
ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ze dne 30. bfiezna 2006

o úpadku a zpÛsobech jeho fie‰ení (insolvenãní zákon)*)

ve znûní zákonÛ ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., 
ã. 301/2008 Sb., ã. 458/2008 Sb., ã. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu ã. 163/2009 Sb.,

zákonÛ ã. 217/2009 Sb., ã. 227/2009 Sb., ã. 285/2009 Sb., nálezÛ Ústavního soudu
ã. 241/2010 Sb., ã. 260/2010 Sb., zákonÛ ã. 409/2010 Sb., ã. 69/2011 Sb. a ã. 73/2011 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákonû âeské republiky:

âÁST PRVNÍ
OBECNÁ âÁST

HLAVA I
Základní ustanovení

§ 1
Pfiedmût úpravy

Tento zákon upravuje

a) fie‰ení úpadku a hrozícího úpadku dluÏníka soudním fiízením nûkter˘m ze sta-
noven˘ch zpÛsobÛ tak, aby do‰lo k uspofiádání majetkov˘ch vztahÛ k osobám
dotãen˘m dluÏníkov˘m úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvy‰‰ímu
a zásadnû pomûrnému uspokojení dluÏníkov˘ch vûfiitelÛ,

b) oddluÏení dluÏníka.

Judikatura:

1. Smyslem a úãelem insolvenãního fiízení je dle § 1 IZ uspofiádat majetkové pomûry
dluÏníka a jeho vûfiitelÛ. Za situace, kdy neexistuje Ïádn˘ majetek na stranû dluÏníka,
insolvenãní fiízení postrádá podklad, protoÏe neexistuje hmotn˘ substrát, na základû
kterého by k uspofiádání vztahÛ s vûfiiteli do‰lo.
VS Praha ãj. 1 VSPH 742/2010-A-10 ze dne 3. 10. 2010 ve vûci sp. zn. MSPH 77
INS 8044/2010

2. Úãelem insolvenãního zákona a insolvenãního fiízení v‰ak – a opakovanû to budiÏ
zdÛraznûno – není vytváfiení podmínek pro zánik nefunkãních obchodních subjektÛ.
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Jin˘mi slovy, insolvenãní fiízení není povoláno k tomu, aby suplovalo fiízení o návrhu
na v˘maz dluÏníka z obchodního rejstfiíku ãi fiízení o Ïádosti na vydání písemného
souhlasu správce danû s takov˘m v˘mazem. Pokud likvidátorka není schopna zálohu
zaplatit, insolvenãní soud fiízení zastaví a likvidátorka mimo rámec insolvenãního fií-
zení dokonãí likvidaci.
VS Praha ãj. 2 VSPH 459/2010-A-17 ze dne 2. 7. 2010 ve vûci sp. zn. KSPL 54 INS
2086/2010

3. Úãelem insolvenãního fiízení v‰ak není, aby v nûm bylo provádûno dokazování za
úãelem zji‰tûní existence pohledávek proti dluÏníkovi. Tyto závûry t˘kající se spor-
nosti pohledávek navrhujících vûfiitelÛ pfiijal i Nejvy‰‰í soud âR v bodû VIII. Stano-
viska publikovaného ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvy‰‰ího soudu pod ãíslem
52/1998 a v rozhodnutí publikovaném v této sbírce pod ã. R 64/2006. PfiestoÏe se ta-
to rozhodnutí t˘kají fie‰ení sporn˘ch pohledávek v konkursním fiízení, jejich závûry
v tomto smûru jsou plnû aplikovatelné i pro fiízení insolvenãní.
VS Olomouc ãj. 1 VSOL 177/2008-A-27 ze dne 12. 2. 2009 ve vûci sp. zn. KSOS 8
INS 3501/2008

4. Jak vypl˘vá z ustanovení § 1 IZ, insolvenãní zákon sleduje fie‰ením úpadku a hrozí-
cího úpadku dluÏníka uspofiádání majetkov˘ch vztahÛ k osobám dotãen˘m dluÏníko-
v˘m úpadkem s cílem dosáhnout co nejvy‰‰ího a zásadnû pomûrného uspokojení
dluÏníkov˘ch vûfiitelÛ. Z této v˘chozí koncepce zákona se podává, Ïe insolvenãní fií-
zení mÛÏe mít smysl jedinû za pfiedpokladu, Ïe v majetkové podstatû existuje maje-
tek, z nûhoÏ by mohly b˘t – v závislosti na zpÛsobu fie‰ení úpadku dluÏníka – alespoÀ
ãásteãnû uspokojeny pohledávky vûfiitelÛ. Není-li tu takového majetku, nemá insol-
venãní fiízení smyslu. 
Jedinou v˘jimkou – byÈ nesystémovou – z této koncepce je jiÏ citované ustanove-
ní § 144 IZ, které pfiipou‰tí, aby právní prostfiedí insolvenãního zákona bylo „vyu-
Ïito“ k zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, tfiebaÏe v takovém fiízení k uspo-
fiádání majetkov˘ch vztahÛ k osobám dotãen˘m dluÏníkov˘m úpadkem dojít zjevnû
nemÛÏe. 
VS Praha ãj. 1 VSPH 387/2009-A-16 ze dne 23. 7. 2009 ve vûci sp. zn. KSPL 54
INS 2034/2009

§ 2
Vymezení nûkter˘ch základních pojmÛ

Pro úãely tohoto zákona se rozumí

a) insolvenãním fiízením soudní fiízení, jehoÏ pfiedmûtem je dluÏníkÛv úpadek nebo
hrozící úpadek a zpÛsob jeho fie‰ení,

b) insolvenãním soudem soud, pfied nímÏ probíhá insolvenãní fiízení,
c) insolvenãním návrhem u insolvenãního soudu podan˘ návrh na zahájení insol-

venãního fiízení,
d) incidenãním sporem spory vyvolané insolvenãním fiízením, o kter˘ch tak stano-

ví tento zákon, projednávané v rámci insolvenãního fiízení,
e) majetkovou podstatou majetek urãen˘ k uspokojení dluÏníkov˘ch vûfiitelÛ,
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f) osobou s dispoziãními oprávnûními osoba, které v prÛbûhu insolvenãního fiízení
pfiíslu‰í právo nakládat s majetkovou podstatou ohlednû v‰ech oprávnûní, ze kte-
r˘ch se skládá,

g) zaji‰tûn˘m vûfiitelem vûfiitel, jehoÏ pohledávka je zaji‰tûna majetkem, kter˘
náleÏí do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadrÏovacím právem,
omezením pfievodu nemovitosti, zaji‰Èovacím pfievodem práva nebo postoupe-
ním pohledávky k zaji‰tûní anebo obdobn˘m právem podle zahraniãní právní
úpravy,

h) pfiihlá‰kou pohledávky procesní úkon, kter˘m vûfiitel uplatÀuje uspokojení
sv˘ch práv v insolvenãním fiízení,

i) insolvenãním rejstfiíkem informaãní systém, kter˘ obsahuje údaje podle tohoto
zákona,

j) spoleãn˘m zájmem vûfiitelÛ zájem nadfiazen˘ jejich jednotliv˘m zájmÛm, je-li
jeho cílem, aby zvolen˘ zpÛsob fie‰ení úpadku byl pro nû spravedliv˘ a v˘nosnûj-
‰í neÏ ostatní zpÛsoby fie‰ení úpadku; tím není dotãeno zákonem zaruãené
zvlá‰tní postavení nûkter˘ch vûfiitelÛ,

k) finanãní institucí banka, spofiitelní a úvûrní druÏstvo, instituce elektronick˘ch
penûz1), poji‰Èovna a zaji‰Èovna, a za dále stanoven˘ch podmínek tohoto zákona
i nûkteré dal‰í osoby.

§ 3
Úpadek

(1) DluÏník je v úpadku, jestliÏe má

a) více vûfiitelÛ a
b) penûÏité závazky po dobu del‰í 30 dnÛ po lhÛtû splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“).

(2) Má se za to, Ïe dluÏník není schopen plnit své penûÏité závazky, jestliÏe

a) zastavil platby podstatné ãásti sv˘ch penûÏit˘ch závazkÛ, nebo
b) je neplní po dobu del‰í 3 mûsícÛ po lhÛtû splatnosti, nebo
c) není moÏné dosáhnout uspokojení nûkteré ze splatn˘ch penûÏit˘ch pohledávek

vÛãi dluÏníku v˘konem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
d) nesplnil povinnost pfiedloÏit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uloÏil

insolvenãní soud.

(3) DluÏník, kter˘ je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem,
je v úpadku i tehdy, je-li pfiedluÏen. O pfiedluÏení jde tehdy, má-li dluÏník více vû-
fiitelÛ a souhrn jeho závazkÛ pfievy‰uje hodnotu jeho majetku. Pfii stanovení hod-
noty dluÏníkova majetku se pfiihlíÏí také k dal‰í správû jeho majetku, pfiípadnû
k dal‰ímu provozování jeho podniku, lze-li se zfietelem ke v‰em okolnostem dÛ-
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1) Zákon ã. 124/2002 Sb., o pfievodech penûÏních prostfiedkÛ, elektronick˘ch platebních prostfiedcích
a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znûní zákona ã. 257/2004 Sb. a zákona
ã. 377/2005 Sb.



vodnû pfiedpokládat, Ïe dluÏník bude moci ve správû majetku nebo v provozu pod-
niku pokraãovat.

(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zfietelem ke v‰em okolnostem dÛvodnû
pfiedpokládat, Ïe dluÏník nebude schopen fiádnû a vãas splnit podstatnou ãást sv˘ch
penûÏit˘ch závazkÛ.

Judikatura:

K odst. 1
1. V usnesení ze dne 27. ledna 2010, sen. zn. 29 NSâR 1/2008, uvefiejnûném pod ãíslem

96/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakoÏ i v usnesení ze dne 20. kvûtna
2010, sen. zn. 29 NSâR 22/2009 (jeÏ je vefiejnosti k dispozici na webov˘ch stránkách
Nejvy‰‰ího soudu), na nûÏ v podrobnostech odkazuje, dále Nejvy‰‰í soud vysvûtlil, Ïe
znak (ne)schopnosti dluÏníka plnit penûÏité závazky, které jsou po dobu del‰í 30 dnÛ po
lhÛtû splatnosti [§ 3 odst. 1 písm. c) insolvenãního zákona] mÛÏe b˘t jiÏ v rovinû tvrze-
ní obsaÏen˘ch v insolvenãním návrhu uplatnûn tvrzením, z nûjÏ lze usuzovat na nûkte-
rou z vyvratiteln˘ch domnûnek obsaÏen˘ch v § 3 odst. 2 insolvenãního zákona. 
K tomu lze dodat, Ïe nebyly-li takové domnûnky v prÛbûhu insolvenãního fiízení
dluÏníkem vyvráceny, pak osvûdãují dluÏníkovu neschopnost platit své splatné zá-
vazky [znak uveden˘ v § 3 odst. 1 písm. c) insolvenãního zákona], nikoli v‰ak exi-
stenci „více vûfiitelÛ“ dluÏníka [znak uveden˘ v § 3 odst. 1 písm. a) insolvenãního zá-
kona] ani existenci penûÏit˘ch závazkÛ tûchto vûfiitelÛ „po dobu del‰í 30 dnÛ po lhÛtû
splatnosti“ [znak uveden˘ v § 3 odst. 1 písm. b) insolvenãního zákona]. 
Námitka dovolatelÛ, Ïe dluÏníkÛv úpadek osvûdãuje zákonná domnûnka ve smyslu
ustanovení § 3 odst. 2 písm. d) insolvenãního zákona, tedy sama o sobû opodstatnû-
ná není (prosadí se, jen shledá-li dovolací soud nesprávn˘m úsudek odvolacího sou-
du o neexistenci mnohosti vûfiitelÛ s pohledávkami po dobu del‰í 30 dnÛ po lhÛtû
splatnosti). 
Odvolací soud se nicménû zpÛsobem popsan˘m shora vypofiádal s pohledávkami cel-
kem 8 vûfiitelÛ (‰esti insolvenãních navrhovatelÛ, M. P., [kter˘ ale pohledávku do in-
solvenãního fiízení nepfiihlásil] a âSSZ), pfiiãemÏ ve svém rozhodnutí zcela pominul
závûr insolvenãního soudu, Ïe do dne jednání o insolvenãním návrhu (do 16. ledna
2009) své pohledávky pfiihlásilo celkem 19 vûfiitelÛ (tedy vedle ‰esti insolvenãních
navrhovatelÛ a âSSZ 12 dal‰ích, v napadeném rozhodnutí nezmínûn˘ch, vûfiitelÛ). 
V situaci, kdy odvolací soud nevylouãil závûr insolvenãního soudu o existenci vyvrati-
teln˘ch domnûnek dluÏníkovy neschopnosti platit své splatné závazky, opírající se
o ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) a d) insolvenãního zákona, by jeho závûr, Ïe dluÏník
není v úpadku, jelikoÏ nemá jiné vûfiitele se splatn˘mi pohledávkami neÏ âSSZ, mohl
obstát, jen kdyby napadené rozhodnutí obsahovalo pfiezkoumatelné úvahy na téma, proã
se odvolací soud nezab˘val pfiihlá‰en˘mi pohledávkami onûch dal‰ích 12 vûfiitelÛ, tedy
proã existenci tûchto pohledávek nemûl za postaãující z hlediska osvûdãení mnohosti
(„více“) vûfiitelÛ dluÏníka [znak uveden˘ v § 3 odst. 1 písm. a) insolvenãního zákona]
ani z hlediska osvûdãení penûÏit˘ch závazkÛ tûchto vûfiitelÛ „po dobu del‰í 30 dnÛ po
lhÛtû splatnosti“ [znak uveden˘ v § 3 odst. 1 písm. b) insolvenãního zákona]. 
NS âR ãj. 29 NSâR 17/2009-A-84 ze dne 26. 10. 2010 ve vûci sp. zn. KSUL 77
INS 4542/2008

§ 3 Obecná ãást

16



2. Z dÛvodÛ platební neschopnosti se mÛÏe dostat do úpadku kter˘koliv dluÏník. Tento
dÛvod je postaãující k tomu, aby soud rozhodl o úpadku dluÏníka a o tom, jak˘m zpÛ-
sobem bude úpadek fie‰en. Podle § 3 odst. 3 insolvenãního zákona se mÛÏe dostat do
úpadku pro pfiedluÏení také dluÏník, kter˘m je podnikatel, fyzická osoba. Pokud je
v‰ak osvûdãen úpadek dluÏníka pro platební neschopnost, není pro zji‰tûní úpadku
nutné zji‰Èovat, zda dluÏník také je ãi není pfiedluÏen. Posouzení toho, zda dluÏník je
ãi není podnikatel, nemá pak na rozhodnutí soudu vliv.
VS Olomouc ãj. 1 VSOL 157/2008-A-30 ze dne 10. 12. 2008 ve vûci sp. zn. KSBR
44 INS 639/2008

3. Odvolací soud jiÏ v minulosti vyslovil (viz jeho usnesení ze dne 8. prosince 2009 sp.
zn. KSHK 45 INS 4196/2009, 1 VSPH 429/2009-A, které je k dispozici na interne-
tov˘ch stránkách Vrchního soudu v Praze), Ïe smyslu insolvenãního zákona neodpo-
vídá fie‰it dluÏníkovu situaci v insolvenãním fiízení tam, kde jedin˘mi dluÏníkov˘mi
pasivy jsou, jak je tomu právû v souzené vûci, toliko jeho závazek vÛãi správci danû
a závazky pfiímo související s likvidací spoleãnosti. V takovém pfiípadû jsou naopak
dány v‰echny podmínky pro to, aby jiÏ zahájen˘ proces likvidace ve smyslu § 70
a násl. obchodního zákoníku dále fiádnû pokraãoval a vedl k zániku spoleãnosti a je-
jímu v˘mazu z obchodního rejstfiíku, pfiiãemÏ zde není Ïádného rozumného dÛvodu
zahajovat insolvenãní fiízení, jeÏ by mûlo za následek pouze vznik dal‰ích nákladÛ fií-
zení. Na tomto závûru, plnû vyuÏitelném pro potfieby tohoto fiízení, neshledává odvo-
lací soud dÛvodu cokoliv mûnit.
VS Praha ãj. 1 VSPH 144/2010-A-10 ze dne 5. 3. 2010 ve vûci sp. zn. MSPH 78
INS 1064/2010

4. Úpadek ve formû insolvence je definován v § 3 odst. 1 IZ tfiemi základními znaky vy-
mezen˘mi pod písmeny a) aÏ c), a to s tím, Ïe stran podmínky sub c) – platební ne-
schopnosti dluÏníka – se v § 3 odst. 2 IZ konstruuje vyvratitelná právní domnûnka je-
jí existence, nastane-li nûkter˘ z pfiípadÛ uveden˘ch zde pod písmeny a) aÏ d).
ProtoÏe znaky úpadku ve formû insolvence vymezené v § 3 odst. 1 pod písmeny a)
aÏ c) jsou legislativnû spojeny soufiadící spojkou „a“, je zjevné, Ïe jde o podmínky
kumulativní, nikoli alternativní, jak patrnû dovozuje dluÏník. Úpadek insolvencí
proto mÛÏe b˘t naplnûn pouze v pfiípadû, Ïe situace dluÏníka naplÀuje v‰echny ty-
to znaky souãasnû (kumulativnû), pfiiãemÏ prvním z nich je poÏadavek existence
více (tj. nejménû dvou) dluÏníkov˘ch vûfiitelÛ [viz § 3 odst. 1 písm. a)]. Mnohost
vûfiitelÛ je pfiitom dle § 3 odst. 3 IZ pfiedpokladem úpadku i ve formû pfiedluÏení. Je
tedy zfiejmé, Ïe insolvenãní zákon navazuje na pfiedchozí definici úpadku obsaÏe-
nou v § 1 odst. 2 a 3 zákona o konkursu a vyrovnání nejen co do jeho forem, ale
i potud, Ïe pojmov˘m znakem úpadku v obou jeho formách zÛstává pluralita dluÏ-
níkov˘ch vûfiitelÛ. Tato podmínka musí b˘t splnûna i v pfiípadû, Ïe se dluÏník domáhá
vydání rozhodnutí o úpadku dle § 136 IZ z dÛvodu, Ïe mu úpadek hrozí (§ 3 odst. 4
a § 97 odst. 3 IZ). Má-li dluÏník pouze jediného vûfiitele, nenachází se v úpadkové
situaci (ani v ohroÏení úpadkem), a proto se ani on, ani jeho vûfiitel nemohou do-
máhat uspofiádání sv˘ch vzájemn˘ch majetkov˘ch vztahÛ prostfiednictvím insol-
venãního fiízení. 
VS Praha ãj. 1 VSPH 165/2008-A-13 ze dne 20. 11. 2008 ve vûci sp. zn. KSHK 40
INS 2900/2008
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