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 Federální shromá�dìní Èeské a Slovenské Federativní Republiky se usneslo 
na tomto zákonì: 
 
ÈÁST PRVNÍ 
  
Úvodní ustanovení 
  
§ 1 
  
 (1) Úèelem tohoto zákona je uspoøádání majetkových pomìrù dlu�níka, který 
je v úpadku. 
  
 (2) Dlu�ník je v úpadku, jestli�e má více vìøitelù a není schopen po del�í 
dobu plnit své splatné závazky. Jestli�e dlu�ník zastavil platby, má se za to, 
�e není schopen po del�í dobu plnit své splatné závazky. 
  
 (3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i 
tehdy, jestli�e je pøedlu�ena. O pøedlu�ení jde tehdy, jestli�e tato osoba má 
více vìøitelù a jestli�e její splatné závazky jsou vy��í ne� její majetek; do 
ocenìní dlu�níkova majetku se zahrne i oèekávaný výnos z pokraèující 
podnikatelské èinnosti, lze-li pøíjem pøevy�ující náklady pøi pokraèování 
podnikatelské èinnosti dùvodnì pøedpokládat. 
  
§ 1a 



 

 

  
 Tohoto zákona nelze pou�ít na uspoøádání majetkových pomìrù územního 
samosprávného celku nebo jiné právnické osoby zøízené zákonem, jestli�e stát 
pøevzal její dluhy nebo se za nì zaruèil. 
  
§ 2 
  
 (1) Jestli�e je dlu�ník v úpadku, lze u konkursního soudu (dále jen 
"soud") zahájit za podmínek stanovených tímto zákonem konkursní øízení (dále jen 
"konkurs") nebo vyrovnací øízení (dále jen "vyrovnání"). 
  
 (2) zru�en 
  
 (3) Cílem konkursu a vyrovnání je dosáhnout pomìrného uspokojení vìøitelù 
z majetku tvoøícího konkursní podstatu, a to za podmínek stanovených tímto 
zákonem. 
  
§ 3 
Povinnost podat návrh na prohlá�ení konkursu 
 
 (1) Právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, která je v úpadku, je 
povinna bez zbyteèného odkladu podat návrh na prohlá�ení konkursu. Právnická 
osoba v likvidaci má tuto povinnost, jen je-li pøedlu�ena. 
  
 (2) Povinnost podle odstavce 1 mají i statutární orgány právnické osoby, 
likvidátor právnické osoby v likvidaci, je-li pøedlu�ena, a zákonní zástupci 
fyzické osoby. Jestli�e osoby tuto povinnost nesplní, odpovídají vìøitelùm za 
�kodu, která jim tím vznikne, leda�e proká�í, �e �kodu nezavinily; je-li tìchto 
osob více, odpovídají spoleènì a nerozdílnì. 
  
 (3) Povinnost podle odstavcù 1 a 2 není splnìna, jestli�e øízení o návrhu 
na prohlá�ení konkursu bylo vinou navrhovatele zastaveno nebo jestli�e byl návrh 
zamítnut. 
  
 (4) Místo návrhu na prohlá�ení konkursu mohou osoby uvedené v odstavcích 1 
a 2 podat návrh na vyrovnání; jestli�e v�ak vyrovnání nebylo povoleno nebo 
potvrzeno, jsou povinny do 15 dnù podat návrh na prohlá�ení konkursu. 
  
ÈÁST DRUHÁ 
  
Konkurs 
  
§ 4 
Návrh na prohlá�ení konkursu 
 
 (1) Návrh na prohlá�ení konkursu je oprávnìn podat dlu�ník nebo kterýkoliv 
z jeho vìøitelù. 
  
 (2) Jde-li o návrh vìøitele, musí navrhovatel dolo�it, �e má proti 
dlu�níkovi splatnou pohledávku, a uvést okolnosti, které osvìdèují úpadek 
dlu�níka. K návrhu je navrhovatel povinen pøipojit listiny, kterých se v návrhu 
dovolává. 
  
 (3) Jde-li o návrh dlu�níka, musí navrhovatel uvést okolnosti, které 
osvìdèují jeho úpadek. K návrhu je navrhovatel povinen pøipojit seznam svého 
majetku a závazkù s uvedením svých dlu�níkù, vìøitelù a jejich adres. Pøedlo�ený 



 

 

seznam majetku a závazkù musí dlu�ník podepsat a výslovnì o nìm prohlásit, �e je 
správný a úplný. 
  
 (4) Dal�í návrh na prohlá�ení konkursu, podaný na tého� dlu�níka døíve, 
ne� soud rozhodne o prohlá�ení konkursu, se pova�uje za pøistoupení k øízení; 
pro dal�ího navrhovatele platí stav øízení v dobì jeho pøistoupení. 
  
 (5) Navrhovatel mù�e vzít svùj návrh zpìt a� do prohlá�ení konkursu. Soud 
øízení zastaví, souhlasí-li s tím v�ichni dal�í navrhovatelé, kteøí pøistoupili 
k øízení. 
  
 (6) O podání návrhu na prohlá�ení konkursu soud neprodlenì vyrozumí úøad 
práce, v jeho� obvodu je sídlo nebo bydli�tì dlu�níka. 
  
§ 4a 
  
 (1) Po doruèení návrhu dlu�níka na prohlá�ení konkursu soudu nebo po 
doruèení návrhu na prohlá�ení konkursu soudem dlu�níkovi je dlu�ník povinen  
a) zdr�et se jednání smìøujícího ke zmen�ení svého majetku s výjimkou bì�né 
obchodní èinnosti, 
  
b) na výzvu soudu sestavit seznam svého majetku a závazkù s uvedením svých 
dlu�níkù, vìøitelù a jejich adres a odevzdat jej soudu ve lhùtì urèené soudem; 
tato lhùta nesmí být krat�í ne� 15 dnù. 
  
 (2) Seznam majetku a závazkù podle odstavce 1 písm. b) musí dlu�ník 
podepsat a výslovnì o nìm prohlásit, �e je správný a úplný. 
  
 (3) Je-li dlu�níkem právnická osoba, má povinnost podle odstavce 1 písm. 
b) zejména její statutární orgán nebo osoby, které jsou jeho èleny, nebo 
likvidátor, pokud je právnická osoba v likvidaci, nebo nucený správce podle 
zvlá�tních pøedpisù; této povinnosti se uvedené osoby nemohou zprostit ani 
tehdy, pokud ze své funkce odstoupí nebo se jí vzdají v posledních dvou mìsících 
pøed podáním návrhu na prohlá�ení konkursu anebo po podání tohoto návrhu. 
  
 (4) Pokud soud návrh na prohlá�ení konkursu zamítne pro neosvìdèení 
úpadku, odpovídá navrhovatel dlu�níkovi za �kodu, která dlu�níkovi vznikla 
omezením nakládání s majetkem. Této povinnosti se navrhovatel zprostí, pokud 
proká�e, �e �kodu nezavinil. 
  
§ 4b 
  
 Byl-li pravomocnì zastaven výkon rozhodnutí prodejem podniku nebo exekuce 
podle zvlá�tního právního pøedpisu 1e) proto, �e cena vìcí, práv a jiných 
majetkových hodnot patøících k podniku nepøevy�uje vý�i splatných závazkù 
patøících k podniku, 1b) je správce podniku povinen bez zbyteèného odkladu podat 
návrh na prohlá�ení konkursu na majetek dlu�níka; to neplatí, má-li dlu�ník 
je�tì jiný podnik. 
  
§ 5 
Záloha na náklady konkursu 
 
 (1) Navrhovatel je povinen zaplatit zálohu na náklady konkursu a� do 
èástky 50 000 Kè, a to i opakovanì; uèiní tak na výzvu soudu v urèené lhùtì a 
vý�i. Úèastní-li se øízení více navrhovatelù, jsou povinni zaplatit zálohu 
spoleènì a nerozdílnì. 
  



 

 

 (2) Nebude-li záloha na náklady konkursu v urèené lhùtì zaplacena, mù�e 
soud pøed prohlá�ením konkursu øízení zastavit; o tomto následku musí být 
navrhovatel pouèen. 
  
Ochranná lhùta 
  
§ 5a 
  
 (1) Dlu�ník mù�e navrhnout povolení ochranné lhùty do 15 dnù od doruèení 
návrhu na prohlá�ení konkursu soudem, jestli�e tento návrh podal vìøitel nebo 
jiná osoba ne� dlu�ník. 
  
 (2) Návrh na povolení ochranné lhùty musí kromì obecných nále�itostí 
podání obsahovat i údaje týkající se dlu�níka, které se zapisují do obchodního 
rejstøíku, seznam nemovitostí dlu�níka vèetnì zástavních a podzástavních práv na 
nich váznoucích, seznam vìøitelù s uvedením vý�e jejich pohledávek, seznam 
majetku a závazkù dlu�níka s termíny splatnosti závazkù ne star�í ne� tøi mìsíce 
a urèitý návrh na uspoøádání právních pomìrù dlu�níka a na opatøení ohlednì jeho 
podniku bìhem ochranné lhùty; podnikatelé pøedlo�í rovnì� poslední úèetní 
závìrku. 
  
§ 5b 
  
 (1) Ochrannou lhùtu lze povolit, jestli�e  
a) návrh je pøi zachování postupu soudu podle § 43 obèanského soudního øádu 
podán vèas, oprávnìnou osobou a obsahuje pøedepsané nále�itosti, 
  
b) návrh se netýká právnické osoby, která je v likvidaci, 
  
c) návrh se týká podnikatele, který zamìstnává alespoò 50 osob v pracovním 
pomìru, 
  
d) nejde o opìtovný návrh na povolení ochranné lhùty v tém�e øízení. 
  
 (2) Soud ochrannou lhùtu povolí, jestli�e jsou splnìny podmínky uvedené v 
odstavci 1 a jestli�e údaje návrhu jsou dolo�eny natolik, �e odùvodòují mo�nost 
uspokojivého øe�ení dlu�níkových majetkových pomìrù v rámci ochranné lhùty; 
jinak návrh na povolení ochranné lhùty zamítne. Proti rozhodnutí soudu o 
ochranné lhùtì není odvolání pøípustné. 
  
 (3) Usnesení o povolení ochranné lhùty doruèí soud dlu�níku a vìøitelùm 
uvedeným v návrhu. Za�le je také soudu, který vede obchodní rejstøík, v nìm� je 
dlu�ník zapsán, a katastrálním úøadùm, které evidují dlu�níkovy nemovitosti; je-
li dlu�níkem státní podnik nebo jiná státní organizace, popøípadì organizace 
zalo�ená nebo zøízená obcí, soud za�le usnesení o povolení ochranné lhùty tìm, 
kteøí jsou zakladateli nebo zøizovateli dlu�níka podle zvlá�tních pøedpisù. 
Kromì toho je vyvìsí na úøední desce soudu tého� dne, kdy bylo vydáno, a 
zveøejní je v Obchodním vìstníku. 
  
 (4) Vìøitelé uvedení v návrhu na ochrannou lhùtu a dal�í vìøitelé, kteøí 
se k øízení pøihlásili v prùbìhu ochranné lhùty, mají postavení konkursních 
vìøitelù (§ 7); dojde-li k prohlá�ení konkursu, je tøeba jim usnesení o tom 
doruèit. 
  
 (5) Souèasnì s povolením ochranné lhùty svolá soud schùzi vìøitelù (§ 10), 
popøípadì ustanoví vìøitelùm opatrovníka (§ 11a). Schùze vìøitelù zvolí 
vìøitelský výbor. Závady v doruèení nìkomu z vìøitelù pøi svolávání schùze 



 

 

nebrání platnosti volby, jestli�e usnesení soudu o svolání vìøitelù bylo 
vyvì�eno na úøední desce soudu a zveøejnìno v Obchodním vìstníku. 
  
§ 5c 
  
 Ochranná lhùta trvá tøi mìsíce a zaèíná bì�et dnem, kdy usnesení o jejím 
povolení bylo vyvì�eno na úøední desce soudu. Na návrh dlu�níka podaný v prùbìhu 
ochranné lhùty ji mù�e soud prodlou�it nejdéle o dal�í tøi mìsíce, jestli�e s 
tím souhlasí vìøitelský výbor. 
  
§ 5d 
  
 Po dobu trvání ochranné lhùty  
a) soud se v øízení omezí jen na procesní úkony potøebné z hlediska prùbìhu 
ochranné lhùty, 
  
b) vìøitelé nemohou vùèi dlu�níkovi vymáhat uspokojení svých pohledávek výkonem 
rozhodnutí s výjimkou pohledávek z pracovního pomìru a s výjimkou pohledávek z 
titulu daní, poplatkù, cel a pojistného na sociální a zdravotní poji�tìní; ji� 
zahájená øízení se pøeru�ují, 
  
c) soud mù�e rozhodnout na návrh vìøitelského výboru nebo opatrovníka, aby 
nìkteré právní úkony dlu�ník neèinil vùbec nebo jen po pøedchozím souhlasu 
vìøitelského výboru nebo opatrovníka vìøitelù; právní úkony uskuteènìné v 
rozporu s tímto rozhodnutím soudu jsou vùèi vìøitelùm neúèinné, 
  
d) dlu�níkem provedené právní úkony, kterými by byly zkracovány zájmy vìøitelù 
na uspokojení jejich pohledávek, jsou vùèi vìøitelùm neúèinné, 
  
e) dlu�ník je povinen soustavnì usilovat o pøekonání úpadku a informovat 
vìøitelský výbor, popøípadì opatrovníka o pøijatých opatøeních, a v pøípadì 
potøeby si vy�ádat jejich souèinnost. 
  
§ 5e 
  
 (1) Ochranná lhùta skonèí uplynutím doby, zastavením konkursního øízení, 
prohlá�ením konkursu nebo povolením vyrovnání. 
  
 (2) Skonèením ochranné lhùty zanikají její úèinky podle § 5d; jestli�e 
v�ak ochranná lhùta skonèí uplynutím doby, zùstávají zachovány úèinky uvedené v 
§ 5d písm. b) a� d), a to a� do prohlá�ení konkursu, pokud soud nerozhodne o 
jejich døívìj�ím zániku. 
  
§ 5f 
zru�en 
  
§ 6 
Konkursní podstata 
 
 (1) Majetek podléhající konkursu tvoøí konkursní podstatu (dále jen 
"podstata"). 
  
 (2) Konkurs se týká majetku, který patøil dlu�níkovi v den prohlá�ení 
konkursu a kterého nabyl za konkursu; tímto majetkem se rozumí také mzda nebo 
jiné podobné pøíjmy. Do podstaty nenále�í majetek, jeho� se nemù�e týkat výkon 
rozhodnutí; majetek slou�ící podnikatelské èinnosti z podstaty vylouèen není. 
  



 

 

 (3) Za podmínek stanovených tímto zákonem patøí do podstaty také majetek 
jiných osob, zejména tìch, které jej nabyly na základì neúèinných právních úkonù 
dlu�níka. 
  
§ 7 
Úèastníci konkursu 
 
 Úèastníky konkursu jsou vìøitelé, kteøí uplatòují nároky (dále jen 
"konkursní vìøitelé") a dlu�ník. 
  
Správce podstaty 
  
§ 8 
  
 (1) Správce podstaty (dále jen "správce") se zásadnì vybírá ze seznamu 
správcù, který vede soud pøíslu�ný k øízení. Do seznamu správcù lze zapsat jen 
bezúhonnou fyzickou osobu, která je plnì zpùsobilá k právním úkonùm, má 
pøimìøenou odbornou zpùsobilost a se zápisem souhlasí, nebo veøejnou obchodní 
spoleènost, která bude èinnost správce vykonávat prostøednictvím svých 
spoleèníkù, o nich� proká�e, �e splòují podmínky pro zapsání do seznamu. Veøejná 
obchodní spoleènost, ustavená správcem, oznámí soudu neprodlenì, kdo ze 
spoleèníkù bude jejím jménem funkci správce vykonávat. Správcem mù�e soud 
ustavit pouze ve vìci nepodjatou osobu. Osoba zapsaná do seznamu mù�e své 
ustavení správcem odmítnout, jen jsou-li pro to dùle�ité dùvody. Výjimeènì mù�e 
soud ustavit správcem i osobu do seznamu správcù nezapsanou, pokud splòuje 
podmínky pro zapsání do seznamu a s ustavením souhlasí. 
  
 (2) Správce je povinen pøi výkonu funkce postupovat s odbornou péèí a 
odpovídá za �kodu vzniklou poru�ením povinností, které mu ukládá zákon nebo mu 
ulo�í soud. Je-li správcem ustavena veøejná obchodní spoleènost, odpovídají za 
�kodu zpùsobenou v souvislosti s výkonem funkce správce její spoleèníci spoleènì 
a nerozdílnì. Správce je povinen uzavøít smlouvu o poji�tìní odpovìdnosti za 
�kodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce. 
  
 (3) Správce má nárok na odmìnu a na náhradu hotových výdajù. Do náhrady 
hotových výdajù se zahrnují i náklady na péèi o spisovnu a archiv úpadce. Dohody 
správce uzavøené s úèastníky øízení o jiné odmìnì nebo náhradì jsou neplatné. 
Vyúètování odmìny a nákladù provede správce v koneèné zprávì, a není-li jí, pøi 
zru�ení konkursu; pøedtím mu soud mù�e povolit zálohy. Soud mù�e podle okolností 
pøípadu konkursní odmìnu stanovenou podle zvlá�tního pøedpisu pøimìøenì zvý�it 
nebo sní�it. Vìøitelé jsou se souhlasem soudu oprávnìni na základì rozhodnutí 
vìøitelského výboru poskytnout správci zálohu k úhradì jeho výdajù, a to i 
opìtovnì; pøi poskytnutí zálohy mù�e být urèen úèel, na nìj� má být vynalo�ena, 
a podmínky jejího vyúètování. Èinnosti, k nim� je správce povinen, mù�e správce 
zadat tøetím osobám na úèet podstaty jen se souhlasem vìøitelského výboru. 
  
 (4) Neplní-li správce øádnì své povinnosti, mù�e mu soud ulo�it poøádkovou 
pokutu a� do vý�e 100 000 Kè. 
  
 (5) Vìøitelé se mohou usnést na návrhu, aby byl správce zpro�tìn funkce a 
ustaven správce nový. Soud mù�e takový návrh zamítnout jen tehdy, má-li o zmìnì 
v osobì správce záva�né pochybnosti. 
  
 (6) Z dùle�itých dùvodù mù�e soud na návrh nìkterého z úèastníkù nebo 
správce anebo i bez návrhu zprostit správce funkce. Zprostí-li soud správce jeho 
funkce, ustaví nového správce. Zpro�tìním funkce nezaniká správcova odpovìdnost 



 

 

podle odstavce 2 za dobu výkonu funkce. Správce, který byl funkce zpro�tìn, je 
povinen øádnì informovat nového správce a dát mu k dispozici v�echny doklady. 
  
 (7) Pro doruèení a zveøejnìní usnesení o ustavení nového správce platí 
obdobnì ustanovení o doruèení a zveøejnìní usnesení o prohlá�ení konkursu (§ 13 
odst. 4 a 5). 
  
 (8) Správce je povinen zachovávat mlèenlivost o skuteènostech, které jsou 
zvlá�tními zákony urèeny k utajení, pokud se o nich dozvìdìl pøi výkonu své 
funkce, a to i po jejím skonèení; této mlèenlivosti jej mù�e zprostit ten, v 
jeho� zájmu tuto mlèenlivost má, nebo soud. 
  
§ 9 
  
 (1) Jestli�e to vy�aduje rozsah správy, mù�e soud ustavit pro pomoc 
správci zvlá�tního správce pro urèitý obor správy. Zvlá�tní správce má práva, 
povinnosti a odpovìdnost správce v mezích své pùsobnosti. 
  
 (2) Jestli�e je to úèelné, mù�e soud ustavit správci zástupce pro pøípad, 
�e by ze záva�ných dùvodù nemohl pøechodnì svou funkci vykonávat. 
  
 (3) Pro ustavení do funkce, odmìòování a zpro��ování funkce zvlá�tních 
správcù a zástupce správce platí ustanovení o správci. 
  
Pøedbì�ný správce 
  
§ 9a 
  
 (1) Nasvìdèují-li okolnosti, �e je dlu�ník v úpadku, a je-li to potøebné 
pro zji�tìní nebo zaji�tìní dlu�níkova majetku, mù�e soud po zahájení 
konkursního øízení ustavit pøedbì�ného správce. Návrh na ustavení pøedbì�ného 
správce mù�e podat úøad práce, v jeho� obvodu je sídlo nebo bydli�tì dlu�níka. 
  
 (2) Usnesení o ustavení pøedbì�ného správce se doruèí a zveøejní obdobnì 
jako usnesení o prohlá�ení konkursu (§ 13 odst. 4 a 5). Pøedbì�nému správci se 
usnesení doruèí do vlastních rukou; usnesení je vykonatelné doruèením 
pøedbì�nému správci. 
  
§ 9b 
  
 (1) Pøedbì�ný správce plní povinnosti, které mu ukládá zákon nebo mu ulo�í 
soud. Povinností pøedbì�ného správce je zejména zji�tìní a zaji�tìní dlu�níkova 
majetku a pøezkoumání dlu�níkova úèetnictví. Pøedbì�ný správce je oprávnìn 
po�ádat pøíslu�ný daòový orgán o provedení daòové kontroly u dlu�níka. 
  
 (2) Zjistí-li soud, �e pominuly dùvody, které vedly k ustavení pøedbì�ného 
správce, zprostí i bez návrhu pøedbì�ného správce funkce; jinak vykonává 
pøedbì�ný správce svoji funkci a� do dne, kdy nastanou úèinky prohlá�ení 
konkursu, nebo do vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlá�ení konkursu 
nebo do vydání rozhodnutí o zastavení øízení. Soud zároveò v tìchto rozhodnutích 
rozhodne o úhradì hotových výdajù a odmìnì pøedbì�ného správce, kterou mu 
vyplatí ze zálohy na náklady konkursu; nevyplacený zbytek zálohy soud vrátí 
navrhovatelùm v pomìru, v jakém ji zaplatili. Pokud soud konkurs prohlásí, mají 
navrhovatelé, kteøí zaplatili zálohu na náklady konkursu, právo na vrácení èásti 
zálohy, která byla vyplacená pøedbì�nému správci, z dlu�níkova majetku; tyto 
nároky jsou pohledávkami za podstatou podle § 31 odst. 2. 
  



 

 

 (3) Ustanovení § 8 odst. 8, § 9d, 9e, 9f, § 17 odst. 1 a § 18 odst. 1 se 
vztahují i na pøedbì�ného správce; ostatní ustanovení o správci se vztahují na 
pøedbì�ného správce pøimìøenì, nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
§ 9c 
  
 Dlu�ník mù�e nakládat s majetkem jen se souhlasem pøedbì�ného správce, 
jinak je jeho právní úkon neúèinný. 
  
Souèinnost poskytovaná správci 
 
§ 9d 
  
 (1) Orgány veøejné správy, zejména finanèní úøady, katastrální úøady, 
orgány evidující motorová vozidla a jiné orgány státní správy, jako� i notáøi, 
centrální depozitáø a jiné osoby oprávnìné k vedení evidence investièních 
nástrojù, banky, provozovatelé telekomunikaèních slu�eb, po�ta a jiné osoby, 
které se zabývají pøepravou zásilek, poji��ovny, vydavatelé tisku a dopravci 
jsou povinni poskytnout správci na jeho písemnou �ádost souèinnost dále uvedeným 
zpùsobem. 
  
 (2) Souèinnost podle odstavce 1 spoèívá v tom, �e orgány a osoby v nìm 
uvedené poskytují správci údaje o majetku dlu�níka (úpadce) a nìkteré dal�í 
údaje, které jsou nutné pro výkon správy, a to ve stejném rozsahu, v jakém by je 
poskytly pøímo dlu�níku (úpadci). Povinnost tìchto orgánù a osob poskytnout 
správci souèinnost podle jiných ustanovení zákona, pøípadnì podle ustanovení 
zvlá�tního právního pøedpisu 1) tím není dotèena. 
  
 (3) Souèinnost podle odstavce 1 spoèívá také v tom, �e orgány a osoby v 
nìm uvedené, které mají u sebe listiny nebo jiné vìci, které mohou slou�it ke 
zji�tìní dlu�níkova (úpadcova) majetku, jsou povinny je bez zbyteèného odkladu 
vydat nebo zapùjèit správci. 
  
 (4) Podle pøedchozích odstavcù zejména jsou  
a) banky povinny sdìlit správci èísla dlu�níkových (úpadcových) úètù a 
informovat jej o stavech tìchto úètù a pohybech; jsou té� povinny informovat 
správce a podat informace o dlu�níkových (úpadcových) úschovách a vkladních 
kní�kách, 
  
b) po�ta a jiné osoby, které se zabývají pøepravou zásilek, povinny informovat 
správce o dlu�níkových (úpadcových) doruèovacích místech, rozsahu a povaze 
doruèovaných zásilek a úhrnu penì�ních prostøedkù, které dlu�ník (úpadce) 
pøijímá jejich prostøednictvím, 
  
c) provozovatelé telekomunikaèních slu�eb povinni oznámit správci údaje o 
dlu�níkových (úpadcových) telefonních, dálnopisných, telefaxových a jiných 
elektronických stanicích a adresách, které nejsou uvedeny v dostupných 
seznamech, 
  
d) poji��ovny povinny sdìlit správci údaje o dlu�níkových (úpadcových) 
pojistných smlouvách a pojistných plnìních, 
  
e) vydavatelé tisku povinni sdìlit správci údaje o inzerci, která se týká 
dlu�níkova (úpadcova) majetku, 
  
f) dopravci povinni sdìlit správci údaje o pøepravovaném dlu�níkovì (úpadcovì) 
nákladu a jeho pøíjemci. 



 

 

  
 (5) Na �ádost orgánù a osob, od nich� vy�aduje souèinnost, je správce 
povinen dolo�it, �e byl ustaven správcem. 
  
§ 9e 
  
 Tøetí osoby jsou povinny poskytnout správci souèinnost podle § 9d bez 
zbyteèného odkladu; nesplní-li tuto povinnost, odpovídají vìøitelùm za �kodu, 
která tím vìøitelùm vznikne. 
  
§ 9f 
  
 Správce prokazuje své oprávnìní po�ádat tøetí osoby o potøebnou souèinnost 
podle § 9d rozhodnutím soudu, kterým byl do funkce správce ustaven. 
  
Schùze konkursních vìøitelù a vìøitelský výbor 
 
§ 10 
  
 (1) Soud svolává schùzi konkursních vìøitelù, je-li toho tøeba pro 
zji�tìní jejich stanovisek potøebných pro dal�í vedení konkursu, a øídí její 
jednání; na návrh správce nebo vìøitelského výboru ji svolává v�dy. Schùze 
konkursních vìøitelù musí být oznámena vhodným zpùsobem s uvedením dne a 
pøedmìtu jednání. 
  
 (2) K platnosti usnesení a k volbám vìøitelského výboru je tøeba prosté 
vìt�iny hlasù na schùzi pøítomných nebo øádnì zastoupených konkursních vìøitelù 
poèítané podle vý�e jejich pohledávek. 
  
 (3) Hlasovat mohou jen konkursní vìøitelé, jejich� pohledávka byla 
zji�tìna. Soud rozhodne, zda mohou hlasovat také konkursní vìøitelé, jejich� 
pohledávka nebyla je�tì zji�tìna, je sporná, popøípadì je podmínìná. 
  
§ 11 
  
 (1) Pokud poèet konkursních vìøitelù pøesahuje 50, jsou povinni ustavit 
vìøitelský výbor. Pøi ni��ím poètu konkursních vìøitelù mohou konkursní vìøitelé 
zvolit namísto vìøitelského výboru svého zástupce; ustanovení o oprávnìních a 
povinnostech vìøitelského výboru platí pro tohoto zástupce obdobnì. 
  
 (2) Vìøitelský výbor má nejménì tøi a nejvý�e devìt èlenù; o poètu èlenù 
rozhoduje schùze konkursních vìøitelù. Ka�dý èlen vìøitelského výboru má svého 
náhradníka. 
  
 (3) Èleny vìøitelského výboru a jejich náhradníky mohou být jen konkursní 
vìøitelé s výjimkou osob uvedených v § 67b; pokud je èlenem nebo náhradníkem 
právnická osoba, oznámí soudu, kdo za ni bude ve vìøitelském výboru jednat. 
  
 (4) Èleny vìøitelského výboru a jejich náhradníky volí schùze konkursních 
vìøitelù a potvrzuje soud. Z dùle�itých dùvodù mù�e soud na návrh nìkterého z 
konkursních vìøitelù nebo správce anebo i bez návrhu odvolat vìøitelský výbor 
nebo nìkterého z jeho èlenù. Jestli�e soud vìøitelský výbor nebo nìkterého z 
jeho èlenù odvolá nebo nemù�e-li èlen svou funkci vykonávat nebo se jí vzdá 
anebo se nemù�e jednání vìøitelského výboru zúèastnit, nastupuje místo nìho 
náhradník; soud mù�e té� naøídit doplòující volbu nebo mù�e jmenovat nový 
vìøitelský výbor nebo nového jeho èlena. 
  



 

 

 (5) Vìøitelský výbor volí ze svého støedu pøedsedu a místopøedsedu, 
dohlí�í na èinnost správce, prùbì�nì schvaluje vý�i a správnost hotových výdajù 
správce a nákladù spojených s udr�ováním a správou podstaty a plní úkoly 
stanovené tímto zákonem nebo ulo�ené mu soudem. Je oprávnìn podávat soudu návrhy 
týkající se prùbìhu øízení. 
  
 (6) Vìøitelský výbor se schází z vlastní iniciativy anebo jej svolá soud 
nebo správce. Rozhoduje vìt�inou hlasù svých èlenù; nepøítomné èleny zastupují 
náhradníci. 
  
 (7) Vìøitelský výbor je povinen chránit spoleèný zájem konkursních 
vìøitelù; èlenové a náhradníci vìøitelského výboru jsou povinni pøi výkonu své 
funkce postupovat s odbornou péèí a odpovídají za �kodu vzniklou poru�ením 
povinností, které jim ukládá zákon nebo jim ulo�í soud. 
  
 (8) Èlenové a náhradníci vìøitelského výboru mají nárok na náhradu nutných 
výdajù spojených s výkonem funkce a na pøimìøenou odmìnu, její� vý�i urèí soud; 
tyto nároky jsou pohledávkami za podstatou podle § 31 odst. 2. 
  
§ 11a 
  
 Dokud není ustaven vìøitelský výbor nebo zástupce vìøitelù, vykonává 
pùsobnost vìøitelského výboru schùze vìøitelù. 
  
§ 12 
Dohled soudu 
 
 (1) Soud je oprávnìn vy�ádat si od správce zprávu a vysvìtlení, nahlí�et 
do jeho úètù a konat potøebná �etøení. Mù�e správci ulo�it, aby si vy�ádal na 
urèité otázky názor vìøitelského výboru nebo mu mù�e dát pokyny sám. 
  
 (2) Pøi výkonu své dohlédací èinnosti soud rozhoduje o zále�itostech, 
které se týkají prùbìhu konkursu, a èiní opatøení nezbytná k zaji�tìní jeho 
úèelu. 
  
§ 12a 
Prohlá�ení konkursu 
 
 (1) Bude-li k návrhu dlu�níka nebo osob za dlu�níka povinných podat návrh 
na prohlá�ení konkursu (§ 3) osvìdèeno, �e je dlu�ník v úpadku (§ 1), soud 
konkurs prohlásí do 10 pracovních dnù ode dne doruèení úplného návrhu na 
prohlá�ení konkursu; proti usnesení o prohlá�ení konkursu se nelze odvolat. 
  
 (2) Bude-li k návrhu vìøitele osvìdèeno, �e je dlu�ník v úpadku (§ 1), a 
budou-li splnìny ostatní zákonem stanovené podmínky (§ 1a, § 12a odst. 3 a § 67c 
odst. 1), soud konkurs prohlásí bez zbyteèného odkladu; proti usnesení o 
prohlá�ení konkursu se mù�e odvolat pouze dlu�ník, pokud sám nepøistoupil do 
øízení (§ 4 odst. 4). 
  
 (3) Konkurs nelze prohlásit  
a) na majetek politické strany nebo politického hnutí v dobì ode dne vyhlá�ení 
celostátních voleb do Poslanecké snìmovny, Senátu, zastupitelstev mìst a obcí 
nebo zastupitelstev vy��ích územních samosprávných celkù do desátého dne po 
posledním dni tìchto voleb, 
  
b) po dobu nucené správy podle zvlá�tních pøedpisù, leda�e prohlá�ení konkursu 
navrhl nucený správce, 



 

 

  
c) po dobu ochranné lhùty, leda�e by bylo zji�tìno, �e v návrhu na její povolení 
dlu�ník uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje. 
  
 (4) Je-li zøejmé, �e majetek dlu�níka nebude postaèovat k úhradì nákladù 
konkursu, soud návrh na prohlá�ení konkursu zamítne pro nedostatek majetku; 
pøitom je soud oprávnìn uèinit si úsudek o prodejnosti majetku dlu�níka nebo o 
dobytnosti jeho pohledávek. Soud zároveò podá návrh na výmaz dlu�níka z 
obchodního rejstøíku. 
  
 (5) Proti usnesení o zamítnutí návrhu na prohlá�ení konkursu se mù�e 
odvolat pouze navrhovatel a navrhovatelé, kteøí pøistoupili k øízení. Proti 
usnesení o zamítnutí návrhu na prohlá�ení konkursu pro nedostatek majetku se 
mù�e odvolat i vìøitel, který dolo�í, �e má za dlu�níkem pohledávku. 
  
§ 13 
nadpis vypu�tìn 
 
 (1) V usnesení o prohlá�ení konkursu musí být ustaven správce konkursní 
podstaty; jestli�e soud ustavil v øízení pøedbì�ného správce, ustaví jej za 
správce. 
  
 (2) Usnesení o prohlá�ení konkursu obsahuje  
a) jméno a bydli�tì (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikaèní èíslo) 
úpadce, popøípadì dal�í údaje potøebné k identifikaci úpadce, 
  
b) jméno a bydli�tì (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikaèní èíslo) 
správce konkursní podstaty, 
  
c) výzvu, aby vìøitelé ve lhùtì stanovené soudem pøihlásili u soudu v�echny své 
pohledávky; tato lhùta nesmí být krat�í tøiceti dnù a del�í tøí mìsícù, 
  
d) výzvu, aby osoby, které mají závazky vùèi úpadci, ji� plnìní neposkytovaly 
úpadci, ale správci konkursní podstaty. 
  
 (3) Ve výzvì podle odstavce 2 písm. c) musí být vìøitelé vyzváni, aby 
neprodlenì sdìlili, jaká zaji��ovací práva uplatní na úpadcových vìcech, právech 
nebo pohledávkách; pøitom je tøeba oznaèit pøedmìt, u nìho� se nárokuje 
zaji��ovací právo, druh a dùvod pro vznik zaji��ovacího práva, a zaji��ovanou 
pohledávku. 
  
 (4) Usnesení o prohlá�ení konkursu se doruèí úèastníkùm øízení; dále se 
doruèí správci, osobám uvedeným v § 3 odst. 2, známým vìøitelùm úpadce, jako� i 
pøíslu�ným daòovým orgánùm a úøadùm práce. Úpadci se usnesení doruèí do 
vlastních rukou. 
  
 (5) Usnesení se vyvìsí toho dne, kdy bylo vydáno, v úplném znìní nebo ve 
vhodném zkráceném znìní na úøední desce soudu a dále na úøední desce okresního 
soudu, v jeho� obvodu je dlu�níkùv podnik nebo jeho bydli�tì, jsou-li mimo sídlo 
soudu. Výpis z usnesení soud zveøejní té� zpùsobem stanoveným zvlá�tním 
pøedpisem nebo jiným vhodným zpùsobem. Je-li dlu�ník zapsán v obchodním nebo 
jiném rejstøíku, oznámí soud prohlá�ení konkursu orgánu, který rejstøík vede a 
který toto prohlá�ení zapí�e; oznámení soudu se pova�uje za návrh na zahájení 
øízení o zmìnì zápisu. Soud dále oznámí prohlá�ení konkursu katastrálním úøadùm, 
které evidují nemovitosti, o nich� je mu známo, �e patøí dlu�níkovi. 
  



 

 

 (6) Úèinky prohlá�ení konkursu nastanou vyvì�ením usnesení na úøední desce 
soudu, který konkurs prohlásil. Tímto okam�ikem se dlu�ník stává úpadcem. 
  
 (7) Obdobnì podle odstavcù 4 a 5 se postupuje, jestli�e byl návrh na 
prohlá�ení konkursu zamítnut podle § 12a odst. 4. 
  
 (8) Je-li dlu�ník úèastníkem platebního systému uvedeného v seznamu Èeské 
národní banky podle zvlá�tního právního pøedpisu, soud souèasnì s vyvì�ením 
usnesení podle odstavce 5 oznámí prohlá�ení konkursu té� Èeské národní bance; 
usnesení o prohlá�ení konkursu se Èeské národní bance doruèí bez zbyteèného 
odkladu. 
  
 (9) Je-li dlu�ník úèastníkem vypoøádacího systému uvedeného v seznamu 
Komise pro cenné papíry, 1f) soud souèasnì s vyvì�ením usnesení o prohlá�ení 
konkursu oznámí prohlá�ení konkursu Komisi pro cenné papíry; usnesení o 
prohlá�ení konkursu se Komisi pro cenné papíry doruèí neprodlenì. 
  
§ 13a 
  
 (1) Jestli�e je prohlá�en konkurs ohlednì právnické osoby v likvidaci, 
likvidace se po dobu jeho trvání pøeru�uje. Likvidátor po tuto dobu vykonává 
svou pùsobnost pouze v rozsahu, v jakém nepøe�la na správce; do pùsobnosti 
likvidátora nále�í rovnì� souèinnost se správcem. Za tuto èinnost má nárok na 
náhradu nutných nákladù a na pøimìøenou odmìnu, kterou urèí správce se souhlasem 
soudu. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se pøimìøenì pou�ije pro právnické osoby v 
nucené správì a pro postavení a èinnost nuceného správce. Pokud nucená správa 
prohlá�ením konkursu konèí, poskytuje nucený správce souèinnost správci do 
prvního pøezkumného jednání. 
  
§ 13b 
  
 (1) Byl-li prohlá�en konkurs po naøízení výkonu rozhodnutí prodejem 
podniku úpadce nebo po vydání exekuèního pøíkazu k prodeji podniku úpadce, 
správce podniku po dobu trvání konkursu nevykonává svou funkci. 
  
 (2) Správce podniku je povinen odevzdat správci v�echny doklady týkající 
se podniku, které má k dispozici, a výsledky své èinnosti vykonané v souvislosti 
se zji��ováním ceny podniku a na po�ádání mu poskytnout potøebnou souèinnost. Za 
poskytnutou souèinnost má správce podniku nárok na náhradu nutných nákladù a na 
pøimìøenou odmìnu, kterou urèí správce se souhlasem soudu. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 se nepou�ije, byl-li správce podniku ustaven 
správcem konkursní podstaty tého� dlu�níka. 
  
§ 14 
Úèinky prohlá�ení konkursu 
 
 (1) Prohlá�ení konkursu má tyto úèinky:  
a) oprávnìní nakládat s majetkem podstaty pøechází na správce. Právní úkony 
úpadce, týkající se tohoto majetku, jsou vùèi konkursním vìøitelùm neúèinné. 
Osoba, která uzavøela s úpadcem smlouvu, mù�e od ní odstoupit, leda�e v dobì 
jejího uzavøení vìdìla o prohlá�ení konkursu, 
  
b) úpadce mù�e odmítnout pøijetí daru nebo odmítnout dìdictví jen se souhlasem 
správce, 



 

 

  
c) øízení o nárocích, které se týkají majetku patøícího do konkursní podstaty 
nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku, jejich� úèastníkem je úpadce, 
se pøeru�ují, leda�e jde o trestní øízení (v nìm� v�ak nelze rozhodnout o 
náhradì �kody), o øízení o vý�ivném nezletilých dìtí, o øízení o výkon 
rozhodnutí; s výjimkou øízení o pohledávkách, které je tøeba pøihlásit v 
konkursu (§ 20), lze v øízení pokraèovat na návrh správce, popøípadì ostatních 
úèastníkù øízení a správce se stává úèastníkem øízení místo úpadce, 
  
d) øízení o nárocích, které se týkají majetku patøícího do podstaty nebo které 
mají být uspokojeny z tohoto majetku, mohou být zahájena jen na návrh správce 
nebo proti správci; jde-li o pohledávky, které je tøeba pøihlásit v konkursu (§ 
20 odst. 1), mù�e být øízení, s výjimkou øízení o výkon rozhodnutí, zahájeno jen 
za podmínek uvedených v § 23 a 24, 
  
e) nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) postihující majetek patøící do 
podstaty a k tomuto majetku nelze ani nabýt právo na oddìlené uspokojení (§ 28), 
  
f) zanikají práva na oddìlené uspokojení (§ 28), která se týkají majetku 
patøícího do podstaty a vìøitelé je získali v posledních dvou mìsících pøed 
podáním návrhu na prohlá�ení konkursu anebo po podání tohoto návrhu; byly-li 
v�ak vìci, práva nebo pohledávky v této dobì také zpenì�eny, patøí do podstaty 
získaný výtì�ek, 
  
g) nesplatné pohledávky úpadce a jeho závazky, které mají být uspokojeny z 
podstaty, pova�ují se v konkursu za splatné; jakékoli pohledávky nebo závazky, 
které mají být zahrnuty do závìreèného vyrovnání ziskù a ztrát, pøedpokládaného 
ve smlouvì o závìreèném vyrovnání 1g) se pova�ují za splatné pouze v rozsahu 
èisté vý�e závazkù a pohledávek stran, 
  
h) zanikají úpadcovy pøíkazy, plné moci vèetnì prokury a dosud nepøijaté návrhy 
na uzavøení smlouvy, jestli�e se týkají majetku patøícího do podstaty; plné moci 
udìlené dlu�níkem pro konkursní øízení zanikají a� dnem právní moci usnesení o 
prohlá�ení konkursu, 
  
i) zapoètení na majetek patøící do podstaty není pøípustné; zapoètením není 
závìreèné vyrovnání ziskù a ztrát, 
  
j) zanikají vìcná bøemena zatì�ující majetek patøící do podstaty, která vznikla 
za nápadnì nevýhodných podmínek v posledních dvou mìsících pøed podáním návrhu 
na prohlá�ení konkursu anebo po podání tohoto návrhu, 
  
k) zaniká spoleèné jmìní úpadce a jeho man�ela, pøièem� ta jeho èást, s ní� 
úpadce podnikal, spadá v�dy do podstaty; byl-li vznik spoleèného jmìní úpadce a 
jeho man�ela vyhrazen ke dni zániku man�elství, má prohlá�ení konkursu stejné 
majetkoprávní úèinky jako zánik man�elství, 
  
l) staví se lhùta stanovená zvlá�tním pøedpisem 1c) pro vypoøádání zaniklého 
spoleèného jmìní man�elù, 
  
m) k úèinnosti smlouvy o fúzi nebo k pøevodu jmìní na spoleèníka úpadce, která 
nenabyla úèinnosti pøed prohlá�ením konkursu, je tøeba souhlasu konkursních 
vìøitelù. 
  
 (2) Prohlá�ením konkursu nejsou dotèena práva na zaji�tìní, která úpadce 
poskytl  
a) Èeské národní bance, 



 

 

  
b) centrálním bankám ostatních èlenských státù Evropské unie a dal�ích státù, 
tvoøících Evropský hospodáøský prostor, a Evropské centrální bance 
 vèetnì mo�nosti realizace tohoto zaji�tìní. 
  
 (3) Jestli�e smlouva o vzájemném plnìní nebyla je�tì v dobì prohlá�ení 
konkursu splnìna ani úpadcem, ani druhým úèastníkem smlouvy, anebo byla splnìna 
jen èásteènì, ka�dá smluvní strana mù�e od smlouvy odstoupit; od smlouvy o koupi 
najaté vìci uzavøené úpadcem jako nájemcem nemù�e pronajímatel odstoupit, leda�e 
úpadce øádnì neplní své závazky z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy o 
závìreèném vyrovnání se nedotýká ustanovení o závìreèném vyrovnání ziskù a 
ztrát, obsa�eného v takové smlouvì o závìreèném vyrovnání. 
  
 (4) Správce je oprávnìn vypovìdìt nájemní nebo podnájemní smlouvu a 
smlouvu o výpùjèce uzavøenou úpadcem ve lhùtì stanovené zákonem nebo smlouvou, a 
to i v pøípadì, �e byla sjednána na dobu urèitou; výpovìdní lhùta v�ak nesmí být 
del�í ne� 3 mìsíce; ustanovení § 711 obèanského zákoníku tím není dotèeno. 
Nájemné nebo jinou úhradu zaplacenou pøedem je tøeba pøihlásit podle § 20. 
  
 (5) Postupují-li osoby uvedené v § 9d v rozporu s úèinky prohlá�ení 
konkursu uvedenými v odstavci 1 písm. a) a e), musí vydat do podstaty u�lé 
plnìní; domáhat se toho mù�e správce i kterýkoliv z konkursních vìøitelù. 
  
 (6) Prohlá�ení konkursu nemá vliv na závìreèné vyrovnání ziskù a ztrát. 
  
§ 14a 
  
 (1) Prohlá�ením konkursu pøechází na správce oprávnìní vykonávat práva a 
plnit povinnosti, které podle zákona a jiných právních pøedpisù jinak pøíslu�í 
úpadci, jestli�e souvisí s nakládáním s majetkem patøícím do podstaty. Správce 
je zejména oprávnìn a povinen vykonávat akcionáøská práva spojená s akciemi 
zahrnutými do konkursní podstaty, rozhodovat o obchodním tajemství a jiné 
povinnosti mlèenlivosti, vykonávat práva a plnit povinnosti zamìstnavatele, 
rozhodovat o obchodních zále�itostech podniku, èinit za úpadce právní úkony 
potøebné k provozování podniku vèetnì uzavírání smluv o úvìru za úèelem 
financování vývozu poskytnutého podle zvlá�tního zákona po pøedchozím souhlasu 
vìøitelského výboru, zajistit vedení úèetnictví a plnìní povinností podle 
pøedpisù o daních. Povinnosti ulo�ené úpadci tímto zákonem tím nejsou dotèeny. 
  
 (2) Správce je povinen pøedlo�it soudu koneènou zprávu do 18 mìsícù od 
prohlá�ení konkursu, pokud soud v rozhodnutí o prohlá�ení konkursu nestanovil 
jinou pøimìøenou lhùtu. Lhùtu 18 mìsícù i lhùtu stanovenou soudem mù�e soud 
prodlou�it, odùvodòují-li to okolnosti pøípadu. 
  
§ 14b 
  
 K úèinnosti smlouvy o fúzi úpadce nebo o pøevodu jmìní úpadce na 
spoleèníka, uzavøené po prohlá�ení konkursu, je tøeba souhlasu konkursních 
vìøitelù. 
  
Neúèinnost a odporovatelnost právních úkonù 
 
§ 15 
  
 (1) Jestli�e byl prohlá�en konkurs, jsou vùèi vìøitelùm neúèinné právní 
úkony dlu�níka, provedené v posledních �esti mìsících pøed podáním návrhu na 



 

 

prohlá�ení konkursu anebo po podání tohoto návrhu do prohlá�ení konkursu, 
kterými  
a) se podílí na zalo�ení právnické osoby anebo ji sám zakládá, 
  
b) nabývá majetkovou úèast v obchodní spoleènosti èi dru�stvu, popøípadì na 
podnikání jiné osoby, 
  
c) pøevádí vìci, práva a jiné majetkové hodnoty ze svého majetku na jiné osoby 
bezplatnì nebo za nápadnì nevýhodných podmínek s výjimkou pøimìøeného daru 
osobám blízkým k obvyklým pøíle�itostem, 
  
d) na sebe pøejímá svému majetku nepøimìøené závazky, 
  
e) odmítá dìdictví nebo dar, ani� k tomu mìl záva�ný dùvod, který nespoèívá v 
jeho majetkové situaci, 
  
f) uzavírá smlouvy o nájmu nebo o výpùjèce svého majetku nebo k tomuto majetku 
zøizuje vìcné bøemeno za nápadnì nevýhodných podmínek. 
  
 (2) Plnìní z neúèinných právních úkonù nebo náhrada za nì musí být vydáno 
do podstaty; domáhat se toho mù�e správce i kterýkoli z konkursních vìøitelù. 
  
 (3) Neúèinnost právních úkonù podle odstavce 1 se vztahuje i na dìdice a 
právní nástupce právnické osoby. 
  
 (4) Neúèinnost právních úkonù podle odstavce 1 se nevztahuje na provedení 
závìreèného vyrovnání ziskù a ztrát. 
  
§ 16 
  
 (1) Právo odporovat právním úkonùm za podmínek stanovených v § 42a 
obèanského zákoníku mù�e uplatnit správce podstaty nebo konkursní vìøitel. 
  
 (2) Právo odporovat právním úkonùm lze uplatnit nejen proti osobám, které 
s úpadcem sjednaly odporovatelný právní úkon, nýbr� i proti jejich dìdicùm; 
proti tøetím osobám jen tehdy, jestli�e jim byly známy okolnosti odùvodòující 
odporovatelnost právním úkonùm proti jejich právnímu pøedchùdci. 
  
 (3) Odporovatelným právním úkonem nemù�e být vyrovnána vzájemná pohledávka 
odpùrce proti úpadci. 
  
 (4) V�e, o co byl odporovatelným právním úkonem dlu�níkùv majetek zkrácen, 
musí být vráceno do podstaty, a není-li to mo�né, musí být poskytnuta penì�itá 
náhrada. 
  
 (5) Závìreènému vyrovnání ziskù a ztrát nelze odporovat podle ustanovení 
odstavcù 2 a� 4 ani podle § 42a obèanského zákoníku. 
  
Zji�tìní podstaty 
  
§ 17 
  
 (1) Úpadce je povinen neprodlenì sestavit a odevzdat správci seznam svého 
majetku a závazkù s uvedením svých dlu�níkù, vìøitelù a jejich adres, odevzdat 
správci své úèetnictví i v�echny potøebné doklady a poskytnout mu nutná 
vysvìtlení. Pøedlo�ený seznam majetku a závazkù musí úpadce podepsat a výslovnì 
o nìm prohlásit, �e je správný a úplný. 



 

 

  
 (2) Seznam majetku a závazkù se v�emi nále�itostmi, úèetnictví a v�echny 
potøebné doklady vèetnì nutných vysvìtlení pøedlo�í úpadce správci bez 
zbyteèného odkladu nejpozdìji do 30 dnù od prohlá�ení konkursu. 
  
 (3) Je-li dlu�níkem právnická osoba, má povinnosti podle odstavcù 1 a 2 
zejména její statutární orgán nebo osoby, které jsou jeho èleny, nebo 
likvidátor, pokud je právnická osoba v likvidaci, nebo nucený správce podle 
zvlá�tních pøedpisù; této povinnosti se uvedené osoby nemohou zprostit ani 
tehdy, pokud ze své funkce odstoupí nebo se jí vzdají v posledních dvou mìsících 
pøed podáním návrhu na prohlá�ení konkursu anebo po podání tohoto návrhu. 
  
§ 17a 
  
 (1) Povinnosti ke zji�tìní podstaty musejí být splnìny nejpozdìji do 30 
dnù od prohlá�ení konkursu. Nestane-li se tak, uèiní soud ke splnìní tìchto 
povinností pøimìøená opatøení, zejména naøídí úpadci usnesením doruèeným do 
vlastních rukou, aby tyto povinnosti splnil v dodateènì urèené lhùtì, a pouèí 
jej o následcích, které bude mít jejich nesplnìní nebo uvedení nepravdivých nebo 
hrubì zkreslených údajù v sestaveném seznamu majetku a závazkù úpadce. 1b) 
  
 (2) Pro osoby uvedené v § 17 odst. 3 platí ustanovení odstavce 1 obdobnì. 
Vykonává-li pùsobnost statutárního orgánu úpadce, kterým je právnická osoba (§ 
17 odst. 3), více osob vedle sebe, naøídí soud splnìní povinností ke zji�tìní 
podstaty kterékoliv z nich. Povinnost souèinnosti osob uvedených v § 17 odst. 3 
trvá i poté, co se uvedené osoby vzdaly své funkce. 
  
§ 17b 
  
 (1) Soud mù�e úpadce nebo osoby uvedené v § 17 odst. 3 za úèelem splnìní 
povinností ke zji�tìní podstaty rovnì� pøedvolat k výslechu. Pøedvolání musí 
obsahovat úèel výslechu a pouèení o následcích, které bude mít nesplnìní tìchto 
povinností nebo uvedení nepravdivých nebo hrubì zkreslených údajù v sestaveném 
seznamu majetku a závazkù úpadce. 
  
 (2) Pøedvolání se doruèuje pøedvolanému do vlastních rukou; pøedvolání 
musí být doruèeno nejménì deset dnù pøede dnem konání výslechu. 
  
 (3) Jestli�e se ten, kdo byl k soudu øádnì pøedvolán, nedostaví bez vèasné 
a dùvodné omluvy, bude k soudu pøedveden; o tom musí být pøedvolaný pouèen. 
  
 (4) Ten, komu bylo podle odstavce 1 naøízeno dostavit se k soudu, je 
povinen se dostavit osobnì. 
  
§ 17c 
  
 (1) Pøed zahájením výslechu soud pøedvolaného znovu pouèí o následcích 
nesplnìní povinností ke zji�tìní podstaty. 1d) 
  
 (2) O výslechu soud sepí�e protokol; seznam majetku a závazkù úpadce, 
který pøedlo�í pøedvolaný, tvoøí pøílohu protokolu, jestli�e pøedvolaný 
prohlásí, �e obsahuje úplné a pravdivé údaje, nebo jestli�e tento seznam do 
protokolu doplní. O výslechu pøedvolaného soud vyrozumí správce. 
  
§ 18 
  



 

 

 (1) Soupis podstaty (dále jen "soupis") provede správce podle pokynù soudu 
za pou�ití seznamu pøedlo�eného úpadcem a za souèinnosti vìøitelského výboru. 
  
 (2) Soupis je listinou, která správce opravòuje ke zpenì�ení sepsaného 
majetku. Do soupisu se zapisují i vìci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které 
nenále�ejí úpadci (§ 6 odst. 3), ale mají být zpenì�eny; jejich zapsání do 
soupisu je správce povinen oznámit jejich vlastníku nebo jiné osobì, která s 
nimi nakládá, a jde-li o nemovitosti, i pøíslu�nému katastrálnímu úøadu. Na 
�ádost osoby, která uplatòuje svá práva k vìci, právu nebo jiné majetkové 
hodnotì, vydá správce osvìdèení o tom, zda konkrétní vìc, právo nebo jiná 
majetková hodnota byla nebo nebyla zapsána do soupisu podstaty. 
  
 (3) Jakmile je vìc, právo nebo jiná majetková hodnota zapsána do soupisu, 
mù�e s ní nakládat pouze správce nebo osoba, jí� k tomu dal správce souhlas. 
  
 (4) Kdo má vìc nále�ející do podstaty, je povinen to oznámit správci, 
jakmile se dozví o prohlá�ení konkursu, a musí umo�nit správci, aby vìc mohl 
prohlédnout, ocenit, zapsat do soupisu a zpenì�it; na výzvu správce je povinen 
vìc i vydat; jinak odpovídá za �kodu tím vzniklou. 
  
 (5) Souèástí soupisu je ocenìní provedené úpadcem nebo správcem; po�aduje-
li to vìøitelský výbor, provede se ocenìní znalcem. Ocenìní se provádí podle 
zvlá�tního pøedpisu. 2) 
  
 (6) Nelze-li soupis konkursní podstaty provést pro nedostateènou 
souèinnost úpadce (§ 17), je správce se souhlasem soudu oprávnìn uèinit 
prohlídku obydlí úpadce, pokud je obydlí pou�íváno také pro podnikání; za tím 
úèelem je oprávnìn zjednat si do tohoto obydlí úpadce pøístup. K tomuto úkonu je 
tøeba pøibrat osobu, která není na vìci zúèastnìná. O prohlídce správce sepí�e 
protokol. 
  
 (7) Správce uèiní opatøení, aby v obydlí úpadce, popøípadì na jiném místì, 
kde má úpadce své vìci umístìny, byly sepsány v�echny vìci. Úpadce je povinen 
umo�nit správci pøístup na v�echna místa, kde má své vìci umístìny. Správce 
pøibere k úkonu vhodnou osobu, podle mo�nosti zástupce orgánu obce. O prohlídce 
správce sepí�e protokol. 
  
 (8) Je-li obava, �e by mohlo dojít k odstranìní, po�kození nebo znièení 
movitých vìcí pojatých do soupisu, postará se správce o jejich vhodné zaji�tìní. 
  
§ 18a 
  
 (1) Podnik 3) se do soupisu zapisuje jako soubor; ze soupisu v�ak musí být 
zøejmé, co v�e do tohoto souboru patøí ke dni soupisu. 
  
 (2) Prohlá�ením konkursu nekonèí provozování podniku. Toto provozování 
bude ukonèeno jen tehdy, rozhodne-li tak po vyjádøení vìøitelského výboru soud. 
  
 (3) Po prohlá�ení konkursu do rozhodnutí soudu o ukonèení provozování 
podniku mù�e správce se souhlasem vìøitelského výboru uèinit opatøení potøebná k 
zaji�tìní dal�ího provozování podniku, 3a) a se souhlasem vìøitelského výboru 
uzavøít smlouvy o úvìru za úèelem financování vývozu poskytnutého podle 
zvlá�tního zákona (§ 14a odst. 1); ustanovení zvlá�tních zákonù o podmínkách 
provozování podniku, popøípadì výkonu povolání èi podnikání tím nejsou dotèena. 
  
§ 19 
  



 

 

 (1) Jsou-li pochybnosti, zda vìc, právo nebo jiná majetková hodnota nále�í 
do podstaty, zapí�e se do soupisu podstaty s poznámkou o nárocích uplatnìných 
jinými osobami anebo s poznámkou o jiných dùvodech, které zpochybòují zaøazení 
vìci, práva nebo jiné majetkové hodnoty do soupisu. 
  
 (2) Soud ulo�í tomu, kdo uplatòuje, �e vìc, právo nebo jiná majetková 
hodnota nemìla být do soupisu zaøazena, aby ve lhùtì urèené soudem podal �alobu 
proti správci. V pøípadì, �e �aloba není vèas podána, má se za to, �e vìc, právo 
nebo jiná majetková hodnota je do soupisu pojata oprávnìnì. 
  
 (3) Do uplynutí lhùty k podání �aloby a po dobu do pravomocného skonèení 
øízení o �alobì nesmí správce vìc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu zpenì�it 
ani s ní jinak nakládat, leda�e tím odvrací hrozící �kodu na majetku, který je 
pøedmìtem �aloby. 
  
§ 20 
Pøihlá�ky pohledávek 
 
 (1) Konkursní vìøitelé pøihlásí své pohledávky, a to ve lhùtì stanovené v 
usnesení o prohlá�ení konkursu, i kdy� se o nich vede soudní øízení nebo se 
provádí výkon rozhodnutí. Souèasnì uvedou, zda uplatòují oddìlené uspokojení (§ 
28), jako� i jiné dùvody pro pøednostní poøadí pøi rozvrhu. 
  
 (2) Pøihlá�ky pohledávek se podávají u soudu dvojmo. V pøihlá�ce je tøeba 
zvlá�� uvést dùvod a vý�i ka�dé pøihlá�ené pohledávky. K pøihlá�ce je tøeba 
pøilo�it kopie listin, z nich� jednotlivé pohledávky vyplývají. Jde-li o 
pohledávku v cizí mìnì, je tøeba ji pøepoèítat podle kursu vyhla�ovaného Èeskou 
národní bankou ke dni prohlá�ení konkursu. Jde-li o penì�itou pohledávku 
neurèité vý�e nebo o jiný nepenì�itý nárok, musí být jeho hodnota odhadnuta a 
vyjádøena v penìzích. Jde-li o pohledávku vykonatelnou, je tøeba to prokázat 
listinou opatøenou potvrzením o její vykonatelnosti nejpozdìji pøi pøezkumném 
jednání, jinak se pohledávka pokládá za nevykonatelnou. 
  
 (3) Jestli�e pøihlá�enou pohledávku nelze pro neúplnost nebo jiné vady 
pøezkoumat, vyzve správce vìøitele, aby pøihlá�ku do 15 dnù od doruèení výzvy 
doplnil nebo opravil; souèasnì jej pouèí, jak je tøeba opravu nebo doplnìní 
provést. K pohledávkám, jejich� pøihlá�ky nebyly ve stanovené lhùtì øádnì 
doplnìny nebo opraveny, stejnì jako k nevyèísleným pohledávkám, se nepøihlí�í; o 
tomto následku musí být vìøitel správcem pouèen. 
  
 (4) Pøihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ruèitel takto 
pøihla�uje svoji pohledávku, která mu vùèi úpadci vznikne, bude-li za nìho plnit 
jeho závazek vùèi vìøiteli. Obdobnì pøihla�ují své pohledávky i osoby, jejich� 
vìci, práva nebo pohledávky zaji��ují pohledávky oddìlených vìøitelù vùèi úpadci 
(§ 27 odst. 5). 
  
 (5) Správci doruèí soud stejnopis pøihlá�ky vèetnì pøíloh. Z pøihlá�ených 
pohledávek sestaví správce neprodlenì seznam, v nìm� uvede, které pohledávky 
uznává a které popírá a z jakého dùvodu. Do seznamu se nezaøazují pohledávky, ke 
kterým se nepøihlí�í (§ 20 odst. 3 a § 22 odst. 2), pohledávky, které jsou 
vylouèené z uspokojení (§ 33), a pohledávky uvedené v § 31 odst. 2 a 3. V 
seznamu je tøeba zvlá�� uvést oddìlené vìøitele (§ 28) a jednotlivé tøídy 
konkursních vìøitelù (§ 32 odst. 4). U ka�dého vìøitele musí být uvedeny 
jeho jméno a bydli�tì (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikaèní èíslo), 
popøípadì dal�í údaje potøebné k jeho identifikaci, dùvod a èástka jeho 
pohledávky. U oddìlených vìøitelù je tøeba navíc oznaèit vìc, právo nebo 
pohledávku, která zaji��uje jeho pohledávku. 



 

 

  
 (6) Správce pøezkoumá pøihlá�ky pøedev�ím podle úpadcových obchodních knih 
a jiných dokladù a vyzve úpadce, aby se k sestavenému seznamu pøihlá�ek 
vyjádøil. Tento seznam pøedlo�í soudu. 
  
 (7) Úèastníci jsou oprávnìni u správce nahlédnout do seznamu pøihlá�ených 
pohledávek, který vyhotoví správce, a do dokladù o tìchto pohledávkách. 
  
 (8) Pøihlá�ka pohledávky má pro bìh lhùty pro promlèení a zánik práv 
stejné úèinky jako uplatnìní práva u soudu. 
  
Pøezkumné jednání 
  
§ 21 
  
 (1) K pøezkoumání pøihlá�ených pohledávek naøídí soud pøezkumné jednání; 
správce a úpadce k nìmu pøedvolá obsílkou doruèovanou do vlastních rukou s 
pouèením o nezbytnosti jejich úèasti. Pøezkoumání se dìje podle seznamu 
sestaveného správcem. 
  
 (2) Úpadce i konkursní vìøitelé mohou popírat pravost, vý�i i poøadí v�ech 
pøihlá�ených pohledávek. 
  
 (3) Výsledek pøezkumného jednání se zapí�e do seznamu pøihlá�ených 
pohledávek pøedlo�eného správcem a takto upravený seznam tvoøí souèást zápisu o 
pøezkumném jednání; vìøitelùm na jejich �ádost soud vydá výpis. 
  
§ 22 
  
 (1) Jestli�e je to mo�né, pøezkoumá správce i pøihlá�ky do�lé po 
pøihla�ovací lhùtì; jinak pro nì soud naøídí zvlá�tní pøezkumné jednání. 
Konkursní vìøitelé pohledávek pøezkoumávaných pøi zvlá�tním pøezkumném jednání 
nemohou popøít pravost, vý�i nebo poøadí pohledávek pøezkoumaných pøi 
pøedchozích pøezkumných jednáních. Ustanovení § 21 odst. 3 platí obdobnì. 
  
 (2) K pohledávkám, které jsou pøihlá�eny pozdìji ne� dva mìsíce od prvního 
pøezkumného jednání, se nepøihlí�í. Takto pøihlá�ené pohledávky nemají úèinky 
podle § 20 odst. 8; o tom správce vyrozumí vìøitele, který opo�dìnou pøihlá�ku 
podal. 
  
§ 23 
  
 (1) Pohledávka se pokládá za zji�tìnou, byla-li uznána správcem a nebyla-
li popøena �ádným z konkursních vìøitelù. Popøení pohledávky úpadcem se 
poznamená v seznamu pøihlá�ených pohledávek, ale nemá pro zji�tìní pohledávky 
význam. 
  
 (2) Konkursní vìøitelé nevykonatelných pohledávek, které zùstaly sporné co 
do pravosti, vý�e nebo poøadí, mohou se domáhat urèení svého práva; �alobu musí 
podat u soudu, který prohlásil konkurs, proti popírajícím konkursním vìøitelùm i 
správci; smìjí se v ní dovolávat jen právního dùvodu uvedeného v pøihlá�ce nebo 
pøi pøezkumném jednání a pohledávku mohou uplatnit jen do vý�e v nich uvedené. O 
poøadí pohledávky rozhoduje v�dy soud. 
  
 (3) Kdo popøel vykonatelnou pohledávku, uplatní své popøení u soudu, který 
prohlásil konkurs. 
  



 

 

 (4) K uplatnìní popøené nevykonatelné pohledávky stanoví správce 
konkursnímu vìøiteli, jeho� nevykonatelná pohledávka byla popøena, 30denní lhùtu 
s pouèením, �e pøi zme�kání lhùty nelze k popøené nevykonatelné pohledávce 
nadále pøihlí�et. 
  
 (5) K uplatnìní popøení vykonatelné pohledávky stanoví správce konkursnímu 
vìøiteli, který vykonatelnou pohledávku popøel, 30denní lhùtu s pouèením, �e pøi 
zme�kání lhùty se pova�uje popøená vykonatelná pohledávka za zji�tìnou. 
  
§ 24 
  
 (1) Správce je oprávnìn popøít nevykonatelný nárok pøihlá�ený konkursním 
vìøitelem, vý�i nároku nebo jeho právní dùvod. O tom správce vyrozumí 
konkursního vìøitele, o jeho� nárok jde, a souèasnì ho vyzve, aby svùj nárok, 
jeho vý�i nebo právní dùvod uplatnil do 30 dnù u soudu, který prohlásil konkurs, 
s tím, �e jinak nelze k popøenému nevykonatelnému nároku, jeho vý�i nebo 
právnímu dùvodu pøihlí�et. 
  
 (2) Popøe-li správce nárok u� vykonatelný, uplatní své popøení do 30 dnù 
od pøezkumného jednání u soudu, který prohlásil konkurs, jinak se popøený 
vykonatelný nárok bude pova�ovat za zji�tìný. 
  
 (3) Popøel-li pohledávku pouze správce a nebyla-li pohledávka popøena 
�ádným z konkursních vìøitelù, mù�e ji i po skonèeném pøezkumném jednání správce 
dodateènì písemnì uznat vùèi konkursnímu soudu. Dodateèným uznáním správce se 
taková pohledávka nadále pokládá za zji�tìnou; o tom soud vydá usnesení, proti 
nìmu� není odvolání pøípustné; usnesení se doruèí správci a konkursnímu 
vìøiteli, jeho� pohledávku správce dodateènì uznal. 
  
§ 25 
  
 (1) Rozhodnutí soudu o pravosti, vý�i nebo poøadí popøených pohledávek 
jsou úèinná proti v�em vìøitelùm. 
  
 (2) Náklady sporu o pravost, vý�i èi poøadí popøených pohledávek se 
pokládají za náklady podstaty, zúèastnil-li se takového sporu správce. 
Nezúèastnil-li se správce sporu, mají popírající vìøitelé nárok na náhradu 
nákladù z podstaty jen potud, pokud se podstatì dostalo nìjakého prospìchu z 
vedení sporu. 
  
 (3) Úèastník, který mìl ve sporu o pravost, vý�i nebo poøadí ve vìci 
úspìch, uplatní bez zbyteèného odkladu výsledek tohoto sporu u správce. Správce 
po pøedlo�ení vykonatelného rozhodnutí opraví upravený seznam pøihlá�ek (§ 21 
odst. 3) podle výsledku sporu. 
  
§ 25a 
  
 (1) Ve sporu o pravost, vý�i nebo poøadí popøených pohledávek nemá �ádný z 
úèastníkù proti správci právo na náhradu nákladù øízení. 
  
 (2) Náklady vzniklé správci ve sporu o pravost, vý�i nebo poøadí popøených 
pohledávek se pokládají za náklady podstaty. 
  
 (3) Ustanovení odstavcù 1 a 2 neplatí, jde-li o náklady, které vznikly 
zavinìním správce nebo náhodou, která se mu pøihodila. 
  
 (4) Náhrada nákladù øízení pøiznaná rozhodnutím správci patøí do podstaty. 



 

 

  
§ 25b 
  
 (1) Vìøitel, který popøel pohledávku, má právo, aby mu byly z podstaty 
nahrazeny jeho náklady øízení, jestli�e podle rozhodnutí ve sporu vznikl 
podstatì prospìch. To neplatí, jestli�e mu náklady øízení nahradil ten, komu 
byla ve sporu o pravost, vý�i nebo poøadí popøených pohledávek povinnost k 
náhradì ulo�ena. 
  
 (2) Jestli�e bylo vìøiteli, který popøel pohledávku ve sporu o pravost, 
vý�i nebo poøadí popøené pohledávky, pøiznáno právo na náhradu nákladù øízení, 
pøechází jeho právo na podstatu, a to do vý�e plnìní, které mu bylo poskytnuto z 
podstaty podle odstavce 1. 
  
Spoleèné jmìní man�elù 
 
§ 26 
nadpis vypu�tìn 
 
 (1) Zaniklo-li prohlá�ením konkursu spoleèné jmìní úpadce a jeho man�ela 
nebo nebylo-li do prohlá�ení konkursu vypoøádáno ji� pøedtím zaniklé spoleèné 
jmìní úpadce a jeho man�ela anebo nebylo-li do prohlá�ení konkursu vypoøádáno 
ji� pøedtím smlouvou nebo soudem zú�ené spoleèné jmìní úpadce a jeho man�ela, je 
tøeba provést jeho vypoøádání. 
  
 (2) Probíhá-li øízení o vypoøádání spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela, 
stává se správce dnem prohlá�ení konkursu úèastníkem tohoto øízení místo úpadce. 
  
 (3) Smlouvy o zú�ení rozsahu spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela, 
smlouvy o roz�íøení rozsahu spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela, jestli�e se 
na jejich základì stal souèástí spoleèného jmìní majetek do té doby patøící jen 
úpadci, smlouvy o roz�íøení rozsahu spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela, 
jestli�e se na jejich základì staly souèástí spoleèného jmìní závazky patøící do 
té doby jen man�elu úpadce, a dohody o vypoøádání spoleèného jmìní jsou 
neplatné, jestli�e byly uzavøeny v posledních �esti mìsících pøed podáním návrhu 
na prohlá�ení konkursu nebo po podání tohoto návrhu. 
  
§ 26a 
  
 (1) Dnem prohlá�ení konkursu pøechází z úpadce na správce oprávnìní 
uzavøít dohodu o vypoøádání spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela nebo, 
neprovede-li se vypoøádání dohodou, navrhnout vypoøádání u soudu. Dohody o 
vypoøádání spoleèného jmìní uzavøené úpadcem po prohlá�ení konkursu jsou 
neplatné. 
  
 (2) K úèinnosti dohody o vypoøádání spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela 
je tøeba schválení soudem, který vykonává nad prùbìhem konkursu dohled (§ 12). 
Dohoda smí být schválena tehdy, vysloví-li s ní souhlas vìøitelský výbor. 
  
 (3) Vznikla-li man�elu úpadce z vypoøádání spoleèného jmìní pohledávka, 
není tøeba ji pøihla�ovat do konkursu. 
  
§ 26b 
  
 (1) Vznik nového spoleèného jmìní úpadce a jeho man�ela po dobu trvání 
úèinkù prohlá�ení konkursu (§ 14) není pøípustný; uzavøe-li úpadce po dobu 



 

 

trvání úèinkù prohlá�ení konkursu nové man�elství, odkládá se vznik spoleèného 
jmìní man�elù ke dni zániku úèinkù prohlá�ení konkursu. 
  
 (2) Smlouvy o roz�íøení spoleèného jmìní, které odporují odstavci 1 nebo 
jej obchází, jsou neplatné. 
  
Zpenì�ení 
  
§ 27 
  
 (1) Podstatu lze zpenì�it veøejnou dra�bou vìcí a jiných penìzi 
ocenitelných majetkových hodnot, soudním výkonem rozhodnutí nebo jejich prodejem 
mimo dra�bu. Veøejnou dra�bu vìcí a jiných penìzi ocenitelných majetkových 
hodnot vèetnì podniku provede dra�ebník na návrh správce. Pøitom se postupuje 
podle zvlá�tního pøedpisu. 4a) 
  
 (2) Prodej mimo dra�bu uskuteèní správce se souhlasem soudu; pøi svém 
rozhodování pøihlédne soud zejména k vyjádøení vìøitelského výboru, k dobì 
pøedpokládaného zpenì�ení, jako� i k nákladùm, které bude tøeba vynalo�it na 
dal�í udr�ování a správu podstaty. Udìlí-li soud souhlas, mù�e té� stanovit 
podmínky pro prodej. Vìci lze prodat mimo dra�bu i pod odhadní cenu. Obdobnì lze 
pøevést i úpadcovy sporné nebo obtí�nì vymahatelné pohledávky. Souhlasu soudu 
není tøeba k prodeji vìcí bezprostøednì ohro�ených zkázou nebo znehodnocením. 
Pøi zpenì�ování správce postupuje tak, aby byla �etøena mo�nost zachování 
podnikatelské èinnosti a pracovních pøíle�itostí, a tak, aby bylo co nejvíce 
chránìno �ivotní prostøedí nebo jiný zvlá�tì významný obecný (veøejný) zájem. 
Smluvními pøedkupními právy není správce vázán. 
  
 (3) Zpenì�ení vìcí prodejem podle ustanovení o výkonu rozhodnutí provede 
soud na návrh správce, který má pøitom postavení oprávnìného. 
  
 (4) Penì�ité pohledávky, které má úpadce za svými dlu�níky nebo osobami, 
které zaji��ují tuto pohledávku, je správce povinen uplatnit a vymáhat ve 
prospìch podstaty; to platí pøimìøenì i pro nepenì�ité pohledávky úpadce, pokud 
je mo�né ocenit je penìzi. Tuto povinnost správce nemá, pokud náklady na 
uplatnìní a vymáhání pohledávek nelze krýt z podstaty, leda�e by konkursní 
vìøitelé poskytli správci pøimìøenou zálohu k jejich krytí. 
  
 (5) Osoby, jejich� vìci, práva nebo pohledávky zaji��ují pohledávky (§ 28) 
vùèi úpadci, správce vyzve, aby do 30 dnù vyplatily ve prospìch konkursní 
podstaty zaji�tìné pohledávky nebo aby ve stejné lhùtì slo�ily cenu vìci, práva 
nebo pohledávky, jimi� je pohledávka zaji�tìna. Nevyplatí-li uvedené osoby 
zaji�tìnou pohledávku nebo neslo�í-li cenu vìci, práva nebo pohledávky, zapí�e 
správce vìc, právo nebo pohledávku do soupisu podstaty (§ 18). Vìci, které 
zaji��ují pohledávky oddìlených vìøitelù, lze zpenì�it ve veøejné dra�bì. 
Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o ruèitele vèetnì bankovní záruky a 
zvlá�tních pøípadù ruèení (napø. smìneèné rukojemství, záruky poskytnuté 
vìøitelem na zaji�tìní celního dluhu). 
  
 (6) Nedobytné pohledávky a vìci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které 
nebylo mo�no prodat, mù�e správce po schválení soudem vylouèit z podstaty. 
Vìøitelský výbor s tím musí pøedem projevit souhlas. 
  
§ 27a 
  
 Se souhlasem soudu a po vyjádøení vìøitelského výboru mù�e správce 
zpenì�it vìci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slou�í provozování podniku, 



 

 

jednou smlouvou; jinak se pro tuto smlouvu pøimìøenì pou�ijí ustanovení 
obchodního zákoníku; 4b) z úpadce na nabyvatele pøecházejí práva a povinnosti z 
pracovnìprávních vztahù s výjimkou nárokù vzniklých do úèinnosti smlouvy. 
Výtì�ek tohoto prodeje je souèástí celkového výtì�ku zpenì�ení konkursní 
podstaty a nemù�e slou�it pouze ke krytí závazkù souvisejících s prodávaným 
podnikem. 
  
§ 27b 
  
 (1) Ode dne, kdy se správce dozvìdìl o uzavøení smlouvy o fúzi úpadce nebo 
o pøevodu jmìní úpadce na spoleèníka úpadce, nesmí pokraèovat ve zpenì�ování 
majetku podstaty; to neplatí, jde-li o prodej vìcí bezprostøednì ohro�ených 
zkázou nebo znehodnocením (§ 27 odst. 2) nebo odvrací-li správce zpenì�ením 
hrozící �kodu na majetku (§ 19 odst. 3). 
  
 (2) Ve zpenì�ování správce pokraèuje, jestli�e konkursní vìøitelé odmítli 
vyslovit souhlas se smlouvou. 
  
§ 28 
  
 (1) Vìøitelé pohledávek, které byly zaji�tìny zástavním právem, 
zadr�ovacím právem, omezením pøevodu nemovitosti, pøevodem práva dle § 553 
obèanského zákoníku nebo postoupením pohledávky dle § 554 obèanského zákoníku 
(dále jen "oddìlení vìøitelé"), mají právo, aby jejich pohledávka byla 
uspokojena ze zpenì�ení vìci, práva nebo pohledávky, jimi� byla zaji�tìna. 
  
 (2) Výtì�ek zpenì�ení po odeètení nákladù spojených s udr�ováním, správou 
a prodejem zpenì�ené vìci, práva nebo pohledávky (dále jen "výtì�ek zpenì�ení") 
vydá správce oddìleným vìøitelùm se souhlasem soudu. Nebyla-li zaji�tìná 
pohledávka plnì uspokojena, pova�uje se její neuspokojená èást za pohledávku 
pøihlá�enou podle § 20. 
  
 (3) Oddìlení vìøitelé se z výtì�ku zpenì�ení uspokojí podle poøadí, v 
jakém vznikl právní dùvod jejich nároku na oddìlené uspokojení. Pro poøadí 
zákonného zástavního práva je rozhodující den jeho záznamu v katastru 
nemovitostí; pro poøadí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je 
rozhodující doba, kdy soudu do�el návrh na jeho zøízení. 
  
 (4) Oddìlení vìøitelé se podle tohoto ustanovení uspokojují do vý�e 70 % 
výtì�ku zpenì�ení na nì pøipadajícího. Neuspokojenou èást pohledávky lze 
uspokojit v rozvrhu, a to ve tøídì, do ní� pohledávka podle své povahy patøí. 
  
 (5) Zaji��ovací práva uvedená v odstavci 1 zanikají zpenì�ením vìci, práva 
nebo pohledávky v konkursu, a to i v pøípadì, �e oddìlení vìøitelé nepøihlásili 
své pohledávky. 
  
§ 29 
  
 (1) Správce podává soudu a vìøitelskému výboru zprávy o zpenì�ování 
majetku z podstaty. Koneènou zprávu spolu s vyúètováním své odmìny a výdajù 
pøedlo�í soudu po zpenì�ení majetku z podstaty. Odmìnu a výdaje vyúètují i 
zvlá�tní správci a zástupce správce, jako� i ti, kdo byli soudem v prùbìhu 
øízení funkce správce zpro�tìni. 
  
 (2) Soud pøezkoumá koneènou zprávu o zpenì�ení majetku z podstaty a o 
vyúètování odmìny a výdajù, odstraní po sly�ení správce shledané chyby anebo 
nejasnosti a uvìdomí o koneèné zprávì a vyúètování úpadce a konkursní vìøitele. 



 

 

Upozorní pøitom, �e do 15 dnù ode dne, kdy koneèná zpráva a vyúètování byly 
vyvì�eny na úøední desce soudu, mohou proti nim podat námitky. 
  
 (3) Koneènou zprávu a vyúètování projedná soud pøi jednání, ke kterému 
obe�le správce, úpadce a konkursní vìøitele, kteøí podali námitky, a vìøitelský 
výbor, a rozhodne o ní usnesením, které jim doruèí a vyvìsí na úøední desce 
soudu. 
  
Rozvrh 
  
§ 30 
  
 (1) Po právní moci usnesení o schválení koneèné zprávy a vyúètování odmìny 
a výdajù správce pøedlo�í správce soudu návrh na rozvrh a upravený seznam 
pøihlá�ek, v nìm� uvede, kolik by mìlo být pro ka�dou pohledávku vyplaceno. Po 
pøezkoumání vìcné správnosti návrhu vydá soud rozvrhové usnesení. 
  
 (2) Rozvrhové usnesení doruèí soud úèastníkùm s výjimkou konkursních 
vìøitelù, jejich� nároky ji� byly plnì uspokojeny, a správci a dále je vyvìsí v 
plném nebo ve vhodném zkráceném znìní na úøední desku soudu; proti rozvrhovému 
usnesení lze podat odvolání do 30 dnù ode dne, kdy bylo vyvì�eno na úøední desce 
soudu. 
  
 (3) Se souhlasem vìøitelského výboru mù�e správce navrhnout, aby soud 
je�tì pøed schválením koneèné zprávy povolil èásteèný rozvrh, jestli�e to 
umo�òuje stav zpenì�ení konkursní podstaty a je-li zøejmé, �e provedení rozvrhu 
po koneèné zprávì tím nebude ohro�eno. V koneèné zprávì i v koneèném rozvrhu se 
uvede, v jakém rozsahu byly pohledávky vìøitelù uspokojeny splnìním èásteèného 
rozvrhu. 
  
§ 31 
  
 (1) Nároky na vylouèení vìci z podstaty (§ 19 odst. 2), pohledávky za 
podstatou (§ 31 odst. 2), nároky na oddìlené uspokojení (§ 28) a pracovní nároky 
(§ 31 odst. 3) lze uspokojit kdykoli v prùbìhu konkursního øízení. Jiné nároky 
lze uspokojit jen podle pravomocného rozvrhového usnesení. 
  
 (2) Pohledávkami za podstatou, pokud vznikly po prohlá�ení konkursu, jsou  
a) hotové výdaje a odmìna správce podstaty, 
  
b) náklady spojené s udr�ováním a správou podstaty, 
  
c) náhrada nutných výdajù a odmìna likvidátora a odmìna odpovìdného zástupce za 
èinnost provádìnou po prohlá�ení konkursu, 
  
d) danì, poplatky, pojistné na sociální zabezpeèení a pøíspìvek na státní 
politiku zamìstnanosti a pojistné na veøejné zdravotní poji�tìní, 
  
e) nároky vìøitelù ze smluv uzavøených správcem podstaty, vèetnì smluv o úvìru 
za úèelem financování vývozu poskytnutého podle zvlá�tního zákona po pøedchozím 
souhlasu vìøitelského výboru, úrokù a smluvních pokut podle tìchto smluv, jako� 
i ze smluv týkajících se provozování podniku, od nich� správce neodstoupil podle 
§ 14 odst. 2, 
  
f) nároky na vrácení plnìní ze smluv, od nich� bylo odstoupeno podle § 14 odst. 
1 písm. a), 
  



 

 

g) pohledávky vý�ivného ze zákona. 
  
 (3) Pracovními nároky jsou  
a) mzdové (platové) nároky úpadcových zamìstnancù a jejich odmìna za pracovní 
pohotovost, 
  
b) odmìny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pomìr, 
  
c) nároky úpadcových zamìstnancù na náhradu mzdy za dovolenou, za svátek a pøi 
pøeká�kách v práci, 
  
d) nároky úpadcových zamìstnancù z titulu pøevedení mzdových nárokù úpadcových 
zamìstnancù úpadci na smluvním základì, 
  
e) odstupné úpadcových zamìstnancù poskytované pøi skonèení pracovního pomìru, 
  
f) hmotné zabezpeèení poskytované úpadcovým zamìstnancùm podle zvlá�tních 
pøedpisù, 
  
g) nároky na náhradu mzdy pøi neplatném rozvázání pracovního pomìru, 
  
h) náhrady cestovních, stìhovacích a jiných výdajù, které vznikly úpadcovým 
zamìstnancùm pøi plnìní pracovních povinností, 
  
ch)náhrady pøíslu�ející úpadcovým zamìstnancùm za opotøebení vlastního náøadí, 
zaøízení a pøedmìtù potøebných pro výkon práce, 
  
i) splátky náhrad za ztrátu na výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti nebo 
pøi uznání invalidity nebo èásteèné invalidity, není-li hrazena jinak, a nároky 
na náhradu nákladù na vý�ivu pozùstalých, jde-li o náklady poskytované v 
souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 
  
 (4) Pracovními nároky podle odstavce 3 písm. a) a b) jsou nároky, které 
vznikly za poslední tøi roky pøed prohlá�ením konkursu, jako� i po prohlá�ení 
konkursu; pracovními nároky podle odstavce 3 písm. c) a� i) jsou nároky, které 
vznikly po prohlá�ení konkursu nebo v mìsíci, v nìm� byl konkurs prohlá�en. 
  
 (5) Byla-li správcem ustavena stejná osoba, která v dobì prohlá�ení 
konkursu vykonávala funkci správce podniku v øízení o výkon rozhodnutí prodejem 
podniku tého� dlu�níka nebo pøi provádìní exekuce prodejem podniku tého� 
dlu�níka 1e) , a její nárok na odmìnu a na náhradu hotových výdajù za výkon této 
funkce dosud nebyl uspokojen, uhradí se v konkursu spolu s plnìním podle 
odstavce 2 písm. a). 
  
§ 32 
  
 (1) V rozvrhu se uspokojí nejdøíve dosud nezaplacené pohledávky za 
podstatou (§ 31 odst. 2) a pracovní nároky (§ 31 odst. 3). Nepostaèuje-li 
výtì�ek zpenì�ení podstaty na úhradu v�ech tìchto pohledávek, uspokojí se 
nejdøíve hotové výdaje a odmìna správce, potom náklady spojené s udr�ováním a 
správou podstaty, poté soudní poplatek za konkurs, poté pohledávky vý�ivného ze 
zákona; ostatní pohledávky se uspokojí pomìrnì. 
  
 (2) Po úplném uspokojení pohledávek podle odstavce 1 se pohledávky 
uspokojí podle svého zaøazení do tøíd. Ze zbývajícího výtì�ku ze zpenì�ení 
konkursní podstaty pøipadá 30 % na první tøídu a 70 % na druhou tøídu. Nebudou-
li v nìkteré tøídì vyèerpány v�echny prostøedky pøipadající na uspokojení do ní 



 

 

patøících pohledávek, pøesunou se tyto prostøedky do bezprostøednì následující 
tøídy. 
  
 (3) Nelze-li plnì uspokojit v�echny pohledávky patøící do té�e tøídy, 
uspokojí se tyto pohledávky pomìrnì. Neuspokojené pohledávky èi jejich èásti z 
první tøídy se uspokojují ve tøídì druhé. 
  
 (4) Pohledávkami první tøídy jsou nároky úpadcových zamìstnancù z 
pracovnìprávních vztahù vzniklé poslední tøi roky pøed prohlá�ením konkursu, 
pokud ne�lo o pohledávky podle § 31 odst. 3, nároky úèastníkù z penzijního 
pøipoji�tìní se státním pøíspìvkem 4c) a pohledávky vý�ivného ze zákona. 
Pohledávkami druhé tøídy jsou ostatní pohledávky. 
  
 (5) Je-li úpadcem banka, uspokojují se v rozvrhu pohledávky vlastníkù 
hypoteèních zástavních listù pøed pohledávkami uvedenými v odstavci 2. Nelze-li 
uspokojit v�echny tyto pohledávky, uspokojí se pomìrnì. 
  
 (6) Pokud pøi rozvrhu nebudou uspokojeny náklady spojené s udr�ováním a 
správou podstaty, vèetnì nároku správce na odmìnu a úhradu hotových výdajù, lze 
je uspokojit ze zálohy na náklady konkursu, a to v pomìru, který urèí soud; 
jinak se tato záloha nebo její zbytek vrací navrhovateli. 
  
 (7) Je-li úpadcem emitent podøízených dluhopisù podle zvlá�tního právního 
pøedpisu, 4d) uspokojí se v rozvrhu pohledávky vlastníkù podøízených dluhopisù z 
tìchto dluhopisù a� po uspokojení v�ech ostatních pohledávek s výjimkou 
pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podøízenosti. 
Pohledávky z podøízených dluhopisù a ostatní pohledávky, které jsou vázány 
stejnou nebo obdobnou podmínkou podøízenosti, se uspokojí podle svého poøadí. 
  
§ 33 
  
 (1) Z uspokojení pohledávek jsou vylouèeny  
a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek vìøitelù vzniklých 
pøed prohlá�ením konkursu, jestli�e pøirostly v dobì od prohlá�ení konkursu; 
  
b) náklady úèastníkù øízení vzniklé jim úèastí na konkursním øízení; 
  
c) nároky vìøitelù z darovacích smluv; 
  
d) mimosmluvní sankce postihující majetek úpadce, s výjimkou penále za 
nezaplacení daní, poplatkù, cla, pojistného na sociální zabezpeèení, pøíspìvku 
na státní politiku zamìstnanosti nebo pojistného na veøejné zdravotní poji�tìní 
vèas a ve správné vý�i, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla pøed 
prohlá�ením konkursu; 
  
e) smluvní pokuty, pokud by nárok na nì vznikl a� po prohlá�ení konkursu. 
  
 (2) Èástky pøipadající na  
a) vymahatelné nároky, které správce popøel a jejich popøení vèas uplatnil; 
  
b) podmínìné nároky, které správce uznal; 
  
c) nároky, které vìøitelé vèas uplatnili a správce je popøel, 
 se slo�í do úschovy u soudu a po splnìní podmínek se rozvrhnou novým rozvrhovým 
usnesením. 
  



 

 

 (3) K úhradì pohledávek konkursních vìøitelù nelze pou�ít prostøedky, s 
nimi� je mo�né podle zvlá�tního zákona nalo�it jen stanoveným zpùsobem. Správce 
podstaty nalo�í se souhlasem soudu s tìmito prostøedky v souladu s jejich 
úèelovým urèením. 
  
Nucené vyrovnání 
  
§ 34 
  
 (1) Nedo�lo-li v konkursu je�tì k vydání rozvrhového usnesení, mù�e úpadce 
navrhnout, aby konkurs byl ukonèen nuceným vyrovnáním; návrh mù�e podat a� po 
pøezkumném jednání. 
  
 (2) V návrhu musí být uvedeno, jaké vyrovnání úpadce nabízí. Mù�e pøitom 
nabídnout vyrovnání formou nové emise akcií nebo jiných cenných papírù 
emitovaných úpadcem nebo i nepenì�ní formou, napøíklad vydáním èásti aktiv, je� 
bezprostøednì nesouvisejí s vlastní podnikatelskou èinností úpadce. Uvádí-li 
navrhovatel osoby ochotné ruèit za splnìní nuceného vyrovnání, musí tyto osoby 
návrh spolupodepsat a jejich podpis musí být úøednì ovìøen. 
  
§ 35 
  
 Nucené vyrovnání je nepøípustné, jestli�e okolnosti zpochybòují, �e u 
navrhovatele jde o poctivý zámìr. Takovými okolnostmi jsou zejména nedostateèná 
souèinnost úpadce pøi zji��ování jeho majetku, závady ve vedení obchodních knih, 
zkracování vìøitelù v dobì pøed prohlá�ením konkursu, døívìj�í konkursy èi 
vyrovnání a neúmìrnì ni��í uspokojení pohledávek konkursních vìøitelù podle 
návrhu na nucené vyrovnání ve srovnání s mo�nostmi uspokojení podle ustanovení o 
provedení konkursu. 
  
§ 36 
  
 (1) Soud návrh na nucené vyrovnání zamítne,  
a) jestli�e by jeho potvrzením byla dotèena práva na vylouèení vìcí z podstaty, 
práva na oddìlené uspokojení (§ 28), nebo na poskytování vý�ivného ze zákona, 
nebo 
  
b) jestli�e by nebyly uspokojeny nebo zaji�tìny pohledávky uvedené v § 31 odst. 
2 a 3 a pohledávky první tøídy, anebo 
  
c) jestli�e nebylo vypoøádáno spoleèné jmìní man�elù zaniklé prohlá�ením 
konkursu nebo pøed prohlá�ením konkursu. 
  
 (2) Nerozhodne-li soud, �e nucené vyrovnání je nepøípustné, naøídí 
usnesením jednání o nuceném vyrovnání a odlo�í zpenì�ení podstaty. 
  
§ 37 
  
 (1) K jednání o nuceném vyrovnání soud pøedvolá úpadce, osoby, které se 
zavázaly za splnìní nuceného vyrovnání, správce a v�echny doposud neuspokojené 
konkursní vìøitele, jako� i vìøitelský výbor, pokud byl ustaven. Pøedvolání 
doruèí do vlastních rukou a pøilo�í návrh na nucené vyrovnání. Oznámení o 
stanoveném jednání se vyvìsí na úøední desce soudu. 
  
 (2) Úpadce je povinen dostavit se k jednání. Nedostaví-li se bez nále�ité 
omluvy, má se za to, �e od návrhu na nucené vyrovnání upustil. 
  



 

 

 (3) Pøi jednání podá správce potøebné informace o stavu úpadcova majetku, 
o jeho hospodaøení, pøíèinách úpadku a o tom, jaký výsledek by mohli konkursní 
vìøitelé oèekávat, kdyby konkurs byl doveden do konce. Soud pøezkoumá zprávu a 
mù�e si k ní vy�ádat znalecký posudek. 
  
 (4) Pøi jednání soud zjistí, kteøí konkursní vìøitelé jsou ochotni s 
návrhem nuceného vyrovnání souhlasit. 
  
§ 38 
  
 (1) Pøedpokladem potvrzení nuceného vyrovnání soudem je souhlas vìt�iny 
konkursních vìøitelù na jednání pøítomných nebo zastoupených, kteøí vèas 
pøihlásili své pohledávky a jejich� hlasy pøedstavují více ne� tøi ètvrtiny 
v�ech pøihlá�ených pohledávek. 
  
 (2) Právo hlasovat nemají  
a) konkursní vìøitelé, jejich� práva nuceným vyrovnáním dotèena nebudou (zejména 
oddìlení vìøitelé a vìøitelé podstaty); 
  
b) konkursní vìøitelé, kterými jsou osoby úpadci blízké, 4) leda�e nabyli 
pohledávku od osoby, která není úpadci blízká, døíve ne� �est mìsícù pøed 
prohlá�ením konkursu; jejich hlasy se v�ak poèítají, hlasují-li proti návrhu na 
nucené vyrovnání; 
  
c) právní nástupci osob blízkých, 4) jestli�e pohledávku nabyli od osoby blízké 
bìhem �esti mìsícù pøed prohlá�ením konkursu; jejich hlasy se v�ak poèítají, 
hlasují-li proti návrhu na nucené vyrovnání; 
  
d) konkursní vìøitelé, jejich� pohledávka pøihlá�ená v konkursu nebyla je�tì 
zji�tìna, je sporná nebo podmínìná, leda�e soud po sly�ení ostatních úèastníkù 
jednání jim hlasovací právo pøiznal. 
  
 (3) Hlasovat mohou jen ti oprávnìní konkursní vìøitelé, kteøí jsou 
pøítomni pøi jednání osobnì nebo jsou zastoupeni. Hlasy konkursních vìøitelù 
uplatnìné jinak se neuznávají. 
  
 (4) Pøi hlasování se poèítají pouze je�tì neuspokojené pohledávky, a to v 
té vý�i, ve které dosud uspokojeny nebyly. 
  
§ 39 
  
 (1) O potvrzení nuceného vyrovnání rozhodne soud usnesením obsahujícím 
znìní nuceného vyrovnání. 
  
 (2) Usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání se v potøebném rozsahu veøejnì 
vyhlásí; usnesení se dále vyvìsí na úøední desce soudu a den vyvì�ení se na nìm 
vyznaèí. Dále se usnesení v den vyvì�ení na úøední desce soudu za�le do 
vlastních rukou úpadci, správci, v�em konkursním vìøitelùm a osobám, které se 
zavázaly za splnìní nuceného vyrovnání jako ruèitelé nebo spoludlu�níci. 
  
 (3) Proti usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání mohou podat odvolání 
úèastníci, kteøí k vyrovnání výslovnì nepøivolili, úpadcovi spoludlu�níci a 
ruèitelé. 
  
§ 40 
  



 

 

 (1) Soud návrh na potvrzení nuceného vyrovnání zamítne, i kdy� s ním 
konkursní vìøitelé vyslovili souhlas, vy�lo-li najevo, �e  
a) jsou tu dùvody, pro které není návrh na nucené vyrovnání pøípustný (§ 35); 
  
b) byly poskytnuty nìkterému konkursnímu vìøiteli zvlá�tní výhody proti ostatním 
konkursním vìøitelùm tého� postavení; 
  
c) výhody poskytnuté v nuceném vyrovnání úpadci nejsou úmìrné jeho hospodáøským 
pomìrùm; 
  
d) nucené vyrovnání odporuje spoleènému zájmu konkursních vìøitelù; 
  
e) konkursní vìøitelé pohledávek druhé tøídy mají dostat nejpozdìji do jednoho 
roku od podání návrhu ménì ne� 15 % svých pohledávek; 
  
f) nucené vyrovnání by navazovalo na úpadcovo nepoctivé nebo lehkomyslné 
hospodaøení. 
  
 (2) Usnesení o zamítnutí návrhu podle odstavce 1 se doruèí úpadci, 
správci, v�em konkursním vìøitelùm a osobám, které se zavázaly za splnìní 
nuceného vyrovnání jako ruèitelé nebo spoludlu�níci. Úpadci a konkursním 
vìøitelùm, kteøí neodporovali pøijetí nuceného vyrovnání, se usnesení doruèí do 
vlastních rukou; jen oni se mohou odvolat proti tomuto usnesení. 
  
§ 41 
  
 (1) Nabylo-li usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání právní moci, soud 
usnesením  
a) vrátí úpadci oprávnìní nakládat s majetkem nále�ejícím do podstaty [§ 14 
odst. 1 písm. a)]; 
  
b) prohlásí, �e úpadce vstupuje do postavení správce ve v�ech øízeních, která 
vedl namísto úpadce [§ 14 odst. 1 písm. c)], a �e úèastníkem se v nich místo 
nìho stává úpadce; 
  
c) vrátí úpadci ostatní práva omezená prohlá�ením konkursu. 
  
 (2) Potvrzeným nuceným vyrovnáním nejsou dotèena práva vìøitelù proti 
spoludlu�níkùm a spoludlu�níkovým ruèitelùm, pokud výslovnì nesouhlasí s tím, 
aby tato práva byla omezena. 
  
§ 42 
  
 (1) Bylo-li nucené vyrovnání potvrzené soudem úplnì a vèas splnìno, je 
úpadce zpro�tìn závazku nahradit konkursním vìøitelùm újmu, kterou vyrovnáním 
utrpìli; je rovnì� zpro�tìn závazku proti ruèitelùm a jiným osobám, které by 
mìly proti nìmu postih. Ujednání tomu odporující jsou neplatná. Úroky z 
konkursních pohledávek za dobu od prohlá�ení konkursu a náklady vzniklé 
jednotlivým konkursním vìøitelùm z úèasti na konkursu nelze pøiznat. 
  
 (2) Konkursní vìøitelé, k jejich� pohledávkám se nepøihlédlo, mohou i po 
zru�ení konkursu po�adovat od dlu�níka úplné zaplacení, leda�e o prohlá�ení 
konkursu vìdìli nebo museli vìdìt. 
  
 (3) Byl-li na úpadcùv majetek prohlá�en nový konkurs døíve, ne� úpadce 
úplnì splnil nucené vyrovnání, nejsou konkursní vìøitelé povinni vrátit, co v 
dobré víøe dostali na základì nuceného vyrovnání. V novém konkursu se jejich 



 

 

pohledávky pova�ují za uspokojené jen èástkou, která jim byla podle nuceného 
vyrovnání skuteènì vyplacena. 
  
§ 43 
  
 (1) Nebylo-li nucené vyrovnání potvrzené soudem splnìno, aèkoliv úpadce 
byl upomenut konkursním vìøitelem doporuèeným dopisem s poskytnutím dostateèné 
nejménì osmidenní lhùty, pozbývají úèinnosti ve�keré slevy a jiné výhody dané 
nuceným vyrovnáním; práva konkursních vìøitelù nabytá vyrovnáním proti úpadci 
tím nejsou dotèena. 
  
 (2) Jestli�e nucené vyrovnání bylo dosa�eno podvodným jednáním nebo 
nedovoleným poskytnutím zvlá�tních výhod jednotlivým konkursním vìøitelùm, mù�e 
ka�dý konkursní vìøitel do tøí let od potvrzení nuceného vyrovnání uplatnit 
nárok, aby jeho pohledávky byly plnì uspokojeny, anebo aby byla jiná výhoda 
pokládána za neúèinnou; pøíslu�ným k projednání nároku je soud, který prohlásil 
konkurs. Nárok v�ak nepøíslu�í konkursním vìøitelùm, kteøí se zúèastnili 
podvodných jednání nebo nedovolených úmluv, anebo mohli uplatnit dùvody 
neúèinnosti v øízení o potvrzení nuceného vyrovnání. 
  
 (3) Byl-li úpadce do tøí let od potvrzení nuceného vyrovnání pravomocnì 
odsouzen za úmyslný trestný èin, kterým dosáhl nuceného vyrovnání anebo kterým 
zkrátil uspokojení svého konkursního vìøitele, stává se nucené vyrovnání 
neplatným a vìøitelé mohou na úpadci po�adovat úplné uspokojení svých nárokù; 
vykonatelnost rozhodnutí vzniklých v konkursním øízení není tím dotèena. Za 
podmínky, �e úpadcùv majetek postaèuje alespoò k úhradì nákladù konkursního 
øízení, mohou navrhnout opìtovné zahájení konkursního øízení. 
  
Zru�ení konkursu 
  
§ 44 
  
 (1) Soud usnesením zru�í konkurs, ve kterém nedo�lo k potvrzení nuceného 
vyrovnání,  
a) zjistí-li, �e tu nejsou pøedpoklady pro konkurs; 
  
b) po splnìní rozvrhového usnesení; 
  
c) na návrh úpadce, jestli�e v�ichni konkursní vìøitelé vyjádøili svùj souhlas 
na listinì s úøednì ovìøeným podpisem a souhlasil-li s tím správce; 
  
d) zjistí-li, �e majetek podstaty nepostaèuje k úhradì nákladù konkursu, pøièem� 
nepøihlí�í k vìcem, právùm, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám 
vylouèeným z podstaty (§ 27 odst. 6); 
  
f) do�lo-li k fúzi úpadce nebo k pøevodu jmìní úpadce na spoleèníka úpadce. 
  
 (2) Jestli�e úpadce zemøel v prùbìhu konkursu, podá správce zprávu o 
dosavadních výsledcích konkursu a pøedlo�í ji soudu; pøi vyhotovení zprávy se 
postupuje pøimìøenì podle § 29 odst. 1. Pøedlo�enou zprávu soud pøezkoumá 
pøimìøenì podle § 29 odst. 2 a 3; na místo úpadce vstupují do øízení jeho 
dìdici, a není-li jich, stát. Po schválení zprávy soud zru�í konkurs a zprávu 
postoupí soudu, který projednává dìdictví. 
  
 (3) Do�lo-li k potvrzení nuceného vyrovnání, soud zru�í konkurs, proká�e-
li úpadce, �e zaji�tìní daná jím pro splnìní nárokù na vylouèení vìcí z 
podstaty, nárokù oddìlených vìøitelù na oddìlené uspokojení (§ 28), jako� i 



 

 

nárokù podle § 31 odst. 3 jsou dostateèná. Jestli�e nedo�lo ke zru�ení konkursu 
podle odstavce 1, zru�í soud konkurs a� po splnìní nuceného vyrovnání. 
  
 (4) Správce ke dni zru�ení konkursu uzavøe úèetní knihy a sestaví úèetní 
závìrku s výjimkou pøípadù, kdy do�lo k nucenému vyrovnání. Poté soud zprostí 
správce funkce. 
  
 (5) Pro doruèení a zveøejnìní usnesení o zru�ení konkursu platí toté�, co 
pro doruèení a zveøejnìní usnesení o prohlá�ení konkursu. Zánik úèinkù 
prohlá�ení konkursu (§ 14) nastane s právní mocí usnesení o zru�ení konkursu, 
nerozhodne-li soud jinak. 
  
§ 44a 
  
 (1) Usnesením, kterým odvolací soud zmìnil nebo zru�il usnesení soudu 
prvního stupnì o prohlá�ení konkursu, se konkurs zru�uje; o jeho doruèení a 
zveøejnìní platí toté�, co o usnesení o prohlá�ení konkursu. 
  
 (2) Pro doruèení a zveøejnìní tohoto usnesení odvolacího soudu platí 
toté�, co pro doruèení a zveøejnìní usnesení o prohlá�ení konkursu; potøebné 
úkony provede soud prvního stupnì. Zánik úèinkù prohlá�ení konkursu (§ 14) 
nastane vyvì�ením usnesení odvolacího soudu na úøední desce soudu prvního 
stupnì, nerozhodne-li soud jinak. 
  
 (3) O zpro�tìní funkce správce, o nákladech konkursu, popøípadì o vrácení 
zálohy na náklady konkursu rozhodne soud prvního stupnì. 
  
§ 45 
  
 (1) Zru�ením konkursu zanikají úèinky prohlá�ení konkursu uvedené v § 14 
odst. 1 písm. a) a� e), g), i) a l); platnost a úèinnost úkonù provedených v 
prùbìhu konkursu tím není dotèena. 
  
 (2) Na základì seznamu pøihlá�ek lze pro zji�tìnou pohledávku, kterou 
úpadce výslovnì nepopøel, po zru�ení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo 
jmìní. 
  
ÈÁST TØETÍ 
  
Vyrovnání 
  
Návrh na vyrovnání 
 
§ 46 
  
 (1) Dlu�ník, u kterého jsou dány podmínky pro prohlá�ení konkursu, mù�e 
podat u soudu pøíslu�ného ke konkursu (§ 3 odst. 1) návrh na vyrovnání. Soud 
projedná návrh, jen nebyl-li u� prohlá�en konkurs. 
  
 (2) V návrhu uvede dlu�ník, jaké vyrovnání nabízí. Mù�e pøitom nabídnout 
vyrovnání formou nové emise akcií nebo jiných cenných papírù emitovaných 
dlu�níkem nebo i nepenì�ní formou, napøíklad vydáním èásti aktiv, je� 
bezprostøednì nesouvisejí s vlastní podnikatelskou èinností dlu�níka. Osoby 
ochotné zavázat se za splnìní vyrovnání jako spoludlu�níci nebo ruèitelé musí 
návrh spolupodepsat. Není-li vypoøádáno spoleèné jmìní man�elù, musí návrh 
podepsat i man�el dlu�níka na dùkaz, �e souhlasí s pou�itím ve�kerého majetku z 



 

 

nevypoøádaného spoleèného jmìní k úèelu vyrovnání. V�echny podpisy musí být 
úøednì ovìøeny. 
  
 (3) Je-li navrhovatel podnikatelem, uvede v návrhu poèet zamìstnancù 
podniku a opatøení, která provede k reorganizaci a pro dal�í financování 
podniku. 
  
§ 47 
  
 (1) K návrhu musí dlu�ník pøipojit úplný seznam svého majetku s pøehledem 
majetkového stavu v dobì podání návrhu. Uvede jednotlivé èásti movitého a 
nemovitého majetku a místo, kde se nacházejí; u pohledávek uvede jejich vý�i, 
dùvod vzniku a mo�nost jejich uspokojení. Vedle majetku uvede i závazky spolu s 
adresami vìøitelù a s vyznaèením, kteøí z nich jsou k dlu�níkovi v pomìru osob 
blízkých. 4) Není-li vypoøádáno spoleèné jmìní dlu�níka a jeho man�ela, musí 
dlu�ník uvést, které vìci ze seznamu jsou v jeho výluèném vlastnictví a které 
patøí do spoleèného jmìní man�elù. V koneèném pøehledu se uvede i vý�e 
pøedlu�ení. 
  
 (2) Seznam uvedený v odstavci 1 musí být dlu�níkem podepsán a pøedlo�en v 
tolika vyhotoveních, aby mohl být doruèen v�em vìøitelùm a vyrovnacímu správci 
[§ 50 odst. 3 písm. a)]. 
  
 (3) Neodstraní-li dlu�ník podstatné vady návrhu ve lhùtì urèené soudem, 
soud øízení zastaví. 
  
§ 48 
Úèastníci vyrovnání 
 
 Úèastníky vyrovnání jsou dlu�ník, man�el dlu�níka, spoludlu�níci a 
ruèitelé dlu�níka, pokud spolupodepsali návrh na zahájení vyrovnání, a vìøitelé, 
kteøí vèas [§ 50 odst. 3 písm. c)] pøihlásili své pohledávky a nejsou plnì 
uspokojeni. 
  
§ 49 
Úèinky podání návrhu 
 
 (1) Od podání návrhu a� do rozhodnutí o povolení vyrovnání (§ 50 odst. 3) 
nesmí dlu�ník zcizovat ani zatì�ovat nemovitosti, zøizovat práva na oddìlené 
uspokojení (§ 28) ze svého majetku, zavazovat se jako ruèitel èi spoludlu�ník, 
ani poskytovat nepøimìøené dary ze svého majetku a provádìt jakékoli úkony, 
které by mohly po�kodit vìøitele. 
  
 (2) Úkony odporující ustanovení odstavce 1 jsou vùèi vìøitelùm neúèinné; 
kterýkoli vìøitel mù�e neúèinnost uplatnit u soudu nejpozdìji do dne uveøejnìní 
usnesení o zastavení nebo skonèení vyrovnání na úøední desce soudu. 
  
Rozhodnutí o návrhu 
 
§ 50 
  
 (1) Soud usnesením zamítne návrh, zjistí-li �e  
a) dlu�ník byl v posledních pìti letech pøed jeho podáním odsouzen pro trestný 
èin podvodu nebo po�kozování vìøitele nebo plyne-li z okolností, �e podáním 
návrhu nesleduje poctivý zámìr, nebo 
  



 

 

b) v dobì pìti let pøed podáním návrhu byl na dlu�níkùv majetek prohlá�en 
konkurs nebo povoleno vyrovnání, nebo 
  
c) návrh odporuje ustanovení § 60 odst. 1 písm. b), nebo 
  
d) vìøitelùm, jejich� pohledávky nemají pøednostní právo (§ 54), nebylo 
nabídnuto zaplacení alespoò 30% jejich pohledávek s pøíslu�enstvím do dvou let 
od podání návrhu, anebo 
  
e) návrh neobsahuje skuteènosti uvedené v § 46 odst. 3, pokud je obsahovat má. 
  
 (2) Usnesení podle odstavce 1 doruèí soud jen navrhovateli. 
  
 (3) O povolení vyrovnání soud rozhodne usnesením, v nìm� zároveò  
a) ustaví vyrovnacího správce z osob zapsaných do zvlá�tní èásti seznamu (§ 8 
odst. 1), o jeho� právech, povinnostech a odpovìdnosti platí pøimìøenì 
ustanovení o správci podstaty; 
  
b) naøídí vyrovnací jednání na dobu nejpozdìji do �esti týdnù ode dne vyvì�ení 
usnesení na úøední desce soudu; 
  
c) vyzve vìøitele, aby své nároky pøihlásili písemnì nebo ústnì do protokolu do 
ètyø týdnù ode dne vyvì�ení usnesení na úøední desce soudu; 
  
d) rozhodne o opatøeních, kterých je tøeba k zaji�tìní dlu�níkova majetku. 
  
 (4) O právech a povinnostech vyrovnacího správce platí pøimìøenì 
ustanovení § 8, § 9d a� 9f. 
  
§ 51 
  
 (1) Usnesení o povolení vyrovnání se doruèí známým vìøitelùm a správci, 
dále té� dlu�níkovi, osobám uvedeným v § 46 odst. 2 a daòovým orgánùm. Seznam 
majetku, jde-li o dlu�níka s majetkem zvlá�� velkého rozsahu, lze doruèit také 
tím, �e bude na úøední desce soudu oznámena informace o tom, kde je mo�né a za 
jakých podmínek do seznamu nahlédnout. Usnesení se vyvìsí toho dne, kdy bylo 
vydáno, v úplném znìní nebo ve vhodnì zkráceném znìní na úøední desce soudu a 
dále na úøední desce okresního soudu, v jeho� obvodu má dlu�ník sídlo nebo 
bydli�tì, jsou-li mimo obvod soudu, který povolil vyrovnání. Výpis z usnesení 
zveøejní soud obdobnì podle § 13 odst. 5. 
  
 (2) Soud oznámí povolení vyrovnání orgánùm povìøeným vedením obchodního 
nebo jiného rejstøíku a evidence nemovitostí. Je-li veden výkon rozhodnutí proti 
dlu�níkovi na jeho nemovitost, zalo�í v pøíslu�ných spisech stejnopis usnesení. 
  
 (3) Vìøitelé a dlu�ník mohou do 15 dnù od doruèení usnesení navrhnout, aby 
byl ustaven jiný správce. Uzná-li soud dùvodnost tohoto návrhu, zprostí správce 
funkce a ustaví jiného. Toté� platí, jestli�e soud vzal na vìdomí odmítnutí 
funkce správcem, popøípadì jsou-li dùvody pro jeho odvolání. 
  
 (4) Proti usnesení, kterým bylo vyrovnání povoleno, mohou podat odvolání 
vìøitelé, jejich� pohledávky nemají pøednostní právo. Proti usnesení, kterým byl 
návrh na vyrovnání zamítnut, mù�e podat odvolání pouze dlu�ník. 
  
§ 52 
Úèinky povolení vyrovnání 
 



 

 

 (1) Úèinky povolení vyrovnání nastávají dnem vyvì�ení usnesení na úøední 
desce soudu. 
  
 (2) Povolení vyrovnání má tyto úèinky:  
a) dlu�ník nesmí samostatnì provádìt právní úkony, kterými by byly zkracovány 
zájmy vìøitelù; vyrovnací správce je oprávnìn urèit právní úkony dlu�níka, k 
nim� je potøebný jeho souhlas, a mù�e si vyhradit, �e bude vyplácet a pøijímat 
platby nebo plnit jiné závazky místo dlu�níka; 
  
b) soud mù�e dlu�níkovi naøídit, aby urèité právní úkony neèinil vùbec nebo jen 
s pøedchozím souhlasem vyrovnacího správce; mù�e rozhodnout i o jiných 
opatøeních potøebných k zaji�tìní dlu�níkova majetku; 
  
c) právní úkony dlu�níka, odporující ustanovení pod písmeny a) a b) jsou vùèi 
vìøitelùm neúèinné; 
  
d) dlu�ník nemù�e po dobu vyrovnání navrhnout prohlá�ení konkursu; 
  
e) vìøitelé nemohou navrhnout na dlu�níkùv majetek konkurs, ani vést výkon 
rozhodnutí pro pohledávky, které nemají pøednost (§ 54); 
  
f) u pohledávek zahrnutých do vyrovnání nastávají úèinky uznání závazku 
dlu�níkem. 
  
§ 53 
Práva, pohledávky a nároky vìøitelù ve vyrovnání 
 
 (1) Ve vyrovnání je za vìøitele pokládán ka�dý, kdo pøihlásí na základì 
výzvy soudu [§ 50 odst. 3 písm. c)] svùj nárok. Zpùsob, poøadí a míra uspokojení 
nárokù se urèí a� v potvrzeném vyrovnání (§ 60), nebude-li mo�né dosáhnout 
uspokojení mimo vyrovnání podle dal�ích ustanovení. 
  
 (2) Z vyrovnání jsou vylouèeny úroky vèetnì úrokù z prodlení ode dne, kdy 
povolení vyrovnání nabylo právní moci, a právo na nì zaniká dnem, kdy právní 
moci nabylo usnesení o potvrzení vyrovnání. 
  
 (3) Závazky ze smluv uvedených v § 14 odst. 2 ani èásti tìchto závazkù se 
do vyrovnání nezahrnují. 
  
§ 54 
Pøednostní pohledávky 
 
 (1) Pro právo na pøednostní uspokojení ve vyrovnání platí pøimìøenì 
ustanovení § 31 a 32. 
  
 (2) Nositelé pohledávek uvedených v odstavci 1 jsou pøednostními vìøiteli. 
  
§ 55 
Spoleèné jmìní man�elù 
 
 (1) Man�el dlu�níka pøejímá podpisem návrhu na vyrovnání závazek strpìt, 
aby pro úèely vyrovnání bylo pou�ito ve�kerého majetku ve spoleèném jmìní 
man�elù; tento závazek trvá, i kdy� po podání návrhu na vyrovnání do�lo k zániku 
nebo zru�ení spoleèného jmìní man�elù. Smrtí podepsaného man�ela dlu�níka tento 
závazek zaniká. 
  



 

 

 (2) Za nevypoøádané se pova�uje i to spoleèné jmìní man�elù, které bylo 
vypoøádáno dohodou mezi obìma spoluvlastníky v posledních �esti mìsících pøed 
podáním návrhu. 
  
 (3) Soudní øízení o vypoøádání spoleèného jmìní man�elù, které neskonèilo 
pøed podáním návrhu na vyrovnání, mù�e být po podání návrhu na vyrovnání 
skonèeno pouze rozsudkem soudu. Od podání návrhu na vyrovnání do skonèení nebo 
zastavení øízení nebì�í lhùta podle zvlá�tního pøedpisu. 5) 
  
§ 56 
Pøihlá�ky pohledávek 
 
 (1) Vìøitelé musí pøihlásit své pohledávky ve lhùtì stanovené v § 50 odst. 
3 písm. c). 
  
 (2) V pøihlá�ce je tøeba uvést vý�i a právní dùvod vzniku pohledávky, 
popøípadì i oznaèení soudu, u nìho� pohledávka byla u� vymáhána. 
  
 (3) Pøihlásit pohledávku k vyrovnání musí i pøednostní vìøitelé (§ 54 
odst. 2). 
  
§ 57 
Seznam pøihlá�ek 
 
 (1) Správce zapí�e pøihlá�ky do seznamu v tom poøadí, v jakém do�ly soudu, 
a to oddìlenì pøihlá�ky pøednostních pohledávek od ostatních. Pøihlá�ené 
pohledávky pøezkoumá podle obchodních knih a jiných písemností. Soud si vy�ádá 
vyjádøení dlu�níka, zda jednotlivé pohledávky uznává. Popírá-li dlu�ník 
pohledávku, musí pro to uvést dùvody. Nevyjádøí-li se dlu�ník ve lhùtì dané 
správcem, platí, �e pohledávku uznává; uznání pohledávky platí i v pøípadì, �e 
bude do tøí let prohlá�en konkurs na dlu�níkùv majetek. 
  
 (2) Správce vyzve vìøitele, aby ve lhùtì jím ulo�ené nahlédli do seznamu 
pøihlá�ek a do vyjádøení dlu�níka. Souèasnì jim sdìlí, �e se mohou vyjádøit k 
seznamu a k vyjádøení dlu�níka a �e jejich vyjádøení budou k seznamu pøipojena, 
popøípadì bude uvedeno, �e se nevyjádøili. 
  
§ 58 
Vyrovnací jednání 
 
 (1) Vìøitelé, kteøí pøihlásili své pohledávky vèas, jsou oprávnìni i pøed 
vyrovnacím jednáním podávat návrhy a prohlá�ení, jako� i hlasovat o vyrovnání. K 
opo�dìným pøihlá�kám se pøi vyrovnacím jednání pøihlédne, je-li mo�né je 
pøezkoumat bez zbyteèného odkladu. 
  
 (2) Pøi vyrovnacím jednání [§ 50 odst. 3 písm. b)] soud zjistí, kteøí 
vìøitelé jsou ochotni pøijmout návrh na vyrovnání. O právu hlasovat platí 
obdobnì ustanovení § 38 s tìmito odchylkami:  
a) vyrovnacího jednání se dlu�ník musí úèastnit osobnì. Po zahájení jednání 
nemù�e vzít návrh na vyrovnání zpìt ani jej zmìnit v neprospìch vìøitelù. 
Nedostaví-li se bez omluvy nebo není-li jeho omluva uznána soudem za dùvodnou, 
soud øízení zastaví; 
  
b) vìøitelé dlu�níka nejsou povinni dostavit se osobnì. Hlasovat o pøijetí 
vyrovnání mohou jen vìøitelé osobnì pøítomní nebo zastoupení; 
  



 

 

c) hlasovací právo nále�í jen tìm vìøitelùm, kteøí by vyrovnáním utrpìli 
majetkovou újmu; 
  
d) oddìlení vìøitelé (§ 28) hlasují jen za tu èást pohledávky, která nebude 
uhrazena z práva na oddìlené uspokojení (§ 28); 
  
e) vìøitelé s pøednostním právem a vìøitelé, jejich� hlasovací právo bylo 
správcem, dlu�níkem nebo jiným vìøitelem popøeno, hlasovací právo nemají; 
  
f) hlasovací právo nemají ani vìøitelé, kteøí nabyli pohledávku postoupením od 
dlu�níka v dobì, kdy dlu�ník u� byl v úpadku. 
  
§ 59 
Popøení pohledávky 
 
 Popøení pravosti nebo vý�e nìkteré z pøihlá�ených pohledávek dlu�níkem, 
správcem nebo nìkterým z vìøitelù oprávnìným hlasovat, má tyto úèinky:  
a) popøe-li pohledávku dlu�ník, musí soud po sly�ení úèastníkù na návrh vìøitele 
naøídit, aby èástka pøipadající na popøenou pohledávku byla zaji�tìna slo�ením 
do úschovy u soudu; zároveò urèí vìøiteli popøené pohledávky lhùtu k jejímu 
uplatnìní s pouèením, �e zaji�tìný obnos uvolní ve prospìch dlu�níka, nebude-li 
lhùta dodr�ena. Popøení pohledávky dlu�níkem má za následek, �e pro ni nelze 
vést výkon rozhodnutí na základì soudem potvrzeného vyrovnání (§ 63 odst. 4); 
je-li v�ak popøená pohledávka ji� vykonatelná, je na dlu�níkovi, aby uplatnil 
svá práva podle obecných ustanovení obèanského soudního øádu; 6) 
  
b) popøe-li pohledávku správce, nelze pro ni vést výkon rozhodnutí na základì 
soudem potvrzeného vyrovnání (§ 63 odst. 4); 
  
c) popøení pohledávky jiným vìøitelem zùstává bez vlivu na vyrovnání. 
  
Potvrzení vyrovnání 
  
§ 60 
  
 (1) Soud usnesením vyrovnání potvrdí, jestli�e jsou splnìny tyto podmínky:  
a) nároky osob oprávnìných po�adovat vylouèení vìci, nároky oddìlených vìøitelù 
(§ 28) a nároky na poskytnutí vý�ivy nejsou vyrovnáním dotèeny; 
  
b) pøednostní pohledávky jsou zaplaceny, anebo je jejich zaplacení zaji�tìno; 
  
c) vìøitelé ostatních pohledávek jsou uspokojeni stejnou mìrou, pokud 
nesouhlasili s tím, aby nìkterý byl uspokojen výhodnìji; 
  
d) není poskytnuta zvlá�tní výhoda nìkterému vìøiteli stejného poøadí, nejde-li 
o výhodu poskytnutou podle písmena c); 
  
e) nejsou dotèena práva vìøitelù proti spoludlu�níkùm a ruèitelùm dlu�níka mimo 
pøípady, kdy by s tím tito vìøitelé výslovnì souhlasili. 
  
 (2) Usnesení, kterým bylo potvrzeno vyrovnání, se stane vykonatelným jeho 
právní mocí. Pro potvrzení vyrovnání soudem platí obdobnì ustanovení pro 
potvrzení nuceného vyrovnání (§ 39 a 40). Zemøe-li dlu�ník pøed rozhodnutím o 
potvrzení vyrovnání, mù�e soud vyrovnání potvrdit, jen jestli�e oprávnìní 
dlu�níkovi dìdici prohlásili nejpozdìji pøi vyrovnacím jednání, �e s navr�eným 
vyrovnáním souhlasí; jinak soud vyrovnání zastaví. 
  



 

 

§ 61 
  
 (1) Soud zamítne potvrdit vyrovnání, i kdy� s ním vìøitelé vyslovili 
souhlas,  
a) nejsou-li dùvody pro to, aby vyrovnání bylo povoleno (§ 50 odst. 1); 
  
b) byly-li nìkterému vìøiteli poskytnuty zvlá�tní výhody [§ 60 odst. 1 písm. 
d)]; 
  
c) nebyly-li do 30 dnù od pøijetí vyrovnání zaplaceny náklady øízení nebo 
zaji�tìna jejich náhrada, i kdy� byl k tomu dlu�ník soudem vyzván neprodlenì po 
pøijetí vyrovnání. 
  
 (2) Soud mù�e zamítnout vyrovnání potvrdit,  
a) jsou-li výhody vyplývající pro dlu�níka z pøijatého vyrovnání ve znaèném 
rozporu s jeho zji�tìnými hospodáøskými pomìry; 
  
b) není-li mo�né získat dostateèný pøehled o hospodáøských pomìrech dlu�níka 
zejména proto, �e nevedl øádnì obchodní knihy; 
  
c) jestli�e pøijaté vyrovnání je ve znaèném rozporu se spoleèným zájmem 
vìøitelù. 
  
§ 62 
  
 (1) Proti usnesení potvrzujícímu vìøiteli vyrovnání mohou podat odvolání 
jen ti z vìøitelù, kteøí nedali výslovnì souhlas k vyrovnání, jako� i ruèitelé a 
spoludlu�níci dlu�níka. 
  
 (2) Proti usnesení, kterým bylo zamítnuto potvrzení vyrovnání, se mohou 
odvolat dlu�ník a vìøitelé, kteøí projevili souhlas s pøijetím vyrovnání. 
  
§ 63 
Úèinky potvrzeného vyrovnání 
 
 (1) Nabylo-li usnesení o potvrzení vyrovnání právní moci a dlu�ník úplnì a 
vèas své povinnosti podle nìho splnil, zaniká jeho povinnost splnit vìøitelùm 
èást závazku, k jejímu� plnìní nebyl povinen podle obsahu vyrovnání, a to i 
tehdy, jestli�e hlasovali proti pøijetí vyrovnání nebo se hlasování 
nezúèastnili. Ve stejný okam�ik zaniká v plném rozsahu povinnost dlu�níka plnit 
závazky vùèi vìøitelùm, kteøí nepøihlásili své pohledávky podle § 56 odst. 1 
nebo § 58 odst. 1. 
  
 (2) Potvrzeným vyrovnáním zùstávají nedotèena práva vìøitelù proti 
spoludlu�níkùm a ruèitelùm dlu�níka, jestli�e se tìchto práv výslovnì nevzdali. 
  
 (3) Byl-li na dlu�níkùv majetek prohlá�en konkurs døíve, ne� byly úplnì 
splnìny povinnosti dlu�níka vyplývající z vyrovnání, pokládají se pohledávky 
vìøitelù v konkursu za uspokojené èástkou, která jim byla podle vyrovnání 
skuteènì zaplacena. 
  
 (4) Na základì pravomocného usnesení o potvrzení vyrovnání pro pohledávku 
zapsanou do seznamu pøihlá�ek lze vést výkon rozhodnutí s výjimkou pøípadù 
popøení pohledávky dlu�níkem nebo správcem. Výkonem rozhodnutí mohou být proti 
dlu�níkovi vymáhány i náklady øízení, je� byly urèeny ve vyrovnání, nebyly-li 
zaplaceny nebo zaji�tìny ve lhùtì k tomu stanovené [§ 61 odst. 1 písm. c)]. 
  



 

 

§ 64 
Následky neplnìní 
 
 Nebylo-li soudem potvrzené vyrovnání splnìno, aèkoli byl dlu�ník vìøitelem 
upomenut doporuèeným dopisem s poskytnutím nejménì osmidenní lhùty k dodateènému 
splnìní, pozbývají úèinnosti ve�keré slevy a jiné výhody poskytnuté ve vyrovnání 
dlu�níkovi, a to u v�ech vìøitelù; práva poskytnutá vyrovnáním proti jiným 
osobám zùstávají zachována. 
  
§ 65 
Následky podvodných jednání 
 
 (1) Vìøitelé jsou oprávnìni po�adovat úplné uspokojení svých nárokù, bylo-
li vyrovnání dosa�eno podvodným jednáním nebo poskytnutím zvlá�tních výhod 
jednotlivým vìøitelùm. Ve lhùtì tøí let od právní moci usnesení o potvrzení 
vyrovnání mù�e vìøitel uplatnit u soudu nárok na úplné uspokojení svých 
pohledávek nebo na prohlá�ení zvlá�tní výhody za neúèinnou; nepozbývá tím práv 
nabytých z vyrovnání. Tento nárok v�ak vìøitelùm nevzniká, jestli�e se 
zúèastnili podvodných jednání nebo nedovolených úmluv, anebo mohli uplatnit 
dùvody neúèinnosti v øízení o potvrzení vyrovnání. 
  
 (2) Byl-li dlu�ník do tøí let od potvrzení vyrovnání pravomocnì odsouzen 
za úmyslný trestný èin, kterým dosáhl vyrovnání anebo kterým zkrátil svého 
vìøitele, stává se vyrovnání neplatným a vìøitelé mohou bez dal�ího po�adovat 
uspokojení svých nárokù. Neplatnost vyrovnání se nedotýká jejich práv, která pro 
nì z vyrovnání vznikla. 
  
§ 66 
Zastavení a skonèení vyrovnání 
 
 (1) Soud usnesením vyrovnání zastaví,  
a) vezme-li dlu�ník zpìt svùj návrh na vyrovnání pøed vyrovnacím jednáním, nebo 
nebyl-li návrh vìøiteli pøijat do 90 dnù od povolení vyrovnání; tuto lhùtu mù�e 
soud pøimìøenì prodlou�it, jde-li o vyrovnání hospodáøsky významného podniku a 
vy�aduje-li prodlou�ení lhùty veøejný zájem; 
  
b) nabylo-li právní moci usnesení, kterým bylo zamítnuto potvrzení vyrovnání; 
  
c) neprohlásí-li v�ichni dìdici dlu�níka nejpozdìji pøi vyrovnacím jednání, �e 
souhlasí s nabízeným vyrovnáním (§ 60 odst. 2). 
  
 (2) Usnesení o zastavení vyrovnání se uveøejní na úøední desce soudu a 
jiným vhodným zpùsobem. Soud souèasnì oznámí zastavení vyrovnání orgánùm 
povìøeným vedením obchodního rejstøíku a evidence nemovitostí. 
  
 (3) Soud prohlásí usnesením vyrovnání za skonèené, jakmile usnesení o 
potvrzení vyrovnání nabylo právní moci. Toto usnesení se úèastníkùm nedoruèuje a 
není proti nìmu opravný prostøedek; pro uveøejnìní tohoto usnesení, provedení 
pøíslu�ných zápisù a vyrozumìní o nìm se u�ije ustanovení odstavce 2. 
  
 (4) Po zastavení øízení nebo po jeho skonèení rozhodne soud usnesením o 
odmìnì správce a jeho výdajích a usnesení doruèí dlu�níku a správci. Dojde-li do 
15 dnù po zastavení øízení k prohlá�ení konkursu, tvoøí náklady vyrovnání èást 
nákladù konkursu. 
  
ÈÁST ÈTVRTÁ 
  



 

 

SPOLEÈNÁ USTANOVENÍ 
  
Ustanovení o øízení 
 
§ 66a 
  
 (1) Pro konkurs a vyrovnání se pou�ijí pøimìøenì ustanovení obèanského 
soudního øádu , nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (2) Soud rozhoduje usnesením. Jednání naøizuje jen tehdy, stanoví-li to 
zákon nebo jestli�e to soud pova�uje za nutné. 
  
§ 66b 
  
 (1) Pøedbì�né opatøení mù�e soud naøídit i v zájmu zaji�tìní majetku 
dlu�níka. Pøedbì�né opatøení mù�e soud naøídit i bez návrhu. 
  
 (2) Proti rozhodnutí soudu, které soud uèinil pøi výkonu dohlédací 
èinnosti podle § 12 není odvolání pøípustné. 
  
 (3) Pøeru�ení øízení není pøípustné, pokud zvlá�tním právním pøedpisem 
není stanoveno jinak. 
  
 (4) Prominutí zme�kání lhùty není pøípustné. 
  
 (5) Obnova øízení není pøípustná. 
  
§ 66c 
  
 (1) Písemnosti lze doruèit, úèastníky pøedvolat k soudu nebo je vyrozumìt 
o potøebných skuteènostech vyvì�ením písemnosti, pøedvoláním nebo vyrozumìním na 
úøední desce soudu a souèasným zveøejnìním v Obchodním vìstníku; zveøejnìní v 
Obchodním vìstníku nemusí obsahovat odùvodnìní. Za den doruèení písemnosti nebo 
den vyrozumìní se pova�uje den zveøejnìní v Obchodním vìstníku, nestanoví-li 
zákon jinak. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 nelze pou�ít, stanoví-li zákon pro urèité osoby 
nebo pøípady zvlá�tní zpùsob doruèení, pøedvolání nebo uvìdomìní. Dále je nelze 
pou�ít pro doruèení usnesení o pøedbì�ném opatøení, usnesení o zamítnutí návrhu 
na prohlá�ení konkursu, usnesení o zastavení øízení a usnesení o ustavení 
správce konkursní podstaty, zástupce správce, zvlá�tního správce, pøedbì�ného 
správce, vyrovnacího správce, opatrovníka èi znalce. 
  
 (3) Vedle zveøejnìní na úøední desce a v Obchodním vìstníku mù�e soud 
provést i zveøejnìní prostøednictvím hromadných sdìlovacích prostøedkù nebo 
veøejnì pøístupné poèítaèové sítì, pokud je to úèelné vzhledem k poètu úèastníkù 
a povaze vìci. 
  
 (4) Pøedvolání úèastníkù k soudu uèinìné podle odstavcù 1 a� 3 musí být 
zveøejnìno nejménì 15 dnù pøede dnem, kdy se má jednání konat. 
  
ÈÁST PÁTÁ 
  
PØECHODNÁ A ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ 
 
§ 67 
bez nadpisu 



 

 

 
 Nevyluèuje-li to povaha vìci, rozumí se bankou podle tohoto zákona i 
poboèka zahranièní banky a spoøitelní a úvìrové dru�stvo. 
  
Zvlá�tní ustanovení o vedoucích pracovnících dlu�níka 
 
§ 67a 
  
 (1) Pracovní nároky (§ 31 odst. 3) vedoucích zamìstnancù, jejich� pracovní 
pomìr se zakládá jmenováním, uvedených v § 27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku 
práce (dále jen "vedoucí pracovníci"), které vznikly po prohlá�ení konkursu, lze 
v prùbìhu konkursu (§ 31 odst. 1) uspokojit pouze do vý�e, kterou urèí správce 
se souhlasem soudu. 
  
 (2) Pracovní nároky vedoucích pracovníkù podle odstavce 1 pøesahující 
správcem urèenou èástku, jako� i jejich pracovní nároky podle § 31 odst. 4 se 
uspokojují jako ostatní pohledávky (§ 32 odst. 4 vìta druhá). 
  
 (3) Pøi vyrovnání mají pracovní nároky vedoucích pracovníkù povahu 
pøednostních pohledávek jen do vý�e uvedené v odstavci 1. 
  
 (4) Nároky osob, které nejsou u dlu�níka v pracovním pomìru, ale 
vykonávají pro dlu�níka práce pøíslu�ející jinak vedoucím pracovníkùm, se pøi 
konkursu nebo vyrovnání uspokojují jako ostatní pohledávky bez jakéhokoliv 
zvýhodnìní. 
  
§ 67b 
  
 (1) Vedoucí pracovníci dlu�níka a osoby jim blízké 4) nesmìjí pøi konkursu 
nebo vyrovnání nabývat vlastnictví k vìcem, jejich� vlastníkem byl pøi zahájení 
øízení dlu�ník, a to ani v pøípadì, �e k jejich zpenì�ení do�lo dra�bou. Tyto 
vìci nesmìjí být na nì pøevedeny ani ve lhùtì tøí let od skonèení konkursu nebo 
vyrovnání. Právní úkony uskuteènìné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na spoleèníky dlu�níka, je-li jím 
veøejná obchodní spoleènost, komanditní spoleènost a spoleènost s ruèením 
omezeným, pokud spoleèníci vykonávají funkci vedoucího pracovníka podle odstavce 
1. Toté� platí pro spoleèníky akciových spoleèností, pokud pùsobí v jejich 
orgánech anebo vlastní akcie odpovídající více jak desetinì základního jmìní 
spoleènosti. V odùvodnìných pøípadech mù�e v�ak soud rozhodnout o výjimce. 
  
Zvlá�tní ustanovení o podnikatelích v zemìdìlské výrobì 
 
§ 67c 
  
 (1) Konkurs nelze prohlásit u dlu�níka, který je právnickou nebo fyzickou 
osobou, jeho� pøevá�ným pøedmìtem èinnosti je zemìdìlská prvovýroba, v období od 
1. dubna do 30. záøí, pøièem� bìh lhùt k podání návrhu na povolení ochranné 
lhùty, jako� i bìh ochranné lhùty podle § 5a a 5c není pøeru�en. Úèinky podle § 
5d trvají i po tuto dobu. 
  
 (2) Zemìdìlskou prvovýrobou se rozumí hospodaøení na zemìdìlských 
pozemcích, jeho� výsledkem jsou rostlinné nebo �ivoèi�né produkty pøed jejich 
dal�ím zpracováním. 
  
§ 67d 
zru�en 



 

 

  
§ 68 
Vztah k restituèním nárokùm 
 
 (1) Vìci, které mají být vydány oprávnìným osobám podle zákonù 
upravujících zmírnìní nìkterých majetkových køivd, 7) se zahrnují do podstaty 
pouze tehdy, jestli�e nároky nebyly v zákonem stanovených lhùtách uplatnìny nebo 
byly zamítnuty. 
  
 (2) Nositelé pohledávek na náhradu podle pøedpisù uvedených v odstavci 1 
jsou pøednostními vìøiteli a tyto jejich pohledávky se uspokojují jako 
pohledávky první tøídy. 
  
§ 68a 
zru�en 
  
§ 69 
Konkursy s cizím prvkem 
 
 (1) Nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je Èeská republika 
vázána a je� byla uveøejnìna ve Sbírce zákonù, vztahuje se konkurs prohlá�ený 
soudem i na úpadcovy movité vìci, které jsou v cizinì. 
  
 (2) Nebyl-li na dlu�níkùv majetek, který se stal pøedmìtem konkursu v 
cizinì, prohlá�en konkurs èeskoslovenským soudem, budou úpadcovy movité vìci, 
které jsou na území Èeské republiky, vydány cizímu soudu na jeho �ádost, jde-li 
o soud státu, který zachovává vzájemnost. Úpadcùv majetek mù�e v�ak být vydán do 
ciziny teprve tehdy, kdy� byla uspokojena práva na vylouèení vìci z podstaty a 
na oddìlené uspokojení (§ 28), nabytá døíve, ne� do�la �ádost cizího soudu nebo 
jiného pøíslu�ného orgánu. 
  
Pøechodná a závìreèná ustanovení 
 
§ 70 
  
 Zahájená øízení o likvidaci majetku podle § 352 a� 354 obèanského soudního 
øádu 1) dokonèí soudy podle dosavadních pøedpisù. 
  
§ 71 
  
 Ministerstvo spravedlnosti upraví vyhlá�kou  
a) podrobnosti o seznamu správcù, zvlá�tních správcù, vyrovnacích správcù a 
zástupce správce a o jejich odmìnì v konkursním a vyrovnacím øízení, podrobnosti 
o seznamu pøihlá�ených pohledávek, manipulaci s pøihlá�kami, jejich úschovì a 
nahlí�ení do nich; 
  
b) jednací øád pro konkursní a vyrovnací øízení. 
  
§ 72 
  
 Zru�ují se ustanovení § 352 a� 354 zákona è. 99/1963 Sb. , obèanský soudní 
øád. 
  
§ 73 
Úèinnost 
  
 Tento zákon nabývá úèinnosti dnem 1. øíjna 1991. 



 

 

 
Havel v.r. 
Dubèek v.r. 
 
Èalfa v.r. 
  
Vybraná ustanovení novel 
 
Èl.IX zákona è. 370/2000 Sb. 
 
Pøechodné ustanovení 
  
 Podle ustanovení o doruèování seznamu majetku dlu�níka, jde-li o dlu�níka 
s majetkem zvlá�tì velkého rozsahu, se postupuje i v pøípadech, byl-li návrh na 
vyrovnání podán pøed úèinností tohoto zákona. 
  
____________________ 
  
1) Zákon è. 99/1963 Sb. , obèanský soudní øád, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
  
1) Napøíklad § 38 odst. 6 zákona è. 21/1992 Sb. , o bankách, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. 
  
1b) § 338n odst. 6 a § 338w odst. 3 zákona è. 99/1963 Sb. , ve znìní zákona è. 
30/2000 Sb. 
  
1c) § 150 odst. 4 zákona è. 40/1964 Sb. , obèanský zákoník, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. 
  
1d) § 126 zákona è. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve znìní zákona è. 253/1997 
Sb. 
  
1e) § 71 a následující zákona è. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a 
exekuèní èinnosti (exekuèní øád) a o zmìnì dal�ích zákonù. 
  
1f) § 13 odst. 1 zákona è. 15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o zmìnì a 
doplnìní dal�ích zákonù, ve znìní zákona è. 308/2002 Sb. 
  
1g) Zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
  
2) Zákon è. 151/1997 Sb. , o oceòování majetku a o zmìnì nìkterých zákonù (zákon 
o oceòování majetku). 
  
3) § 5 zákona è. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník. 
  
3a) Napø. § 11 odst. 1 zákona è. 455/1991 Sb ., o �ivnostenském podnikání 
(�ivnostenský zákon). 
  
4) § 116 obèanského zákoníku è. 40/1964 Sb. , ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
  
4a) Zákon è. 26/2000 Sb. , o veøejných dra�bách. 
  
4b) § 476 a násl. zákona è. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník. 
  
4c) Zákon è. 42/1994 Sb. , o penzijním pøipoji�tìní se státním pøíspìvkem a o 
zmìnách nìkterých zákonù souvisejících s jeho zavedením, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. 



 

 

  
4d) § 21a zákona è. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
  
5) § 150 odst. 4 obèanského zákoníku , ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 
  
6) § 80 písm. c) a § 268 obèanského soudního øádu . 
  
7) Napøíklad zákon è. 403/1990 Sb. , o zmírnìní následkù nìkterých majetkových 
køivd, ve znìní zákonù è. 458/1990 Sb. a è. 137/1991 Sb. , zákon è. 87/1991 Sb. 
, o mimosoudních rehabilitacích, zákon è. 229/1991 Sb. , o úpravì vlastnických 
vztahù k pùdì a jinému zemìdìlskému majetku. 


