
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 31. března 2011 bude věřitel 

v insolvenčním řízení moci za spl-

nění určitých podmínek namítat po-

hledávky i ostatních věřitelů 

 

Před několika dny prezident podepsal no-

velu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zá-

kon, dále jen „INSZ“) reagující na tři ne-

dávné nálezy Ústavního soudu ČR týkající 

se krom jiného popěrného práva k přihlá-

šeným pohledávkám. 

 

Nález Ústavního soudu ČR vyhlášený ve 

sbírce zákonů pod číslem 241/2010 Sb., 

ruší s účinností od 31.3.2011 úst. § 192 

odst. 1 věty první INSZ.  

 

Původní znění napadeného ustanovení 

dávalo možnost napadnout oprávně-

nost pohledávky jen dlužníkovi nebo 

insolvenčnímu správci. Podle nálezu 

Ústavního soudu ČR tím, že věřitel ne-

mohl zpochybnit pravost, výši a pořadí 

ostatních pohledávek, však bylo porušeno 

jeho právo na spravedlivý proces. 

 

Zákonodárce se tak musel v této novele 

vypořádat s dvěma protichůdnými tenden-

cemi. Na jedné straně s požadavkem na 

rychlost, plynulost a efektivitu insolvenční-

ho řízení, na druhé straně s požadavkem  

 

 

 

 

 

ochrany práv účastníků. Původní zákon o 

konkursu a vyrovnání (328/1991 Sb.),  

 

umožňoval napadat oprávněnost pohledá-

vek i ostatním věřitelům dlužníka, avšak 

tohoto institutu bylo často zneužíváno 

k ovlivňování výkonu hlasovacích práv a 

neúměrnému prodlužování řízení. INSZ 

tento model nepřevzal a dal možnost zpo-

chybnit pohledávky pouze úpadci a insol-

venčnímu správci (jmenovanému na návrh 

věřitelů). Tím, že se předpokládalo, že 

zájmy ostatních věřitelů budou chráněny 

dostatečně, což však nebyla vždy realita. 

 

Novela tak v reakci na rozhodnutí Ústav-

ního soudu vrací právo zpochybnit 

oprávněnost pohledávek i přihlášeným 

věřitelům, avšak v zájmu zabránění zne-

užívání stanoví některá omezení. Předně 

se popěrné právo přiznává jen pro řešení 

úpadku konkursem nebo oddlužením, ni-

koliv restrukturalizací, dále popření pohle-

dávky nemá vliv na hlasovací práva dané-

ho věřitele, popěrné právo bude moci být 

uplatněno jen na speciálním formuláři, a to 

minimálně 3 pracovní dny přede dnem 

konání přezkumného jednání. Podmínkou 

pro popření pohledávky bude také složení 

jistoty k úhradě nákladů řízení ve výši 

10.000,- Kč, popř. další jistoty k zajištění 

případného nároku na náhradu škody. 
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Dle přechodných ustanovení novely se 

nová úprava použije i na již probíhající 

insolvenční řízení. 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partne-
rům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo 
kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího 
souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upo-
zornit na témata, která jsou  
v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout 
úplnou analýzu těchto témat.  
 
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-
fesionální služby k uvedeným informacím a spo-
lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 
konání nebo zdržení se konání na základě infor-
mací obsažených v tomto materiálu. 
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