v souladu 

s ustanovením § 313 odst. 3 InsZ zprostil insolvenčního správce funkce.  

5.2.6 Závěr 

 V tomto případě se jedná o dluţnický návrh. Dne 9. 3. 2010 zjistil soud úpadek 

dluţníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenční správce, který byl soudem 

ustanoven, navrhl soudu, aby vydal rozhodnutí, ţe se jedná o nepatrný konkurs, čemuţ 

soud vyhověl. Správce vypočetl moţné procentní uspokojení věřitelů od 26 % minimálně, 

aţ do 34 % maximálně. Nakonec byla částka učená k uspokojení věřitelů rozdělena mezi 
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tři přihlášené pohledávky, kde byl kaţdý z přihlášených věřitelů uspokojen ve výši více 

neţ 36 %. Je nutné zdůraznit, ţe výše procentního uspokojení se neodvíjí od počtu 

přihlášených pohledávek. Neboť počet věřitelů byl 16 a počet přihlášených pohledávek 

pouze v počtu tři, to ale neznamená, ţe čím méně věřitelů svou pohledávku přihlásí, tím 

většího uspokojení se dostane přihlášeným věřitelům. Procentní uspokojení věřitele se 

totiţ vypočte z poměru částky určené k uspokojení (25 554 Kč) k sumě zajištěných 

pohledávek (69 993 Kč), takţe na výsledek procentního uspokojení věřitele (36,50937 %) 

nemá počet přihlášených věřitelů ţádný vliv.  

 Insolvenční řízení proběhlo bez větších problémů rovněţ díky uţití ustanovení 

o nepatrném konkursu. Tento případ byl na rozdíl od předchozího případu Strunal účelný 

a efektivní. Rovněţ je patrné, ţe účel uţití nepatrného konkursu, tedy rychlost a nízké 

náklady, byl naplněn.  

5.3 FC Baník Ostrava, a. s. 

5.3.1 Představení společnosti 

 Dle informací na webových stránkách klubu
71

, se jedná o fotbalový klub původně 

známý pod názvem SK Slezská Ostrava. Dnes hraje klub na stadionu Bazaly, který byl 

dokončen roku 1959. Dne 8. 9. 1995 byla podepsána zakladatelská smlouva akciové 

společnosti Baník Ostrava, jejími právními subjekty byly občanské sdruţení FC Baník 

Ostrava, OKD, MCHZ a Pivovar Radegast. V lednu roku 2003 se stal novým majitelem 

Daniel Vacek, který od předchozích majitelů Aloise Hadamczika a Petra Lamicha 

odkoupil 75 % akcií, čímţ se stal většinovým vlastníkem. V létě roku 2009 se stal novým 

vlastníkem klubu Tomáš Petera. Dne 13. 2. 2012 se stala novým majitelem klubu 

společnost SMK Reality Invest, kterou spoluvlastní Libor Adámek a společnost PAM 

market, tento nový majoritní akcionář vlastní 95 % akcií. 

 Tato akciová společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
72

 od 8. 1. 1996. 

Společnost měla dříve zapsaných více neţ deset předmětů podnikání, ale dnes jsou 

zapsány pouze tři, zbytek byl v roce 2009 z obchodního rejstříku vymazán. Jako předmět 

činnosti jsou dnes zapsány masérské sluţby, poskytování tělovýchovných sluţeb a výroba, 

obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona.  
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 FC BANÍK OSTRAVA. Historie v kostce. [online]. FCB [18. 4. 2013]. Dostupné z: 

http://www.fcb.cz/historie/historie-klubu/historie-v-kostce/ 
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 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Výpis z obchodního rejstříku. [online]. OR [22. 4. 2013]. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a209418&typ=full&klic=eehxr9 

http://www.fcb.cz/historie/historie-klubu/historie-v-kostce/
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Představenstvo společnosti se skládá ze tří členů, předsedy, místopředsedy a člena 

představenstva. Představenstvo jedná jménem společnosti a za něj navenek jednají 

samostatně předseda představenstva nebo místopředseda. Dozorčí rada má dva členy 

a předsedu dozorčí rady. Základní kapitál společnosti činí 20 000 000 Kč.  

5.3.2 Návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem 

na prohlášení konkursu  

 Insolvenční návrh byl podán ze strany věřitele ke Krajskému soudu v Ostravě dne 

1. 6. 2009. Věřitel byl ze strany dluţníka jmenován výhradním dodavatelem sportovních 

oděvů a zboţí, jak bylo uzavřeno ve smlouvě ze dne 20. 4. 2006, jedná se o Smlouvu o 

reklamní spolupráci. Věřitel postupně dodával dluţníkovi sportovní oblečení a zboţí 

v době od °19. 12. 2007 aţ do 9. 4. 2009. Věřitel má vůči dluţníkovi pohledávku ke dni 

22. 5. 2009 za odebrané a nezaplacené sportovní zboţí ve výši 3 271 493 Kč 

s příslušenstvím, které je tvořeno smluvním úrokem z prodlení ve výši 0,05 % z dluţné 

částky bez DPH za kaţdý den prodlení, aţ do zaplacení. Dluţník provedl pouze dvě 

částečné úhrady ve výši 35 601 Kč a 6 450 Kč.  

 Dle názoru věřitele je splněna podmínka dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) InsZ, 

neboť má dluţník kromě nesplacených závazků vůči věřiteli i další nesplacené závazky 

vůči věřitelům: SPONA, s. r. o., fotbalovým hráčům, bývalému trenérovi, finančním 

úřadům, VZP České republiky a České správě sociálního zabezpečení.  

 Dále je dle věřitele splněna podmínka ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) InsZ, tedy ţe 

dluţníkův závazek v minimální výši 3 271 493 Kč je po dobu delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti. A dluţník minimálně ve výši 2 547 116 Kč neplní vůči věřiteli po dobu delší 

neţ 3 měsíce po lhůtě splatnosti faktur svůj závazek, čímţ se věřitel domnívá, ţe je 

dluţník, vzhledem k ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) InsZ a ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) 

a b) InsZ, v úpadku.  

 Věřitel se dále domnívá, ţe dluţník splňuje ustanovení § 3 odst. 3 InsZ, tedy, ţe je 

předluţen, a to z důvodu, ţe souhrn závazků dluţníka převyšuje hodnotu jeho majetku, 

coţ výše uvedený věřitel uvádí na základě informací ostatních věřitelů a veřejně 

přístupných zdrojů.  

 Vzhledem k výše uvedeným důvodům, se věřitel, jako insolvenční navrhovatel 

domnívá, ţe jsou splněny předpoklady pro rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku, 

a proto navrhuje, aby insolvenční soud vydal usnesení, v němţ bude zjištěn úpadek 

dluţníka.  
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Ke dni 19. 3. 2009 dluţník uznal závazek ve výši 2 498 412 Kč včetně DPH. A navrhl 

věřiteli splátkový kalendář od 1. 4. 2009 ve výši 100 000 Kč měsíčně, s čímţ ale druhá 

strana nesouhlasí.  

Vyhláškou ze dne 1. 6. 2009 zahájil Krajský soud v Ostravě insolvenční řízení ve věci 

dluţníka FC Baník Ostrava, a. s., vyhláška byla zveřejněna následující den v insolvenčním 

rejstříku, čímţ nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.  

 Insolvenční navrhovatel uvedl další věřitele dluţníka, kteří se o svých pohledávkách 

vůči dluţníkovi vyjádřili v následujících sděleních: 

 VZP ČR eviduje za dluţníkem splatné pohledávky na pojistném ve výši 114 556 Kč a na 

penále ve výši 3 949 Kč 

 SPONA, s. r. o., kterou insolvenční navrhovatel uvedl, jakoţto dalšího věřitele dluţníka, 

uvedla, ţe vůči dluţníku ţádné pohledávky neeviduje 

 ČSAD Tišnov, spol. sr. o. eviduje za dluţníkem pohledávku ve výši 11 990 Kč za 

provedení opravy motorového vozidla 

 Finanční úřad Ostrava I a Ostrava II neevidují vůči dluţníku ţádné pohledávky, i kdyţ 

byly uvedeny insolvenčním navrhovatelem, jako věřitelé dluţníka 

 OSSZ Ostrava eviduje vůči dluţníkovi pohledávku ve výši 16 682 Kč, jedná se o penále 

vypočtené za pozdní platby pojistného na sociální zabezpečení 

V následujícím sdělení VZP Ostrava uvedla, ţe dluţník uhradil všechny splatné 

pohledávky a tudíţ VZP Ostrava vůči němu ţádné pohledávky nemá. Dále společnost 

VTS Czech Republic s. r. o. navrhuje pozastavení insolvenčního řízení, neboť pohledávka 

ve výši 7 616 Kč, kterou věřitel vůči dluţníkovi evidovala, byla dluţníkem uhrazena.  

5.3.3 Vyjádření dlužníka 

 Dluţník nesouhlasí s navrhovatelem, jenţ uvádí, ţe dluţník má, dle ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. a) InsZ, více věřitelů. Své tvrzení je dluţník schopen doloţit a někteří 

z tvrzených věřitelů to jiţ doloţili, viz. výše.  

 Dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) InsZ, se nachází dluţník v úpadku, jestliţe má 

peněţité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, coţ tvrdí insolvenční 

navrhovatel. Dluţník ale neeviduje takové závazky, jenţ by byly nespornými. Dále uvádí, 

ţe nezaplatil-li některé faktury, nestalo se tak z důvodu dluţníkovy insolventnosti, ale 

z důvodu, ţe je neuznává nebo rozporuje, ať uţ do jejich důvodu nebo výše. Dluţník 

uvádí, ţe část přihlášených pohledávek ve výši 894 692 Kč je zaplacena i s úroky 

z prodlení a zbývající část 1 387 710 zůstává spornou. Částka 709 115 Kč byla započtena 
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za reklamní protiplnění podle smlouvy o reklamní spolupráci a částka 472 479 Kč není 

podloţena nezbytnými záleţitostmi. 

 Podle § 3 odst. 1 písm. c) InsZ je dluţník v úpadku, kdyţ peněţité závazky po dobu 

delší 30 dnů po lhůtě splatnosti není schopen plnit. Pro toto ustanovení se alternativně 

uplatní některá z domněnek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) aţ d) InsZ. Dle 

písm. a) tohoto ustanovení se má za to, ţe dluţník není schopen plnit své závazky, jestliţe 

zastavil platby podstatné části svých peněţitých závazků. Dluţník však tvrdí, ţe je 

schopen doloţit, ţe jeho hospodaření pokračuje obvyklou cestou, má bezproblémové 

vztahy s dodavateli energií, vyplácí mzdy zaměstnancům, členům statutárních i dozorčích 

orgánů. Má rozpočet s roční výší asi 70 milionů Kč a jeho, zatím neprokázané, 

pohledávky činí asi 3 miliony Kč. Druhá domněnka je uvedena pod písm. b) tohoto 

ustanovení, dluţník není schopen plnit své závazky, jestliţe je neplní po dobu delší 3 

měsíců po lhůtě splatnosti. Jak je uvedeno výše, dluţník některé závazky neuznává a jsou 

předmětem sporu mezi věřitelem a dluţníkem, ale nejsou, dle dluţníkova názoru, 

důvodem pro uplatnění postupu dle InsZ. Podle písm. c) tohoto ustanovení, není moţné 

dosáhnout některé ze splatných peněţitých pohledávek vůči dluţníku výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí. K tomuto se dluţník vyjadřuje, ţe lze prostým nahlédnutím do katastru 

nemovitostí zjistit, ţe hodnota nemovitého majetku, bez ohledu na další likvidní aktiva, 

několikanásobně převyšuje hodnotu pohledávky věřitele  ̶  navrhovatele. Poslední, čtvrtá 

domněnka, uvedená písm. d) tohoto ustanovení uvádí, ţe dluţník není schopen plnit své 

závazky, jestliţe nesplnil povinnost předloţit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ, 

kterou mu uloţil insolvenční soud. K tomuto se dluţníkovo vyjádření takové, ţe předloţit 

seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ dosud vyzván nebyl.  

 Insolvenční navrhovatel dále tvrdí, ţe dluţník se nachází v úpadku i z důvodu, jenţ 

je upraven v ustanovení § 3 odst. 3 InsZ, tedy ţe, závazky dluţníka převyšují hodnotu 

jeho majetku. Tuto informaci věřitel získal, dle jeho slov, z veřejně přístupných údajů 

a z informací ostatních věřitelů. Dluţník se domnívá, ţe tvrzení věřitele je v tomto ohledu 

neurčité, bez důkazní hodnoty, věřitel neupřesnil, ze kterých zdrojů čerpal, kromě vydání 

periodika Deník, který, jako důkaz nemůţe rozhodně obstát.  

 Dle dluţníka, je tedy zřejmé, ţe nejsou splněny podmínky pro prohlášení úpadku, 

a proto dluţník navrhuje, aby soud insolvenční návrh zamítnul v souladu s ustanovením 

§ 143 odst. 2 InsZ. A dále, aby soud uloţil navrhovateli uhradit náklady řízení a náklady 

právního zastoupení.  



 59 

5.3.4 Usnesení soudu o insolvenčním návrhu 

Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 1. 7. 2009 o zamítnutí insolvenčního návrhu. 

Insolvenční navrhovatel  ̶  věřitel je povinen zaplatit dluţníkovi náklady řízení ve výši 

10 600 Kč. V oddíle insolvenčního rejstříku ̶  přihlášky pohledávek bylo zjištěno, ţe ke 

dni rozhodnutí o návrhu byli přihlášeni 4 věřitelé, a to včetně insolvenčního navrhovatele. 

Dva věřitelé vzali přihlášku pohledávky zpět. O přihlášce pohledávky věřitele číslo tři 

dluţník tvrdí, ţe došlo k jejímu vyrovnání. K návrhu navrhovatele ̶  věřitele uţ další věřitel 

nepřistoupil.  

 Insolvenční navrhovatel se v zákonné lhůtě odvolává, a to od obou výroků Krajského 

soudu v Ostravě. V tomto důsledku bylo napadené rozhodnutí předloţeno Vrchnímu 

soudu v Olomouci. Ten rozhodl o zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně a vrátil mu věc 

k dalšímu řízení. Krajský soud v Ostravě pak uloţil navrhovateli i dluţníku, aby ve lhůtě 

15 dnů od doručení tohoto usnesení, předloţili seznamy mezi nimi dosud sporných 

pohledávek, coţ obě strany učinily. Dne 19. 1. 2010 pak proběhlo přezkumné jednání, 

jehoţ se obě strany účastnily. Jednání skončilo usnesením soudu, který jednání odročil na 

neurčito, a to z důvodu rozhodnutí o insolvenčním návrhu.  

 V řízení nebylo prokázáno, ţe má dluţník více věřitelů, jak tvrdil insolvenční 

navrhovatel. Krajský soud v Ostravě tedy dne 29. 1. 2010 vydal usnesení o zamítnutí 

insolvenčního návrhu. Zároveň je navrhovatel povinen zaplatit dluţníku náklady řízení ve 

výši 37 929,60 Kč. Od obou výroků podal opět navrhovatel, v zákonné lhůtě, odvolání, 

takţe byla věc opět převzata Vrchním soudem v Olomouci, který na den 31. 3. 2010 

předvolal navrhovatele i dluţníka k jednání před odvolacím soudem, jednání bylo 

odročeno na neurčito. V dalším usnesení rozhodl odvolací soud o zrušení usnesení soudu 

prvního stupně a vrácení věci zpět soudu prvního stupně k dalšímu řízení.  

 Dne 7. 9. 2010 vzal navrhovatel svůj insolvenční návrh zpět. Důvodem byl 

mimosoudní smír mezi účastníky na základě dohody o narovnání ze dne 2. 9. 2010. 

V dohodě o narovnání se smluvní strany rozhodly vypořádat veškeré spory. Obsahem této 

dohody je, ţe FC Baník zaplatí dodavateli (který vystupoval jako navrhovatel 

v insolvenčním řízení) částku 1 800 000 Kč, dodavatel vezme zpět veškeré své ţaloby, 

náklady řízení si ponese kaţdá strana ze svého a dodavatel je oprávněn do 30. 6. 2011 

prodávat zboţí s ochrannými známkami FCB.  

 Krajský soud v Ostravě rozhodl o zastavení řízení, neboť insolvenční navrhovatel 

vzal zpět insolvenční návrh dle ustanovení § 129 odst. 1 InsZ. Soud tedy podle ustanovení 
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§ 130 odst. 1 InsZ řízení ve věci zastavil. Ţádný z účastníků nemá právo na náhradu 

nákladů řízení. Zápis v insolvenčním rejstříku byl ukončen ke dni 10. 11. 2010. 

5.3.5 Situace v FC Baník Ostrava v roce 2013 

 V dubnu letošního roku proběhla médii
73

 zpráva o zadluţenosti FC Baníku Ostrava, 

a. s. Fotbalovému klubu hrozilo, ţe nezíská licenci od fotbalové asociace pro další ročník. 

FC Baník čeká pomoc od města Ostravy, buď v podobě odkupu 100 % akcií společnosti 

Bazaly, druhá a méně finančně náročnější varianta je odkoupení nemovitostí, které jsou 

součástí fotbalového areálu na Bazalech. Pokud by se tak nestalo, chystá se Baník oslovit 

věřitele s nabídkou odpisu 70 % dluhů. V případě negativního stanoviska věřitelů, by FC 

Baník podal insolvenční návrh sám na sebe. 

 Zpráva, která médii
74

 proběhla v květnu 2013, pak informovala, ţe ostravští městští 

zastupitelé na mimořádném zasedání v druhém hlasování podpořili odkup nemovitostí na 

Bazalech. To znamená, ţe FC Baník Ostrava není nucen podat insolvenční návrh. 

5.3.6 Závěr 

 Insolvenční návrh byl podán věřitelem dne 1. 6. 2009, věřitel uvádí, ţe jsou splněny 

náleţitosti úpadku. Toto tvrzení ale dluţník odmítá a své tvrzení je schopen doloţit. 

Krajský soud v Ostravě dne 1. 7. 2009 rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu, nebyly 

splněny náleţitosti úpadku. Proti tomuto usnesení se navrhovatel odvolal. Ovšem i dalším 

usnesením soudu ze dne 29. 1. 2010 bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu, 

nebylo prokázáno tvrzení navrhovatele, ţe má dluţník více věřitelů. I proti tomuto 

usnesení podal navrhovatel odvolání k Vrchnímu soudu. Dne 7. 9. 2010 vzal navrhovatel 

svůj insolvenční návrh zpět a to z důvodu mimosoudního smíru mezi účastníky. Soud tedy 

rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. Zápis v insolvenčním rejstříku byl ukončen ke 

dni 10. 11. 2010. 

 V letošním roce se tento fotbalový klub opět nachází ve finančních potíţích a médii 

zatím proběhla nepodloţená zpráva, ţe jedno z moţných řešení této situace, bude podání 

insolvenčního návrhu ze strany dluţníka. Nakonec ale tato situace nenastala, neboť město 

Ostrava odkoupilo nemovitosti, které jsou součásti fotbalového areálu na Bazalech.  
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Jelikoţ v tomto případu, podobně jako v případu Strunal, nebyly splněny náleţitosti 

úpadku, dá se říct, ţe podání insolvenčního návrhu bylo ze strany věřitele neopodstatněné, 

jak se ostatně vzápětí potvrdilo, jelikoţ ani nebyla splněna podmínka mnohosti věřitelů 

a hodnota dluţníkova majetku převyšuje hodnotu závazků. Spor, který, jak z uvedeného 

vyplývá, neměl být řešen cestou insolvenčního návrhu, ale mimosoudním smírem, jak 

k tomu došlo, bohuţel, aţ posléze. Navrhovatel by měl rozhodně zváţit, jako způsob 

řešení, mimosoudní smír, dříve neţ dojde k podání insolvenčního návrhu, neboť smír je 

cesta finančně a časově méně náročná. V čem se ale tento případ liší od případu Strunal je 

to, ţe jisté finanční problémy ve společnosti FC Baník pokračovaly i po smíru 

s navrhovatelem, a to v roce 2013 vyvrcholilo dokonce tím, ţe FC Baník uvaţoval, jako 

jedno z východisek řešení své situace, insolvenční návrh, k čemuţ ale z výše uvedených 

důvodů nakonec nedošlo.  

 

DOSUD NEUKONČENÝ PŘÍPAD A MOŽNOSTI JEHO VÝSLEDKU 

5.4 Maloobchod s kancelářskými potřebami 

5.4.1 Představení společnosti 

 Tato společnost, jejíţ firma nebude z důvodu zachování diskrétnosti jmenována, 

bude v následujícím textu popisována pod názvem Papírnictví. Papírnictví bylo zaloţeno 

v roce 1996 (12. 12. 1996 bylo zapsáno v obchodním rejstříku
75

 vedeného u Krajského 

soudu v Ostravě) jako společnost s ručením omezeným. Statutárním orgánem společnosti 

je jednatelka, která splatila i 100 % základního kapitálu společnosti a jedná jménem 

společnosti samostatně ve všech věcech. Hlavním předmětem podnikání je koupě zboţí za 

účelem dalšího prodeje, konkrétně se jedná o maloprodejnu hraček, papírů a dárků. 

 V roce 2010 dosahoval zisk společnosti kolem 300 000 Kč, ale v následujícím roce, 

tedy v roce 2011 byl zaznamenán pokles trţeb o zhruba 15 %, coţ mělo za následek, ţe 

společnost neměla dostatek finančních prostředků na provozování podniku. Pokles trţeb 

souvisel především se vzrůstající konkurencí a s vysokým nájemným pronajímaných 

prostor. Společnosti neustále narůstaly závazky vůči dodavatelům zboţí, kde jedním 

z problémů bylo, ţe zboţí prodávala ve výprodejích a tudíţ na něm nemohla utrţit tolik 

finančních prostředků. Konce roku 2011 nebyla Papírnictví prodlouţena nájemní smlouva 

pronajímatelem, tudíţ došlo k uzavření prodejny.  

                                                      
75

 OBCHODNÍ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Výpis z obchodního rejstříku. [online]. OR [10. 4. 2013]. 

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a252657&typ=full&klic=d91tc1 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a252657&typ=full&klic=d91tc1


 62 

5.4.2 Návrh na zahájení insolvenčního řízení 

Dne 15. 5. 2012 podal dluţník Krajskému soudu v Ostravě sám na sebe insolvenční návrh. 

Navrhovatel (dluţník) se domnívá, ţe jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí 

o prohlášení úpadku a pro řešení úpadku konkursem. Konkrétně má více věřitelů, peněţité 

závazky vyšší neţ 1 600 000 Kč po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky 

není schopen plnit. V návrhu dluţník přikládá seznam závazků a uvádí, ţe nemá ţádné 

zaměstnance. Insolvenční návrh podává dluţník v souladu s § 98 odst. 1 InsZ, tedy 

v souladu s povinností podat insolvenční návrh, pokud se dozvěděl, ţe se nachází 

v úpadku. 

Následně insolvenční soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku, ţe bylo zahájeno 

insolvenční řízení ve věci dluţníka, čímţ nastaly účinky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Tímto jsou zároveň vyzvání věřitelé, kteří chtějí uplatnit své 

pohledávky, aby podali přihlášku pohledávky. Dle § 25 InsZ pak určil soud osobu 

insolvenčního správce.  

5.4.3 Insolvenční řízení po prohlášení úpadku 

 Dne 24. 5. 2012 soud zjistil úpadek výše jmenovaného dluţníka a prohlásil konkurs 

na jeho majetek. Zároveň soud vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů od 

zveřejnění usnesení soudu o zjištění úpadku v insolvenčním rejstříku. Z následujícího 

seznamu pohledávek, lze vidět, ţe je splněna jedna z náleţitostí pro prohlášení dluţníkova 

úpadku, dle § 3 odst. 1 písm. a), tedy pluralita věřitelů. Své pohledávky za dluţníkem 

přihlásilo celkem 11 věřitelů a jejich celková hodnota je 959 457,34 Kč.  

 Insolvenčním správcem bylo zjištěno, ţe dluţník vlastní majetek v celkové výši 

95 822 Kč, podrobnější rozpis majetku je uveden níţe, viz. soupis majetkové podstaty. 

 

Seznam přihlášených pohledávek 

 P1   9 633 Kč 

 P2   783 Kč 

 P3   24 774 Kč 

 P4   22 674, 38 Kč 

 P5   306 334, 62 Kč 

 P6   477 393, 82 Kč 

 P7   46 856 Kč 
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 P8   30 779 Kč 

 P9   15 079 Kč 

 P10   15 513 Kč 

 P11   9 637, 52 Kč 

 

Soupis majetkové podstaty 

 hotovost  60 930 Kč 

 movitý majetek  18 260 Kč 

 pohledávky  16 632 Kč 

 

 Kromě informací o přihlášených pohledávkách a majetkové podstatě dluţníka, 

insolvenční správce ve zprávě (zpráva o hospodářské situaci dluţníka dle 281 InsZ) 

upozorňuje na věřitele P6. Jedná se o společnost s ručením omezením a díky jednatelce, 

která je jednatelkou dluţníka i věřitele P6, se zde vyskytuje omezení dle § 59 odst. 2 InsZ, 

konkrétně o omezení způsobilosti k výkonu funkce člena nebo náhradníka věřitelského 

výboru. Omezení hlasovacího práva bylo konstatováno i na schůzi věřitelů, a to dle § 53 

InsZ. Na schůzi věřitelů byl rovněţ zvolen zástupce věřitelů, věřitel P5 a jeho zástupce, 

věřitel P3. 

 Dále insolvenční správce navrhl prodej určité části majetkové podstaty za kupní cenu 

ve výši 24 000 Kč. Tento prodej navrhl uskutečnit dle § 286 InsZ, v přímém prodeji mimo 

draţbu. Jelikoţ byl udělen souhlas s prodejem části majetkové podstaty zástupcem 

věřitelů, Krajský soud v Ostravě rovněţ udělil souhlas. V další zprávě správce o stavu 

insolvenčního řízení ze dne 11. 1. 2013, insolvenční správce informuje, ţe veškerý 

majetek dluţníka byl zpeněţen, případně vyňat z majetkové podstaty se souhlasem soudu.  

5.4.4 Žaloba 

 Dne 2. 10. 2012 zástupce věřitelů prohlédl účetnictví dluţníka, coţ mu bylo 

zprostředkováno insolvenčním správcem, s tím, ţe informace získané z účetnictví budou 

vyhodnoceny a poté budou správci sděleny. Coţ zástupce věřitelů uskutečnil 5. 10. 2012, 

kdyţ zaslal správci popis nejzávaţnějšího zjištění. Tím bylo, ţe dluţník od 15. 12. 2011 

zastavil platby vůči všem věřitelům , aţ na výjimku  ̶  tou byl věřitel (výše zmíněný jako 

P6) spřízněný s dluţníkem v osobě jednatele. V rozhodném období vyplatil dluţník ve 

prospěch spřízněné osoby celkem 1 347 559 Kč, konkrétně platba probíhala následovně: 

 141 223 Kč   ̶  platba ze dne 15. 12. 2011 
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 138 150 Kč   ̶  platba ze dne 16. 12. 2011 

 129 759 Kč   ̶  platba ze dne 19. 12. 2011 

 153 177 Kč   ̶  platba ze dne 20. 12. 2011 

 295 220 Kč   ̶  platba ze dne 22. 12. 2011 

 490 030 Kč   ̶  platba ze dne 29. 12. 2011. 

 Zástupce věřitelů se domnívá, ţe dluţníkovo jednání bylo v rozporu s § 241 InsZ, 

a ţe je moţné se domáhat zpět výše uvedeného finančního obnosu. Dne 6. 12. 2012 pak 

zaslal insolvenční správce této spřízněné osobě dluţníka předžalobní výzvu, kde ji 

vyzývá k navrácení výše uvedené částky do majetkové podstaty dluţníka. Insolvenční 

správce tak činí na základě § 241 odst. 1 InsZ. Ve smyslu tohoto ustanovení povaţuje 

jednání dluţníka za zvýhodňující právní úkon, v jehoţ důsledku se dostalo tomuto věřiteli 

vyššího uspokojení, a to na úkor ostatních věřitelů, neţ jaké by mu jinak náleţelo 

v konkursu. Zároveň podle § 241 odst. 2 InsZ, se zvýhodňujícím právním úkonem rozumí 

úkon, který dluţník učinil v době, kdy byl v úpadku a jedná se o úkon učiněný v prospěch 

osoby dluţníku blízké nebo osoby, která tvoří s dluţníkem koncern. Insolvenční správce 

se dále domnívá, ţe šlo o úmyslně zkracující právní úkon, který byl učiněn ve prospěch 

osoby, která s dluţníkem tvoří koncern, tak jak je uvedeno v § 242 odst. 2 InsZ. 

V důsledku toho, správce na základě § 237 odst. 1 InsZ, vyzval výše uvedeného věřitele 

k vydání dluţníkova plnění, z neúčinných úkonů, zpět do majetkové podstaty.  

 Tento věřitel pak argumentoval ve své odpovědi takto, ţe se jednalo o úhrady faktur 

staršího data a ţe v době, kdy mu byly faktury hrazeny, se dluţník nenacházel v úpadku. 

Ale jelikoţ má zájem o to, aby se celá situace vyřešila smírem, nabízí v rámci dohody 

o narovnání vydat do majetkové podstaty dluţníka 100 000 Kč.  

 Insolvenční správce návrh ohledně vydání 100 000 Kč do majetkové podstaty 

nepřijal, jelikoţ zástupce věřitelů tento návrh neakceptoval. Správce provedl testy platební 

neschopnosti a zadluţenosti dluţníka, z nichţ vyplynulo, ţe minimálně k 30. 11. 2011 se 

dluţník nacházel v platební neschopnosti a předluţení, to znamená, ţe i v úpadku. 

Stanovisko odsouhlasené zástupcem věřitelů je takové, ţe je akceptovatelné vydání částky 

600 000 Kč zpět do majetkové podstaty dluţníka, s tím, ţe tento věřitel vezme zcela zpět 

svou přihlášku pohledávky P6. Správce rovněţ oznámil výše uvedenému věřiteli 

skutečnost, ţe na něj byla podána žaloba o určení neúčinnosti právních úkonů 

k insolvenčnímu soudu v celkové výši 1 347 559 Kč.  



 65 

Ţalobce (insolvenční správce dluţníka) zjistil, ţe v období od 15. 12. 2011 do 29. 12. 2011 

bylo vyplaceno dluţníkem 1 347 559 Kč na účet ţalovaného, a to z důvodu úhrady 

kupních cen za zboţí. Tímto jednáním se dostalo ţalovanému vyššího uspokojení, na úkor 

ostatních věřitelů, neţ jak by byl uspokojen v konkursu, zároveň jednatelka dluţníka 

a ţalovaného je jednou osobou. Toto jednání je ve smyslu ustanovení § 241 odst. 1 InsZ. 

Dále je naplněna fikce druhého odstavce tohoto ustanovení, konkrétně věta druhá, ţe se 

jedná o zvýhodňující právní úkon osoby, učiněný ve prospěch osoby, která tvoří 

s dluţníkem koncern, tedy o úkon, který dluţník učinil v době, kdy byl v úpadku. Dle § 

242 odst. 2 InsZ se jedná o úmyslně zkracující právní úkon, učiněný ve prospěch osoby 

tvořící s dluţníkem koncern.  

 Na základě ustanovení § 237 odst. 1 InsZ se ţalobce domáhá zaplacení 1 347 559 Kč 

s příslušenstvím. A z důvodů, které ţalobce do ţaloby uvedl (viz. odstavec výše) tak 

navrhuje, aby soud vydal rozsudek, ţe platby dluţníka ve prospěch ţalovaného jsou 

neúčinné. A dále, aby ţalovaný vyplatil ţalobci tuto částku zpět i s úrokem z prodlení.  

5.4.5 Dvě možnosti výsledku soudního sporu 

Soudní spor dopadne v neprospěch žalobce 

 Pokud by soudní spor nedopadl ve prospěch ţalobce, znamenalo by to, ţe se nejedná 

o zvýhodňující právní úkony ze strany dluţníka, tedy o úkony dle ustanovení § 241 InsZ, 

a ţe se nejedná o úmyslně zkracující právní úkony dle ustanovení § 242 InsZ. Pak by 

ţalovaný nebyl povinen vydat částku 1 347 559 Kč a uspokojení věřitelů by plynulo pouze 

ze zpeněţení majetkové podstaty a z hotovosti, samozřejmě po odečtení nákladů na 

odměnu insolvenčního správce. K uspokojení věřitelů by pak zbylo 30 026,2 Kč, přičemţ 

výše přihlášených pohledávek je 959 457,34 Kč. To znamená, ţe by věřitelé byli 

uspokojeni pouze z 3,129 % z celkové částky přihlášených pohledávek, to by vypadalo 

následovně: 

 zpeněžení majetkové podstaty  ̶  správa majetkové podstaty a náklady zpeněžení  (9 %) = 

základ pro odměnu insolvenčního správce  

 95 822,75 Kč  ̶  8 624,04 Kč = 87 198,71 Kč 

 základ pro odměnu insolvenčního správce  ̶  odměna insolvenčního správce včetně DPH  ̶  

odměna věřitelského orgánu = předběžný výtěžek zpeněžení 

 87 198,71 Kč  ̶  54 450 Kč
76

  ̶  2 722,5 Kč = 30 026,2 Kč 

                                                      
76

 Jedná se o odměnu v minimální výši 45 000 Kč + DPH (21 %). Dle vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně 

insolvenčního správce. 



 66 

Soudní spor dopadne ve prospěch žalobce 

Naopak, pokud byl jako by soud rozhodl ve prospěch ţalobce, ţalovaný by byl nucen 

vydat do majetkové podstaty částku 1 347 559 Kč a věřitelé by byli uspokojeni ze 100 %. 

Zároveň by insolvenčnímu správci náleţela mnohem vyšší odměna, neţ v případě, kdy by 

ţalobce neúspěšný. Zbytek výtěţku zpeněţení by byl navrácen dluţníku. V tomto případě 

by to konkrétně vypadalo takto: 

 zpeněžení majetkové podstaty  ̶  správa majetkové podstaty a náklady zpeněžen í (9 %) = 

základ pro odměnu insolvenčního správce  

 1 443 381,95 Kč  ̶  129 904,36 Kč = 1 313 477,59 Kč
77

 → 959 457,34 Kč 

 zpeněžení majetkové podstaty  ̶  správa majetkové podstaty a náklady zpeněžení  ̶  odměna 

insolvenčního správce včetně DPH  ̶  odměna vě řitelského orgánu = předběžný výtěžek 

zpeněžení 

 1 443 381,95 Kč  ̶  129 904,36 Kč  ̶  174 141,51 Kč  ̶  8 707,08 Kč = 1 130 628,99 Kč 

 Kdyţ pak vezmeme v úvahu částku 1 130 628,99 Kč, která je určena k uspokojení 

věřitelů a částku 959 457,34 Kč, coţ je suma všech přihlášených pohledávek, je patrné, ţe 

uspokojení věřitelů je asi 115 %, ale jek jiţ bylo zmíněno výše, v tomto případě by byli 

věřitelé uspokojeni 100 % a zbytek částky by byl navrácen dluţníkovi.  

5.4.6 Závěr 

 V tomto případě poslal dluţník sám na sebe insolvenční návrh dne 15. 5. 2012. 

Jelikoţ byly splněny náleţitosti úpadku, soud prohlásil úpadek a zároveň konkurs dluţníka 

dne 24. 5. 2012. Problém nastává v bodě, kdy bylo zjištěno, ţe jeden z věřitelů je jedna 

osoba v podobě jednatele dluţníka i věřitele. Dluţník totiţ zastavil platby vůči všem 

věřitelům, aţ na výjimku, kterou je zmíněná jedna osoba v podobě jednatele dluţníka 

i věřitele. V důsledku toho byla insolvenčním správcem dne 6. 12. 2012 této spřízněné 

osobě zaslána předţalobní výzva, kde ji správce vyzývá k navrácení částky, která byla této 

osobě dluţníkem přednostně vyplacena.  

 Jelikoţ dosud soud nevydal ustanovení ve věci tohoto případu, jsou viz. výše 

navrţeny dva moţné výsledky soudního sporu. Buď soudní spor dopadne v neprospěch 

ţalobce (insolvenčního správce), pak by byli přihlášení věřitelé uspokojeni pouze z více 

neţ 3 % z celkové částky přihlášených pohledávek. Druhá moţnost výsledku soudního 

sporu je, ţe dopadne ve prospěch ţalobce, pak by přihlášení věřitelé byli uspokojeni ze 

                                                      
77

 Odměna insolvenčního správce se počítá pouze do výše přihlášených pohledávek věřitelů. Dle vyhlášky č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce. 
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100 %. Nyní je posledním záznamem v insolvenčním rejstříku zpráva insolvenčního 

správce o stavu řízení ze dne 4. 4. 2013. Správce v dokumentu uvádí, ţe jedná s právním 

zástupcem společnosti (na kterou byla podána ţaloba o vydání částky ze zvýhodňujícího 

právního úkonu) o mimosoudním vyřešení sporu, výsledek sporu tedy dosud není znám.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

6 Závěr 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu této diplomové práce, cílem práce je přezkoumat, zda jsou 

splněny náleţitosti úpadku a kriticky zhodnotit situaci v jednotlivých praktických 

případech. Tuto situaci ale předchází část teoretická, která se ve třech kapitolách zabývá 

základními pojmy a právní úpravou, která souvisí s problematikou insolvenčního řízení. 

Konkrétně se jedná o druhou kapitolu nazvanou Úpadek a způsoby jeho řešení, kde se ve 

čtyřech dalších podkapitolách podrobněji věnuji pojmu úpadek, neboť z této právní úpravy 

pak vychází část praktická. Třetí kapitolou diplomové práce je kapitola nesoucí název 

Konkurs. Právní úprava konkursu je téma široké a je tomu tak i v této diplomové práci, 

proto je rozděleno do dalších devíti podkapitol. Povaţuji za nutné vyzdvihnout kapitolu 

Nepatrný konkurs, neboť je výchozí kapitolou pro modelový případ společnosti Kuřátko 

s. r. o. náleţící do praktické části práce. Poslední, čtvrtou kapitolou, která se rovněţ 

zabývá výkladem pojmů je kapitola nazvaná Reorganizace. Ač pomocí reorganizace není 

řešen ţádný z úpadků, které jsou popsány v praktické části, je reorganizace jedním ze 

způsobů, jak se dá úpadek dluţníka-podnikatele řešit, a proto povaţuji za nutné, tuto 

kapitolu do diplomové práce zařadit.  

 V páté kapitole jsou poznatky předchozí části přeneseny a vyuţity v modelových 

případech. Prvním příkladem je případ Strunal a. s., u kterého nebyly splněny náleţitosti 

úpadku. Díky znaleckému posudku bylo zjištěno, ţe společnost předluţena není, hodnota 

majetku převyšuje hodnotu veškerých závazků a společnost je schopna je splácet. 

Insolvenčního návrhu zde bylo vyuţito k řešení osobních konfliktů ve společnosti, coţ 

mělo za následek poškození dobrého jména společnosti. Tento příklad, je jedním z mnoha, 

díky kterému byla vydaná novela zákona č. 334/2012 Sb., neboť do doby účinnosti novely 

zákonodárce opomněl chránit i stranu dluţníka, nejen věřitele. Dále následuje, výše uţ 

jednou zmíněný, případ společnosti Kuřátko s. r. o. V tomto případě splněny náleţitosti 

úpadku byly, firma Kuřátko eviduje závazky po splatnosti v hodnotě vyšší neţ 500 000 Kč 

a ty není schopna uhradit. Je v prodlení s nejstaršími nezaplacenými závazky déle neţ rok 

a její aktiva nepostačují k úhradě závazků. Insolvenční správce navrhl, jako způsob řešení 

úpadku v tomto případě nepatrný konkurs. Díky tomuto, došlo ke zjednodušení celého 

řízení, z čehoţ vyplývá, ţe ve všech případech, které splňují podmínky, za kterých můţe 

být úpadek řešen nepatrným konkursem, by tohoto řešení rozhodně měly vyuţít. 

Posledním příkladem, z části Modelové případy, je FC Baník Ostrava a. s. Ani zde nebyly 

splněny náleţitosti úpadku, mimo jiné proto, ţe není splněna podmínka mnohosti věřitelů 
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a dluţníkův majetek převyšuje hodnotu jeho závazků. Nakonec se obě strany dohodly na 

mimosoudním smíru, který, v tom lepším případě, měl předcházet insolvenčnímu návrhu. 

U tohoto případu je zřejmá podobnost s výše zmíněným případem Strunal a. s., neboť ani 

v jednom případě úpadek prohlášen nebyl a navrhovatel v obou případech vyuţil 

insolvenčního návrhu k řešení jeho neshod s dluţníkem. Rozdílnost v těchto případech je 

ta, ţe Strunal a. s. ţádnými finančními problémy netrpí, jak ostatně dokazuje i znalecký 

posudek zmíněný výše. Ovšem společnost FC Baník v roce 2013 uvaţovala o podání 

insolvenčního návrhu sama na sebe, na coţ nakonec nedošlo, protoţe jí v její situaci 

nakonec pomohlo město Ostrava tím, ţe odkoupilo část jejich nemovitostí na Bazalech.  

 Celá praktická část je pak zakončena případem, v jehoţ věci dosud nebylo 

rozhodnuto, a proto zde navrhuji dvě moţnosti, kterými se případ můţe ubírat. Případ má 

název Maloobchod s kancelářskými potřebami a jsou u něho splněny náleţitosti úpadku. 

Problém ovšem nastává v bodě, kdy jednatelka dluţníka je i jednatelkou věřitele v jedné 

osobě a kde u této společnosti věřitele bylo zjištěno přednostní vyplácení dluţníkových 

závazků. V této věci byla insolvenčním správcem-ţalobcem podána ţaloba. Dvě moţnosti 

výsledku tohoto sporu jsou takové, ţe věřitelé budou uspokojeni ze 100 %, anebo pouze 

asi ze 3 % v případě, ţe ţalobce nebude úspěšný.  

 Cíl byl naplněn. Ve dvou případech náleţitosti úpadku splněny byly a ve dvou 

případech tomu bylo naopak. Dále z uvedeného vyplývá, ţe před vydáním novely zákona 

č. 334/2012 Sb., bylo velmi snadné zneuţít insolvenčního návrhu k řešení osobních sporů, 

coţ mělo za následek velký výdej energie v podobě času a peněţních prostředků na obou 

stranách, pošpinění dluţníkovy firmy a v neposlední řadě vyuţití soudního systému 

a úřadů v naší vlasti. Proto doufejme, ţe tato novela bude úspěšnou a efektivně zabrání 

zneuţívání insolvenčních návrhů k řešení např. osobních sporů. Naopak je nutné 

vyzdvihnou rychlost a jednoduchost nepatrného konkursu pro řešení daného okruhu 

úpadků.  
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Seznam použitých zkratek 

 

a. s.     akciová společnost 

DPH    daň z přidané hodnoty 

ES    Evropské společenství 

FC    fotbalový club 

InsZ    Insolvenční zákon 

ObčZ    Občanský zákoník 

ObchZ    Obchodní zákoník 

odst.    odstavec 

OSŘ    Občanský soudní řád 

písm.    písmeno 

PO    Právnická osoba 

Sb.    sbírky 

s. r. o.     společnost s ručením omezeným 

VZP    Všeobecná zdravotní pojišťovna 
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