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Prozatímní věřitelský výbor § 62

§ 62
(Složení a potvrzení prozatímního věřitelského výboru)

(1) Je-li to možné, jmenuje insolvenční soud prozatímní věřitelský výbor tak, 
aby v něm byli zastoupeni zajištění i nezajištění věřitelé.

(2) První schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského vý-
boru rozhodne o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor. Usnesení 
je přijato, jestliže pro ně hlasovala většina přítomných nebo řádně zastoupených 
zajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek a většina přítomných 
nebo řádně zastoupených nezajištěných věřitelů počítaná podle výše jejich pohle-
dávek. První schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského vý-
boru může též odvolat některého z jeho členů nebo jeho náhradníků nebo do něj 
zvolit dalšího člena a jeho náhradníka; přitom se postupuje podle § 57 odst. 2.

(3) Prozatímní věřitelský výbor ukončí svou činnost, jakmile insolvenční soud 
potvrdí věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů. Od okamžiku, kdy insol-
venční soud potvrdí usnesení, jímž schůze věřitelů ponechá prozatímní věřitelský 
výbor ve funkci, se tento výbor považuje za věřitelský výbor ustanovený schůzí 
věřitelů.

K odst. 1
1. Novela  prvního  odstavce  provedená  zákonem  č.  294/2013  Sb.  (s  účinností  od 

1.  1.  2014)  navazuje  na  změnu v pravidlech pro  složení  stálého věřitelského výboru 
v § 57 odst. 1 (viz komentář k tomuto ustanovení). Původní neurčitý termín „všechny 
skupiny věřitelů podle povahy jejich pohledávek“ byl nahrazen určitějším vymezením 
„zajištění a nezajištění věřitelé“. Rozdělení věřitelů do  skupin původně zmíněných 
v  první  větě  nebylo  v  dalším  textu  ustanovení  definováno. Nový  text  právní  úpravy 
také opustil původní neurčitě definovanou povinnost jmenovat do věřitelského výboru 
zástupce zaměstnanců dlužníka.

K odst. 2 a 3
2. Soudem  ustavený  prozatímní  věřitelský  výbor  je  podroben  hlasování  na  první 

schůzi věřitelů svolané po jeho ustavení. Půjde o první schůzi věřitelů svolanou v průbě-
hu insolvenčního řízení nebo schůzi svolanou na základě žádosti dle § 47 odst. 1 (viz ko-
mentář k tomuto ustanovení). O soudem ustavených členech prozatímního věřitelského 
výboru a jejich náhradnících bude hlasováno jednotlivě, nikoliv o výboru jako celku. 
Novela č. 294/2013 Sb. (s účinností od 1. 1. 2014) stanovila pro hlasování o prozatím-
ním  věřitelském  výboru  zvláštní hlasovací kvorum  představované  prostou  většinou 
nezajištěných a prostou většinou zajištěných věřitelů.

3. Nepřesně působí odkaz na § 57 odst. 2. V prozatímním výboru nemusí být žádný 
věřitel navržený nezajištěnými nebo zajištěnými věřiteli. To platí zvláště v případě, kdy 
bude prozatímní věřitelský výbor jmenován insolvenčním soudem bez návrhu, nebo na 
návrh insolvenčního správce nebo na návrh pouze nezajištěného věřitele (nezajištěných 
věřitelů) nebo na návrh pouze zajištěného věřitele (zajištěných věřitelů). Pouze výkla-
dem lze dospět k výkladu odkazu na § 57 odst. 2; nezajištění věřitelé budou hlasovat 

Prozatímní věřitelský výbor



§ 62 Procesní subjekty

194 

o členech věřitelského výboru vybraných ze skupiny nezajištěných věřitelů a zajištění 
věřitelé o členech prozatímního věřitelského výboru z řad zajištěných věřitelů.

4. Prozatímní věřitelský výbor ukončí svou činnost okamžikem vyhlášení rozhod-
nutí insolvenčního soudu, jímž potvrdí výsledek hlasování schůze věřitelů, kterým byl 
prozatímní věřitelský výbor nahrazen řádným věřitelským výborem jiného složení. Po-
kud schůze věřitelů potvrdí svým hlasováním členy prozatímního věřitelského výboru, 
stane se prozatímní věřitelský výbor výborem řádným.

5. Při hlasování na schůzi věřitelů o prozatímním věřitelském výboru mohou nastat 
další situace:
a)  insolvenční soud zruší dle § 54 a 55 usnesení schůze věřitelů, kterým rozhodla o od-

volání prozatímního věřitelského výboru; schůze věřitelů nemůže pokračovat volbou 
řádného věřitelského výboru a členové prozatímního věřitelského výboru zůstávají 
ve  svých  funkcích;  pokud  se  nikdo  z  věřitelů  proti  zrušujícímu  rozhodnutí  insol-
venčního soudu neodvolá, plní prozatímní věřitelský výbor svou roli až do okamžiku 
konání další volby na další schůzi věřitelů,

b)  insolvenční soud svým rozhodnutím potvrdí usnesení schůze věřitelů o odvolání čle-
nů  prozatímního  věřitelského  výboru,  avšak  následně  insolvenční  soud  nepotvrdí 
volbu členů řádného věřitelského výboru (§ 59 odst. 3). Bude-li toto rozhodnutí na-
padeno odvoláním ze strany věřitele, který hlasoval pro zvolení věřitelského výboru 
(§ 59 odst. 3 a 4), bude v dalším průběhu insolvenčního řízení plnit roli voleného 
věřitelského orgánu insolvenční soud (§ 66 odst. 1); není možné jmenovat prozatím-
ní věřitelský výbor postupem dle § 61 odst. 2. Tento stav přetrvá až do rozhodnutí 
odvolacího  soudu  o  podaném odvolání;  bude-li  odvolání  vyhověno,  ujme  se  role 
věřitelského orgánu věřitelský výbor zvolený schůzí věřitelů, bude-li potvrzeno roz-
hodnutí insolvenčního soudu o nepotvrzení volby věřitelského orgánu, je možno ap-
likovat postup dle § 61 odst. 1, jmenovat prozatímní věřitelský výbor. Novou schůzi 
věřitelů  za účelem nové volby věřitelského orgánu  insolvenční  soud  svolá  jen na 
návrh podaný dle § 47 odst. 1.

Judikatura:
V situaci, kdy si schůze věřitelů platně určila, že věřitelský výbor bude šestičlenný (pro návrh hla-
sovalo 85,41 % hlasů), a následně platně zvolila šestého člena z řad zajištěných věřitelů (pro návrh 
hlasoval jeden zajištěný věřitel č. 1506), nemohl se odvolací soud ztotožnit s názorem odvolatele, že 
se tím údajně nerovnovážné složení věřitelského výboru jen prohloubilo. Jinými slovy shrnuto, pouhé 
přání odvolatele nebo dlužníka na složení členů věřitelského výboru,  jež mezi věřiteli oprávněnými 
hlasovat nenašlo dostatečnou podporu, nemůže být důvodem pro to, aby insolvenční soud platně přijaté 
usnesení schůze věřitelů zrušil; ostatně není na dlužníkovi, aby si vybíral, kdo z jeho věřitelů zaujme 
místo ve věřitelském výboru, a pokud odvolatel nemůže své představy o reprezentativním složení vě-
řitelského výboru prosadit vahou svého hlasu (101 939 732 Kč), nezbývá mu, než aby respektoval vůli 
ostatních věřitelů vyjádřenou ve výsledku hlasování schůze věřitelů. Odvolací soud neshledal důvod-
ným ani názor odvolatele, že by ve věřitelském výboru měli být zastoupeni též zaměstnanci dlužníka, 
neboť výše jejich pohledávek netvoří významnou část celkové výše pohledávek dlužníkových věřitelů 
(§ 62 odst. 1 insolvenčního zákona). Požadavek odvolatele na zastoupení dalších skupin věřitelů ve 
věřitelském výboru analogicky dle § 337 odst. 1 insolvenčního zákona pak nemá v insolvenčním zá-
koně jakoukoliv oporu v situaci, kdy schůze věřitelů nepřijala usnesení o tom, že se povoluje způsob 
řešení dlužníkova úpadku reorganizací a v dalším hlasování takřka z 90 % hlasy nezajištěných věřitelů 
a 100 % zajištěných věřitelů přijala usnesení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, podle 
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něhož soud I. stupně usnesením ze dne 27. 5. 2011 (B-244) prohlásil konkurs na majetek dlužníka. 
Konstatování odvolatele o pravomocech náhradníků věřitelského výboru a o tom, že mezi náhradníky 
jsou další dvě finanční instituce (věřitelé č. 136 a 766) a jedna osoba ze skupiny PPF (věřitel č. 2108), 
není s to otřást správností napadeného usnesení, stejně jako vývody odvolatele o tom, že jeho návrhy 
nepodpořili další věřitelé jen proto, že tím nechtěli marnit čas. Dedukce odvolatele ohledně společných 
zájmů věřitelů a zájmů většiny počítané podle objemu pohledávek bez ohledu na počet jednotlivých vě-
řitelů rovněž nemají dle odvolacího soudu v insolvenčním zákoně jakoukoliv oporu (srov. § 49 odst. 1 
insolvenčního zákona). Ačkoliv lze v obecné rovině přitakat odvolateli v tom, že věřitelský výbor mohl 
být sedmi-členný (§ 56 odst. 2 insolvenčního zákona), nelze v dané věci nerespektovat vůli věřitelů 
vyjádřenou ve výsledku hlasování tím, že věřitelský výbor bude jen šestičlenný. Při zvolení šestého 
člena věřitelského výboru pak nebylo lze důvodně požadovat člena sedmého – věřitele č. 225 z řad 
obstaravatelů terminálů, jak si odvolatel a dlužník shodně přáli. (VS Praha 1 VSPH 736/2011-B-423  
ve věci MSPH 60 INS 628/2011)

K tomu ustanovení § 62 IZ ve znění účinném do 31. 12. 2013 určovalo, že je-li  to možné, jmenuje 
insolvenční soud prozatímní věřitelský výbor tak, aby v něm byly zastoupeny všechny skupiny věři-
telů, posuzováno podle povahy jejich pohledávek. Jestliže z celkové výše pohledávek dlužníkových 
věřitelů tvoří významnou část pohledávky dlužníkových zaměstnanců, jmenuje insolvenční soud do 
prozatímního věřitelského výboru i jejich zástupce (odst. 1). První schůze věřitelů konaná po jmeno-
vání prozatímního věřitelského výboru rozhodne o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský 
výbor. Může  též odvolat  některého  z  členů  tohoto věřitelského výboru nebo  jeho náhradníků nebo 
do něj zvolit dalšího člena nebo jeho náhradníka (odst. 2). Prozatímní věřitelský výbor ukončí svou 
činnost, jakmile insolvenční soud potvrdí věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů. Od okamžiku, 
kdy insolvenční soud potvrdí usnesení, jímž schůze věřitelů ponechá prozatímní věřitelský výbor ve 
funkci, se tento výbor považuje za věřitelský výbor ustanovený schůzí věřitelů (odst. 3). Tato úprava 
s účinností od 1. 1. 2014 doznala změny v ustanovení § 62 odst. 1 IZ o složení soudem jmenovaného 
prozatímního věřitelského výboru tak, že v tomto výboru pokud možno mají být zastoupeni zajištění 
i nezajištění věřitelé; ve druhém odstavci pak bylo doplněno hlasovací pravidlo pro přijetí usnesení, 
jímž první schůze věřitelů konaná po jmenování prozatímního věřitelského výboru rozhodne o tom, 
zda ho ponechá ve funkci, a také pravidlo, že na této schůzi se odvolání některého z členů nebo náhrad-
níků prozatímního věřitelského výboru nebo zvolení dalšího jeho člena nebo náhradníka děje podle 
§ 57 odst. 2 IZ (tj. členové a náhradníci reprezentující skupinu zajištěných věřitelů a členové a náhrad-
níci  reprezentující  skupinu nezajištěných věřitelů se volí a odvolávají hlasy dané skupiny věřitelů).  
(VS Praha 3 VSPH 620/2014 ve věci KSHK 41 INS 22280/2013)

Související ustanovení:
§ 47 – schůze věřitelů, § 54 – postup insolvenčního soudu, § 55 – odvolání proti rozhodnutí o zrušení 
schůze věřitelů soudem, § 57 – složení a volba věřitelského výboru, § 59 – způsobilost k členství ve 
věřitelském výboru, § 61 – prozatímní věřitelský výbor, § 168 – pohledávky za majetkovou podstatou, 
§ 169 – pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, § 203 – úhrada zapod-
statových a jim na roveň postavených pohledávek

§ 63
(Zánik a přechod funkce člena věřitelského výboru)

(1) Funkce člena nebo náhradníka věřitelského výboru zaniká jeho odvoláním 
z funkce, odstoupením z funkce nebo ukončením jeho účasti v insolvenčním řízení.

(2) Jestliže účast věřitele v insolvenčním řízení skončí postupem podle § 18, 
přechází na nabyvatele jeho pohledávky i členství tohoto věřitele ve věřitelském 


