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● Zákon o konkursu a vyrovnání (ZKV) plně nerespektoval
postavení zajištěných (oddělených) věřitelů

● Prohlášením konkursu zanikla práva na oddělené uspokojení,
která věřitelé získali v posledních dvou měsících před podáním
návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto
návrhu [§ 14(1)(f) ZKV]

● Oddělení věřitelé se podle tohoto ustanovení uspokojují jen do
výše 70 % výtěžku zpeněžení na ně připadajícího [§ 28(4)
ZKV]

1. POSTAVENÍ ZAJIŠTĚNÝCH VĚŘITELŮ PODLE ZKV (1)

3



● Zajištění (oddělení) věřitelé neměli zvláštní práva odrážející
jejich zvláštní postavení, např.:

o právo ovlivnit způsob zpeněžení

o účast ve věřitelském výboru

● Podle ZKV se věci ve vlastnictví třetích osob, které slouží k
zajištění pohledávek, zapisují do soupisu podstaty – nakládá s
nimi správce

1. POSTAVENÍ ZAJIŠTĚNÝCH VĚŘITELŮ PODLE ZKV (2)
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● Insolvenční zákon (InsZ) posílil v mnoha ohledech postavení
věřitelů, včetně postavení zajištěných věřitelů

o Prohlášením konkursu na majetek dlužníka se samo o
sobě nedotýká práva na uspokojení ze zajištění
nabytého před zahájením insolvenčního řízení – platí
obecná pravidla odporovatelnosti (zejm. § 241 InsZ)

o Zajištěný věřitel se uspokojuje až do 100 % z výtěžku
předmětu zajištění

o Zajištěný věřitel má právo ovlivnit způsob správy a
zpeněžení předmětu zajištění [§ 230(2) a § 293 InsZ]

2. POSTAVENÍ ZAJIŠTĚNÝCH VĚŘITELŮ PODLE INSZ (1)
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● InsZ reflektuje zvláštní postavení zajištěných věřitelů, např.:

o účast ve věřitelském výboru (§ 57 InsZ)

o hlasování o způsobu řešení úpadku [§ 151(1) InsZ]

o samostatná skupina v rámci reorganizace [§ 337(2) InsZ]

2. POSTAVENÍ ZAJIŠTĚNÝCH VĚŘITELŮ PODLE INSZ (2)
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● V konkursu proces zpeněžení v zásadě plně v rukách
zajištěného věřitele, který udílí pokyny insolvenčnímu správci;
není třeba souhlasu věřitelského výboru

● Problematika plurality zajištěných věřitelů při správě
a zpeněžení předmětu zajištění

● Zajištění věřitelé odvolávají členy věřitelského výboru
navržené zajištěnými věřiteli

3. LEGISLATIVNÍ ZÁSAHY PO PŘIJETÍ INSZ
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● Právo na uspokojení ze zajištění k majetku dlužníka nelze obecně nově
nabýt poté, co nastaly účinky zahájení insolvenčního řízení (výjimkou je
tzv. úvěrové financování)

● Soudcovské zástavní právo na nemovitostech nelze nabýt, pokud soudní
rozhodnutí nabylo právní moc poté, co nastaly účinky spojené se zahájením
insolvenčního řízení bez ohledu na to, zda byl podán návrh na jeho zřízení
před zahájením insolvenčního řízení (29 NSCR 16/2011)

● Obdobně i smluvní zástavní právo bez ohledu na to, zda byl podán návrh
na vklad před zahájením insolvenčního řízení (29 NSCR 16/2011)

● Zástavní právo ke skladu (hromadné věci) – obměna jednotlivých věcí není
„novým nabytím“ práva na uspokojení ze zajištění; nevzniká tedy „nové“
zástavní právo k nově uskladňovaným kusům (29 NSCR 28/2011)

● Bankovní záruky (29 Cdo 4340/2011) - zástavní právo se může vztahovat
jen k takové pohledávce, která skutečně vznikla

4. JUDIKATURNÍ ZÁSAHY A OTEVŘENÉ OTÁZKY (1) 
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● Třeba přihlásit i právo na uspokojení ze zajištění nebo pouze
právo na uspokojení ze zajištění (není-li dlužník osobním
dlužníkem)

● Lhůta pro přihlášení pohledávek:

• 2 měsíce od úpadku / v oddlužení 30 dnů

• Lhůta není závislá na okamžik sepsání předmětu zajištění
do soupisu majetkové podstaty (29 NSČR 23/2012)

• V případě nabytí majetku, který je zatížen zajištěním -
dodatečná lhůta pro přihlášení práva na uspokojení ze
zajištění (např. 29 NSČR 32/2011)

4. JUDIKATURNÍ ZÁSAHY A OTEVŘENÉ OTÁZKY (2) 
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● Omezení odpočtu nákladů z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění v
konkursu

• Náklady spojené se zpeněžením - nejvýše 5 %

• Náklady spojené se správou - nejvýše 4 %

• Se souhlasem zajištěného věřitele i ve větším rozsahu

● Rozhodnutí 29 NSCR 37/2013 – postupuje-li insolvenční správce při
správě majetku podle pokynu zajištěného věřitele, nese zajištěný věřitel
vzniklé náklady bez omezení jejich výše

● Obdobně i v případě zpeněžení předmětu zajištění

● Ne vždy je jednoznačné, co se rozumí nákladem na správu x užívání
(elektřina ve společných prostorách domu, náklady na výtah apod.)

4. JUDIKATURNÍ ZÁSAHY A OTEVŘENÉ OTÁZKY (3) 

10



● Pohledávka zajištěného věřitele v oddlužení se uspokojuje z výtěžku
zpeněžení předmětu zajištění

● Různé názory na možnost dělení jediné pohledávky na částečně ne-/

zajištěnou

● Kontroverzní otázky:

• zajištěný věřitel nemusí znát stav předmětu zajištění

• zajištěný věřitel nezná předem formu oddlužení

• zajištěný věřitel neví, zda nebude oddlužení přeměněno v konkurs

● Řešení: výslovné připuštění rozdělení pohledávky

● Praxe: oddělení osobního a zástavního dlužníka, postoupení pohledávky

(rozdělení), poskytnutí úvěru jako částečně zajištěného a nezajištěného

4. JUDIKATURNÍ ZÁSAHY A OTEVŘENÉ OTÁZKY (4)
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● Insolvenční zákon nedostatečně reflektuje komplexní pravidla
přednosti

• InsZ: není-li dohody, je rozhodující kritérium času

• o. z.: i kritérium pořadí podle způsobu zřízení zajištění

● Tzv. negative pledge – zákaz zřídit (další) zajištění – nemá být
respektován

● Zákaz zcizit věc jako věcné právo – nemá být respektován

4. JUDIKATURNÍ ZÁSAHY A OTEVŘENÉ OTÁZKY (5)
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