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Již několik let se spolehlivě o rozruch mezi právníky i laickou veřejností dokáží postarat ti, 

jimž tak či onak leží na srdci situace fyzických a právnických osob v úpadku, popř. takových 

osob k úpadku směřujících. Chvályhodná snaha řešit poměry ve společnosti, kde dochází ke 

kolizím mezi věřiteli a dlužníky, jichž stále jakoby přibývá, ústí v téměř permanentní činnost 

na poli legislativním. Výsledkem jsou tu zásadní, tu dílčí novely zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení, tedy insolvenčního zákona. Jen v letošním roce byly zatím 

tři, přičemž ty změny, jež nastaly od 1. června 2019, možno nazvati nemalými. Alespoň 

v oblasti oddlužení to platí zcela jistě. 

Do těchto poněkud rozkolísaných poměrů přichází nakladatelství Wolters Kluwer se svou 

nabídkou uvážlivých pojednání o zmíněných novelách, jež čtenářstvu již v pátém vydání 

svého „Komentáře“ předkládá ustálený insolvenční kolektiv pod vedením Jana Kozáka. Kdo 

v minulosti s některým z předchozích výtisků pracoval, ten ví, že jde o sedm, snad lze říci 

kmenových autorů, kteří se tak různě potýkají se záludnostmi insolvenční problematiky. 

Jde tedy o vylepšenou verzi dřívějších vydání, která plní svoji roli seznámit čtenáře s tím, co 

nejnovějšího na legislativně insolvenčním poli v poslední době vzniklo, a jak na tyto poněkud 

urputné změny reagují odborníci s dlouholetou praxí. Bohatý odkaz na judikaturu je tu již 

trvalou konstantou, samozřejmě při vědomí toho, že co je čerstvě novelizováno, z povahy věci 

ještě odjudikováno není.  

Kladem představované publikace je její přehlednost. Každý jistě ocení, že jsou u všech 

paragrafů vždy uvedena související ustanovení (insolvenčního zákona i dalších předpisů). 

Rovněž tak lze pochválit věcný rejstřík, jakož i to, že publikace obsahuje též další předpisy, 

které ten, kdo se na insolvenčním terénu v jakékoli funkci pohybuje, ke své práci nutně 

potřebuje (tvoří Přílohu č. 2). 

Je znát, že vedoucím autorského kolektivu je v mnoha směrech zkušený insolvenční 

harcovník Jan Kozák. Zaujme totiž nejenom poutavým výletem do historie „Právní úpravy 

úpadkového práva na území České republiky“ v Předmluvě, nýbrž se jeho znalosti promítají i 

v pasážích (napsaných spolu s Jaroslavem Brožem) týkajících se výkladu úvodních 

ustanovení zákona až do fáze rozhodnutí o insolvenčním návrhu, jakož i části pojednávající o 

reorganizaci, kde spolupracuje s praktikem v oblasti sanačního řešení úpadku ekonomicky 

významnějších dlužníků Michalem Žižlavským. 

Uvedl-li jsem v úvodu, že insolvenční zákon byl v letošním roce novelizován především 

v oblasti řešení úpadku fyzických osob oddlužením, je nabíledni, že tomu odpovídá i 



zaměření novelizovaných částí Komentáře. Toho se ujal Zdeněk Strnad a (za zjevně nikoli 

malé pomoci Antonína Stanislava) předestřel své zkušenosti soudce i funkcionáře, který má 

na starosti nejenom rozhodovací činnost samotnou, ale též agendu s ní spojenou. Je namístě 

ocenit, že se autorům podařilo zapracovat do posledního vydání i novelu účinnou od 1. října 

2019 (zákonem č. 230/2019 Sb.) pojednávající v šestém odstavci § 412a insolvenčního 

zákona o závazcích vzniklých nezletilým dlužníkům. Právě Zdeněk Strnad zde na stranách 

1492-1494 vysvětluje zapeklitosti toho, jak je obtížné s potřebným legislativním přesahem 

dobře vyřešit problémy, které si dlužník způsobil sice obvykle sám, leč ve věku nezralém. 

Své akademické působení v oblasti finančního práva a právní vědy dobře zúročuje Lukáš 

Zrůst v části pojednávající o úpadku finančních institucí, zatímco ti, kteří se potřebují 

zorientovat v trestněprávních aspektech insolvenčních dlužníků a jejich okolí, jistě ocení 

výklad příslušných ustanovení trestního zákoníku (Příloha č. 1) z pera státního zástupce 

Alexandra Dadama. 

Představená publikace je jednou z těch, které se v současnosti objevily na pomyslném trhu 

právnické literatury zaměřené na insolvence. Zde i jinde vyslovené či napsané je přitom třeba 

vždy vzájemně konfrontovat a o všem neustále přemýšlet Nikdo se v dnešní době nemůže 

spokojit pouze s jednou publikací, s jedním přečteným nebo vyslechnutým názorem. Jisté 

usazení a ustálení názorů lze očekávat až poté, kdy nově právně zakotvené projde oním 

potřebným a pravým myšlenkovým kvasem, střetem názorů a disputací, jež snad vyústí 

v relevantní soudní rozhodnutí. V nynějších přechodných časech ovšem je Komentář 

nakladatelství Wolters Kluwer způsobilý poskytnout určitý pevný bod v počátečních úvahách 

o tom, jak s (opět) novelizovaným insolvenčním zákonem pracovat.  

 

V Praze dne 18. prosince 2019   

JUDr. František Kučera 

 


