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 Federální shromážd�ní �eské a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto 
zákon�: 
 

�ÁST PRVNÍ 
  

Úvodní ustanovení 
  

§ 1 
  
 (1) Ú�elem tohoto zákona je uspo�ádání majetkových pom�r� dlužníka, který je v úpadku. 
  
 (2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více v��itel� a není schopen po delší dobu plnit své 
splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své 
splatné závazky. 
  
 (3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je 
p�edlužena. O p�edlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více v��itel� a jestliže její splatné závazky 
jsou vyšší než její majetek; do ocen�ní dlužníkova majetku se zahrne i o�ekávaný výnos z pokra�ující 
podnikatelské �innosti, lze-li p�íjem p�evyšující náklady p�i pokra�ování podnikatelské �innosti 
d�vodn� p�edpokládat. 
  
 
 
 
 



§ 1a 
  
 (1) Tohoto zákona nelze použít na uspo�ádání majetkových pom�r� územního 
samosprávného celku nebo jiné právnické osoby z�ízené zákonem, jestliže stát p�evzal její dluhy nebo 
se za n� zaru�il. 
  
 (2) Tohoto zákona nelze rovn�ž použít na uspo�ádání majetkových pom�r� banky, 
spo�itelního a úv�rního družstva, pojiš�ovny a tuzemské zajiš�ovny, a to po dobu, po kterou jsou tyto 
osoby nositeli licence nebo povolení podle zvláštních zákon� upravujících jejich �innost. 
  

§ 2 
  
 (1) Jestliže je dlužník v úpadku, lze u konkursního soudu (dále jen "soud") zahájit za 
podmínek stanovených tímto zákonem konkursní �ízení (dále jen "konkurs") nebo vyrovnací �ízení 
(dále jen "vyrovnání"). 
  
 (2) zrušen 
  
 (3) Cílem konkursu a vyrovnání je dosáhnout pom�rného uspokojení v��itel� z majetku 
tvo�ícího konkursní podstatu, a to za podmínek stanovených tímto zákonem. 

  
§ 3 

Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu 
 
 (1) Právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, která je v úpadku, je povinna bez 
zbyte�ného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu. Právnická osoba v likvidaci má tuto 
povinnost, jen je-li p�edlužena. 
  
 (2) Povinnost podle odstavce 1 mají i statutární orgány právnické osoby, likvidátor právnické 
osoby v likvidaci, je-li p�edlužena, a zákonní zástupci fyzické osoby. Jestliže osoby tuto povinnost 
nesplní, odpovídají v��itel�m za škodu, která jim tím vznikne, ledaže prokáží, že škodu nezavinily; je-li 
t�chto osob více, odpovídají spole�n� a nerozdíln�. 
  
 (3) Povinnost podle odstavc� 1 a 2 není spln�na, jestliže �ízení o návrhu na prohlášení 
konkursu bylo vinou navrhovatele zastaveno nebo jestliže byl návrh zamítnut. 
  
 (4) Místo návrhu na prohlášení konkursu mohou osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 podat 
návrh na vyrovnání; jestliže však vyrovnání nebylo povoleno nebo potvrzeno, jsou povinny do 15 dn� 
podat návrh na prohlášení konkursu. 
  

�ÁST DRUHÁ 
  

Konkurs 
  

§ 4 
Návrh na prohlášení konkursu 

 
 (1) Návrh na prohlášení konkursu je oprávn�n podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho v��itel�. 
  
 (2) Jde-li o návrh v��itele, musí navrhovatel doložit, že má proti dlužníkovi splatnou 
pohledávku, a uvést okolnosti, které osv�d�ují úpadek dlužníka. K návrhu je navrhovatel povinen 
p�ipojit listiny, kterých se v návrhu dovolává. 
  
 (3) Jde-li o návrh dlužníka, musí navrhovatel uvést okolnosti, které osv�d�ují jeho úpadek. K 
návrhu je navrhovatel povinen p�ipojit seznam svého majetku a závazk� s uvedením svých dlužník�, 
v��itel� a jejich adres. P�edložený seznam majetku a závazk� musí dlužník podepsat a výslovn� o 
n�m prohlásit, že je správný a úplný. 
  



 (4) Další návrh na prohlášení konkursu, podaný na téhož dlužníka d�íve, než soud rozhodne o 
prohlášení konkursu, se považuje za p�istoupení k �ízení; pro dalšího navrhovatele platí stav �ízení v 
dob� jeho p�istoupení. 
  
 (5) Navrhovatel m�že vzít sv�j návrh zp�t až do prohlášení konkursu. Soud �ízení zastaví, 
souhlasí-li s tím všichni další navrhovatelé, kte�í p�istoupili k �ízení. 
  
 (6) O podání návrhu na prohlášení konkursu soud neprodlen� vyrozumí ú�ad práce, v jehož 
obvodu je sídlo nebo bydlišt� dlužníka. 
  

§ 4a 
  
 (1) Po doru�ení návrhu dlužníka na prohlášení konkursu soudu nebo po doru�ení návrhu na 
prohlášení konkursu soudem dlužníkovi je dlužník povinen  
a) zdržet se jednání sm��ujícího ke zmenšení svého majetku s výjimkou b�žné obchodní �innosti, 
  
b) na výzvu soudu sestavit seznam svého majetku a závazk� s uvedením svých dlužník�, v��itel� a 
jejich adres a odevzdat jej soudu ve lh�t� ur�ené soudem; tato lh�ta nesmí být kratší než 15 dn�. 
  
 (2) Seznam majetku a závazk� podle odstavce 1 písm. b) musí dlužník podepsat a výslovn� o 
n�m prohlásit, že je správný a úplný. 
  
 (3) Je-li dlužníkem právnická osoba, má povinnost podle odstavce 1 písm. b) zejména její 
statutární orgán nebo osoby, které jsou jeho �leny, nebo likvidátor, pokud je právnická osoba v 
likvidaci, nebo nucený správce podle zvláštních p�edpis�; této povinnosti se uvedené osoby nemohou 
zprostit ani tehdy, pokud ze své funkce odstoupí nebo se jí vzdají v posledních dvou m�sících p�ed 
podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto návrhu. 
  
 (4) Pokud soud návrh na prohlášení konkursu zamítne pro neosv�d�ení úpadku, odpovídá 
navrhovatel dlužníkovi za škodu, která dlužníkovi vznikla omezením nakládání s majetkem. Této 
povinnosti se navrhovatel zprostí, pokud prokáže, že škodu nezavinil. 
  

§ 4b 
  
 Byl-li pravomocn� zastaven výkon rozhodnutí prodejem podniku nebo exekuce podle 
zvláštního právního p�edpisu 1e) proto, že cena v�cí, práv a jiných majetkových hodnot pat�ících k 
podniku nep�evyšuje výši splatných závazk� pat�ících k podniku, 1b) je správce podniku povinen bez 
zbyte�ného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužníka; to neplatí, má-li dlužník 
ješt� jiný podnik. 

  
§ 5 

Záloha na náklady konkursu 
 
 (1) Navrhovatel je povinen zaplatit zálohu na náklady konkursu až do �ástky 50 000 K�, a to i 
opakovan�; u�iní tak na výzvu soudu v ur�ené lh�t� a výši. Ú�astní-li se �ízení více navrhovatel�, jsou 
povinni zaplatit zálohu spole�n� a nerozdíln�. 
  
 (2) Nebude-li záloha na náklady konkursu v ur�ené lh�t� zaplacena, m�že soud p�ed 
prohlášením konkursu �ízení zastavit; o tomto následku musí být navrhovatel pou�en. 
  

Ochranná lh�ta 
  

§ 5a 
  
 (1) Dlužník m�že navrhnout povolení ochranné lh�ty do 15 dn� od doru�ení návrhu na 
prohlášení konkursu soudem, jestliže tento návrh podal v��itel nebo jiná osoba než dlužník. 
  
 (2) Návrh na povolení ochranné lh�ty musí krom� obecných náležitostí podání obsahovat i 
údaje týkající se dlužníka, které se zapisují do obchodního rejst�íku, seznam nemovitostí dlužníka 
v�etn� zástavních a podzástavních práv na nich váznoucích, seznam v��itel� s uvedením výše jejich 



pohledávek, seznam majetku a závazk� dlužníka s termíny splatnosti závazk� ne starší než t�i m�síce 
a ur�itý návrh na uspo�ádání právních pom�r� dlužníka a na opat�ení ohledn� jeho podniku b�hem 
ochranné lh�ty; podnikatelé p�edloží rovn�ž poslední ú�etní záv�rku. 
  

§ 5b 
  
 (1) Ochrannou lh�tu lze povolit, jestliže  
a) návrh je p�i zachování postupu soudu podle § 43 ob�anského soudního �ádu podán v�as, 
oprávn�nou osobou a obsahuje p�edepsané náležitosti, 
  
b) návrh se netýká právnické osoby, která je v likvidaci, 
  
c) návrh se týká podnikatele, který zam�stnává alespo� 50 osob v pracovním pom�ru, 
  
d) nejde o op�tovný návrh na povolení ochranné lh�ty v témže �ízení. 
  
 (2) Soud ochrannou lh�tu povolí, jestliže jsou spln�ny podmínky uvedené v odstavci 1 a 
jestliže údaje návrhu jsou doloženy natolik, že od�vod�ují možnost uspokojivého �ešení dlužníkových 
majetkových pom�r� v rámci ochranné lh�ty; jinak návrh na povolení ochranné lh�ty zamítne. Proti 
rozhodnutí soudu o ochranné lh�t� není odvolání p�ípustné. 
  
 (3) Usnesení o povolení ochranné lh�ty doru�í soud dlužníku a v��itel�m uvedeným v návrhu. 
Zašle je také soudu, který vede obchodní rejst�ík, v n�mž je dlužník zapsán, a katastrálním ú�ad�m, 
které evidují dlužníkovy nemovitosti; je-li dlužníkem státní podnik nebo jiná státní organizace, 
pop�ípad� organizace založená nebo z�ízená obcí, soud zašle usnesení o povolení ochranné lh�ty 
t�m, kte�í jsou zakladateli nebo z�izovateli dlužníka podle zvláštních p�edpis�. Krom� toho je vyv�sí na 
ú�ední desce soudu téhož dne, kdy bylo vydáno, a zve�ejní je v Obchodním v�stníku. 
  
 (4) V��itelé uvedení v návrhu na ochrannou lh�tu a další v��itelé, kte�í se k �ízení p�ihlásili v 
pr�b�hu ochranné lh�ty, mají postavení konkursních v��itel� (§ 7); dojde-li k prohlášení konkursu, je 
t�eba jim usnesení o tom doru�it. 
  
 (5) Sou�asn� s povolením ochranné lh�ty svolá soud sch�zi v��itel� (§ 10), pop�ípad� 
ustanoví v��itel�m opatrovníka (§ 11a). Sch�ze v��itel� zvolí v��itelský výbor. Závady v doru�ení 
n�komu z v��itel� p�i svolávání sch�ze nebrání platnosti volby, jestliže usnesení soudu o svolání 
v��itel� bylo vyv�šeno na ú�ední desce soudu a zve�ejn�no v Obchodním v�stníku. 
  

§ 5c 
  

 Ochranná lh�ta trvá t�i m�síce a za�íná b�žet dnem, kdy usnesení o jejím povolení bylo 
vyv�šeno na ú�ední desce soudu. Na návrh dlužníka podaný v pr�b�hu ochranné lh�ty ji m�že soud 
prodloužit nejdéle o další t�i m�síce, jestliže s tím souhlasí v��itelský výbor. 
  

§ 5d 
  
 (1) Po dobu trvání ochranné lh�ty 
  
a) soud se v �ízení omezí jen na procesní úkony pot�ebné z hlediska pr�b�hu ochranné lh�ty, 
  
b) v��itelé nemohou v��i dlužníkovi vymáhat uspokojení svých pohledávek výkonem rozhodnutí s 
výjimkou pohledávek z pracovního pom�ru a s výjimkou pohledávek z titulu daní, poplatk�, cel a 
pojistného na sociální a zdravotní pojišt�ní; již zahájená �ízení se p�erušují, 
  
c) soud m�že rozhodnout na návrh v��itelského výboru nebo opatrovníka, aby n�které právní úkony 
dlužník ne�inil v�bec nebo jen po p�edchozím souhlasu v��itelského výboru nebo opatrovníka v��itel�; 
právní úkony uskute�n�né v rozporu s tímto rozhodnutím soudu jsou v��i v��itel�m neú�inné, 
  
d) dlužníkem provedené právní úkony, kterými by byly zkracovány zájmy v��itel� na uspokojení jejich 
pohledávek, jsou v��i v��itel�m neú�inné, 
  



e) dlužník je povinen soustavn� usilovat o p�ekonání úpadku a informovat v��itelský výbor, pop�ípad� 
opatrovníka o p�ijatých opat�eních, a v p�ípad� pot�eby si vyžádat jejich sou�innost. 
  
 (2) Povolením ochranné lh�ty nejsou dot�ena práva a povinnosti vyplývající z finan�ního 
zajišt�ní 1a) podle zvláštního právního p�edpisu 1h) nebo podle zahrani�ní právní úpravy, pokud je 
dlužník poskytovatelem nebo p�íjemcem a finan�ní zajišt�ní bylo poskytnuto 
  
a) p�ed dnem povolení ochranné lh�ty, 
  
b) v den povolení ochranné lh�ty, pokud p�íjemce finan�ního zajišt�ní prokáže, že nev�d�l a ani 
nemohl o povolení ochranné lh�ty v�d�t. 
  
 (3) Povolení ochranné lh�ty nemá vliv na záv�re�né vyrovnání podle zvláštního právního 
p�edpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1i) . 
  

§ 5e 
  
 (1) Ochranná lh�ta skon�í uplynutím doby, zastavením konkursního �ízení, prohlášením 
konkursu nebo povolením vyrovnání. 
  
 (2) Skon�ením ochranné lh�ty zanikají její ú�inky podle § 5d; jestliže však ochranná lh�ta 
skon�í uplynutím doby, z�stávají zachovány ú�inky uvedené v § 5d písm. b) až d), a to až do 
prohlášení konkursu, pokud soud nerozhodne o jejich d�ív�jším zániku. 
  

§ 5f 
zrušen 

  
§ 6 

Konkursní podstata 
 
 (1) Majetek podléhající konkursu tvo�í konkursní podstatu (dále jen "podstata"). 
  
 (2) Konkurs se týká majetku, který pat�il dlužníkovi v den prohlášení konkursu a kterého nabyl 
za konkursu; tímto majetkem se rozumí také mzda nebo jiné podobné p�íjmy. Do podstaty nenáleží 
majetek, jehož se nem�že týkat výkon rozhodnutí; majetek sloužící podnikatelské �innosti z podstaty 
vylou�en není. 
  
 (3) Za podmínek stanovených tímto zákonem pat�í do podstaty také majetek jiných osob, 
zejména t�ch, které jej nabyly na základ� neú�inných právních úkon� dlužníka. 
  

§ 7 
Ú�astníci konkursu 

 
 Ú�astníky konkursu jsou v��itelé, kte�í uplat�ují nároky (dále jen "konkursní v��itelé") a 
dlužník. 
  

Správce podstaty 
  

§ 8 
  
 (1) Správce podstaty (dále jen "správce") se zásadn� vybírá ze seznamu správc�, který vede 
soud p�íslušný k �ízení. Do seznamu správc� lze zapsat jen bezúhonnou fyzickou osobu, která je pln� 
zp�sobilá k právním úkon�m, má p�im��enou odbornou zp�sobilost a se zápisem souhlasí, nebo 
ve�ejnou obchodní spole�nost, která bude �innost správce vykonávat prost�ednictvím svých 
spole�ník�, o nichž prokáže, že spl�ují podmínky pro zapsání do seznamu. Ve�ejná obchodní 
spole�nost, ustavená správcem, oznámí soudu neprodlen�, kdo ze spole�ník� bude jejím jménem 
funkci správce vykonávat. Správcem m�že soud ustavit pouze ve v�ci nepodjatou osobu. Osoba 
zapsaná do seznamu m�že své ustavení správcem odmítnout, jen jsou-li pro to d�ležité d�vody. 
Výjime�n� m�že soud ustavit správcem i osobu do seznamu správc� nezapsanou, pokud spl�uje 
podmínky pro zapsání do seznamu a s ustavením souhlasí. 



  
 (2) Správce je povinen p�i výkonu funkce postupovat s odbornou pé�í a odpovídá za škodu 
vzniklou porušením povinností, které mu ukládá zákon nebo mu uloží soud. Je-li správcem ustavena 
ve�ejná obchodní spole�nost, odpovídají za škodu zp�sobenou v souvislosti s výkonem funkce 
správce její spole�níci spole�n� a nerozdíln�. Správce je povinen uzav�ít smlouvu o pojišt�ní 
odpov�dnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce správce. 
  
 (3) Správce má nárok na odm�nu a na náhradu hotových výdaj�; tento nárok správce, je-li 
plátcem dan�, se zvyšuje o �ástku odpovídající této dani, kterou je správce povinen z odm�ny a z 
náhrad hotových výdaj� odvést podle zvláštního právního p�edpisu 1a) ; tento nárok správce, je-li 
plátcem dan�, se zvyšuje o �ástku odpovídající této dani, kterou je správce povinen z odm�ny a z 
náhrad hotových výdaj� odvést podle zvláštního právního p�edpisu 1k) . Do náhrady hotových výdaj� 
se zahrnují i náklady na pé�i o spisovnu a archiv úpadce. Dohody správce uzav�ené s ú�astníky �ízení 
o jiné odm�n� nebo náhrad� jsou neplatné. Vyú�tování odm�ny a náklad� provede správce v 
kone�né zpráv�, a není-li jí, p�i zrušení konkursu; p�edtím mu soud m�že povolit zálohy. Soud m�že 
podle okolností p�ípadu konkursní odm�nu stanovenou podle zvláštního p�edpisu p�im��en� zvýšit 
nebo snížit. V��itelé jsou se souhlasem soudu oprávn�ni na základ� rozhodnutí v��itelského výboru 
poskytnout správci zálohu k úhrad� jeho výdaj�, a to i op�tovn�; p�i poskytnutí zálohy m�že být ur�en 
ú�el, na n�jž má být vynaložena, a podmínky jejího vyú�tování. �innosti, k nimž je správce povinen, 
m�že správce zadat t�etím osobám na ú�et podstaty jen se souhlasem v��itelského výboru. 
  
 (4) Neplní-li správce �ádn� své povinnosti, m�že mu soud uložit po�ádkovou pokutu až do 
výše 100 000 K�. 
  
 (5) V��itelé se mohou usnést na návrhu, aby byl správce zprošt�n funkce a ustaven správce 
nový. Soud m�že takový návrh zamítnout jen tehdy, má-li o zm�n� v osob� správce závažné 
pochybnosti. 
  
 (6) Z d�ležitých d�vod� m�že soud na návrh n�kterého z ú�astník� nebo správce anebo i bez 
návrhu zprostit správce funkce. Zprostí-li soud správce jeho funkce, ustaví nového správce. 
Zprošt�ním funkce nezaniká správcova odpov�dnost podle odstavce 2 za dobu výkonu funkce. 
Správce, který byl funkce zprošt�n, je povinen �ádn� informovat nového správce a dát mu k dispozici 
všechny doklady. 
  
 (7) Pro doru�ení a zve�ejn�ní usnesení o ustavení nového správce platí obdobn� ustanovení 
o doru�ení a zve�ejn�ní usnesení o prohlášení konkursu (§ 13 odst. 4 a 5). 
  
 (8) Správce a t�etí osoby vykonávající �innosti, k nimž je povinen správce, jsou povinny 
zachovávat ml�enlivost o skute�nostech, o nichž zvláštní zákony stanoví povinnost ml�enlivosti, 
pokud se o nich dozv�d�ly p�i výkonu své funkce, a to i po jejím skon�ení; této ml�enlivosti je m�že 
zprostit ten, v jehož zájmu tuto ml�enlivost mají, nebo soud. 
  

§ 9 
  
 (1) Jestliže to vyžaduje rozsah správy, m�že soud ustavit pro pomoc správci zvláštního 
správce pro ur�itý obor správy. Zvláštní správce má práva, povinnosti a odpov�dnost správce v 
mezích své p�sobnosti. 
  
 (2) Jestliže je to ú�elné, m�že soud ustavit správci zástupce pro p�ípad, že by ze závažných 
d�vod� nemohl p�echodn� svou funkci vykonávat. 
  
 (3) Pro ustavení do funkce, odm��ování a zproš�ování funkce zvláštních správc� a zástupce 
správce platí ustanovení o správci. 
  
P�edb�žný správce 
  

§ 9a 
  
 (1) Nasv�d�ují-li okolnosti, že je dlužník v úpadku, a je-li to pot�ebné pro zjišt�ní nebo zajišt�ní 
dlužníkova majetku, m�že soud po zahájení konkursního �ízení ustavit p�edb�žného správce. Návrh 



na ustavení p�edb�žného správce m�že podat ú�ad práce, v jehož obvodu je sídlo nebo bydlišt� 
dlužníka. 
  
 (2) Usnesení o ustavení p�edb�žného správce se doru�í a zve�ejní obdobn� jako usnesení o 
prohlášení konkursu (§ 13 odst. 4 a 5). P�edb�žnému správci se usnesení doru�í do vlastních rukou; 
usnesení je vykonatelné doru�ením p�edb�žnému správci. 
  

§ 9b 
  
 (1) P�edb�žný správce plní povinnosti, které mu ukládá zákon nebo mu uloží soud. Povinností 
p�edb�žného správce je zejména zjišt�ní a zajišt�ní dlužníkova majetku a p�ezkoumání dlužníkova 
ú�etnictví. P�edb�žný správce je oprávn�n požádat p�íslušný da�ový orgán o provedení da�ové 
kontroly u dlužníka. 
  
 (2) Zjistí-li soud, že pominuly d�vody, které vedly k ustavení p�edb�žného správce, zprostí i 
bez návrhu p�edb�žného správce funkce; jinak vykonává p�edb�žný správce svoji funkci až do dne, 
kdy nastanou ú�inky prohlášení konkursu, nebo do vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na 
prohlášení konkursu nebo do vydání rozhodnutí o zastavení �ízení. Soud zárove� v t�chto 
rozhodnutích rozhodne o úhrad� hotových výdaj� a odm�n� p�edb�žného správce, kterou mu vyplatí 
ze zálohy na náklady konkursu; nevyplacený zbytek zálohy soud vrátí navrhovatel�m v pom�ru, v 
jakém ji zaplatili. Pokud soud konkurs prohlásí, mají navrhovatelé, kte�í zaplatili zálohu na náklady 
konkursu, právo na vrácení �ásti zálohy, která byla vyplacená p�edb�žnému správci, z dlužníkova 
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 
p�edb�žného správce; ostatní ustanovení o správci se vztahují na p�edb�žného správce p�im��en�, 
nestanoví-li tento zákon jinak. 
  

§ 9c 
  
 Dlužník m�že nakládat s majetkem jen se souhlasem p�edb�žného správce, jinak je jeho 
právní úkon neú�inný. 
  
Sou�innost poskytovaná správci 

 
§ 9d 

  
 (1) Orgány ve�ejné správy, zejména finan�ní ú�ady, katastrální ú�ady, orgány evidující 
motorová vozidla a jiné orgány státní správy, jakož i notá�i, centrální depozitá� a jiné osoby oprávn�né 
k vedení evidence investi�ních nástroj�, banky, pobo�ky zahrani�ní banky, spo�itelní a úv�rní 
družstva, provozovatelé telekomunika�ních služeb, pošta a jiné osoby, které se zabývají p�epravou 
zásilek, pojiš�ovny, zajiš�ovny, vydavatelé tisku a dopravci jsou povinni poskytnout správci na jeho 
písemnou žádost sou�innost dále uvedeným zp�sobem. 
  
 (2) Sou�innost podle odstavce 1 spo�ívá v tom, že orgány a osoby v n�m uvedené poskytují 
správci údaje o majetku dlužníka (úpadce) a n�které další údaje, které jsou nutné pro výkon správy, a 
to ve stejném rozsahu, v jakém by je poskytly p�ímo dlužníku (úpadci). Povinnost t�chto orgán� a 
osob poskytnout správci sou�innost podle jiných ustanovení zákona, p�ípadn� podle ustanovení 
zvláštního právního p�edpisu 1) tím není dot�ena. 
  
 (3) Sou�innost podle odstavce 1 spo�ívá také v tom, že orgány a osoby v n�m uvedené, které 
mají u sebe listiny nebo jiné v�ci, které mohou sloužit ke zjišt�ní dlužníkova (úpadcova) majetku, jsou 
povinny je bez zbyte�ného odkladu vydat nebo zap�j�it správci. 
  
 (4) Podle p�edchozích odstavc� zejména jsou 
  
a) banky, pobo�ky zahrani�ní banky a spo�itelní a úv�rní družstva povinny sd�lit správci �ísla 
dlužníkových (úpadcových) ú�t� a informovat jej o stavech t�chto ú�t� a pohybech; jsou též povinny 
informovat správce a podat informace o dlužníkových (úpadcových) úschovách a vkladních knížkách, 
  



b) pošta a jiné osoby, které se zabývají p�epravou zásilek, povinny informovat správce o dlužníkových 
(úpadcových) doru�ovacích místech, rozsahu a povaze doru�ovaných zásilek a úhrnu pen�žních 
prost�edk�, které dlužník (úpadce) p�ijímá jejich prost�ednictvím, 
  
c) provozovatelé telekomunika�ních služeb povinni oznámit správci údaje o dlužníkových 
(úpadcových) telefonních, dálnopisných, telefaxových a jiných elektronických stanicích a adresách, 
které nejsou uvedeny v dostupných seznamech, 
  
d) pojiš�ovny povinny sd�lit správci údaje o dlužníkových (úpadcových) pojistných smlouvách a 
pojistných pln�ních, 
  
e) vydavatelé tisku povinni sd�lit správci údaje o inzerci, která se týká dlužníkova (úpadcova) majetku, 
  
f) dopravci povinni sd�lit správci údaje o p�epravovaném dlužníkov� (úpadcov�) nákladu a jeho 
p�íjemci. 
  
 (5) Na žádost orgán� a osob, od nichž vyžaduje sou�innost, je správce povinen doložit, že byl 
ustaven správcem. 
  

§ 9e 
  
 T�etí osoby jsou povinny poskytnout správci sou�innost podle § 9d bez zbyte�ného odkladu; 
nesplní-li tuto povinnost, odpovídají v��itel�m za škodu, která tím v��itel�m vznikne. 
  

§ 9f 
  

 Správce prokazuje své oprávn�ní požádat t�etí osoby o pot�ebnou sou�innost podle § 9d 
rozhodnutím soudu, kterým byl do funkce správce ustaven. 
  
Sch�ze konkursních v��itel� a v��itelský výbor 
 

§ 10 
  
 (1) Soud svolává sch�zi konkursních v��itel�, je-li toho t�eba pro zjišt�ní jejich stanovisek 
pot�ebných pro další vedení konkursu, a �ídí její jednání; na návrh správce nebo v��itelského výboru ji 
svolává vždy. Sch�ze konkursních v��itel� musí být oznámena vhodným zp�sobem s uvedením dne a 
p�edm�tu jednání. 
  
 (2) K platnosti usnesení a k volbám v��itelského výboru je t�eba prosté v�tšiny hlas� na sch�zi 
p�ítomných nebo �ádn� zastoupených konkursních v��itel� po�ítané podle výše jejich pohledávek. 
  
 (3) Hlasovat mohou jen konkursní v��itelé, jejichž pohledávka byla zjišt�na. Soud rozhodne, 
zda mohou hlasovat také konkursní v��itelé, jejichž pohledávka nebyla ješt� zjišt�na, je sporná, 
pop�ípad� je podmín�ná. 
  

§ 11 
  
 (1) Pokud po�et konkursních v��itel� p�esahuje 50, jsou povinni ustavit v��itelský výbor. P�i 
nižším po�tu konkursních v��itel� mohou konkursní v��itelé zvolit namísto v��itelského výboru svého 
zástupce; ustanovení o oprávn�ních a povinnostech v��itelského výboru platí pro tohoto zástupce 
obdobn�. 
  
 (2) V��itelský výbor má nejmén� t�i a nejvýše dev�t �len�; o po�tu �len� rozhoduje sch�ze 
konkursních v��itel�. Každý �len v��itelského výboru má svého náhradníka. 
  
 (3) �leny v��itelského výboru a jejich náhradníky mohou být jen konkursní v��itelé s výjimkou 
osob uvedených v § 67b; pokud je �lenem nebo náhradníkem právnická osoba, oznámí soudu, kdo za 
ni bude ve v��itelském výboru jednat. 
  



 (4) �leny v��itelského výboru a jejich náhradníky volí sch�ze konkursních v��itel� a potvrzuje 
soud. Z d�ležitých d�vod� m�že soud na návrh n�kterého z konkursních v��itel� nebo správce anebo 
i bez návrhu odvolat v��itelský výbor nebo n�kterého z jeho �len�. Jestliže soud v��itelský výbor nebo 
n�kterého z jeho �len� odvolá nebo nem�že-li �len svou funkci vykonávat nebo se jí vzdá anebo se 
nem�že jednání v��itelského výboru zú�astnit, nastupuje místo n�ho náhradník; soud m�že též na�ídit 
dopl�ující volbu nebo m�že jmenovat nový v��itelský výbor nebo nového jeho �lena. 
  
 (5) V��itelský výbor volí ze svého st�edu p�edsedu a místop�edsedu, dohlíží na �innost 
správce, pr�b�žn� schvaluje výši a správnost hotových výdaj� správce a náklad� spojených s 
udržováním a správou podstaty a plní úkoly stanovené tímto zákonem nebo uložené mu soudem. Je 
oprávn�n podávat soudu návrhy týkající se pr�b�hu �ízení. 
  
 (6) V��itelský výbor se schází z vlastní iniciativy anebo jej svolá soud nebo správce. 
Rozhoduje v�tšinou hlas� svých �len�; nep�ítomné �leny zastupují náhradníci. 
  
 (7) V��itelský výbor je povinen chránit spole�ný zájem konkursních v��itel�; �lenové a 
náhradníci v��itelského výboru jsou povinni p�i výkonu své funkce postupovat s odbornou pé�í a 
odpovídají za škodu vzniklou porušením povinností, které jim ukládá zákon nebo jim uloží soud. 
  
 (8) �lenové a náhradníci v��itelského výboru mají nárok na náhradu nutných výdaj� 
spojených s výkonem funkce a na p�im��enou odm�nu, jejíž výši ur�í soud; tyto nároky jsou 
pohledávkami za podstatou podle § 31 odst. 2. 
  

§ 11a 
  

 Dokud není ustaven v��itelský výbor nebo zástupce v��itel�, vykonává p�sobnost v��itelského 
výboru sch�ze v��itel�. 
  

§ 12 
Dohled soudu 

 
 (1) Soud je oprávn�n vyžádat si od správce zprávu a vysv�tlení, nahlížet do jeho ú�t� a konat 
pot�ebná šet�ení. M�že správci uložit, aby si vyžádal na ur�ité otázky názor v��itelského výboru nebo 
mu m�že dát pokyny sám. 
  
 (2) P�i výkonu své dohlédací �innosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají pr�b�hu 
konkursu, a �iní opat�ení nezbytná k zajišt�ní jeho ú�elu. 
  

§ 12a 
Prohlášení konkursu 

 
 (1) Bude-li k návrhu dlužníka nebo osob za dlužníka povinných podat návrh na prohlášení 
konkursu (§ 3) osv�d�eno, že je dlužník v úpadku (§ 1), soud konkurs prohlásí do 10 pracovních dn� 
ode dne doru�ení úplného návrhu na prohlášení konkursu; proti usnesení o prohlášení konkursu se 
nelze odvolat. 
  
 (2) Bude-li k návrhu v��itele osv�d�eno, že je dlužník v úpadku (§ 1), a budou-li spln�ny 
ostatní zákonem stanovené podmínky (§ 1a, § 12a odst. 3 a § 67c odst. 1), soud konkurs prohlásí bez 
zbyte�ného odkladu; proti usnesení o prohlášení konkursu se m�že odvolat pouze dlužník, pokud sám 
nep�istoupil do �ízení (§ 4 odst. 4). 
  
 (3) Konkurs nelze prohlásit 
  
a) na majetek politické strany nebo politického hnutí v dob� ode dne vyhlášení celostátních voleb do 
Poslanecké sn�movny, Senátu, zastupitelstev m�st a obcí nebo zastupitelstev vyšších územních 
samosprávných celk� do desátého dne po posledním dni t�chto voleb, 
  
b) po dobu ochranné lh�ty, ledaže by bylo zjišt�no, že v návrhu na její povolení dlužník uvedl 
nepravdivé nebo neúplné údaje. 
  



 (4) Je-li z�ejmé, že majetek dlužníka nebude posta�ovat k úhrad� náklad� konkursu, soud 
návrh na prohlášení konkursu zamítne pro nedostatek majetku; p�itom je soud oprávn�n u�init si 
úsudek o prodejnosti majetku dlužníka nebo o dobytnosti jeho pohledávek. Soud zárove� podá návrh 
na výmaz dlužníka z obchodního rejst�íku. 
  
 (5) Proti usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu se m�že odvolat pouze 
navrhovatel a navrhovatelé, kte�í p�istoupili k �ízení. Proti usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkursu pro nedostatek majetku se m�že odvolat i v��itel, který doloží, že má za dlužníkem 
pohledávku. 
  

§ 13 
nadpis vypušt�n 

 
 (1) V usnesení o prohlášení konkursu musí být ustaven správce konkursní podstaty; jestliže 
soud ustavil v �ízení p�edb�žného správce, ustaví jej za správce. 
  
 (2) Usnesení o prohlášení konkursu obsahuje  
a) jméno a bydlišt� (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifika�ní �íslo) úpadce, pop�ípad� další 
údaje pot�ebné k identifikaci úpadce, 
  
b) jméno a bydlišt� (obchodní jméno nebo název, sídlo a identifika�ní �íslo) správce konkursní 
podstaty, 
  
c) výzvu, aby v��itelé ve lh�t� stanovené soudem p�ihlásili u soudu všechny své pohledávky; tato lh�ta 
nesmí být kratší t�iceti dn� a delší t�í m�síc�, 
  
d) výzvu, aby osoby, které mají závazky v��i úpadci, již pln�ní neposkytovaly úpadci, ale správci 
konkursní podstaty. 
  
 (3) Ve výzv� podle odstavce 2 písm. c) musí být v��itelé vyzváni, aby neprodlen� sd�lili, jaká 
zajiš�ovací práva uplatní na úpadcových v�cech, právech nebo pohledávkách; p�itom je t�eba ozna�it 
p�edm�t, u n�hož se nárokuje zajiš�ovací právo, druh a d�vod pro vznik zajiš�ovacího práva, a 
zajiš�ovanou pohledávku. 
  
 (4) Usnesení o prohlášení konkursu se doru�í ú�astník�m �ízení; dále se doru�í správci, 
osobám uvedeným v § 3 odst. 2, známým v��itel�m úpadce, jakož i p�íslušným da�ovým orgán�m a 
ú�ad�m práce. Úpadci se usnesení doru�í do vlastních rukou. 
  
 (5) Usnesení se vyv�sí toho dne, kdy bylo vydáno, v úplném zn�ní nebo ve vhodném 
zkráceném zn�ní na ú�ední desce soudu a dále na ú�ední desce okresního soudu, v jehož obvodu je 
dlužník�v podnik nebo jeho bydlišt�, jsou-li mimo sídlo soudu. Výpis z usnesení soud zve�ejní též 
zp�sobem stanoveným zvláštním p�edpisem nebo jiným vhodným zp�sobem. Je-li dlužník zapsán v 
obchodním nebo jiném rejst�íku, oznámí soud prohlášení konkursu orgánu, který rejst�ík vede a který 
toto prohlášení zapíše; oznámení soudu se považuje za návrh na zahájení �ízení o zm�n� zápisu. 
Soud dále oznámí prohlášení konkursu katastrálním ú�ad�m, které evidují nemovitosti, o nichž je mu 
známo, že pat�í dlužníkovi. 
  
 (6) Ú�inky prohlášení konkursu nastanou vyv�šením usnesení na ú�ední desce soudu, který 
konkurs prohlásil. Tímto okamžikem se dlužník stává úpadcem. 
  
 (7) Obdobn� podle odstavc� 4 a 5 se postupuje, jestliže byl návrh na prohlášení konkursu 
zamítnut podle § 12a odst. 4. 
  
 (8) Je-li dlužník ú�astníkem platebního systému uvedeného v seznamu �eské národní banky 
podle zvláštního právního p�edpisu, soud sou�asn� s vyv�šením usnesení podle odstavce 5 oznámí 
prohlášení konkursu též �eské národní bance; usnesení o prohlášení konkursu se �eské národní 
bance doru�í bez zbyte�ného odkladu. 
  
 (9) Je-li dlužník ú�astníkem vypo�ádacího systému uvedeného v seznamu Komise pro cenné 
papíry, 1f) soud sou�asn� s vyv�šením usnesení o prohlášení konkursu oznámí prohlášení konkursu 



Komisi pro cenné papíry; usnesení o prohlášení konkursu se Komisi pro cenné papíry doru�í 
neprodlen�. 
  

§ 13a 
  
 (1) Jestliže je prohlášen konkurs ohledn� právnické osoby v likvidaci, likvidace se po dobu 
jeho trvání p�erušuje. Likvidátor po tuto dobu vykonává svou p�sobnost pouze v rozsahu, v jakém 
nep�ešla na správce; do p�sobnosti likvidátora náleží rovn�ž sou�innost se správcem. Za tuto �innost 
má nárok na náhradu nutných náklad� a na p�im��enou odm�nu, kterou ur�í správce se souhlasem 
soudu. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se p�im��en� použije pro právnické osoby v nucené správ� a pro 
postavení a �innost nuceného správce. Pokud nucená správa prohlášením konkursu kon�í, poskytuje 
nucený správce sou�innost správci do prvního p�ezkumného jednání. 
  

§ 13b 
  
 (1) Byl-li prohlášen konkurs po na�ízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku úpadce nebo po 
vydání exeku�ního p�íkazu k prodeji podniku úpadce, správce podniku po dobu trvání konkursu 
nevykonává svou funkci. 
  
 (2) Správce podniku je povinen odevzdat správci všechny doklady týkající se podniku, které 
má k dispozici, a výsledky své �innosti vykonané v souvislosti se zjiš�ováním ceny podniku a na 
požádání mu poskytnout pot�ebnou sou�innost. Za poskytnutou sou�innost má správce podniku nárok 
na náhradu nutných náklad� a na p�im��enou odm�nu, kterou ur�í správce se souhlasem soudu. 
  
 (3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, byl-li správce podniku ustaven správcem konkursní 
podstaty téhož dlužníka. 
  

§ 14 
Ú�inky prohlášení konkursu 

 
 (1) Prohlášení konkursu má tyto ú�inky: 
  
a) oprávn�ní nakládat s majetkem podstaty p�echází na správce. Právní úkony úpadce, týkající se 
tohoto majetku, jsou v��i konkursním v��itel�m neú�inné. Osoba, která uzav�ela s úpadcem smlouvu, 
m�že od ní odstoupit, ledaže v dob� jejího uzav�ení v�d�la o prohlášení konkursu, 
  
b) úpadce m�že odmítnout p�ijetí daru nebo odmítnout d�dictví jen se souhlasem správce, 
  
c) �ízení o nárocích, které se týkají majetku pat�ícího do konkursní podstaty nebo které mají být 
uspokojeny z tohoto majetku, jejichž ú�astníkem je úpadce, se p�erušují, ledaže jde o trestní �ízení (v 
n�mž však nelze rozhodnout o náhrad� škody), o �ízení o výživném nezletilých d�tí, o �ízení o výkon 
rozhodnutí; s výjimkou �ízení o pohledávkách, které je t�eba p�ihlásit v konkursu (§ 20), lze v �ízení 
pokra�ovat na návrh správce, pop�ípad� ostatních ú�astník� �ízení a správce se stává ú�astníkem 
�ízení místo úpadce, 
  
d) �ízení o nárocích, které se týkají majetku pat�ícího 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 t�eba p�ihlásit v konkursu (§ 20 odst. 1), m�že být �ízení, s výjimkou �ízení o výkon rozhodnutí, 
zahájeno jen za podmínek uvedených v § 23 a 24, 
  
e) nelze provést výkon rozhodnutí (exekuci) postihující majetek pat�ící do podstaty a k tomuto majetku 
nelze ani nabýt právo na odd�lené uspokojení (§ 28), 
  
f) zanikají práva na odd�lené uspokojení (§ 28), která se týkají majetku pat�ícího do podstaty a v��itelé 
je získali v posledních dvou m�sících p�ed podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání 
tohoto návrhu; byly-li však v�ci, práva nebo pohledávky v této dob� také zpen�ženy, pat�í do podstaty 
získaný výt�žek, 
  



g) nesplatné pohledávky úpadce a jeho závazky, které mají být uspokojeny z podstaty, považují se v 
konkursu za splatné; toto ustanovení nemá vliv na splatnost jakékoli pohledávky nebo závazku, které 
mají být zahrnuty do záv�re�ného vyrovnání podle zvláštního právního p�edpisu upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu 1i) . 
  
h) zanikají úpadcovy p�íkazy, pokud zvláštní právní p�edpis 1j) nestanoví jinak, plné moci v�etn� 
prokury a dosud nep�ijaté návrhy na uzav�ení smlouvy, jestliže se týkají majetku pat�ícího do podstaty; 
plné moci ud�lené dlužníkem pro konkursní �ízení zanikají až dnem právní moci usnesení o 
prohlášení konkursu, 
  
i) zapo�tení na majetek pat�ící do podstaty není p�ípustné; to se nevztahuje na záv�re�né vyrovnání 
podle zvláštního právního p�edpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1i) , 
  
j) zanikají v�cná b�emena zat�žující majetek pat�ící do podstaty, která vznikla za nápadn� 
nevýhodných podmínek v posledních dvou m�sících p�ed podáním návrhu na prohlášení konkursu 
anebo po podání tohoto návrhu, 
  
k) zaniká spole�né jm�ní úpadce a jeho manžela, p�i�emž ta jeho �ást, s níž úpadce podnikal, spadá 
vždy do podstaty; byl-li vznik spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela vyhrazen ke dni zániku 
manželství, má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní ú�inky jako zánik manželství, 
  
l) staví se lh�ta stanovená zvláštním p�edpisem 1c) pro vypo�ádání zaniklého spole�ného jm�ní 
manžel�, 
  
m) k ú�innosti smlouvy o fúzi nebo k p�evodu jm�ní na spole�níka úpadce, která nenabyla ú�innosti 
p�ed prohlášením konkursu, je t�eba souhlasu konkursních v��itel�. 
  
 (2) Prohlášením konkursu nejsou dot�ena práva na zajišt�ní, která úpadce poskytl  
a) �eské národní bance, 
  
b) centrálním bankám ostatních �lenských stát� Evropské unie a dalších stát�, tvo�ících Evropský 
hospodá�ský prostor, a Evropské centrální bance 
 v�etn� možnosti realizace tohoto zajišt�ní. 
  
 (3) Prohlášením konkursu nejsou dot�ena práva a povinnosti vyplývající z finan�ního zajišt�ní 
1a) podle zvláštního právního p�edpisu 1h) nebo podle zahrani�ní právní úpravy, pokud je úpadce 
jeho poskytovatelem nebo p�íjemcem a finan�ní zajišt�ní bylo poskytnuto 
  
a) p�ed vyv�šením usnesení o prohlášení konkursu na ú�ední desce soudu, nebo 
  
b) v den prohlášení konkursu po vyv�šení usnesení o prohlášení konkursu na ú�ední desce soudu, 
pokud p�íjemce finan�ního zajišt�ní prokáže, že nev�d�l a ani nemohl o prohlášení konkursu v�d�t. 
  
 (4) Jestliže smlouva o vzájemném pln�ní nebyla ješt� v dob� prohlášení konkursu spln�na ani 
úpadcem, ani druhým ú�astníkem smlouvy, anebo byla spln�na jen �áste�n�, každá smluvní strana 
m�že od smlouvy odstoupit; od smlouvy o koupi najaté v�ci uzav�ené úpadcem jako nájemcem 
nem�že pronajímatel odstoupit, ledaže úpadce �ádn� neplní své závazky z této smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy, jejíž sou�ástí je ujednání o záv�re�ném vyrovnání podle zvláštního právního p�edpisu 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1i) , nemá vliv na provedení záv�re�ného vyrovnání podle 
tohoto ujednání. 
  
 (5) Správce je oprávn�n vypov�d�t nájemní nebo podnájemní smlouvu a smlouvu o výp�j�ce 
uzav�enou úpadcem ve lh�t� stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v p�ípad�, že byla sjednána 
na dobu ur�itou; výpov�dní lh�ta však nesmí být delší než 3 m�síce; ustanovení § 711 ob�anského 
zákoníku tím není dot�eno. Nájemné nebo jinou úhradu zaplacenou p�edem je t�eba p�ihlásit podle § 
20. 
  
 (6) Postupují-li osoby uvedené v § 9d v rozporu s ú�inky prohlášení konkursu uvedenými v 
odstavci 1 písm. a) a e), musí vydat do podstaty ušlé pln�ní; domáhat se toho m�že správce i 
kterýkoliv z konkursních v��itel�. 



  
 (7) Prohlášení konkursu nemá vliv na záv�re�né vyrovnání podle zvláštního právního p�edpisu 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1i) . 
  

§ 14a 
  
 (1) Prohlášením konkursu p�echází na správce oprávn�ní vykonávat práva a plnit povinnosti, 
které podle zákona a jiných právních p�edpis� jinak p�ísluší úpadci, jestliže souvisí s nakládáním s 
majetkem pat�ícím do podstaty. Správce je zejména oprávn�n a povinen vykonávat akcioná�ská práva 
spojená s akciemi zahrnutými do konkursní podstaty, rozhodovat o obchodním tajemství a jiné 
povinnosti ml�enlivosti, vykonávat práva a plnit povinnosti zam�stnavatele, rozhodovat o obchodních 
záležitostech podniku, �init za úpadce právní úkony pot�ebné k provozování podniku v�etn� uzavírání 
smluv o úv�ru za ú�elem financování vývozu poskytnutého podle zvláštního zákona po p�edchozím 
souhlasu v��itelského výboru, zajistit vedení ú�etnictví a pln�ní povinností podle p�edpis� o daních. 
Povinnosti uložené úpadci tímto zákonem tím nejsou dot�eny. 
  
 (2) Správce je povinen p�edložit soudu kone�nou zprávu do 18 m�síc� od prohlášení 
konkursu, pokud soud v rozhodnutí o prohlášení konkursu nestanovil jinou p�im��enou lh�tu. Lh�tu 18 
m�síc� i lh�tu stanovenou soudem m�že soud prodloužit, od�vod�ují-li to okolnosti p�ípadu. 
  

§ 14b 
  
 K ú�innosti smlouvy o fúzi úpadce nebo o p�evodu jm�ní úpadce na spole�níka, uzav�ené po 
prohlášení konkursu, je t�eba souhlasu konkursních v��itel�. 
  
Neú�innost a odporovatelnost právních úkon� 
 

§ 15 
  
 (1) Jestliže byl prohlášen konkurs, jsou v��i v��itel�m neú�inné právní úkony dlužníka, 
provedené v posledních šesti m�sících p�ed podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po 
podání tohoto návrhu do prohlášení konkursu, kterými  
a) se podílí na založení právnické osoby anebo ji sám zakládá, 
  
b) nabývá majetkovou ú�ast v obchodní spole�nosti �i družstvu, pop�ípad� na podnikání jiné osoby, 
  
c) p�evádí v�ci, práva a jiné majetkové hodnoty ze svého majetku na jiné osoby bezplatn� nebo za 
nápadn� nevýhodných podmínek s výjimkou p�im��eného daru osobám blízkým k obvyklým 
p�íležitostem, 
  
d) na sebe p�ejímá svému majetku nep�im��ené závazky, 
  
e) odmítá d�dictví nebo dar, aniž k tomu m�l závažný d�vod, který nespo�ívá v jeho majetkové 
situaci, 
  
f) uzavírá smlouvy o nájmu nebo o výp�j�ce svého majetku nebo k tomuto majetku z�izuje v�cné 
b�emeno za nápadn� nevýhodných podmínek. 
  
 (2) Pln�ní z neú�inných právních úkon� nebo náhrada za n� musí být vydáno do podstaty; 
domáhat se toho m�že správce i kterýkoli z konkursních v��itel�. 
  
 (3) Neú�innost právních úkon� podle odstavce 1 se vztahuje i na d�dice a právní nástupce 
právnické osoby. 
  
 (4) Neú�innost právních úkon� podle odstavce 1 se nevztahuje na záv�re�né vyrovnání podle 
zvláštního právního p�edpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1i) . 
  
 (5) Neú�innost právních úkon� podle odstavce 1 se nevztahuje na poskytnutí a realizaci 
finan�ního zajišt�ní 1a) podle zvláštního právního p�edpisu 1h) nebo na obdobný právní vztah podle 
zahrani�ní právní úpravy.". 



  
§ 16 

  
 (1) Právo odporovat právním úkon�m za podmínek stanovených v § 42a ob�anského 
zákoníku m�že uplatnit správce podstaty nebo konkursní v��itel. 
  
 (2) Právo odporovat právním úkon�m lze uplatnit nejen proti osobám, které s úpadcem 
sjednaly odporovatelný právní úkon, nýbrž i proti jejich d�dic�m; proti t�etím osobám jen tehdy, jestliže 
jim byly známy okolnosti od�vod�ující odporovatelnost právním úkon�m proti jejich právnímu 
p�edch�dci. 
  
 (3) Odporovatelným právním úkonem nem�že být vyrovnána vzájemná pohledávka odp�rce 
proti úpadci. 
  
 (4) Vše, o co byl odporovatelným právním úkonem dlužník�v majetek zkrácen, musí být 
vráceno do podstaty, a není-li to možné, musí být poskytnuta pen�žitá náhrada. 
  
 (5) Záv�re�nému vyrovnání podle zvláštního právního p�edpisu upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu 1i) nelze odporovat podle ustanovení odstavc� 2 až 4 ani podle § 42a ob�anského 
zákoníku. 
  
 (6) Poskytnutí a realizaci finan�ního zajišt�ní 1a) podle zvláštního právního p�edpisu 1h) nebo 
obdobným právním úkon�m podle zahrani�ní právní úpravy nelze odporovat podle odstavc� 2 až 4 
ani podle § 42a ob�anského zákoníku; rovn�ž nelze odporovat poskytnutí a realizaci finan�ního 
zajišt�ní podle zahrani�ní právní úpravy. 
  

Zjišt�ní podstaty 
  

§ 17 
  
 (1) Úpadce je povinen neprodlen� sestavit a odevzdat správci seznam svého majetku a 
závazk� s uvedením svých dlužník�, v��itel� a jejich adres, odevzdat správci své ú�etnictví i všechny 
pot�ebné doklady a poskytnout mu nutná vysv�tlení. P�edložený seznam majetku a závazk� musí 
úpadce podepsat a výslovn� o n�m prohlásit, že je správný a úplný. 
  
 (2) Seznam majetku a závazk� se všemi náležitostmi, ú�etnictví a všechny pot�ebné doklady 
v�etn� nutných vysv�tlení p�edloží úpadce správci bez zbyte�ného odkladu nejpozd�ji do 30 dn� od 
prohlášení konkursu. 
  
 (3) Je-li dlužníkem právnická osoba, má povinnosti podle odstavc� 1 a 2 zejména její 
statutární orgán nebo osoby, které jsou jeho �leny, nebo likvidátor, pokud je právnická osoba v 
likvidaci, nebo nucený správce podle zvláštních p�edpis�; této povinnosti se uvedené osoby nemohou 
zprostit ani tehdy, pokud ze své funkce odstoupí nebo se jí vzdají v posledních dvou m�sících p�ed 
podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto návrhu. 
  

§ 17a 
  
 (1) Povinnosti ke zjišt�ní podstaty musejí být spln�ny nejpozd�ji do 30 dn� od prohlášení 
konkursu. Nestane-li se tak, u�iní soud ke spln�ní t�chto povinností p�im��ená opat�ení, zejména 
na�ídí úpadci usnesením doru�eným do vlastních rukou, aby tyto povinnosti splnil v dodate�n� ur�ené 
lh�t�, a pou�í jej o následcích, které bude mít jejich nespln�ní nebo uvedení nepravdivých nebo hrub� 
zkreslených údaj� v sestaveném seznamu majetku a závazk� úpadce. 1b) 
  
 (2) Pro osoby uvedené v § 17 odst. 3 platí ustanovení odstavce 1 obdobn�. Vykonává-li 
p�sobnost statutárního orgánu úpadce, kterým je právnická osoba (§ 17 odst. 3), více osob vedle 
sebe, na�ídí soud spln�ní povinností ke zjišt�ní podstaty kterékoliv z nich. Povinnost sou�innosti osob 
uvedených v § 17 odst. 3 trvá i poté, co se uvedené osoby vzdaly své funkce. 
  

§ 17b 
  



 (1) Soud m�že úpadce nebo osoby uvedené v § 17 odst. 3 za ú�elem spln�ní povinností ke 
zjišt�ní podstaty rovn�ž p�edvolat k výslechu. P�edvolání musí obsahovat ú�el výslechu a pou�ení o 
následcích, které bude mít nespln�ní t�chto povinností nebo uvedení nepravdivých nebo hrub� 
zkreslených údaj� v sestaveném seznamu majetku a závazk� úpadce. 
  
 (2) P�edvolání se doru�uje p�edvolanému do vlastních rukou; p�edvolání musí být doru�eno 
nejmén� deset dn� p�ede dnem konání výslechu. 
  
 (3) Jestliže se ten, kdo byl k soudu �ádn� p�edvolán, nedostaví bez v�asné a d�vodné omluvy, 
bude k soudu p�edveden; o tom musí být p�edvolaný pou�en. 
  
 (4) Ten, komu bylo podle odstavce 1 na�ízeno dostavit se k soudu, je povinen se dostavit 
osobn�. 
  

§ 17c 
  

 (1) P�ed zahájením výslechu soud p�edvolaného znovu pou�í o následcích nespln�ní 
povinností ke zjišt�ní podstaty. 1d) 
  
 (2) O výslechu soud sepíše protokol; seznam majetku a závazk� úpadce, který p�edloží 
p�edvolaný, tvo�í p�ílohu protokolu, jestliže p�edvolaný prohlásí, že obsahuje úplné a pravdivé údaje, 
nebo jestliže tento seznam do protokolu doplní. O výslechu p�edvolaného soud vyrozumí správce. 
  

§ 18 
  

 (1) Soupis podstaty (dále jen "soupis") provede správce podle pokyn� soudu za použití 
seznamu p�edloženého úpadcem a za sou�innosti v��itelského výboru. 
  
 (2) Soupis je listinou, která správce oprav�uje ke zpen�žení sepsaného majetku. Do soupisu 
se zapisují i v�ci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí úpadci (§ 6 odst. 3), ale mají 
být zpen�ženy; jejich zapsání do soupisu je správce povinen oznámit jejich vlastníku nebo jiné osob�, 
která s nimi nakládá, a jde-li o nemovitosti, i p�íslušnému katastrálnímu ú�adu. Na žádost osoby, která 
uplat�uje svá práva k v�ci, právu nebo jiné majetkové hodnot�, vydá správce osv�d�ení o tom, zda 
konkrétní v�c, právo nebo jiná majetková hodnota byla nebo nebyla zapsána do soupisu podstaty. 
  
 (3) Jakmile je v�c, právo nebo jiná majetková hodnota zapsána do soupisu, m�že s ní 
nakládat pouze správce nebo osoba, jíž k tomu dal správce souhlas. 
  
 (4) Kdo má v�c náležející do podstaty, je povinen to oznámit správci, jakmile se dozví o 
prohlášení konkursu, a musí umožnit správci, aby v�c mohl prohlédnout, ocenit, zapsat do soupisu a 
zpen�žit; na výzvu správce je povinen v�c i vydat; jinak odpovídá za škodu tím vzniklou. 
  
 (5) Sou�ástí soupisu je ocen�ní provedené úpadcem nebo správcem; požaduje-li to v��itelský 
výbor, provede se ocen�ní znalcem. Ocen�ní se provádí podle zvláštního p�edpisu. 2) 
  
 (6) Nelze-li soupis konkursní podstaty provést pro nedostate�nou sou�innost úpadce (§ 17), je 
správce se souhlasem soudu oprávn�n u�init prohlídku obydlí úpadce, pokud je obydlí používáno také 
pro podnikání; za tím ú�elem je oprávn�n zjednat si do tohoto obydlí úpadce p�ístup. K tomuto úkonu 
je t�eba p�ibrat osobu, která není na v�ci zú�astn�ná. O prohlídce správce sepíše protokol. 
  
 (7) Správce u�iní opat�ení, aby v obydlí úpadce, pop�ípad� na jiném míst�, kde má úpadce 
své v�ci umíst�ny, byly sepsány všechny v�ci. Úpadce je povinen umožnit správci p�ístup na všechna 
místa, kde má své v�ci umíst�ny. Správce p�ibere k úkonu vhodnou osobu, podle možnosti zástupce 
orgánu obce. O prohlídce správce sepíše protokol. 
  
 (8) Je-li obava, že by mohlo dojít k odstran�ní, poškození nebo zni�ení movitých v�cí pojatých 
do soupisu, postará se správce o jejich vhodné zajišt�ní. 
  

§ 18a 
  



 (1) Podnik 3) se do soupisu zapisuje jako soubor; ze soupisu však musí být z�ejmé, co vše do 
tohoto souboru pat�í ke dni soupisu. 
  
 (2) Prohlášením konkursu nekon�í provozování podniku. Toto provozování bude ukon�eno jen 
tehdy, rozhodne-li tak po vyjád�ení v��itelského výboru soud. 
  
 (3) Po prohlášení konkursu do rozhodnutí soudu o ukon�ení provozování podniku m�že 
správce se souhlasem v��itelského výboru u�init opat�ení pot�ebná k zajišt�ní dalšího provozování 
podniku, 3a) a se souhlasem v��itelského výboru uzav�ít smlouvy o úv�ru za ú�elem financování 
vývozu poskytnutého podle zvláštního zákona (§ 14a odst. 1); ustanovení zvláštních zákon� o 
podmínkách provozování podniku, pop�ípad� výkonu povolání �i podnikání tím nejsou dot�ena. 
  

§ 19 
  
 (1) Jsou-li pochybnosti, zda v�c, právo nebo jiná majetková hodnota náleží do podstaty, 
zapíše se do soupisu podstaty s poznámkou o nárocích uplatn�ných jinými osobami anebo s 
poznámkou o jiných d�vodech, které zpochyb�ují za�azení v�ci, práva nebo jiné majetkové hodnoty 
do soupisu. 
  
 (2) Soud uloží tomu, kdo uplat�uje, že v�c, právo nebo jiná majetková hodnota nem�la být do 
soupisu za�azena, aby ve lh�t� ur�ené soudem podal žalobu proti správci. V p�ípad�, že žaloba není 
v�as podána, má se za to, že v�c, právo nebo jiná majetková hodnota je do soupisu pojata 
oprávn�n�. 
  
 (3) Do uplynutí lh�ty k podání žaloby a po dobu do pravomocného skon�ení �ízení o žalob� 
nesmí správce v�c, právo nebo jinou majetkovou hodnotu zpen�žit ani s ní jinak nakládat, ledaže tím 
odvrací hrozící škodu na majetku, který je p�edm�tem žaloby. 
  

§ 20 
P�ihlášky pohledávek 

 
 (1) Konkursní v��itelé p�ihlásí své pohledávky, a to ve lh�t� stanovené v usnesení o 
prohlášení konkursu, i když se o nich vede soudní �ízení nebo se provádí výkon rozhodnutí. Sou�asn� 
uvedou, zda uplat�ují odd�lené uspokojení (§ 28), jakož i jiné d�vody pro p�ednostní po�adí p�i 
rozvrhu. 
  
 (2) P�ihlášky pohledávek se podávají u soudu dvojmo. V p�ihlášce je t�eba zvláš� uvést d�vod 
a výši každé p�ihlášené pohledávky. K p�ihlášce je t�eba p�iložit kopie listin, z nichž jednotlivé 
pohledávky vyplývají. Jde-li o pohledávku v cizí m�n�, je t�eba ji p�epo�ítat podle kursu 
vyhlašovaného �eskou národní bankou ke dni prohlášení konkursu. Jde-li o pen�žitou pohledávku 
neur�ité výše nebo o jiný nepen�žitý nárok, musí být jeho hodnota odhadnuta a vyjád�ena v pen�zích. 
Jde-li o pohledávku vykonatelnou, je t�eba to prokázat listinou opat�enou potvrzením o její 
vykonatelnosti nejpozd�ji p�i p�ezkumném jednání, jinak se pohledávka pokládá za nevykonatelnou. 
  
 (3) Jestliže p�ihlášenou pohledávku nelze pro neúplnost nebo jiné vady p�ezkoumat, vyzve 
správce v��itele, aby p�ihlášku do 15 dn� od doru�ení výzvy doplnil nebo opravil; sou�asn� jej pou�í, 
jak je t�eba opravu nebo dopln�ní provést. K pohledávkám, jejichž p�ihlášky nebyly ve stanovené lh�t� 
�ádn� dopln�ny nebo opraveny, stejn� jako k nevy�ísleným pohledávkám, se nep�ihlíží; o tomto 
následku musí být v��itel správcem pou�en. 
  
 (4) P�ihlásit lze i pohledávku vázanou na podmínku. Ru�itel takto p�ihlašuje svoji pohledávku, 
která mu v��i úpadci vznikne, bude-li za n�ho plnit jeho závazek v��i v��iteli. Obdobn� p�ihlašují své 
pohledávky i osoby, jejichž v�ci, práva nebo pohledávky zajiš�ují pohledávky odd�lených v��itel� v��i 
úpadci (§ 27 odst. 5). 
  
 (5) Správci doru�í soud stejnopis p�ihlášky v�etn� p�íloh. Z p�ihlášených pohledávek sestaví 
správce neprodlen� seznam, v n�mž uvede, které pohledávky uznává a které popírá a z jakého 
d�vodu. Do seznamu se neza�azují pohledávky, ke kterým se nep�ihlíží (§ 20 odst. 3 a § 22 odst. 2), 
pohledávky, které jsou vylou�ené z uspokojení (§ 33), a pohledávky uvedené v § 31 odst. 2 a 3. V 
seznamu je t�eba zvláš� uvést odd�lené v��itele (§ 28) a jednotlivé t�ídy konkursních v��itel� (§ 32 



odst. 4). U každého v��itele musí být uvedeny jeho jméno a bydlišt� (obchodní jméno nebo 
název, sídlo a identifika�ní �íslo), pop�ípad� další údaje pot�ebné k jeho identifikaci, d�vod a �ástka 
jeho pohledávky. U odd�lených v��itel� je t�eba navíc ozna�it v�c, právo nebo pohledávku, která 
zajiš�uje jeho pohledávku. 
  
 (6) Správce p�ezkoumá p�ihlášky p�edevším podle úpadcových obchodních knih a jiných 
doklad� a vyzve úpadce, aby se k sestavenému seznamu p�ihlášek vyjád�il. Tento seznam p�edloží 
soudu. 
  
 (7) Ú�astníci jsou oprávn�ni u správce nahlédnout do seznamu p�ihlášených pohledávek, 
který vyhotoví správce, a do doklad� o t�chto pohledávkách. 
  
 (8) P�ihláška pohledávky má pro b�h lh�ty pro proml�ení a zánik práv stejné ú�inky jako 
uplatn�ní práva u soudu. 
  

P�ezkumné jednání 
  

§ 21 
  

 (1) K p�ezkoumání p�ihlášených pohledávek na�ídí soud p�ezkumné jednání; správce a 
úpadce k n�mu p�edvolá obsílkou doru�ovanou do vlastních rukou s pou�ením o nezbytnosti jejich 
ú�asti. P�ezkoumání se d�je podle seznamu sestaveného správcem. 
  
 (2) Úpadce i konkursní v��itelé mohou popírat pravost, výši i po�adí všech p�ihlášených 
pohledávek. 
  
 (3) Výsledek p�ezkumného jednání se zapíše do seznamu p�ihlášených pohledávek 
p�edloženého správcem a takto upravený seznam tvo�í sou�ást zápisu o p�ezkumném jednání; 
v��itel�m na jejich žádost soud vydá výpis. 
  

§ 22 
  
 (1) Jestliže je to možné, p�ezkoumá správce i p�ihlášky došlé po p�ihlašovací lh�t�; jinak pro 
n� soud na�ídí zvláštní p�ezkumné jednání. Konkursní v��itelé pohledávek p�ezkoumávaných p�i 
zvláštním p�ezkumném jednání nemohou pop�ít pravost, výši nebo po�adí pohledávek p�ezkoumaných 
p�i p�edchozích p�ezkumných jednáních. Ustanovení § 21 odst. 3 platí obdobn�. 
  
 (2) K pohledávkám, které jsou p�ihlášeny pozd�ji než dva m�síce od prvního p�ezkumného 
jednání, se nep�ihlíží. Takto p�ihlášené pohledávky nemají ú�inky podle § 20 odst. 8; o tom správce 
vyrozumí v��itele, který opožd�nou p�ihlášku podal. 
  

§ 23 
  

 (1) Pohledávka se pokládá za zjišt�nou, byla-li uznána správcem a nebyla-li pop�ena žádným 
z konkursních v��itel�. Pop�ení pohledávky úpadcem se poznamená v seznamu p�ihlášených 
pohledávek, ale nemá pro zjišt�ní pohledávky význam. 
  
 (2) Konkursní v��itelé nevykonatelných pohledávek, které z�staly sporné co do pravosti, výše 
nebo po�adí, mohou se domáhat ur�ení svého práva; žalobu musí podat u soudu, který prohlásil 
konkurs, proti popírajícím konkursním v��itel�m i správci; sm�jí se v ní dovolávat jen právního d�vodu 
uvedeného v p�ihlášce nebo p�i p�ezkumném jednání a pohledávku mohou uplatnit jen do výše v nich 
uvedené. O po�adí pohledávky rozhoduje vždy soud. 
  
 (3) Kdo pop�el vykonatelnou pohledávku, uplatní své pop�ení u soudu, který prohlásil konkurs. 
  
 (4) K uplatn�ní pop�ené nevykonatelné pohledávky stanoví správce konkursnímu v��iteli, 
jehož nevykonatelná pohledávka byla pop�ena, 30denní lh�tu s pou�ením, že p�i zmeškání lh�ty nelze 
k pop�ené nevykonatelné pohledávce nadále p�ihlížet. 
  



 (5) K uplatn�ní pop�ení vykonatelné pohledávky stanoví správce konkursnímu v��iteli, který 
vykonatelnou pohledávku pop�el, 30denní lh�tu s pou�ením, že p�i zmeškání lh�ty se považuje 
pop�ená vykonatelná pohledávka za zjišt�nou. 

  
§ 24 

  
 (1) Správce je oprávn�n pop�ít nevykonatelný nárok p�ihlášený konkursním v��itelem, výši 
nároku nebo jeho právní d�vod. O tom správce vyrozumí konkursního v��itele, o jehož nárok jde, a 
sou�asn� ho vyzve, aby sv�j nárok, jeho výši nebo právní d�vod uplatnil do 30 dn� u soudu, který 
prohlásil konkurs, s tím, že jinak nelze k pop�enému nevykonatelnému nároku, jeho výši nebo 
právnímu d�vodu p�ihlížet. 
  
 (2) Pop�e-li správce nárok už vykonatelný, uplatní své pop�ení do 30 dn� od p�ezkumného 
jednání u soudu, který prohlásil konkurs, jinak se pop�ený vykonatelný nárok bude považovat za 
zjišt�ný. 
  
 (3) Pop�el-li pohledávku pouze správce a nebyla-li pohledávka pop�ena žádným z konkursních 
v��itel�, m�že ji i po skon�eném p�ezkumném jednání správce dodate�n� písemn� uznat v��i 
konkursnímu soudu. Dodate�ným uznáním správce se taková pohledávka nadále pokládá za 
zjišt�nou; o tom soud vydá usnesení, proti n�muž není odvolání p�ípustné; usnesení se doru�í správci 
a konkursnímu v��iteli, jehož pohledávku správce dodate�n� uznal. 
  

§ 25 
  
 (1) Rozhodnutí soudu o pravosti, výši nebo po�adí pop�ených pohledávek jsou ú�inná proti 
všem v��itel�m. 
  
 (2) Náklady sporu o pravost, výši �i po�adí pop�ených pohledávek se pokládají za náklady 
podstaty, zú�astnil-li se takového sporu správce. Nezú�astnil-li se správce sporu, mají popírající 
v��itelé nárok na náhradu náklad� z podstaty jen potud, pokud se podstat� dostalo n�jakého 
prosp�chu z vedení sporu. 
  
 (3) Ú�astník, který m�l ve sporu o pravost, výši nebo po�adí ve v�ci úsp�ch, uplatní bez 
zbyte�ného odkladu výsledek tohoto sporu u správce. Správce po p�edložení vykonatelného 
rozhodnutí opraví upravený seznam p�ihlášek (§ 21 odst. 3) podle výsledku sporu. 
  

§ 25a 
  

 (1) Ve sporu o pravost, výši nebo po�adí pop�ených pohledávek nemá žádný z ú�astník� proti 
správci právo na náhradu náklad� �ízení. 
  
 (2) Náklady vzniklé správci ve sporu o pravost, výši nebo po�adí pop�ených pohledávek se 
pokládají za náklady podstaty. 
  
 (3) Ustanovení odstavc� 1 a 2 neplatí, jde-li o náklady, které vznikly zavin�ním správce nebo 
náhodou, která se mu p�ihodila. 
  
 (4) Náhrada náklad� �ízení p�iznaná rozhodnutím správci pat�í do podstaty. 
  

§ 25b 
  
 (1) V��itel, který pop�el pohledávku, má právo, aby mu byly z podstaty nahrazeny jeho náklady 
�ízení, jestliže podle rozhodnutí ve sporu vznikl podstat� prosp�ch. To neplatí, jestliže mu náklady 
�ízení nahradil ten, komu byla ve sporu o pravost, výši nebo po�adí pop�ených pohledávek povinnost k 
náhrad� uložena. 
  
 (2) Jestliže bylo v��iteli, který pop�el pohledávku ve sporu o pravost, výši nebo po�adí pop�ené 
pohledávky, p�iznáno právo na náhradu náklad� �ízení, p�echází jeho právo na podstatu, a to do výše 
pln�ní, které mu bylo poskytnuto z podstaty podle odstavce 1. 
  



Spole�né jm�ní manžel� 
 

§ 26 
nadpis vypušt�n 
 
 (1) Zaniklo-li prohlášením konkursu spole�né jm�ní úpadce a jeho manžela nebo nebylo-li do 
prohlášení konkursu vypo�ádáno již p�edtím zaniklé spole�né jm�ní úpadce a jeho manžela anebo 
nebylo-li do prohlášení konkursu vypo�ádáno již p�edtím smlouvou nebo soudem zúžené spole�né 
jm�ní úpadce a jeho manžela, je t�eba provést jeho vypo�ádání. 
  
 (2) Probíhá-li �ízení o vypo�ádání spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela, stává se správce 
dnem prohlášení konkursu ú�astníkem tohoto �ízení místo úpadce. 
  
 (3) Smlouvy o zúžení rozsahu spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela, smlouvy o rozší�ení 
rozsahu spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela, jestliže se na jejich základ� stal sou�ástí 
spole�ného jm�ní majetek do té doby pat�ící jen úpadci, smlouvy o rozší�ení rozsahu spole�ného 
jm�ní úpadce a jeho manžela, jestliže se na jejich základ� staly sou�ástí spole�ného jm�ní závazky 
pat�ící do té doby jen manželu úpadce, a dohody o vypo�ádání spole�ného jm�ní jsou neplatné, 
jestliže byly uzav�eny v posledních šesti m�sících p�ed podáním návrhu na prohlášení konkursu nebo 
po podání tohoto návrhu. 
  

§ 26a 
  
 (1) Dnem prohlášení konkursu p�echází z úpadce na správce oprávn�ní uzav�ít dohodu o 
vypo�ádání spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela nebo, neprovede-li se vypo�ádání dohodou, 
navrhnout vypo�ádání u soudu. Dohody o vypo�ádání spole�ného jm�ní uzav�ené úpadcem po 
prohlášení konkursu jsou neplatné. 
  
 (2) K ú�innosti dohody o vypo�ádání spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela je t�eba 
schválení soudem, který vykonává nad pr�b�hem konkursu dohled (§ 12). Dohoda smí být schválena 
tehdy, vysloví-li s ní souhlas v��itelský výbor. 
  
 (3) Vznikla-li manželu úpadce z vypo�ádání spole�ného jm�ní pohledávka, není t�eba ji 
p�ihlašovat do konkursu. 
  

§ 26b 
  
 (1) Vznik nového spole�ného jm�ní úpadce a jeho manžela po dobu trvání ú�ink� prohlášení 
konkursu (§ 14) není p�ípustný; uzav�e-li úpadce po dobu trvání ú�ink� prohlášení konkursu nové 
manželství, odkládá se vznik spole�ného jm�ní manžel� ke dni zániku ú�ink� prohlášení konkursu. 
  
 (2) Smlouvy o rozší�ení spole�ného jm�ní, které odporují odstavci 1 nebo jej obchází, jsou 
neplatné. 
  

Zpen�žení 
  

§ 27 
  
 (1) Podstatu lze zpen�žit ve�ejnou dražbou v�cí a jiných pen�zi ocenitelných majetkových 
hodnot, soudním výkonem rozhodnutí nebo jejich prodejem mimo dražbu. Ve�ejnou dražbu v�cí a 
jiných pen�zi ocenitelných majetkových hodnot v�etn� podniku provede dražebník na návrh správce. 
P�itom se postupuje podle zvláštního p�edpisu. 4a) 
  
 (2) Prodej mimo dražbu uskute�ní správce se souhlasem soudu; p�i svém rozhodování 
p�ihlédne soud zejména k vyjád�ení v��itelského výboru, k dob� p�edpokládaného zpen�žení, jakož i k 
náklad�m, které bude t�eba vynaložit na další udržování a správu podstaty. Ud�lí-li soud souhlas, 
m�že též stanovit podmínky pro prodej. V�ci lze prodat mimo dražbu i pod odhadní cenu. Obdobn� 
lze p�evést i úpadcovy sporné nebo obtížn� vymahatelné pohledávky. Souhlasu soudu není t�eba k 
prodeji v�cí bezprost�edn� ohrožených zkázou nebo znehodnocením. P�i zpen�žování správce 
postupuje tak, aby byla šet�ena možnost zachování podnikatelské �innosti a pracovních p�íležitostí, a 



tak, aby bylo co nejvíce chrán�no životní prost�edí nebo jiný zvlášt� významný obecný (ve�ejný) 
zájem. Smluvními p�edkupními právy není správce vázán. 
  
 (3) Zpen�žení v�cí prodejem podle ustanovení o výkonu rozhodnutí provede soud na návrh 
správce, který má p�itom postavení oprávn�ného. 
  
 (4) Pen�žité pohledávky, které má úpadce za svými dlužníky nebo osobami, které zajiš�ují 
tuto pohledávku, je správce povinen uplatnit a vymáhat ve prosp�ch podstaty; to platí p�im��en� i pro 
nepen�žité pohledávky úpadce, pokud je možné ocenit je pen�zi. Tuto povinnost správce nemá, 
pokud náklady na uplatn�ní a vymáhání pohledávek nelze krýt z podstaty, ledaže by konkursní 
v��itelé poskytli správci p�im��enou zálohu k jejich krytí. 
  
 (5) Osoby, jejichž v�ci, práva nebo pohledávky zajiš�ují pohledávky (§ 28) v��i úpadci, 
správce vyzve, aby do 30 dn� vyplatily ve prosp�ch konkursní podstaty zajišt�né pohledávky nebo 
aby ve stejné lh�t� složily cenu v�ci, práva nebo pohledávky, jimiž je pohledávka zajišt�na. Nevyplatí-
li uvedené osoby zajišt�nou pohledávku nebo nesloží-li cenu v�ci, práva nebo pohledávky, zapíše 
správce v�c, právo nebo pohledávku do soupisu podstaty (§ 18). V�ci, které zajiš�ují pohledávky 
odd�lených v��itel�, lze zpen�žit ve ve�ejné dražb�. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jde-li o 
ru�itele v�etn� bankovní záruky a zvláštních p�ípad� ru�ení (nap�. sm�ne�né rukojemství, záruky 
poskytnuté v��itelem na zajišt�ní celního dluhu). 
  
 (6) Nedobytné pohledávky a v�ci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, které nebylo možno 
prodat, m�že správce po schválení soudem vylou�it z podstaty. V��itelský výbor s tím musí p�edem 
projevit souhlas. 
  
 (7) Smluvními p�edkupními právy není správce vázán. Správce je p�i zpen�žování podstaty 
vázán zákonným p�edkupním právem a právy nájemc� podle zvláštního zákona. 8) Byty a nebytové 
prostory ve vlastnictví bytového družstva, nakládání s nimiž je omezeno právem fyzických osob - 
�len� družstva, které jsou nájemci byt� �i nebytových prostor, na výlu�né nabytí vlastnictví t�chto byt� 
�i nebytových prostor podle § 23 odst. 1 a 3 a § 24 zákona �. 72/1994 Sb. , o vlastnictví byt�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, musí správce nejprve nabídnout k bezplatnému p�evodu osobám oprávn�ným k 
výlu�nému nabytí vlastnictví za podmínek stanovených zvláštním zákonem. 9) Správce je povinen 
provést všechny úkony, které jsou k p�evodu t�chto byt� a nebytových prostor pot�ebné. Za to mu od 
osob oprávn�ných k výlu�nému nabytí vlastnictví náleží náhrada náklad� nezbytn� vynaložených na 
provedení všech pot�ebných úkon� a odm�na stanovená podle zvláštního právního p�edpisu. 
Nep�ijme-li osoba oprávn�ná k výlu�nému nabytí vlastnictví takovou nabídku do t�í m�síc� od jejího 
doru�ení, p�ikro�í správce ke zpen�žení, p�i�emž ustanovení zvláštního zákona o ochran� práv 
nájemc� 10) se v t�chto p�ípadech již neužijí. 
  

§ 27a 
  
 Se souhlasem soudu a po vyjád�ení v��itelského výboru m�že správce zpen�žit v�ci, práva a 
jiné majetkové hodnoty, které slouží provozování podniku, jednou smlouvou; jinak se pro tuto smlouvu 
p�im��en� použijí ustanovení obchodního zákoníku; 4b) z úpadce na nabyvatele p�echázejí práva a 
povinnosti z pracovn�právních vztah� s výjimkou nárok� vzniklých do ú�innosti smlouvy. Výt�žek 
tohoto prodeje je sou�ástí celkového výt�žku zpen�žení konkursní podstaty a nem�že sloužit pouze 
ke krytí závazk� souvisejících s prodávaným podnikem. 
  

§ 27b 
  
 (1) Ode dne, kdy se správce dozv�d�l o uzav�ení smlouvy o fúzi úpadce nebo o p�evodu 
jm�ní úpadce na spole�níka úpadce, nesmí pokra�ovat ve zpen�žování majetku podstaty; to neplatí, 
jde-li o prodej v�cí bezprost�edn� ohrožených zkázou nebo znehodnocením (§ 27 odst. 2) nebo 
odvrací-li správce zpen�žením hrozící škodu na majetku (§ 19 odst. 3). 
  
 (2) Ve zpen�žování správce pokra�uje, jestliže konkursní v��itelé odmítli vyslovit souhlas se 
smlouvou. 

  
§ 28 

  



 (1) V��itelé pohledávek, které byly zajišt�ny zástavním právem, zadržovacím právem, 
omezením p�evodu nemovitosti, p�evodem práva dle § 553 ob�anského zákoníku nebo postoupením 
pohledávky dle § 554 ob�anského zákoníku (dále jen "odd�lení v��itelé"), mají právo, aby jejich 
pohledávka byla uspokojena ze zpen�žení v�ci, práva nebo pohledávky, jimiž byla zajišt�na. 
  
 (2) Výt�žek zpen�žení po ode�tení náklad� spojených s udržováním, správou a prodejem 
zpen�žené v�ci, práva nebo pohledávky (dále jen "výt�žek zpen�žení") vydá správce odd�leným 
v��itel�m se souhlasem soudu. Nebyla-li zajišt�ná pohledávka pln� uspokojena, považuje se její 
neuspokojená �ást za pohledávku p�ihlášenou podle § 20. 
  
 (3) Odd�lení v��itelé se z výt�žku zpen�žení uspokojí podle po�adí, v jakém vznikl právní 
d�vod jejich nároku na odd�lené uspokojení. Pro po�adí zákonného zástavního práva je rozhodující 
den jeho záznamu v katastru nemovitostí; pro po�adí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je 
rozhodující doba, kdy soudu došel návrh na jeho z�ízení. 
  
 (4) Odd�lení v��itelé se podle tohoto ustanovení uspokojují do výše 70 % výt�žku zpen�žení 
na n� p�ipadajícího. Neuspokojenou �ást pohledávky lze uspokojit v rozvrhu, a to ve t�íd�, do níž 
pohledávka podle své povahy pat�í. 
  
 (5) Zajiš�ovací práva uvedená v odstavci 1 zanikají zpen�žením v�ci, práva nebo pohledávky 
v konkursu, a to i v p�ípad�, že odd�lení v��itelé nep�ihlásili své pohledávky. 
  

§ 29 
  
 (1) Správce podává soudu a v��itelskému výboru zprávy o zpen�žování majetku z podstaty. 
Kone�nou zprávu spolu s vyú�továním své odm�ny a výdaj� p�edloží soudu po zpen�žení majetku z 
podstaty. Odm�nu a výdaje vyú�tují i zvláštní správci a zástupce správce, jakož i ti, kdo byli soudem v 
pr�b�hu �ízení funkce správce zprošt�ni. 
  
 (2) Soud p�ezkoumá kone�nou zprávu o zpen�žení majetku z podstaty a o vyú�tování 
odm�ny a výdaj�, odstraní po slyšení správce shledané chyby anebo nejasnosti a uv�domí o kone�né 
zpráv� a vyú�tování úpadce a konkursní v��itele. Upozorní p�itom, že do 15 dn� ode dne, kdy 
kone�ná zpráva a vyú�tování byly vyv�šeny na ú�ední desce soudu, mohou proti nim podat námitky. 
  
 (3) Kone�nou zprávu a vyú�tování projedná soud p�i jednání, ke kterému obešle správce, 
úpadce a konkursní v��itele, kte�í podali námitky, a v��itelský výbor, a rozhodne o ní usnesením, které 
jim doru�í a vyv�sí na ú�ední desce soudu. 
  

Rozvrh 
  

§ 30 
  
 (1) Po právní moci usnesení o schválení kone�né zprávy a vyú�tování odm�ny a výdaj� 
správce p�edloží správce soudu návrh na rozvrh a upravený seznam p�ihlášek, v n�mž uvede, kolik by 
m�lo být pro každou pohledávku vyplaceno. Po p�ezkoumání v�cné správnosti návrhu vydá soud 
rozvrhové usnesení. 
  
 (2) Rozvrhové usnesení doru�í soud ú�astník�m s výjimkou konkursních v��itel�, jejichž 
nároky již byly pln� uspokojeny, a správci a dále je vyv�sí v plném nebo ve vhodném zkráceném 
zn�ní na ú�ední desku soudu; proti rozvrhovému usnesení lze podat odvolání do 30 dn� ode dne, kdy 
bylo vyv�šeno na ú�ední desce soudu. 
  
 (3) Se souhlasem v��itelského výboru m�že správce navrhnout, aby soud ješt� p�ed 
schválením kone�né zprávy povolil �áste�ný rozvrh, jestliže to umož�uje stav zpen�žení konkursní 
podstaty a je-li z�ejmé, že provedení rozvrhu po kone�né zpráv� tím nebude ohroženo. V kone�né 
zpráv� i v kone�ném rozvrhu se uvede, v jakém rozsahu byly pohledávky v��itel� uspokojeny 
spln�ním �áste�ného rozvrhu. 
  

§ 31 
  



 (1) Nároky na vylou�ení v�ci z podstaty (§ 19 odst. 2), pohledávky za podstatou (§ 31 odst. 2), 
nároky na odd�lené uspokojení (§ 28) a pracovní nároky (§ 31 odst. 3) lze uspokojit kdykoli v pr�b�hu 
konkursního �ízení. Jiné nároky lze uspokojit jen podle pravomocného rozvrhového usnesení. 
  
 (2) Pohledávkami za podstatou, pokud vznikly po prohlášení konkursu, jsou 
  
a) hotové výdaje a odm�na správce podstaty, 
  
b) náklady spojené s udržováním a správou podstaty, 
  
c) náhrada nutných výdaj� a odm�na likvidátora a odm�na odpov�dného zástupce za �innost 
provád�nou po prohlášení konkursu, 
  
d) dan�, poplatky, pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a 
pojistné na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, 
  
e) nároky v��itel� ze smluv uzav�ených správcem podstaty, v�etn� smluv o úv�ru za ú�elem 
financování vývozu poskytnutého podle zvláštního zákona po p�edchozím souhlasu v��itelského 
výboru, úrok� a smluvních pokut podle t�chto smluv, jakož i ze smluv týkajících se provozování 
podniku, od nichž správce neodstoupil podle § 14 odst. 2, 
  
f) nároky na vrácení pln�ní ze smluv, od nichž bylo odstoupeno podle § 14 odst. 1 písm. a), 
  
g) pohledávky výživného ze zákona, 
  
h) pohledávky za podstatou ozna�ené za n� zvláštním právním p�edpisem 10a) . 
  
 (3) Pracovními nároky jsou  
a) mzdové (platové) nároky úpadcových zam�stnanc� a jejich odm�na za pracovní pohotovost, 
  
b) odm�ny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pom�r, 
  
c) nároky úpadcových zam�stnanc� na náhradu mzdy za dovolenou, za svátek a p�i p�ekážkách v 
práci, 
  
d) nároky úpadcových zam�stnanc� z titulu p�evedení mzdových nárok� úpadcových zam�stnanc� 
úpadci na smluvním základ�, 
  
e) odstupné úpadcových zam�stnanc� poskytované p�i skon�ení pracovního pom�ru, 
  
f) hmotné zabezpe�ení poskytované úpadcovým zam�stnanc�m podle zvláštních p�edpis�, 
  
g) nároky na náhradu mzdy p�i neplatném rozvázání pracovního pom�ru, 
  
h) náhrady cestovních, st�hovacích a jiných výdaj�, které vznikly úpadcovým zam�stnanc�m p�i 
pln�ní pracovních povinností, 
  
ch)náhrady p�íslušející úpadcovým zam�stnanc�m za opot�ebení vlastního ná�adí, za�ízení a 
p�edm�t� pot�ebných pro výkon práce, 
  
i) splátky náhrad za ztrátu na výd�lku po skon�ení pracovní neschopnosti nebo p�i uznání invalidity 
nebo �áste�né invalidity, není-li hrazena jinak, a nároky na náhradu náklad� na výživu poz�stalých, 
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 t�i 
roky p�ed prohlášením konkursu, jakož i po prohlášení konkursu; pracovními nároky podle odstavce 3 
písm. c) až i) jsou nároky, které vznikly po prohlášení konkursu nebo v m�síci, v n�mž byl konkurs 
prohlášen. 
  



 (5) Byla-li správcem ustavena stejná osoba, která v dob� prohlášení konkursu vykonávala 
funkci správce podniku v �ízení o výkon rozhodnutí prodejem podniku téhož dlužníka nebo p�i 
provád�ní exekuce prodejem podniku téhož dlužníka 1e) , a její nárok na odm�nu a na náhradu 
hotových výdaj� za výkon této funkce dosud nebyl uspokojen, uhradí se v konkursu spolu s pln�ním 
podle odstavce 2 písm. a). 
  

§ 32 
  
 (1) V rozvrhu se uspokojí nejd�íve dosud nezaplacené pohledávky za podstatou (§ 31 odst. 2) 
a pracovní nároky (§ 31 odst. 3). Neposta�uje-li výt�žek zpen�žení podstaty na úhradu všech t�chto 
pohledávek, uspokojí se nejd�íve hotové výdaje a odm�na správce, potom náklady spojené s 
udržováním a správou podstaty, poté soudní poplatek za konkurs, poté pohledávky výživného ze 
zákona; ostatní pohledávky se uspokojí pom�rn�. 
  
 (2) Po úplném uspokojení pohledávek podle odstavce 1 se pohledávky uspokojí podle svého 
za�azení do t�íd. Ze zbývajícího výt�žku ze zpen�žení konkursní podstaty p�ipadá 30 % na první t�ídu 
a 70 % na druhou t�ídu. Nebudou-li v n�které t�íd� vy�erpány všechny prost�edky p�ipadající na 
uspokojení do ní pat�ících pohledávek, p�esunou se tyto prost�edky do bezprost�edn� následující 
t�ídy. 
  
 (3) Nelze-li pln� uspokojit všechny pohledávky pat�ící do téže t�ídy, uspokojí se tyto 
pohledávky pom�rn�. Neuspokojené pohledávky �i jejich �ásti z první t�ídy se uspokojují ve t�íd� 
druhé. 
  
 (4) Pohledávkami první t�ídy jsou nároky úpadcových zam�stnanc� z pracovn�právních 
vztah� vzniklé poslední t�i roky p�ed prohlášením konkursu, pokud nešlo o pohledávky podle § 31 
odst. 3, nároky ú�astník� z penzijního p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem 4c) a pohledávky výživného 
ze zákona. Pohledávkami druhé t�ídy jsou ostatní pohledávky. 
  
 (5) Pokud p�i rozvrhu nebudou uspokojeny náklady spojené s udržováním a správou podstaty, 
v�etn� nároku správce na odm�nu a úhradu hotových výdaj�, lze je uspokojit ze zálohy na náklady 
konkursu, a to v pom�ru, který ur�í soud; jinak se tato záloha nebo její zbytek vrací navrhovateli. 
  
 (6) Pohledávky z pod�ízených dluhopis� a pohledávky, které jsou vázány stejnou nebo 
obdobnou podmínkou pod�ízenosti, se v rozvrhu uspokojí až po uspokojení všech ostatních 
pohledávek. Pohledávky z pod�ízených dluhopis� a ostatní pohledávky, které jsou vázány stejnou 
nebo obdobnou podmínkou pod�ízenosti, se uspokojí podle svého po�adí. 
  

§ 33 
  
 (1) Z uspokojení pohledávek jsou vylou�eny  
a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek v��itel� vzniklých p�ed prohlášením 
konkursu, jestliže p�irostly v dob� od prohlášení konkursu; 
  
b) náklady ú�astník� �ízení vzniklé jim ú�astí na konkursním �ízení; 
  
c) nároky v��itel� z darovacích smluv; 
  
d) mimosmluvní sankce postihující majetek úpadce, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatk�, 
cla, pojistného na sociální zabezpe�ení, p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti nebo pojistného na 
ve�ejné zdravotní pojišt�ní v�as a ve správné výši, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla p�ed 
prohlášením konkursu; 
  
e) smluvní pokuty, pokud by nárok na n� vznikl až po prohlášení konkursu. 
  
 (2) �ástky p�ipadající na  
a) vymahatelné nároky, které správce pop�el a jejich pop�ení v�as uplatnil; 
  
b) podmín�né nároky, které správce uznal; 
  



c) nároky, které v��itelé v�as uplatnili a správce je pop�el, 
 se složí do úschovy u soudu a po spln�ní podmínek se rozvrhnou novým rozvrhovým usnesením. 
  
 (3) K úhrad� pohledávek konkursních v��itel� nelze použít prost�edky, s nimiž je možné podle 
zvláštního zákona naložit jen stanoveným zp�sobem. Správce podstaty naloží se souhlasem soudu s 
t�mito prost�edky v souladu s jejich ú�elovým ur�ením. 

  
Nucené vyrovnání 

  
§ 34 

  
 (1) Nedošlo-li v konkursu ješt� k vydání rozvrhového usnesení, m�že úpadce navrhnout, aby 
konkurs byl ukon�en nuceným vyrovnáním; návrh m�že podat až po p�ezkumném jednání. 
  
 (2) V návrhu musí být uvedeno, jaké vyrovnání úpadce nabízí. M�že p�itom nabídnout 
vyrovnání formou nové emise akcií nebo jiných cenných papír� emitovaných úpadcem nebo i 
nepen�žní formou, nap�íklad vydáním �ásti aktiv, jež bezprost�edn� nesouvisejí s vlastní 
podnikatelskou �inností úpadce. Uvádí-li navrhovatel osoby ochotné ru�it za spln�ní nuceného 
vyrovnání, musí tyto osoby návrh spolupodepsat a jejich podpis musí být ú�edn� ov��en. 
  

§ 35 
  
 Nucené vyrovnání je nep�ípustné, jestliže okolnosti zpochyb�ují, že u navrhovatele jde o 
poctivý zám�r. Takovými okolnostmi jsou zejména nedostate�ná sou�innost úpadce p�i zjiš�ování jeho 
majetku, závady ve vedení obchodních knih, zkracování v��itel� v dob� p�ed prohlášením konkursu, 
d�ív�jší konkursy �i vyrovnání a neúm�rn� nižší uspokojení pohledávek konkursních v��itel� podle 
návrhu na nucené vyrovnání ve srovnání s možnostmi uspokojení podle ustanovení o provedení 
konkursu. 
  

§ 36 
  
 (1) Soud návrh na nucené vyrovnání zamítne,  
a) jestliže by jeho potvrzením byla dot�ena práva na vylou�ení v�cí z podstaty, práva na odd�lené 
uspokojení (§ 28), nebo na poskytování výživného ze zákona, nebo 
  
b) jestliže by nebyly uspokojeny nebo zajišt�ny pohledávky uvedené v § 31 odst. 2 a 3 a pohledávky 
první t�ídy, anebo 
  
c) jestliže nebylo vypo�ádáno spole�né jm�ní manžel� zaniklé prohlášením konkursu nebo p�ed 
prohlášením konkursu. 
  
 (2) Nerozhodne-li soud, že nucené vyrovnání je nep�ípustné, na�ídí usnesením jednání o 
nuceném vyrovnání a odloží zpen�žení podstaty. 
  

§ 37 
  
 (1) K jednání o nuceném vyrovnání soud p�edvolá úpadce, osoby, které se zavázaly za 
spln�ní nuceného vyrovnání, správce a všechny doposud neuspokojené konkursní v��itele, jakož i 
v��itelský výbor, pokud byl ustaven. P�edvolání doru�í do vlastních rukou a p�iloží návrh na nucené 
vyrovnání. Oznámení o stanoveném jednání se vyv�sí na ú�ední desce soudu. 
  
 (2) Úpadce je povinen dostavit se k jednání. Nedostaví-li se bez náležité omluvy, má se za to, 
že od návrhu na nucené vyrovnání upustil. 
  
 (3) P�i jednání podá správce pot�ebné informace o stavu úpadcova majetku, o jeho 
hospoda�ení, p�í�inách úpadku a o tom, jaký výsledek by mohli konkursní v��itelé o�ekávat, kdyby 
konkurs byl doveden do konce. Soud p�ezkoumá zprávu a m�že si k ní vyžádat znalecký posudek. 
  
 (4) P�i jednání soud zjistí, kte�í konkursní v��itelé jsou ochotni s návrhem nuceného vyrovnání 
souhlasit. 



  
§ 38 

  
 (1) P�edpokladem potvrzení nuceného vyrovnání soudem je souhlas v�tšiny konkursních 
v��itel� na jednání p�ítomných nebo zastoupených, kte�í v�as p�ihlásili své pohledávky a jejichž hlasy 
p�edstavují více než t�i �tvrtiny všech p�ihlášených pohledávek. 
  
 (2) Právo hlasovat nemají  
a) konkursní v��itelé, jejichž práva nuceným vyrovnáním dot�ena nebudou (zejména odd�lení v��itelé 
a v��itelé podstaty); 
  
b) konkursní v��itelé, kterými jsou osoby úpadci blízké, 4) ledaže nabyli pohledávku od osoby, která 
není úpadci blízká, d�íve než šest m�síc� p�ed prohlášením konkursu; jejich hlasy se však po�ítají, 
hlasují-li proti návrhu na nucené vyrovnání; 
  
c) právní nástupci osob blízkých, 4) jestliže pohledávku nabyli od osoby blízké b�hem šesti m�síc� 
p�ed prohlášením konkursu; jejich hlasy se však po�ítají, hlasují-li proti návrhu na nucené vyrovnání; 
  
d) konkursní v��itelé, jejichž pohledávka p�ihlášená v konkursu nebyla ješt� zjišt�na, je sporná nebo 
podmín�ná, ledaže soud po slyšení ostatních ú�astník� jednání jim hlasovací právo p�iznal. 
  
 (3) Hlasovat mohou jen ti oprávn�ní konkursní v��itelé, kte�í jsou p�ítomni p�i jednání osobn� 
nebo jsou zastoupeni. Hlasy konkursních v��itel� uplatn�né jinak se neuznávají. 
  
 (4) P�i hlasování se po�ítají pouze ješt� neuspokojené pohledávky, a to v té výši, ve které 
dosud uspokojeny nebyly. 
  

§ 39 
  
 (1) O potvrzení nuceného vyrovnání rozhodne soud usnesením obsahujícím zn�ní nuceného 
vyrovnání. 
  
 (2) Usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání se v pot�ebném rozsahu ve�ejn� vyhlásí; 
usnesení se dále vyv�sí na ú�ední desce soudu a den vyv�šení se na n�m vyzna�í. Dále se usnesení 
v den vyv�šení na ú�ední desce soudu zašle do vlastních rukou úpadci, správci, všem konkursním 
v��itel�m a osobám, které se zavázaly za spln�ní nuceného vyrovnání jako ru�itelé nebo 
spoludlužníci. 
  
 (3) Proti usnesení o potvrzení nuceného vyrovnání mohou podat odvolání ú�astníci, kte�í k 
vyrovnání výslovn� nep�ivolili, úpadcovi spoludlužníci a ru�itelé. 
  

§ 40 
  
 (1) Soud návrh na potvrzení nuceného vyrovnání zamítne, i když s ním konkursní v��itelé 
vyslovili souhlas, vyšlo-li najevo, že  
a) jsou tu d�vody, pro které není návrh na nucené vyrovnání p�ípustný (§ 35); 
  
b) byly poskytnuty n�kterému konkursnímu v��iteli zvláštní výhody proti ostatním konkursním 
v��itel�m téhož postavení; 
  
c) výhody poskytnuté v nuceném vyrovnání úpadci nejsou úm�rné jeho hospodá�ským pom�r�m; 
  
d) nucené vyrovnání odporuje spole�nému zájmu konkursních v��itel�; 
  
e) konkursní v��itelé pohledávek druhé t�ídy mají dostat nejpozd�ji do jednoho roku od podání návrhu 
mén� než 15 % svých pohledávek; 
  
f) nucené vyrovnání by navazovalo na úpadcovo nepoctivé nebo lehkomyslné hospoda�ení. 
  



 (2) Usnesení o zamítnutí návrhu podle odstavce 1 se doru�í úpadci, správci, všem 
konkursním v��itel�m a osobám, které se zavázaly za spln�ní nuceného vyrovnání jako ru�itelé nebo 
spoludlužníci. Úpadci a konkursním v��itel�m, kte�í neodporovali p�ijetí nuceného vyrovnání, se 
usnesení doru�í 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 oprávn�ní nakládat s majetkem náležejícím do podstaty [§ 14 odst. 1 písm. a)]; 
  
b) prohlásí, že úpadce vstupuje do postavení správce ve všech �ízeních, která vedl namísto úpadce [§ 
14 odst. 1 písm. c)], a že ú�astníkem se v nich místo n�ho stává úpadce; 
  
c) vrátí úpadci ostatní práva omezená prohlášením konkursu. 
  
 (2) Potvrzeným nuceným vyrovnáním nejsou dot�ena práva v��itel� proti spoludlužník�m a 
spoludlužníkovým ru�itel�m, pokud výslovn� nesouhlasí s tím, aby tato práva byla omezena. 
  

§ 42 
  
 (1) Bylo-li nucené vyrovnání potvrzené soudem úpln� a v�as spln�no, je úpadce zprošt�n 
závazku nahradit konkursním v��itel�m újmu, kterou vyrovnáním utrp�li; je rovn�ž zprošt�n závazku 
proti ru�itel�m a jiným osobám, které by m�ly proti n�mu postih. Ujednání tomu odporující jsou 
neplatná. Úroky z konkursních pohledávek za dobu od prohlášení konkursu a náklady vzniklé 
jednotlivým konkursním v��itel�m z ú�asti na konkursu nelze p�iznat. 
  
 (2) Konkursní v��itelé, k jejichž pohledávkám se nep�ihlédlo, mohou i po zrušení konkursu 
požadovat od dlužníka úplné zaplacení, ledaže o prohlášení konkursu v�d�li nebo museli v�d�t. 
  
 (3) Byl-li na úpadc�v majetek prohlášen nový konkurs d�íve, než úpadce úpln� splnil nucené 
vyrovnání, nejsou konkursní v��itelé povinni vrátit, co v dobré ví�e dostali na základ� nuceného 
vyrovnání. V novém konkursu se jejich pohledávky považují za uspokojené jen �ástkou, která jim byla 
podle nuceného vyrovnání skute�n� vyplacena. 
  

§ 43 
  
 (1) Nebylo-li nucené vyrovnání potvrzené soudem spln�no, a�koliv úpadce byl upomenut 
konkursním v��itelem doporu�eným dopisem s poskytnutím dodate�né nejmén� osmidenní lh�ty, 
pozbývají ú�innosti veškeré slevy a jiné výhody dané nuceným vyrovnáním; práva konkursních 
v��itel� nabytá vyrovnáním proti úpadci tím nejsou dot�ena. 
  
 (2) Jestliže nucené vyrovnání bylo dosaženo podvodným jednáním nebo nedovoleným 
poskytnutím zvláštních výhod jednotlivým konkursním v��itel�m, m�že každý konkursní v��itel do t�í 
let od potvrzení nuceného vyrovnání uplatnit nárok, aby jeho pohledávky byly pln� uspokojeny, anebo 
aby byla jiná výhoda pokládána za neú�innou; p�íslušným k projednání nároku je soud, který prohlásil 
konkurs. Nárok však nep�ísluší konkursním v��itel�m, kte�í se zú�astnili podvodných jednání nebo 
nedovolených úmluv, anebo mohli uplatnit d�vody neú�innosti v �ízení o potvrzení nuceného 
vyrovnání. 
  
 (3) Byl-li úpadce do t�í let od potvrzení nuceného vyrovnání pravomocn� odsouzen za 
úmyslný trestný �in, kterým dosáhl nuceného vyrovnání anebo kterým zkrátil uspokojení svého 
konkursního v��itele, stává se nucené vyrovnání neplatným a v��itelé mohou na úpadci požadovat 
úplné uspokojení svých nárok�; vykonatelnost rozhodnutí vzniklých v konkursním �ízení není tím 
dot�ena. Za podmínky, že úpadc�v majetek posta�uje alespo� k úhrad� náklad� konkursního �ízení, 
mohou navrhnout op�tovné zahájení konkursního �ízení. 
  

Zrušení konkursu 
  

§ 44 
  



 (1) Soud usnesením zruší konkurs, ve kterém nedošlo k potvrzení nuceného vyrovnání,  
a) zjistí-li, že tu nejsou p�edpoklady pro konkurs; 
  
b) po spln�ní rozvrhového usnesení; 
  
c) na návrh úpadce, jestliže všichni konkursní v��itelé vyjád�ili sv�j souhlas na listin� s ú�edn� 
ov��eným podpisem a souhlasil-li s tím správce; 
  
d) zjistí-li, že majetek podstaty neposta�uje k úhrad� náklad� konkursu, p�i�emž nep�ihlíží k v�cem, 
práv�m, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vylou�eným z podstaty (§ 27 odst. 6); 
  
f) došlo-li k fúzi úpadce nebo k p�evodu jm�ní úpadce na spole�níka úpadce. 
  
 (2) Jestliže úpadce zem�el v pr�b�hu konkursu, podá správce zprávu o dosavadních 
výsledcích konkursu a p�edloží ji soudu; p�i vyhotovení zprávy se postupuje p�im��en� podle § 29 
odst. 1. P�edloženou zprávu soud p�ezkoumá p�im��en� podle § 29 odst. 2 a 3; na místo úpadce 
vstupují do �ízení jeho d�dici, a není-li jich, stát. Po schválení zprávy soud zruší konkurs a zprávu 
postoupí soudu, který projednává d�dictví. 
  
 (3) Došlo-li k potvrzení nuceného vyrovnání, soud zruší konkurs, prokáže-li úpadce, že 
zajišt�ní daná jím pro spln�ní nárok� na vylou�ení v�cí z podstaty, nárok� odd�lených v��itel� na 
odd�lené uspokojení (§ 28), jakož i nárok� podle § 31 odst. 3 jsou dostate�ná. Jestliže nedošlo ke 
zrušení konkursu podle odstavce 1, zruší soud konkurs až po spln�ní nuceného vyrovnání. 
  
 (4) Správce ke dni zrušení konkursu uzav�e ú�etní knihy a sestaví ú�etní záv�rku s výjimkou 
p�ípad�, kdy došlo k nucenému vyrovnání. Poté soud zprostí správce funkce. 
  
 (5) Pro doru�ení a zve�ejn�ní usnesení o zrušení konkursu platí totéž, co pro doru�ení a 
zve�ejn�ní usnesení o prohlášení konkursu. Zánik ú�ink� prohlášení konkursu (§ 14) nastane s právní 
mocí usnesení o zrušení konkursu, nerozhodne-li soud jinak. 
  

§ 44a 
  
 (1) Usnesením, kterým odvolací soud zm�nil nebo zrušil usnesení soudu prvního stupn� o 
prohlášení konkursu, se konkurs zrušuje; o jeho doru�ení a zve�ejn�ní platí totéž, co o usnesení o 
prohlášení konkursu. 
  
 (2) Pro doru�ení a zve�ejn�ní tohoto usnesení odvolacího soudu platí totéž, co pro doru�ení a 
zve�ejn�ní usnesení o prohlášení konkursu; pot�ebné úkony provede soud prvního stupn�. Zánik 
ú�ink� prohlášení konkursu (§ 14) nastane vyv�šením usnesení odvolacího soudu na ú�ední desce 
soudu prvního stupn�, nerozhodne-li soud jinak. 
  
 (3) O zprošt�ní funkce správce, o nákladech konkursu, pop�ípad� o vrácení zálohy na náklady 
konkursu rozhodne soud prvního stupn�. 
  

§ 45 
  
 (1) Zrušením konkursu zanikají ú�inky prohlášení konkursu uvedené v § 14 odst. 1 písm. a) až 
e), g), i) a l); platnost a ú�innost úkon� provedených v pr�b�hu konkursu tím není dot�ena. 
  
 (2) Na základ� seznamu p�ihlášek lze pro zjišt�nou pohledávku, kterou úpadce výslovn� 
nepop�el, po zrušení konkursu vést výkon rozhodnutí na úpadcovo jm�ní. 
  

�ÁST T�ETÍ 
  

Vyrovnání 
  

Návrh na vyrovnání 
 

§ 46 



  
 (1) Dlužník, u kterého jsou dány podmínky pro prohlášení konkursu, m�že podat u soudu 
p�íslušného ke konkursu (§ 3 odst. 1) návrh na vyrovnání. Soud projedná návrh, jen nebyl-li už 
prohlášen konkurs. 
  
 (2) V návrhu uvede dlužník, jaké vyrovnání nabízí. M�že p�itom nabídnout vyrovnání formou 
nové emise akcií nebo jiných cenných papír� emitovaných dlužníkem nebo i nepen�žní formou, 
nap�íklad vydáním �ásti aktiv, jež bezprost�edn� nesouvisejí s vlastní podnikatelskou �inností 
dlužníka. Osoby ochotné zavázat se za spln�ní vyrovnání jako spoludlužníci nebo ru�itelé musí návrh 
spolupodepsat. Není-li vypo�ádáno spole�né jm�ní manžel�, musí návrh podepsat i manžel dlužníka 
na d�kaz, že souhlasí s použitím veškerého majetku z nevypo�ádaného spole�ného jm�ní k ú�elu 
vyrovnání. Všechny podpisy musí být ú�edn� ov��eny. 
  
 (3) Je-li navrhovatel podnikatelem, uvede v návrhu po�et zam�stnanc� podniku a opat�ení, 
která provede k reorganizaci a pro další financování podniku. 
  

§ 47 
  
 (1) K návrhu musí dlužník p�ipojit úplný seznam svého majetku s p�ehledem majetkového 
stavu v dob� podání návrhu. Uvede jednotlivé �ásti movitého a nemovitého majetku a místo, kde se 
nacházejí; u pohledávek uvede jejich výši, d�vod vzniku a možnost jejich uspokojení. Vedle majetku 
uvede i závazky spolu s adresami v��itel� a s vyzna�ením, kte�í z nich jsou k dlužníkovi v pom�ru 
osob blízkých. 4) Není-li vypo�ádáno spole�né jm�ní dlužníka a jeho manžela, musí dlužník uvést, 
které v�ci ze seznamu jsou v jeho výlu�ném vlastnictví a které pat�í do spole�ného jm�ní manžel�. V 
kone�ném p�ehledu se uvede i výše p�edlužení. 
  
 (2) Seznam uvedený v odstavci 1 musí být dlužníkem podepsán a p�edložen v tolika 
vyhotoveních, aby mohl být doru�en všem v��itel�m a vyrovnacímu správci [§ 50 odst. 3 písm. a)]. 
  
 (3) Neodstraní-li dlužník podstatné vady návrhu ve lh�t� ur�ené soudem, soud �ízení zastaví. 
  

§ 48 
Ú�astníci vyrovnání 

 
 Ú�astníky vyrovnání jsou dlužník, manžel dlužníka, spoludlužníci a ru�itelé dlužníka, pokud 
spolupodepsali návrh na zahájení vyrovnání, a v��itelé, kte�í v�as [§ 50 odst. 3 písm. c)] p�ihlásili své 
pohledávky a nejsou pln� uspokojeni. 
  

§ 49 
Ú�inky podání návrhu 

 
 (1) Od podání návrhu až do rozhodnutí o povolení vyrovnání (§ 50 odst. 3) nesmí dlužník 
zcizovat ani zat�žovat nemovitosti, z�izovat práva na odd�lené uspokojení (§ 28) ze svého majetku, 
zavazovat se jako ru�itel �i spoludlužník, ani poskytovat nep�im��ené dary ze svého majetku a 
provád�t jakékoli úkony, které by mohly poškodit v��itele. 
  
 (2) Úkony odporující ustanovení odstavce 1 jsou v��i v��itel�m neú�inné; kterýkoli v��itel 
m�že neú�innost uplatnit u soudu nejpozd�ji do dne uve�ejn�ní usnesení o zastavení nebo skon�ení 
vyrovnání na ú�ední desce soudu. 
  

Rozhodnutí o návrhu 
 

§ 50 
  
 (1) Soud usnesením zamítne návrh, zjistí-li že  
a) dlužník byl v posledních p�ti letech p�ed jeho podáním odsouzen pro trestný �in podvodu nebo 
poškozování v��itele nebo plyne-li z okolností, že podáním návrhu nesleduje poctivý zám�r, nebo 
  
b) v dob� p�ti let p�ed podáním návrhu byl na dlužník�v majetek prohlášen konkurs nebo povoleno 
vyrovnání, nebo 



  
c) návrh odporuje ustanovení § 60 odst. 1 písm. b), nebo 
  
d) v��itel�m, jejichž pohledávky nemají p�ednostní právo (§ 54), nebylo nabídnuto zaplacení alespo� 
30% jejich pohledávek s p�íslušenstvím do dvou let od podání návrhu, anebo 
  
e) návrh neobsahuje skute�nosti uvedené v § 46 odst. 3, pokud je obsahovat má. 
  
 (2) Usnesení podle odstavce 1 doru�í soud jen navrhovateli. 
  
 (3) O povolení vyrovnání soud rozhodne usnesením, v n�mž zárove�  
a) ustaví vyrovnacího správce z osob zapsaných do zvláštní �ásti seznamu (§ 8 odst. 1), o jehož 
právech, povinnostech a odpov�dnosti platí p�im��en� ustanovení o správci podstaty; 
  
b) na�ídí vyrovnací jednání na dobu nejpozd�ji do šesti týdn� ode dne vyv�šení usnesení na ú�ední 
desce soudu; 
  
c) vyzve v��itele, aby své nároky p�ihlásili písemn� nebo ústn� do protokolu do �ty� týdn� ode dne 
vyv�šení usnesení na ú�ední desce soudu; 
  
d) rozhodne o opat�eních, kterých je t�eba k zajišt�ní dlužníkova majetku. 
  
 (4) O právech a povinnostech vyrovnacího správce platí p�im��en� ustanovení § 8, § 9d až 9f. 
  

§ 51 
  
 (1) Usnesení o povolení vyrovnání se doru�í známým v��itel�m a správci, dále též dlužníkovi, 
osobám uvedeným v § 46 odst. 2 a da�ovým orgán�m. Seznam majetku, jde-li o dlužníka s majetkem 
zvláš� velkého rozsahu, lze doru�it také tím, že bude na ú�ední desce soudu oznámena informace o 
tom, kde je možné a za jakých podmínek do seznamu nahlédnout. Usnesení se vyv�sí toho dne, kdy 
bylo vydáno, v úplném zn�ní nebo ve vhodn� zkráceném zn�ní na ú�ední desce soudu a dále na 
ú�ední desce okresního soudu, v jehož obvodu má dlužník sídlo nebo bydlišt�, jsou-li mimo obvod 
soudu, který povolil vyrovnání. Výpis z usnesení zve�ejní soud obdobn� podle § 13 odst. 5. 
  
 (2) Soud oznámí povolení vyrovnání orgán�m pov��eným vedením obchodního nebo jiného 
rejst�íku a evidence nemovitostí. Je-li veden výkon rozhodnutí proti dlužníkovi na jeho nemovitost, 
založí v p�íslušných spisech stejnopis usnesení. 
  
 (3) V��itelé a dlužník mohou do 15 dn� od doru�ení usnesení navrhnout, aby byl ustaven jiný 
správce. Uzná-li soud d�vodnost tohoto návrhu, zprostí správce funkce a ustaví jiného. Totéž platí, 
jestliže soud vzal na v�domí odmítnutí funkce správcem, pop�ípad� jsou-li d�vody pro jeho odvolání. 
  
 (4) Proti usnesení, kterým bylo vyrovnání povoleno, mohou podat odvolání v��itelé, jejichž 
pohledávky nemají p�ednostní právo. Proti usnesení, kterým byl návrh na vyrovnání zamítnut, m�že 
podat odvolání pouze dlužník. 
  

§ 52 
Ú�inky povolení vyrovnání 

 
 (1) Ú�inky povolení vyrovnání nastávají dnem vyv�šení usnesení na ú�ední desce soudu. 
  
 (2) Povolení vyrovnání má tyto ú�inky:  
a) dlužník nesmí samostatn� provád�t právní úkony, kterými by byly zkracovány zájmy v��itel�; 
vyrovnací správce je oprávn�n ur�it právní úkony dlužníka, k nimž je pot�ebný jeho souhlas, a m�že si 
vyhradit, že bude vyplácet a p�ijímat platby nebo plnit jiné závazky místo dlužníka; 
  
b) soud m�že dlužníkovi na�ídit, aby ur�ité právní úkony ne�inil v�bec nebo jen s p�edchozím 
souhlasem vyrovnacího správce; m�že rozhodnout i o jiných opat�eních pot�ebných k zajišt�ní 
dlužníkova majetku; 
  



c) právní úkony dlužníka, odporující ustanovení pod písmeny a) a b) jsou v��i v��itel�m neú�inné; 
  
d) dlužník nem�že po dobu vyrovnání navrhnout prohlášení konkursu; 
  
e) v��itelé nemohou navrhnout na dlužník�v majetek konkurs, ani vést výkon rozhodnutí pro 
pohledávky, které nemají p�ednost (§ 54); 
  
f) u pohledávek zahrnutých do vyrovnání nastávají ú�inky uznání závazku dlužníkem. 
  
 (3) Povolením vyrovnání nejsou dot�ena práva a povinnosti vyplývající z finan�ního zajišt�ní 
1a) podle zvláštního právního p�edpisu 1h) nebo podle zahrani�ní právní úpravy, pokud je dlužník 
jeho poskytovatelem nebo p�íjemcem a finan�ní zajišt�ní bylo poskytnuto 
  
a) p�ed dnem povolení vyrovnání, nebo 
  
b) v den povolení vyrovnání, pokud p�íjemce finan�ního zajišt�ní prokáže, že nev�d�l a ani nemohl o 
povolení vyrovnání v�d�t. 
  
 (4) Povolení vyrovnání nemá vliv na záv�re�né vyrovnání podle zvláštního právního p�edpisu 
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1i) . 
  

§ 53 
Práva, pohledávky a nároky v��itel� ve vyrovnání 

 
 (1) Ve vyrovnání je za v��itele pokládán každý, kdo p�ihlásí na základ� výzvy soudu [§ 50 
odst. 3 písm. c)] sv�j nárok. Zp�sob, po�adí a míra uspokojení nárok� se ur�í až v potvrzeném 
vyrovnání (§ 60), nebude-li možné dosáhnout uspokojení mimo vyrovnání podle dalších ustanovení. 
  
 (2) Z vyrovnání jsou vylou�eny úroky v�etn� úrok� z prodlení ode dne, kdy povolení vyrovnání 
nabylo právní moci, a právo na n� zaniká dnem, kdy právní moci nabylo usnesení o potvrzení 
vyrovnání. 
  
 (3) Závazky ze smluv uvedených v § 14 odst. 2 ani �ásti t�chto závazk� se do vyrovnání 
nezahrnují. 
  

§ 54 
P�ednostní pohledávky 

 
 (1) Pro právo na p�ednostní uspokojení ve vyrovnání platí p�im��en� ustanovení § 31 a 32. 
  
 (2) Nositelé pohledávek uvedených v odstavci 1 jsou p�ednostními v��iteli. 
  

§ 55 
Spole�né jm�ní manžel� 

 
 (1) Manžel dlužníka p�ejímá podpisem návrhu na vyrovnání závazek strp�t, aby pro ú�ely 
vyrovnání bylo použito veškerého majetku ve spole�ném jm�ní manžel�; tento závazek trvá, i když po 
podání návrhu na vyrovnání došlo k zániku nebo zrušení spole�ného jm�ní manžel�. Smrtí 
podepsaného manžela dlužníka tento závazek zaniká. 
  
 (2) Za nevypo�ádané se považuje i to spole�né jm�ní manžel�, které bylo vypo�ádáno 
dohodou mezi ob�ma spoluvlastníky v posledních šesti m�sících p�ed podáním návrhu. 
  
 (3) Soudní �ízení o vypo�ádání spole�ného jm�ní manžel�, které neskon�ilo p�ed podáním 
návrhu na vyrovnání, m�že být po podání návrhu na vyrovnání skon�eno pouze rozsudkem soudu. 
Od podání návrhu na vyrovnání do skon�ení nebo zastavení �ízení neb�ží lh�ta podle zvláštního 
p�edpisu. 5) 
  

§ 56 
P�ihlášky pohledávek 



 
 (1) V��itelé musí p�ihlásit své pohledávky ve lh�t� stanovené v § 50 odst. 3 písm. c). 
  
 (2) V p�ihlášce je t�eba uvést výši a právní d�vod vzniku pohledávky, pop�ípad� i ozna�ení 
soudu, u n�hož pohledávka byla už vymáhána. 
  
 (3) P�ihlásit pohledávku k vyrovnání musí i p�ednostní v��itelé (§ 54 odst. 2). 
  

§ 57 
Seznam p�ihlášek 

 
 (1) Správce zapíše p�ihlášky do seznamu v tom po�adí, v jakém došly soudu, a to odd�len� 
p�ihlášky p�ednostních pohledávek od ostatních. P�ihlášené pohledávky p�ezkoumá podle obchodních 
knih a jiných písemností. Soud si vyžádá vyjád�ení dlužníka, zda jednotlivé pohledávky uznává. 
Popírá-li dlužník pohledávku, musí pro to uvést d�vody. Nevyjád�í-li se dlužník ve lh�t� dané 
správcem, platí, že pohledávku uznává; uznání pohledávky platí i v p�ípad�, že bude do t�í let 
prohlášen konkurs na dlužník�v majetek. 
  
 (2) Správce vyzve v��itele, aby ve lh�t� jím uložené nahlédli do seznamu p�ihlášek a do 
vyjád�ení dlužníka. Sou�asn� jim sd�lí, že se mohou vyjád�it k seznamu a k vyjád�ení dlužníka a že 
jejich vyjád�ení budou k seznamu p�ipojena, pop�ípad� bude uvedeno, že se nevyjád�ili. 
  

§ 58 
Vyrovnací jednání 

 
 (1) V��itelé, kte�í p�ihlásili své pohledávky v�as, jsou oprávn�ni i p�ed vyrovnacím jednáním 
podávat návrhy a prohlášení, jakož i hlasovat o vyrovnání. K opožd�ným p�ihláškám se p�i vyrovnacím 
jednání p�ihlédne, je-li možné je p�ezkoumat bez zbyte�ného odkladu. 
  
 (2) P�i vyrovnacím jednání [§ 50 odst. 3 písm. b)] soud zjistí, kte�í v��itelé jsou ochotni p�ijmout 
návrh na vyrovnání. O právu hlasovat platí obdobn� ustanovení § 38 s t�mito odchylkami:  
a) vyrovnacího jednání se dlužník musí ú�astnit osobn�. Po zahájení jednání nem�že vzít návrh na 
vyrovnání zp�t ani jej zm�nit v neprosp�ch v��itel�. Nedostaví-li se bez omluvy nebo není-li jeho 
omluva uznána soudem za d�vodnou, soud �ízení zastaví; 
  
b) v��itelé dlužníka nejsou povinni dostavit se osobn�. Hlasovat o p�ijetí vyrovnání mohou jen v��itelé 
osobn� p�ítomní nebo zastoupení; 
  
c) hlasovací právo náleží jen t�m v��itel�m, kte�í by vyrovnáním utrp�li majetkovou újmu; 
  
d) odd�lení v��itelé (§ 28) hlasují jen za tu �ást pohledávky, která nebude uhrazena z práva na 
odd�lené uspokojení (§ 28); 
  
e) v��itelé s p�ednostním právem a v��itelé, jejichž hlasovací právo bylo správcem, dlužníkem nebo 
jiným v��itelem pop�eno, hlasovací právo nemají; 
  
f) hlasovací právo nemají ani v��itelé, kte�í nabyli pohledávku postoupením od dlužníka v dob�, kdy 
dlužník už byl v úpadku. 
  

§ 59 
Pop�ení pohledávky 

 
 Pop�ení pravosti nebo výše n�které z p�ihlášených pohledávek dlužníkem, správcem nebo 
n�kterým z v��itel� oprávn�ným hlasovat, má tyto ú�inky:  
a) pop�e-li pohledávku dlužník, musí soud po slyšení ú�astník� na návrh v��itele na�ídit, aby �ástka 
p�ipadající na pop�enou pohledávku byla zajišt�na složením do úschovy u soudu; zárove� ur�í v��iteli 
pop�ené pohledávky lh�tu k jejímu uplatn�ní s pou�ením, že zajišt�ný obnos uvolní ve prosp�ch 
dlužníka, nebude-li lh�ta dodržena. Pop�ení pohledávky dlužníkem má za následek, že pro ni nelze 
vést výkon rozhodnutí na základ� soudem potvrzeného vyrovnání (§ 63 odst. 4); je-li však pop�ená 



pohledávka již vykonatelná, je na dlužníkovi, aby uplatnil svá práva podle obecných ustanovení 
ob�anského soudního �ádu; 6) 
  
b) pop�e-li pohledávku správce, nelze pro ni vést výkon rozhodnutí na základ� soudem potvrzeného 
vyrovnání (§ 63 odst. 4); 
  
c) pop�ení pohledávky jiným v��itelem z�stává bez vlivu na vyrovnání. 
  

Potvrzení vyrovnání 
  

§ 60 
  
 (1) Soud usnesením vyrovnání potvrdí, jestliže jsou spln�ny tyto podmínky:  
a) nároky osob oprávn�ných požadovat vylou�ení v�ci, nároky odd�lených v��itel� (§ 28) a nároky na 
poskytnutí výživy nejsou vyrovnáním dot�eny; 
  
b) p�ednostní pohledávky jsou zaplaceny, anebo je jejich zaplacení zajišt�no; 
  
c) v��itelé ostatních pohledávek jsou uspokojeni stejnou m�rou, pokud nesouhlasili s tím, aby n�který 
byl uspokojen výhodn�ji; 
  
d) není poskytnuta zvláštní výhoda n�kterému v��iteli stejného po�adí, nejde-li o výhodu poskytnutou 
podle písmena c); 
  
e) nejsou dot�ena práva v��itel� proti spoludlužník�m a ru�itel�m dlužníka mimo p�ípady, kdy by s tím 
tito v��itelé výslovn� souhlasili. 
  
 (2) Usnesení, kterým bylo potvrzeno vyrovnání, se stane vykonatelným jeho právní mocí. Pro 
potvrzení vyrovnání soudem platí obdobn� ustanovení pro potvrzení nuceného vyrovnání (§ 39 a 40). 
Zem�e-li dlužník p�ed rozhodnutím o potvrzení vyrovnání, m�že soud vyrovnání potvrdit, jen jestliže 
oprávn�ní dlužníkovi d�dici prohlásili nejpozd�ji p�i vyrovnacím jednání, že s navrženým vyrovnáním 
souhlasí; jinak soud vyrovnání zastaví. 
  

§ 61 
  
 (1) Soud zamítne potvrdit vyrovnání, i když s ním v��itelé vyslovili souhlas,  
a) nejsou-li d�vody pro to, aby vyrovnání bylo povoleno (§ 50 odst. 1); 
  
b) byly-li n�kterému v��iteli poskytnuty zvláštní výhody [§ 60 odst. 1 písm. d)]; 
  
c) nebyly-li do 30 dn� od p�ijetí vyrovnání zaplaceny náklady �ízení nebo zajišt�na jejich náhrada, i 
když byl k tomu dlužník soudem vyzván neprodlen� po p�ijetí vyrovnání. 
  
 (2) Soud m�že zamítnout vyrovnání potvrdit,  
a) jsou-li výhody vyplývající pro dlužníka z p�ijatého vyrovnání ve zna�ném rozporu s jeho zjišt�nými 
hospodá�skými pom�ry; 
  
b) není-li možné získat dostate�ný p�ehled o hospodá�ských pom�rech dlužníka zejména proto, že 
nevedl �ádn� obchodní knihy; 
  
c) jestliže p�ijaté vyrovnání je ve zna�ném rozporu se spole�ným zájmem v��itel�. 
  

§ 62 
  
 (1) Proti usnesení potvrzujícímu v��iteli vyrovnání mohou podat odvolání jen ti z v��itel�, kte�í 
nedali výslovn� souhlas k vyrovnání, jakož i ru�itelé a spoludlužníci dlužníka. 
  
 (2) Proti usnesení, kterým bylo zamítnuto potvrzení vyrovnání, se mohou odvolat dlužník a 
v��itelé, kte�í projevili souhlas s p�ijetím vyrovnání. 
  



§ 63 
Ú�inky potvrzeného vyrovnání 

 
 (1) Nabylo-li usnesení o potvrzení vyrovnání právní moci a dlužník úpln� a v�as své povinnosti 
podle n�ho splnil, zaniká jeho povinnost splnit v��itel�m �ást závazku, k jejímuž pln�ní nebyl povinen 
podle obsahu vyrovnání, a to i tehdy, jestliže hlasovali proti p�ijetí vyrovnání nebo se hlasování 
nezú�astnili. Ve stejný okamžik zaniká v plném rozsahu povinnost dlužníka plnit závazky v��i 
v��itel�m, kte�í nep�ihlásili své pohledávky podle § 56 odst. 1 nebo § 58 odst. 1. 
  
 (2) Potvrzeným vyrovnáním z�stávají nedot�ena práva v��itel� proti spoludlužník�m a 
ru�itel�m dlužníka, jestliže se t�chto práv výslovn� nevzdali. 
  
 (3) Byl-li na dlužník�v majetek prohlášen konkurs d�íve, než byly úpln� spln�ny povinnosti 
dlužníka vyplývající z vyrovnání, pokládají se pohledávky v��itel� v konkursu za uspokojené �ástkou, 
která jim byla podle vyrovnání skute�n� zaplacena. 
  
 (4) Na základ� pravomocného usnesení o potvrzení vyrovnání pro pohledávku zapsanou do 
seznamu p�ihlášek lze vést výkon rozhodnutí s výjimkou p�ípad� pop�ení pohledávky dlužníkem nebo 
správcem. Výkonem rozhodnutí mohou být proti dlužníkovi vymáhány i náklady �ízení, jež byly ur�eny 
ve vyrovnání, nebyly-li zaplaceny nebo zajišt�ny ve lh�t� k tomu stanovené [§ 61 odst. 1 písm. c)]. 
  

§ 64 
Následky nepln�ní 

 
 Nebylo-li soudem potvrzené vyrovnání spln�no, a�koli byl dlužník v��itelem upomenut 
doporu�eným dopisem s poskytnutím nejmén� osmidenní lh�ty k dodate�nému spln�ní, pozbývají 
ú�innosti veškeré slevy a jiné výhody poskytnuté ve vyrovnání dlužníkovi, a to u všech v��itel�; práva 
poskytnutá vyrovnáním proti jiným osobám z�stávají zachována. 
  

§ 65 
Následky podvodných jednání 

 
 (1) V��itelé jsou oprávn�ni požadovat úplné uspokojení svých nárok�, bylo-li vyrovnání 
dosaženo podvodným jednáním nebo poskytnutím zvláštních výhod jednotlivým v��itel�m. Ve lh�t� t�í 
let od právní moci usnesení o potvrzení vyrovnání m�že v��itel uplatnit u soudu nárok na úplné 
uspokojení svých pohledávek nebo na prohlášení zvláštní výhody za neú�innou; nepozbývá tím práv 
nabytých z vyrovnání. Tento nárok však v��itel�m nevzniká, jestliže se zú�astnili podvodných jednání 
nebo nedovolených úmluv, anebo mohli uplatnit d�vody neú�innosti v �ízení o potvrzení vyrovnání. 
  
 (2) Byl-li dlužník do t�í let od potvrzení vyrovnání pravomocn� odsouzen za úmyslný trestný 
�in, kterým dosáhl vyrovnání anebo kterým zkrátil svého v��itele, stává se vyrovnání neplatným a 
v��itelé mohou bez dalšího požadovat uspokojení svých nárok�. Neplatnost vyrovnání se nedotýká 
jejich práv, která pro n� z vyrovnání vznikla. 
  

§ 66 
Zastavení a skon�ení vyrovnání 

 
 (1) Soud usnesením vyrovnání zastaví,  
a) vezme-li dlužník zp�t sv�j návrh na vyrovnání p�ed vyrovnacím jednáním, nebo nebyl-li návrh 
v��iteli p�ijat do 90 dn� od povolení vyrovnání; tuto lh�tu m�že soud p�im��en� prodloužit, jde-li o 
vyrovnání hospodá�sky významného podniku a vyžaduje-li prodloužení lh�ty ve�ejný zájem; 
  
b) nabylo-li právní moci usnesení, kterým bylo zamítnuto potvrzení vyrovnání; 
  
c) neprohlásí-li všichni d�dici dlužníka nejpozd�ji p�i vyrovnacím jednání, že souhlasí s nabízeným 
vyrovnáním (§ 60 odst. 2). 
  
 (2) Usnesení o zastavení vyrovnání se uve�ejní na ú�ední desce soudu a jiným vhodným 
zp�sobem. Soud sou�asn� oznámí zastavení vyrovnání orgán�m pov��eným vedením obchodního 
rejst�íku a evidence nemovitostí. 



  
 (3) Soud prohlásí usnesením vyrovnání za skon�ené, jakmile usnesení o potvrzení vyrovnání 
nabylo právní moci. Toto usnesení se ú�astník�m nedoru�uje a není proti n�mu opravný prost�edek; 
pro uve�ejn�ní tohoto usnesení, provedení p�íslušných zápis� a vyrozum�ní o n�m se užije 
ustanovení odstavce 2. 
  
 (4) Po zastavení �ízení nebo po jeho skon�ení rozhodne soud usnesením o odm�n� správce a 
jeho výdajích a usnesení doru�í dlužníku a správci. Dojde-li do 15 dn� po zastavení �ízení k 
prohlášení konkursu, tvo�í náklady vyrovnání �ást náklad� konkursu. 
  

�ÁST �TVRTÁ 
  

SPOLE�NÁ USTANOVENÍ 
  

Ustanovení o �ízení 
 

§ 66a 
  
 (1) Pro konkurs a vyrovnání se použijí p�im��en� ustanovení ob�anského soudního �ádu , 
nestanoví-li tento zákon jinak. 
  
 (2) Soud rozhoduje usnesením. Jednání na�izuje jen tehdy, stanoví-li to zákon nebo jestliže to 
soud považuje za nutné. 
  

§ 66b 
  
 (1) P�edb�žné opat�ení m�že soud na�ídit i v zájmu zajišt�ní majetku dlužníka. P�edb�žné 
opat�ení m�že soud na�ídit i bez návrhu. 
  
 (2) Proti rozhodnutí soudu, které soud u�inil p�i výkonu dohlédací �innosti podle § 12 není 
odvolání p�ípustné. 
  
 (3) P�erušení �ízení není p�ípustné, pokud zvláštním právním p�edpisem není stanoveno jinak. 
  
 (4) Prominutí zmeškání lh�ty není p�ípustné. 
  
 (5) Obnova �ízení není p�ípustná. 
  

§ 66c 
  
 (1) Písemnosti lze doru�it, ú�astníky p�edvolat k soudu nebo je vyrozum�t o pot�ebných 
skute�nostech vyv�šením písemnosti, p�edvoláním nebo vyrozum�ním na ú�ední desce soudu a 
sou�asným zve�ejn�ním v Obchodním v�stníku; zve�ejn�ní v Obchodním v�stníku nemusí obsahovat 
od�vodn�ní. Za den doru�ení písemnosti nebo den vyrozum�ní se považuje den zve�ejn�ní v 
Obchodním v�stníku, nestanoví-li zákon jinak. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 nelze použít, stanoví-li zákon pro ur�ité osoby nebo p�ípady 
zvláštní zp�sob doru�ení, p�edvolání nebo uv�dom�ní. Dále je nelze použít pro doru�ení usnesení o 
p�edb�žném opat�ení, usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu, usnesení o zastavení 
�ízení a usnesení o ustavení správce konkursní podstaty, zástupce správce, zvláštního správce, 
p�edb�žného správce, vyrovnacího správce, opatrovníka �i znalce. 
  
 (3) Vedle zve�ejn�ní na ú�ední desce a v Obchodním v�stníku m�že soud provést i zve�ejn�ní 
prost�ednictvím hromadných sd�lovacích prost�edk� nebo ve�ejn� p�ístupné po�íta�ové sít�, pokud je 
to ú�elné vzhledem k po�tu ú�astník� a povaze v�ci. 
  
 (4) P�edvolání ú�astník� k soudu u�in�né podle odstavc� 1 až 3 musí být zve�ejn�no nejmén� 
15 dn� p�ede dnem, kdy se má jednání konat. 
  

�ÁST PÁTÁ 



  
ÚPADEK BANK, SPO�ITELNÍCH A ÚV�RNÍCH DRUŽSTEV, ZAHRANI�NÍCH BANK A OSOB 
OPRÁVN�NÝCH VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PEN�ŽNÍ PROST�EDKY PODNIKAJÍCÍCH NA 

ÚZEMÍ �ESKÉ REPUBLIKY 
 

HLAVA I 
  

OBECNÉ USTANOVENÍ 
  

§ 66d 
  
 (1) Ustanovení této �ásti zapracovávají p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství 6a) a 
použijí se na úpadek 
  
a) banky nebo spo�itelního a úv�rního družstva poté, kdy jim byla odejmuta licence nebo povolení, 
  
b) zahrani�ní banky nebo osoby oprávn�né vydávat elektronické pen�žní prost�edky podnikající na 
území �eské republiky na základ� jednotné licence podle zvláštního právního p�edpisu 6b) , 
  
c) pobo�ky zahrani�ní banky jiné než uvedené v písmenu b). 
  
 (2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) je v úpadku, jestliže je provád�no 
  
a) kolektivní �ízení zahájené a sledované správními nebo soudními orgány �lenského státu Evropské 
unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, jehož cílem je prodej majetku pod 
dozorem nebo dohledem t�chto orgán�, v�etn� p�ípad�, kdy jsou �ízení ukon�ena vyrovnáním nebo 
jiným obdobným opat�ením, 
  
b) opat�ení, jehož ú�elem je uchovat nebo obnovit zdravou finan�ní situaci osoby a které m�že mít vliv 
na již existující práva t�etích osob, v�etn� opat�ení zahrnujícího možnost pozastavení plateb, 
pozastavení vymahatelnosti pohledávek, odložení opat�ení souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo 
krácení pohledávek. 
  
 (3) P�i postupu podle této �ásti se použijí i ustanovení ostatních �ástí zákona s výjimkou 
ustanovení upravujících ochrannou lh�tu, nucené vyrovnání a vyrovnání. 

  
HLAVA II 

  
ÚPADEK BANKY, SPO�ITELNÍHO A ÚV�RNÍHO DRUŽSTVA PO ODN�TÍ LICENCE NEBO 

POVOLENÍ A POBO�KY ZAHRANI�NÍ BANKY UVEDENÉ V § 66D ODST. 1 PÍSM. C) 
 

§ 66e 
Návrh na prohlášení konkursu 

 
 Návrh na prohlášení konkursu na majetek osob uvedených v § 66d odst. 1 písm. a) a c) 
podává orgán, který je oprávn�n vykonávat dozor nebo dohled nad �inností t�chto osob (dále jen 
"orgán dozoru nebo dohledu"). Tím není dot�eno ustanovení § 4 odst. 1. V návrhu uvede okolnosti, 
které sv�d�í o úpadku dlužníka, a k návrhu p�ipojí listiny k osv�d�ení svých tvrzení. Ustanovení § 5 
odst. 1 se v tomto p�ípad� nepoužije. 

  
§ 66f 

  
 (1) Prohlášení konkursu 
  
a) nemá vliv na v�cná práva v��itel� nebo t�etích osob k hmotnému �i nehmotnému, movitému �i 
nemovitému majetku pat�ícímu úpadci, v�etn� soubor� p�esn� neur�ených majetkových hodnot, 
jejichž složení se postupem doby m�ní, který se v okamžiku prohlášení konkursu nachází na území 
jiného �lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor; 
zejména není dot�eno 



1. právo zcizit majetek nebo nechat jej zcizit a uspokojit se z výnosu nebo p�íjmu plynoucího z tohoto 
majetku, zejména na základ� zástavního práva, 
2. výhradní právo na pln�ní, zejména p�i zajišt�ní zástavním právem k pohledávce nebo postoupením 
pohledávky, 
3. právo požadovat vydání majetkové hodnoty nebo náhrady od kohokoli, kdo majetkovou hodnotu 
drží nebo užívá proti v�li oprávn�né osoby, 
4. právo požívat plody, 
  
b) nemá vliv na práva prodávajícího plynoucí z výhrady vlastnického práva v��i úpadci jakožto 
kupujícímu, pokud se v okamžiku prohlášení konkursu majetek, jehož se výhrada týká, nachází na 
území jiného �lenského státu Evropské unie nebo státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, 
  
c) není d�vodem pro odstoupení od kupní smlouvy, u níž je úpadce prodávajícím a zboží již bylo 
dodáno kupujícímu, nebo ukon�ení takovéto kupní smlouvy, a nebrání kupujícímu v nabytí 
vlastnického práva, pokud se v okamžiku prohlášení konkursu majetek, který je p�edm�tem prodeje, 
nachází na území jiného �lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvo�ícího Evropský 
hospodá�ský prostor. 
  
 (2) Ustanovením odstavce 1 není dot�eno právo podat z d�vod� poškozování v��itel� žalobu 
na neplatnost nebo neú�innost právního úkonu nebo právo odporovat právnímu úkonu. 
  
 (3) Pro ú�ely ustanovení odstavce 1 písm. a) se za v�cné právo považuje právo zapsané ve 
ve�ejném registru a ú�inné v��i t�etím osobám. 
  

§ 66g 
Informování orgán� dozoru nebo dohledu a ve�ejnosti 
 
 (1) Soud prost�ednictvím orgánu dozoru nebo dohledu informuje o prohlášení konkursu na 
majetek banky nebo spo�itelního a úv�rního družstva orgán dozoru nebo dohledu ve státech, v nichž 
tento úpadce vykonává svou �innost na základ� jednotné licence nebo povolení podle zvláštního 
právního p�edpisu, a to p�ed vyv�šením usnesení o prohlášení konkursu na ú�ední desce, a není-li to 
možné, neprodlen� poté. Informace obsahuje i upozorn�ní na možné d�sledky prohlášení konkursu. 
Správce bez zbyte�ného odkladu zajistí zve�ejn�ní podstatných �ástí usnesení o prohlášení konkursu 
(dále jen "výtah") v Ú�edním v�stníku Evropské unie a nejmén� ve dvou celostátních denících v 
každém stát�, na jehož území úpadce podnikal nebo vykonával svou �innost na základ� jednotné 
licence nebo povolení podle zvláštního právního p�edpisu. 
  
 (2) Výtah podle odstavce 1 obsahuje 
  
a) údaje pot�ebné k identifikaci úpadce, 
  
b) informaci o tom, že byl na úpadce prohlášen konkurs podle �eského práva, 
  
c) den prohlášení konkursu, 
  
d) informaci o tom, že pohledávky v��itel� vyplývající z ú�etnictví úpadce se považují za p�ihlášené, o 
�emž budou v��itelé jednotliv� informováni do 60 dn� od prohlášení konkursu, 
  
e) adresu soudu, 
  
f) údaje o správci. 
  
 (3) Výtah podle odstavce 1 musí být po�ízen v �eském jazyce a musí být opat�en texty "Výzva 
k p�ihlášení pohledávky. Dodržte lh�ty!" a "Výzva k p�edložení námitek ohledn� pohledávky. Dodržte 
lh�ty!" p�eloženými do všech ú�edních jazyk� Evropské unie a dalších stát� tvo�ících Evropský 
hospodá�ský prostor. 
  
 (4) Soud, který prohlásil konkurs na majetek pobo�ky zahrani�ní banky uvedené v § 66d odst. 
1 písm. c), informuje prost�ednictvím orgánu dozoru nebo dohledu o prohlášení konkursu orgány 
dozoru nebo dohledu v �lenských státech Evropské unie a dalších státech tvo�ících Evropský 



hospodá�ský prostor, ve kterých má p�íslušná zahrani�ní banka pobo�ku, a to p�ed vyv�šením 
usnesení o prohlášení konkursu na ú�ední desce, a není-li to možné, neprodlen� poté. Informace 
obsahuje i upozorn�ní na možné d�sledky prohlášení konkursu. Soud i správce usilují o koordinaci 
své �innosti s p�íslušnými orgány v �lenských státech Evropské unie a dalších státech tvo�ících 
Evropský hospodá�ský prostor, v nichž tato osoba má pobo�ku. 
  
 (5) Orgán dozoru nebo dohledu je oprávn�n po správci požadovat informace týkající se 
konkursního �ízení. 

  
§ 66h 

Zpráva o postupu konkursního �ízení 
 
 Správce je povinen pravideln�, nejmén� však jednou ro�n� uve�ej�ovat vhodným zp�sobem 
zprávu pro v��itele a ve�ejnost o postupu konkursního �ízení. Zpráva musí být odsouhlasena 
v��itelským výborem nebo zástupcem v��itel� (§ 11 odst. 1). 

  
§ 66i 

Správce 
  
 (1) Správce m�že se souhlasem soudu ur�it osobu, která jej zastupuje p�i výkonu pravomocí 
podle tohoto zákona na území jiného �lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvo�ícího 
Evropský hospodá�ský prostor. 
  
 (2) Správce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i na území ostatních �lenských 
stát� Evropské unie a dalších stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor s výjimkou užití 
donucovacích prost�edk� �i jiného užití síly a pravomoci závazn� rozhodovat spory nebo jiná �ízení, k 
nimž jsou p�íslušné soudy, správní orgány nebo jiné orgány daného státu. Totéž platí p�im��en� pro 
osoby podle odstavce 1. 
  
 (3) Správce se prokazuje ú�edn� ov��enou kopií rozhodnutí o svém jmenování s p�ekladem 
do ú�edního jazyka daného státu, pokud je vyžadován. Správce podle možností vykonává své 
pravomoci podle tohoto zákona i na území t�etích stát�. 
  
 (4) P�i výkonu svých pravomocí na území �lenských stát� Evropské unie a dalších stát� 
tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor se správce �ídí právním �ádem daného státu, zejména 
ohledn� postup� p�i prodeji majetku a p�i poskytování informací zam�stnanc�m. 
 
  
 (5) Jestliže to právní p�edpisy daného státu stanoví nebo je to pot�ebné k úsp�šnému 
prosazení práv v��itel�, je správce povinen žádat, aby údaj o prohlášení konkursu byl zapsán v 
katastru nemovitostí, obchodním rejst�íku nebo v jiném ve�ejném rejst�íku. Náklady na po�ízení zápisu 
jsou pohledávkou za podstatou. 
  

§ 66j 
Zjišt�ní pohledávek a závazk� 

 
 (1) Pohledávky v��itel� vyplývající z ú�etnictví úpadce se pokládají za p�ihlášené podle tohoto 
zákona (§ 20). Za okamžik p�ihlášení pohledávky se považuje prohlášení konkursu. 
  
 (2) Správce je povinen bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji však do 60 dn� ode dne 
prohlášení konkursu zaslat každému v��iteli podle odstavce 1 oznámení, ve kterém uvede 
  
a) skute�nost, že na osobu uvedenou v § 66d odst. 1 písm. a) nebo c) byl prohlášen konkurs, 
  
b) výši pohledávky dot�eného v��itele za touto osobou, skute�nost, že do této výše se jeho 
pohledávka považuje za p�ihlášenou a p�ípadn� charakter jeho pohledávky, p�edevším, zda se jedná 
o odd�leného v��itele, v��itele s pohledávkou za podstatou, v��itele s jinou pohledávkou s právem na 
p�ednostní uspokojení, v��itele s pod�ízenou pohledávkou nebo zda je pohledávka spojena s 
výhradou vlastnictví k p�edm�tu pln�ní ze závazkového vztahu. Do výše pohledávky se nezapo�ítává 
nárok v��itele na náhradu za pojišt�nou pohledávku z Fondu pojišt�ní vklad�, z Garan�ního fondu 



obchodník� s cennými papíry, ze Zajiš�ovacího fondu družstevních záložen podle zvláštního právního 
p�edpisu nebo jiné osoby plnící obdobný ú�el; výše nároku daného v��itele v��i t�mto osobám však 
musí být z oznámení z�ejmá, i když k výplat� náhrady již došlo, 
  
c) jakým zp�sobem, v jaké lh�t� a komu lze podat námitku proti výši pohledávky, jaké jsou následky 
marného uplynutí této lh�ty, informaci o postupu pro p�ípad, že nedojde k dohod� o výši nebo 
charakteru pohledávky, 
  
d) oznámení o míst� a dob� konání sch�ze konkursních v��itel�, 
  
e) p�ípadná další opat�ení a zp�sob dalšího informování v��itel�. 
  
 (3) V��itel�m, jejichž sídlo, úst�edí, bydlišt� nebo místo, kde se obvykle zdržují, se nachází v 
�lenském stát� Evropské unie nebo jiném stát� tvo�ícím Evropský hospodá�ský prostor, zasílá 
správce oznámení podle odstavce 2 v �eském jazyce, které je opat�eno textem "Výzva k p�edložení 
námitek ohledn� pohledávky. Dodržte lh�ty!" p�eloženým do všech ú�edních jazyk� Evropské unie a 
dalších stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor. 
  
 (4) Jestliže v��itel nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným 
v oznámení podle odstavce 2, m�že ve lh�t� 4 m�síc� ode dne prohlášení konkursu podat správci 
písemnou námitku; jinak platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. Ve lh�t� 3 m�síc� ode dne 
zve�ejn�ní výtahu z usnesení o prohlášení konkursu v Ú�edním v�stníku Evropské unie m�že v��itel 
podat námitku, že mu nebylo oznámení podle odstavce 2 doru�eno, a uvést výši své pohledávky za 
osobou uvedenou v § 66d odst. 1 písm. a) nebo c) ke dni prohlášení konkursu na majetek této osoby. 
Námitku doloží ú�edn� ov��enými kopiemi p�ípadných dokument�, které osv�d�ují v námitce tvrzenou 
výši, den vzniku a charakter pohledávky, zejména zda se jedná o pohledávku za podstatou (§ 31 odst. 
2), pohledávku s právem na odd�lené uspokojení (§ 28), jinou pohledávku s právem na p�ednostní 
uspokojení (§ 31 odst. 3), pohledávku jinak zajišt�nou nebo zda se jedná o pod�ízenou pohledávku, a 
uvede p�ípadnou výhradu vlastnictví. 
  
 (5) V��itel, jehož sídlo, úst�edí, bydlišt� nebo místo, kde se obvykle zdržuje, se nachází v 
�lenském stát� Evropské unie nebo jiném stát� tvo�ícím Evropský hospodá�ský prostor, m�že podat 
námitku podle odstavce 4 v ú�edním jazyce daného státu. V p�ípad� uvedeném v první v�t� odstavce 
4 musí být námitka opat�ena textem "Podání námitky proti výši pohledávky" v �eském jazyce. V 
p�ípad� uvedeném v druhé v�t� odstavce 4 musí být námitka opat�ena textem "P�ihláška pohledávky" 
v �eském jazyce. Správce je však povinen p�ihlédnout též k námitce, která není opat�ena uvedeným 
textem, je-li mu obsah námitky z�ejmý. K pozd�ji podaným námitkám nemusí správce p�ihlédnout, 
ledaže by bylo z�ejmé, že námitka byla odevzdána k poštovní p�eprav� v�as. Správce je oprávn�n 
požadovat, aby v��itel poskytl p�eklad námitky do �eského jazyka. 
  
 (6) Jestliže nedojde mezi v��itelem, který podal námitku podle odstavce 4, a správcem k 
písemné dohod� o výši nebo charakteru pohledávky ve lh�t� 2 m�síc� ode dne uplynutí lh�ty 
uvedené v odstavci 4, m�že v��itel podat soudu návrh na ur�ení výše nebo charakteru pohledávky. 
Návrh musí být u soudu podán ve lh�t� 3 m�síc� ode dne uplynutí lh�ty uvedené v p�edchozí v�t�, 
jinak nárok na jeho uplatn�ní zaniká a vychází se z údaj� uvedených v ú�etnictví úpadce. 
  
 (7) Byla-li rozhodnutím soudu potvrzena pohledávka v jiné výši nebo jiného charakteru, než 
tvrdil správce, je správce povinen nahradit do majetkové podstaty náklady soudního �ízení, které byly 
hrazeny z majetkové podstaty, ledaže prokáže, že o skute�né výši nebo charakteru pohledávky 
nev�d�l a ani p�i vynaložení odborné pé�e v�d�t nemohl. Žalobu na náhradu náklad� soudního �ízení 
podle p�edchozí v�ty m�že proti správci podat kterýkoliv z v��itel�. 
  
 (8) Fond pojišt�ní vklad�, Zajiš�ovací fond družstevních záložen a Garan�ní fond obchodník� 
s cennými papíry jsou v��iteli úpadce s pohledávkou ve výši stanovené zvláštním právním p�edpisem. 
V��itelem osoby uvedené v § 66d odst. 1 písm. a) je též zahrani�ní osoba, která poskytla náhradu 
pohledávky za úpadce z titulu obdobného pojišt�ní vklad� nebo zákaznického majetku podle práva 
�lenského státu Evropské unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor a na níž z 
tohoto d�vodu pohledávka p�ešla. 

  
§ 66k 



Hypote�ní podstata 
 

 (1) Je-li úpadcem banka, které byla od�ata licence, majetek sloužící ke krytí hypote�ních 
zástavních list� podle zvláštního právního p�edpisu tvo�í hypote�ní podstatu. 
  
 (2) Z výt�žku zpen�žení hypote�ní podstaty se kdykoliv uspokojí náklady spojené se správou 
a zpen�žováním hypote�ní podstaty a po jejím zpen�žení pohledávky majitel� hypote�ních zástavních 
list�. Zbude-li po uspokojení t�chto pohledávek �ást výt�žku zpen�žení hypote�ní podstaty, použije se 
v rozvrhu k uspokojení ostatních pohledávek. Neposta�uje-li výt�žek zpen�žení hypote�ní podstaty k 
uspokojení pohledávek majitel� hypote�ních zástavních list� v plné výši, uspokojí se tyto pohledávky 
pom�rn�. Neuspokojená �ást t�chto pohledávek se p�i rozvrhu za�adí mezi ostatní konkursní 
pohledávky. 
  
 (3) Ustanovení § 17a až 25b se na hypote�ní podstatu použijí obdobn�. 
  

§ 66l 
  

 Orgán dozoru nebo dohledu státu, na jehož území banka nebo spo�itelní a úv�rní družstvo 
vykonává svou �innost na základ� jednotné licence nebo povolení podle zvláštního právního p�edpisu, 
m�že p�ijmout opat�ení podle § 66d odst. 2 písm. b) pouze s ú�inky na území svého státu. 
  

HLAVA III 
  

ÚPADEK ZAHRANI�NÍ BANKY NEBO OSOBY OPRÁVN�NÉ VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ 
PEN�ŽNÍ PROST�EDKY PODNIKAJÍCÍ NA ÚZEMÍ �ESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLAD� 

JEDNOTNÉ LICENCE 
 

§ 66m 
  
 P�ijmout opat�ení podle § 66d odst. 2 m�že pouze p�íslušný orgán státu, v n�mž osoba 
uvedená v § 66d odst. 1 písm. b) obdržela oprávn�ní, na jehož základ� vykonává svou �innost na 
území �eské republiky. Ú�inky opat�ení, v�etn� ú�ink� na práva a povinnosti t�etích osob, se uznávají 
od okamžiku, kdy nabyly ú�innosti ve stát�, ve kterém bylo opat�ení p�ijato. 
  

§ 66n 
  

 (1) Osoba provád�jící opat�ení podle § 66d odst. 2 a její p�ípadný zástupce (dále jen 
"zahrani�ní správce") doloží své ustavení ú�edn� ov��enou kopií rozhodnutí o ustavení vydaného 
p�íslušným správním nebo soudním orgánem �lenského státu Evropské unie nebo jiného státu 
tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, ve kterém zahrani�ní banka nebo osoba oprávn�ná vydávat 
elektronické pen�žní prost�edky obdržela oprávn�ní, na základ� kterého podnikala nebo provozovala 
svou �innost na území �eské republiky. Vyšší ov��ení kopie se nevyžaduje, p�eklad do �eského 
jazyka však m�že být vyžadován. 
  
 (2) Zahrani�ní správce je oprávn�n vykonávat své pravomoci podle právních p�edpis� státu, 
ve kterém byl ustaven; výkon t�chto pravomocí na území �eské republiky nesmí zahrnovat užití 
donucovacích prost�edk� �i jiného užití síly a pravomoc závazn� rozhodovat spory nebo jiná �ízení, k 
nimž jsou p�íslušny soudy, správní orgány nebo jiné orgány �eské republiky. V souladu s t�mito 
právními p�edpisy je zahrani�ní správce oprávn�n v pr�b�hu �ízení podle tohoto zákona jmenovat 
osoby, které mu pomáhají nebo jej zastupují. 
  
 (3) P�i výkonu svých pravomocí na území �eské republiky se zahrani�ní správce �ídí právním 
�ádem �eské republiky, zejména ohledn� postup� p�i prodeji majetku, povinnosti zápisu do katastru 
nemovitostí, obchodního rejst�íku nebo jiného ve�ejného rejst�íku, a p�i poskytování informací 
zam�stnanc�m. 
  
 (4) Zahrani�ní správce nebo kterýkoli správní nebo soudní orgán �lenského státu Evropské 
unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, v n�mž bylo ud�leno oprávn�ní, m�že 
žádat, aby údaj o prohlášení konkursu byl zapsán v katastru nemovitostí, obchodním rejst�íku nebo v 
jiném ve�ejném rejst�íku. 



  
§ 66o 

  
 (1) Je-li pravd�podobné, že opat�ení podle § 66d odst. 2 písm. b) ovlivní práva a povinnosti 
t�etích osob na území �eské republiky a proti p�ijetí opat�ení m�že být ve stát�, kde bylo vydáno, 
podán opravný prost�edek, zajistí zahrani�ní správce nebo p�íslušný orgán státu, v n�mž bylo opat�ení 
p�ijato, zve�ejn�ní výtahu z rozhodnutí, kterým bylo toto opat�ení p�ijato, v Ú�edním v�stníku Evropské 
unie a nejmén� ve dvou celostátních denících v �eské republice. 
  
 (2) Výtah podle odstavce 1 musí být po�ízen v �eském jazyce a musí obsahovat zejména 
  
a) údaje pot�ebné k identifikaci úpadce, 
  
b) ú�el a právní základ p�ijatého rozhodnutí, 
  
c) lh�ty pro podání opravných prost�edk�, v�etn� data uplynutí t�chto lh�t, 
  
d) adresu orgánu nebo soudu p�íslušného pro projednání opravných prost�edk�, 
  
e) údaje o rozhodném právu pro �ízení o opat�ení, 
  
f) údaje o zahrani�ním správci. 
 Ú�inky opat�ení nastanou bez ohledu na spln�ní této informa�ní povinnosti. 
  
 (3) Zahrani�ní správce nebo p�íslušný orgán státu, v n�mž bylo p�ijato opat�ení podle § 66d 
odst. 2 písm. a), zajistí zve�ejn�ní výtahu z rozhodnutí, kterým bylo toto opat�ení p�ijato, v Ú�edním 
v�stníku Evropské unie a nejmén� ve dvou celostátních denících v �eské republice. 
  
 (4) Výtah podle odstavce 3 musí být po�ízen v �eském jazyce a musí obsahovat zejména 
  
a) údaje pot�ebné k identifikaci úpadce, 
  
b) ú�el a právní základ p�ijatého rozhodnutí, 
  
c) lh�ty pro podání opravných prost�edk�, v�etn� data uplynutí t�chto lh�t, 
  
d) adresu orgánu nebo soudu p�íslušného pro projednání opravných prost�edk�, 
  
e) údaje o rozhodném právu pro �ízení o opat�ení, 
  
f) údaje o zahrani�ním správci. 
 Ú�inky opat�ení nastanou bez ohledu na spln�ní této informa�ní povinnosti. 
  

�ÁST ŠESTÁ 
  

ÚPADEK POJIŠ�OVEN A TUZEMSKÝCH ZAJIŠ�OVEN PROVOZUJÍCÍCH SVOJI �INNOST NA 
ÚZEMÍ �ESKÉ REPUBLIKY 

 
HLAVA I 

  
OBECNÁ USTANOVENÍ 

  
§ 66p 

  
 (1) Ustanovení této �ásti zapracovávají p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství 6c) a 
použijí se na úpadek 
  
a) tuzemské pojiš�ovny a tuzemské zajiš�ovny poté, co jim bylo odejmuto povolení, 
  
b) pobo�ky pojiš�ovny z t�etího státu poté, co jí bylo odejmuto povolení 6d) , 



  
c) pobo�ky pojiš�ovny z �lenského státu Evropské unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský 
hospodá�ský prostor provozující pojiš�ovací �innost na území �eské republiky na základ� práva 
z�izovat své pobo�ky v rozsahu, v jakém jí bylo ud�leno povolení k provozování pojiš�ovací �innosti ve 
stát� jejího sídla 6e) . 
  
 (2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. c) je v úpadku, jestliže je provád�no 
  
a) kolektivní �ízení, jehož sou�ástí je prodej majetku pojiš�ovny a rozd�lení výnosu z prodeje mezi 
v��itele, akcioná�e nebo spole�níky, zahrnující nevyhnuteln� jakoukoliv intervenci správních nebo 
soudních orgán� �lenského státu Evropské unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský 
prostor, v�etn� p�ípad�, kdy je kolektivní �ízení ukon�eno vyrovnáním nebo jiným obdobným 
opat�ením, bez ohledu na to, zda-li je �i není zp�sobeno platební neschopností nebo zda je 
dobrovolné nebo povinné, 
  
b) opat�ení, zahrnující jakoukoliv intervenci správních nebo soudních orgán� �lenského státu 
Evropské unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, jehož ú�elem je uchovat 
nebo obnovit zdravou finan�ní situaci osoby a které m�že mít vliv na již existující práva t�etích osob, 
v�etn� opat�ení zahrnujícího možnost pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, 
odložení opat�ení souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo krácení pohledávek. 
  
 (3) P�i postupu podle této �ásti se použijí i ustanovení ostatních �ástí zákona s výjimkou 
ustanovení upravujících ochrannou lh�tu, nucené vyrovnání a vyrovnání. 
  

HLAVA II 
  

ÚPADEK TUZEMSKÉ POJIŠ�OVNY NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠ�OVNY A POBO�KY POJIŠ�OVNY 
Z T�ETÍHO STÁTU PO ODN�TÍ POVOLENÍ 

 
§ 66q 

  
 Návrh na prohlášení konkursu na majetek osob uvedených v § 66p odst. 1 písm. a) a b) 
podává orgán dozoru, který ud�luje povolení k provozování �innosti podle zvláštního právního 
p�edpisu 6f) (dále jen "orgán dozoru"). Tím není dot�eno ustanovení § 4 odst. 1. V návrhu uvede 
okolnosti, které sv�d�í o úpadku dlužníka, a k návrhu p�ipojí listiny k osv�d�ení svých tvrzení. 
Ustanovení § 5 odst. 1 se v tomto p�ípad� nepoužije. 
  

§ 66r 
  

 (1) Prohlášení konkursu 
  
a) nemá vliv na v�cná práva v��itel� nebo t�etích osob k hmotnému �i nehmotnému, movitému �i 
nemovitému majetku pat�ícímu úpadci, v�etn� soubor� p�esn� neur�ených majetkových hodnot, 
jejichž složení se postupem doby m�ní, který se v okamžiku prohlášení konkursu nachází na území 
jiného �lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor; 
zejména není dot�eno 
1. právo zcizit majetek nebo nechat jej zcizit a uspokojit se z výnosu nebo p�íjmu plynoucího z tohoto 
majetku, zejména na základ� zástavního práva, 
2. výhradní právo na pln�ní, zejména p�i zajišt�ní zástavním právem k pohledávce nebo postoupením 
pohledávky, 
3. právo požadovat vydání majetkové hodnoty nebo náhrady od kohokoli, kdo majetkovou hodnotu 
drží nebo užívá proti v�li oprávn�né osoby, 
4. právo požívat plody, 
  
b) nemá vliv na práva prodávajícího plynoucí z výhrady vlastnického práva v��i úpadci jakožto 
kupujícímu, pokud se v okamžiku prohlášení konkursu majetek, jehož se výhrada týká, nachází na 
území jiného �lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský 
prostor, 
  



c) není d�vodem pro odstoupení od kupní smlouvy, u níž je úpadce prodávajícím a zboží již bylo 
dodáno kupujícímu, nebo ukon�ení takovéto kupní smlouvy, a nebrání kupujícímu v nabytí 
vlastnického práva, pokud se v okamžiku prohlášení konkursu majetek, který je p�edm�tem prodeje, 
nachází na území jiného �lenského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvo�ícího Evropský 
hospodá�ský prostor. 
  
 (2) Ustanovením odstavce 1 není dot�eno právo podat z d�vod� poškozování v��itel� žalobu 
na neplatnost nebo neú�innost právního úkonu nebo právo odporovat právnímu úkonu. 
  
 (3) Pro ú�ely ustanovení odstavce 1 písm. a) se za v�cné právo považuje právo zapsané ve 
ve�ejném registru a ú�inné v��i t�etím osobám. 
  

§ 66s 
Informování orgán� dozoru a ve�ejnosti 

 
 (1) Soud prost�ednictvím orgánu dozoru informuje o prohlášení konkursu na majetek osoby 
uvedené v § 66p odst. 1 písm. a) orgány dozoru všech �lenských stát� Evropské unie a všech dalších 
stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor, a to p�ed vyv�šením usnesení o prohlášení konkursu na 
ú�ední desce, a není-li to možné, neprodlen� poté. Informace obsahuje i upozorn�ní na možné 
d�sledky prohlášení konkursu. 
  
 (2) Správce zajistí zve�ejn�ní výtahu z usnesení o prohlášení konkursu bez zbyte�ného 
odkladu v Ú�edním v�stníku Evropské unie. Výtah se zve�ej�uje v �eském jazyce. 
  
 (3) Výtah podle odstavce 2 obsahuje 
  
a) údaje pot�ebné k identifikaci úpadce, 
  
b) informaci o tom, že byl na úpadce prohlášen konkurs podle �eského práva, 
  
c) den prohlášení konkursu, 
  
d) adresu soudu, 
  
e) údaje o správci. 
  
 (4) Soud prost�ednictvím orgánu dozoru informuje o prohlášení konkursu na majetek pobo�ky 
pojiš�ovny ze t�etího státu [§ 66p odst. 1 písm. b)] orgány dozoru všech �lenských stát� Evropské unie 
a všech dalších stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor, a to p�ed vyv�šením usnesení o 
prohlášení konkursu na ú�ední desce, a není-li to možné, neprodlen� poté. Informace obsahuje i 
upozorn�ní na možné d�sledky prohlášení konkursu. Soud, správce a orgán dozoru usilují o 
koordinaci své �innosti s p�íslušnými orgány v ostatních �lenských státech Evropské unie a dalších 
státech tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor, v nichž má pojiš�ovna ze t�etího státu pobo�ku. 
  
 (5) Orgán dozoru je oprávn�n po správci požadovat informace týkající se konkursního �ízení. 
  

§ 66t 
  

 (1) Správce je povinen pravideln�, nejmén� však jednou ro�n�, uve�ej�ovat vhodným 
zp�sobem zprávu pro v��itele a ve�ejnost o postupu konkursního �ízení. Zpráva musí být 
odsouhlasena v��itelským výborem nebo zástupcem v��itel� (§ 11 odst. 1). 
  
 (2) Orgán dozoru je povinen poskytnout na požádání informace o postupu konkursního �ízení, 
které mu poskytl správce podle § 66s odst. 5, orgánu dozoru jiného �lenského státu Evropské unie 
nebo dalšího státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor. 
  

§ 66u 
Správce 

  



 (1) Správce m�že se souhlasem soudu ur�it osobu, která jej zastupuje p�i výkonu pravomocí 
podle tohoto zákona na území jiného státu. 
  
 (2) Správce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i na území ostatních �lenských 
stát� Evropské unie a dalších stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor s výjimkou užití 
donucovacích prost�edk� �i jiného užití síly a pravomoci závazn� rozhodovat spory nebo jiná �ízení, k 
nimž jsou p�íslušné soudy nebo správní orgány daného státu. Totéž platí p�im��en� pro osoby podle 
odstavce 1. 
  
 (3) Správce se prokazuje ú�edn� ov��enou kopií rozhodnutí o svém jmenování s p�ekladem 
do ú�edního jazyka daného státu, pokud je vyžadován. Správce podle možností vykonává své 
pravomoci podle tohoto zákona i na území t�etích stát�. 
  
 (4) P�i výkonu svých pravomocí na území �lenských stát� Evropské unie a dalších stát� 
tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor správce dodržuje právní �ád daného státu, zejména ohledn� 
postup� p�i prodeji majetku a p�i poskytování informací zam�stnanc�m. 
  
 (5) Jestliže to právní p�edpisy daného státu stanoví nebo je to pot�ebné k úsp�šnému 
prosazení práv v��itel�, je správce povinen žádat, aby údaj o prohlášení konkursu byl zapsán v 
katastru nemovitostí, obchodním rejst�íku nebo v jiném ve�ejném rejst�íku. Náklady zápisu jsou 
pohledávkou za podstatou. 

  
§ 66v 

Zjišt�ní pohledávek a závazk� 
 
 (1) Pohledávky v��itel� vyplývající z ú�etnictví úpadce se pokládají za p�ihlášené podle tohoto 
zákona (§ 20). Za okamžik p�ihlášení pohledávky se považuje prohlášení konkursu. 
  
 (2) Správce je povinen bez zbyte�ného odkladu, nejpozd�ji však do 60 dn� ode dne 
prohlášení konkursu, zaslat každému v��iteli podle odstavce 1 oznámení, ve kterém uvede 
  
a) skute�nost, že na osobu uvedenou v § 66p odst. 1 písm. a) nebo b) byl prohlášen konkurs, 
  
b) výši pohledávky dot�eného v��itele za touto osobou, skute�nost, že do této výše se jeho 
pohledávka považuje za p�ihlášenou a p�ípadn� charakter jeho pohledávky, p�edevším, zda se jedná 
o odd�leného v��itele, v��itele s pohledávkou za podstatou, v��itele s jinou pohledávkou s právem na 
p�ednostní uspokojení, v��itele s pod�ízenou pohledávkou nebo zda se uplat�uje výhrada vlastnictví, 
  
c) jakým zp�sobem, v jaké lh�t� a komu lze podat námitku proti výši pohledávky, jaké jsou následky 
marného uplynutí této lh�ty, informaci o postupu pro p�ípad, že nedojde k dohod� o výši nebo 
charakteru pohledávky, 
  
d) v p�ípad� pohledávky z pojišt�ní ú�inky konkursního �ízení na pojistnou smlouvu, na jejímž základ� 
tato pohledávka vznikla, zejména datum zániku ú�innosti pojistné smlouvy, v�etn� práv a povinností 
vyplývajících pojišt�né osob� nebo pojišt�ným osobám z této smlouvy, 
  
e) oznámení o míst� a dob� konání sch�ze konkursních v��itel�, 
  
f) p�ípadná další opat�ení a zp�sob dalšího informování v��itel�. 
  
 (3) V��itel�m, jejichž sídlo, úst�edí, bydlišt� nebo místo, kde se obvykle zdržují, se nachází v 
�lenském stát� Evropské unie nebo jiném stát� tvo�ícím Evropský hospodá�ský prostor, zasílá 
správce oznámení podle odstavce 2 v �eském jazyce, které je opat�eno textem "Výzva k p�edložení 
námitek ohledn� pohledávky. Dodržte lh�ty!" p�eloženým do všech ú�edních jazyk� Evropské unie a 
dalších stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor. Jedná-li se však o pohledávku z pojišt�ní, musí 
správce zaslat v��iteli oznámení podle odstavce 2 v ú�edním jazyce nebo v jednom z ú�edních jazyk� 
�lenského státu Evropské unie nebo dalších stát� tvo�ících Evropský hospodá�ský prostor, kde má 
v��itel sídlo, úst�edí, bydlišt� nebo místo, kde se obvykle zdržuje. 
  



 (4) Jestliže v��itel nesouhlasí s výší své pohledávky nebo charakterem pohledávky uvedeným 
v oznámení podle odstavce 2, m�že ve lh�t� 4 m�síc� ode dne prohlášení konkursu podat správci 
písemnou námitku; jinak platí, že s údaji uvedenými v oznámení souhlasí. Ve lh�t� 3 m�síc� ode dne 
zve�ejn�ní výtahu z usnesení o prohlášení konkursu v Ú�edním v�stníku Evropské unie m�že v��itel 
podat námitku, že mu nebylo oznámení podle odstavce 2 doru�eno, a uvést výši své pohledávky za 
osobou uvedenou v § 66p odst. 1 písm. a) nebo b) ke dni prohlášení konkursu na tuto osobu. Námitku 
doloží kopiemi p�ípadných dokument�, které osv�d�ují v námitce tvrzenou výši, den vzniku a 
charakter pohledávky, zejména zda se jedná o pohledávku za podstatou (§ 31 odst. 2), pohledávku s 
právem na odd�lené uspokojení (§ 28), jinou pohledávku s právem na p�ednostní uspokojení (§ 31 
odst. 3), pohledávku jinak zajišt�nou nebo zda se jedná o pod�ízenou pohledávku, a uvede p�ípadnou 
výhradu vlastnictví. Jedná-li se o pohledávku, podle § 66w nemusí v��itel uvád�t skute�nost 
p�ednostního uspokojení. 
  
 (5) V��itel, jehož sídlo, úst�edí, bydlišt� nebo místo, kde se obvykle zdržuje, se nachází v 
�lenském stát� Evropské unie nebo jiném stát� tvo�ícím Evropský hospodá�ský prostor, m�že podat 
námitku podle odstavce 4 v ú�edním jazyce daného státu. Správce je oprávn�n požadovat, aby v��itel 
poskytl ú�ední p�eklad námitky do �eského jazyka. V p�ípad� uvedeném v první v�t� odstavce 4 musí 
být námitka opat�ena textem "Podání námitky proti výši pohledávky" v �eském jazyce. V p�ípad� 
uvedeném v druhé v�t� odstavce 4 musí být námitka opat�ena textem "P�ihláška pohledávky" v 
�eském jazyce. Správce je však povinen p�ihlédnout též k námitce, která není opat�ena uvedeným 
textem, je-li mu obsah námitky z�ejmý. K pozd�ji podaným námitkám nemusí správce p�ihlédnout, 
ledaže by bylo z�ejmé, že námitka byla odevzdána k poštovní p�eprav� v�as. Správce je oprávn�n 
požadovat, aby v��itel poskytl p�eklad námitky do �eského jazyka. 
  
 (6) Jestliže nedojde mezi v��itelem, který podal námitku podle odstavce 4, a správcem k 
písemné dohod� o výši nebo charakteru pohledávky ve lh�t� 2 m�síc� ode dne uplynutí lh�ty 
uvedené v odstavci 4, m�že v��itel podat soudu návrh na ur�ení výše nebo charakteru pohledávky. 
Návrh musí být u soudu podán ve lh�t� 3 m�síc� ode dne uplynutí lh�ty uvedené v p�edchozí v�t�, 
jinak nárok na jeho uplatn�ní zaniká a vychází se z údaj� uvedených v ú�etnictví úpadce. 
  
 (7) Byla-li rozhodnutím soudu potvrzena pohledávka v jiné výši nebo jiného charakteru, než 
tvrdil správce, je správce povinen nahradit do majetkové podstaty náklady soudního �ízení, které byly 
hrazeny z majetkové podstaty, ledaže prokáže, že o skute�né výši nebo charakteru pohledávky 
nev�d�l a ani p�i vynaložení odborné pé�e v�d�t nemohl. Žalobu na náhradu náklad� soudního �ízení 
podle p�edchozí v�ty m�že proti správci podat kterýkoliv z v��itel� úpadce. 
  

§ 66w 
Zvláštní ustanovení o rozvrhu 

 
 Uspokojení pohledávek z pojišt�ní má p�ednost p�ed jakýmikoliv jinými nároky v��i úpadci, s 
výjimkou pohledávek uvedených v § 31 odst. 2 písm. a) až c). 
  

HLAVA III 
  

ÚPADEK POJIŠ�OVNY Z �LENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO JINÉHO STÁTU 
TVO�ÍCÍHO EVROPSKÝ HOSPODÁ�SKÝ PROSTOR PROVOZUJÍCÍ SVOJI �INNOST NA ÚZEMÍ 

�ESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLAD� PRÁVA Z�IZOVAT SVÉ POBO�KY 
 

§ 66x 
  
 Opat�ení podle § 66p odst. 2 m�že p�ijmout pouze p�íslušný orgán státu, v n�mž osoba 
uvedená v § 66p odst. 1 písm. c) obdržela oprávn�ní, na jehož základ� provozuje svoji �innost na 
území �eské republiky. Ú�inky opat�ení v�etn� ú�ink� na práva a povinnosti t�etích osob se uznávají 
od okamžiku, kdy nabyly ú�innosti ve stát�, ve kterém bylo opat�ení p�ijato. 
  

§ 66y 
  
 (1) Osoba provád�jící opat�ení podle § 66p odst. 2 a její p�ípadný zástupce (dále jen 
"zahrani�ní správce pojiš�ovny nebo zajiš�ovny") doloží své ustavení ú�edn� ov��enou kopií 
rozhodnutí o ustavení vydaného p�íslušným správním nebo soudním orgánem �lenského státu 



Evropské unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, ve kterém byla ud�lena 
licence nebo vydáno povolení, na základ� kterého pojiš�ovna z �lenského státu Evropské unie nebo 
jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor provozuje svoji �innost na území �eské republiky. 
Vyšší ov��ení kopie se nevyžaduje, p�eklad do �eského jazyka však m�že být vyžadován. 
  
 (2) Zahrani�ní správce pojiš�ovny nebo zajiš�ovny je oprávn�n vykonávat své pravomoci 
podle právních p�edpis� státu, ve kterém byl ustaven; výkon t�chto pravomocí na území �eské 
republiky nesmí zahrnovat užití donucovacích prost�edk� �i jiného užití síly a pravomoc závazn� 
rozhodovat spory nebo jiná �ízení, k nimž jsou p�íslušné soudy nebo jiné správní orgány �eské 
republiky. V souladu s t�mito právními p�edpisy je zahrani�ní správce pojiš�ovny nebo zajiš�ovny 
oprávn�n v pr�b�hu �ízení podle tohoto zákona jmenovat osoby, které mu pomáhají nebo jej 
zastupují. 
  
 (3) P�i výkonu svých pravomocí na území �eské republiky se zahrani�ní správce pojiš�ovny 
nebo zajiš�ovny �ídí právním �ádem �eské republiky, zejména ohledn� postup� p�i prodeji majetku, 
povinnosti zápisu do katastru nemovitostí, obchodního rejst�íku nebo jiného ve�ejného rejst�íku, a p�i 
poskytování informací zam�stnanc�m. 
  
 (4) Zahrani�ní správce pojiš�ovny nebo zajiš�ovny nebo kterýkoli správní nebo soudní orgán 
�lenského státu Evropské unie nebo jiného státu tvo�ícího Evropský hospodá�ský prostor, v n�mž byla 
ud�lena licence nebo vydáno povolení, m�že žádat, aby údaj o prohlášení konkursu byl zapsán v 
katastru nemovitostí, obchodním rejst�íku nebo v jiném ve�ejném rejst�íku. 
  

�ÁST SEDMÁ 
  

P�ECHODNÁ A ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 
 

§ 67 
zrušen 

  
Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka 

 
§ 67a 

  
 (1) Pracovní nároky (§ 31 odst. 3) vedoucích zam�stnanc�, jejichž pracovní pom�r se zakládá 
jmenováním, uvedených v § 27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku práce (dále jen "vedoucí pracovníci"), 
které vznikly po prohlášení konkursu, lze v pr�b�hu konkursu (§ 31 odst. 1) uspokojit pouze do výše, 
kterou ur�í správce se souhlasem soudu. 
  
 (2) Pracovní nároky vedoucích pracovník� podle odstavce 1 p�esahující správcem ur�enou 
�ástku, jakož i jejich pracovní nároky podle § 31 odst. 4 se uspokojují jako ostatní pohledávky (§ 32 
odst. 4 v�ta druhá). 
  
 (3) P�i vyrovnání mají pracovní nároky vedoucích pracovník� povahu p�ednostních 
pohledávek jen do výše uvedené v odstavci 1. 
  
 (4) Nároky osob, které nejsou u dlužníka v pracovním pom�ru, ale vykonávají pro dlužníka 
práce p�íslušející jinak vedoucím pracovník�m, se p�i konkursu nebo vyrovnání uspokojují jako ostatní 
pohledávky bez jakéhokoliv zvýhodn�ní. 
  

§ 67b 
  
 (1) Vedoucí pracovníci dlužníka a osoby jim blízké 4) nesm�jí p�i konkursu nebo vyrovnání 
nabývat vlastnictví k v�cem, jejichž vlastníkem byl p�i zahájení �ízení dlužník, a to ani v p�ípad�, že k 
jejich zpen�žení došlo dražbou. Tyto v�ci nesm�jí být na n� p�evedeny ani ve lh�t� t�í let od skon�ení 
konkursu nebo vyrovnání. Právní úkony uskute�n�né v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. 
  
 (2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na spole�níky dlužníka, je-li jím ve�ejná obchodní 
spole�nost, komanditní spole�nost a spole�nost s ru�ením omezeným, pokud spole�níci vykonávají 
funkci vedoucího pracovníka podle odstavce 1. Totéž platí pro spole�níky akciových spole�ností, 



pokud p�sobí v jejich orgánech anebo vlastní akcie odpovídající více jak desetin� základního jm�ní 
spole�nosti. V od�vodn�ných p�ípadech m�že však soud rozhodnout o výjimce. 
  
Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zem�d�lské výrob� 
 

§ 67c 
  
 (1) Konkurs nelze prohlásit u dlužníka, který je právnickou nebo fyzickou osobou, jehož 
p�evážným p�edm�tem �innosti je zem�d�lská prvovýroba, v období od 1. dubna do 30. zá�í, p�i�emž 
b�h lh�t k podání návrhu na povolení ochranné lh�ty, jakož i b�h ochranné lh�ty podle § 5a a 5c není 
p�erušen. Ú�inky podle § 5d trvají i po tuto dobu. 
  
 (2) Zem�d�lskou prvovýrobou se rozumí hospoda�ení na zem�d�lských pozemcích, jehož 
výsledkem jsou rostlinné nebo živo�išné produkty p�ed jejich dalším zpracováním. 
  

§ 67d 
zrušen 

  
§ 68 

Vztah k restitu�ním nárok�m 
 
 (1) V�ci, které mají být vydány oprávn�ným osobám podle zákon� upravujících zmírn�ní 
n�kterých majetkových k�ivd, 7) se zahrnují do podstaty pouze tehdy, jestliže nároky nebyly v 
zákonem stanovených lh�tách uplatn�ny nebo byly zamítnuty. 
  
 (2) Nositelé pohledávek na náhradu podle p�edpis� uvedených v odstavci 1 jsou p�ednostními 
v��iteli a tyto jejich pohledávky se uspokojují jako pohledávky první t�ídy. 
  

§ 68a 
zrušen 

  
§ 69 

Konkursy s cizím prvkem 
 

 (1) Nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, kterou je �eská republika vázána a jež byla 
uve�ejn�na ve Sbírce zákon�, vztahuje se konkurs prohlášený soudem i na úpadcovy movité v�ci, 
které jsou v cizin�. 
  
 (2) Nebyl-li na dlužník�v majetek, který se stal p�edm�tem konkursu v cizin�, prohlášen 
konkurs �eskoslovenským soudem, budou úpadcovy movité v�ci, které jsou na území �eské 
republiky, vydány cizímu soudu na jeho žádost, jde-li o soud státu, který zachovává vzájemnost. 
Úpadc�v majetek m�že však být vydán do ciziny teprve tehdy, když byla uspokojena práva na 
vylou�ení v�ci z podstaty a na odd�lené uspokojení (§ 28), nabytá d�íve, než došla žádost cizího 
soudu nebo jiného p�íslušného orgánu. 
  
 (3) Bylo-li vydáno rozhodnutí o zahájení úpadkového �ízení v �lenském stát� Evropské unie 
podle p�ímo použitelného právního p�edpisu Evropských spole�enství 7) v��i osob�, která má na 
území �eské republiky provozovnu, musí být toto rozhodnutí zve�ejn�no. Okresní soud, v jehož 
obvodu je umíst�na provozovna, zve�ejní rozhodnutí cizího orgánu v souladu s ustanovením § 13 
odst. 5 neprodlen� poté, co mu bylo doru�eno správcem podstaty nebo jakýmkoliv jiným orgánem k 
tomu zmocn�ným v �lenském stát� Evropské unie, v n�mž bylo rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí je 
zárove� zve�ejn�no v Obchodním v�stníku, a to i na žádost správce podstaty, není-li zde povinnost 
podle v�ty první. 
  

P�echodná a záv�re�ná ustanovení 
 

§ 70 
  
 Zahájená �ízení o likvidaci majetku podle § 352 až 354 ob�anského soudního �ádu 1) dokon�í 
soudy podle dosavadních p�edpis�. 



  
§ 71 

  
 Ministerstvo spravedlnosti upraví vyhláškou  
a) podrobnosti o seznamu správc�, zvláštních správc�, vyrovnacích správc� a zástupce správce a o 
jejich odm�n� v konkursním a vyrovnacím �ízení, podrobnosti o seznamu p�ihlášených pohledávek, 
manipulaci s p�ihláškami, jejich úschov� a nahlížení do nich; 
  
b) jednací �ád pro konkursní a vyrovnací �ízení. 
  

§ 72 
  

 Zrušují se ustanovení § 352 až 354 zákona �. 99/1963 Sb. , ob�anský soudní �ád. 
  

§ 73 
Ú�innost 

  
 Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. �íjna 1991. 

 
Havel v.r. 
Dub�ek v.r. 
 
�alfa v.r. 
  
Vybraná ustanovení novel 
 
�l.IX zákona �. 370/2000 Sb. 
 
P�echodné ustanovení 
  
 Podle ustanovení o doru�ování seznamu majetku dlužníka, jde-li o dlužníka s majetkem 
zvlášt� velkého rozsahu, se postupuje i v p�ípadech, byl-li návrh na vyrovnání podán p�ed ú�inností 
tohoto zákona. 
  
�l.XXX zákona �. 179/2005 Sb. 
 
P�echodné ustanovení 
  
 Odm�na za výkon funkce správce konkursní podstaty a odm�na za výkon vyrovnacího 
správce stanovena podle tohoto zákona náleží správci i za �ízení, která byla zahájena p�ede dnem 
nabytí ú�innosti tohoto zákona, s výjimkou konkursních �ízení, ve kterých již byla vyv�šena na ú�ední 
desce soudu kone�ná zpráva o zpen�žení majetku z podstaty s vyú�továním odm�ny a výdaj� 
správce konkursní podstaty. 
  
§ 44 zákona �. 377/2005 Sb. 
 
P�echodná ustanovení 
  
 1. Konkursní �ízení zahájená p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona se dokon�í podle 
dosavadních právních p�edpis�. 
  
 2. Odm�na za výkon funkce správce konkursní podstaty a odm�na za výkon funkce 
vyrovnacího správce stanovená podle tohoto zákona náleží správci i za �ízení, která byla zahájena 
p�ede dnem nabytí ú�innosti tohoto zákona, s výjimkou konkursních �ízení, ve kterých již byla 
vyv�šena na ú�ední desce soudu kone�ná zpráva o zpen�žení majetku z podstaty s vyú�továním 
odm�ny a výdaj� správce konkursní podstaty. 
  
____________________ 
  
1) Zákon �. 99/1963 Sb. , ob�anský soudní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 



  
1) Nap�íklad § 38 odst. 6 zákona �. 21/1992 Sb. , o bankách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
1a) Zákon �. 235/2004 Sb. , o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
1a) Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. �ervna 2002 o dohodách o 
finan�ním zajišt�ní. 
  
1b) § 338n odst. 6 a § 338w odst. 3 zákona �. 99/1963 Sb. , ve zn�ní zákona �. 30/2000 Sb. 
  
1c) § 150 odst. 4 zákona �. 40/1964 Sb. , ob�anský zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
1d) § 126 zákona �. 140/1961 Sb. , trestní zákon, ve zn�ní zákona �. 253/1997 Sb. 
  
1e) § 71 a následující zákona �. 120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exeku�ní �innosti (exeku�ní 
�ád) a o zm�n� dalších zákon�. 
  
1f) § 13 odst. 1 zákona �. 15/1998 Sb. , o Komisi pro cenné papíry a o zm�n� a dopln�ní dalších 
zákon�, ve zn�ní zákona �. 308/2002 Sb. 
  
1g) Zákon �. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
  
1h) Obchodní zákoník . 
  
1i) Zákon �. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
1j) § 27 odst. 3 zákona �. 124/2002 Sb. , o p�evodech pen�žních prost�edk�, elektronických 
platebních prost�edcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).  
§ 86 odst. 2 zákona �. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu.". 
  
1k) Zákon �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
2) Zákon �. 151/1997 Sb. , o oce�ování majetku a o zm�n� n�kterých zákon� (zákon o oce�ování 
majetku). 
  
3) § 5 zákona �. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník. 
  
3a) Nap�. § 11 odst. 1 zákona �. 455/1991 Sb ., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 
  
4) § 116 ob�anského zákoníku �. 40/1964 Sb. , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
4a) Zákon �. 26/2000 Sb. , o ve�ejných dražbách. 
  
4b) § 476 a násl. zákona �. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník. 
  
4c) Zákon �. 42/1994 Sb. , o penzijním p�ipojišt�ní se státním p�ísp�vkem a o zm�nách n�kterých 
zákon� souvisejících s jeho zavedením, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
4d) § 21a zákona �. 530/1990 Sb. , o dluhopisech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
5) § 150 odst. 4 ob�anského zákoníku , ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
6) § 80 písm. c) a § 268 ob�anského soudního �ádu . 
  
6a) Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a 
likvidaci úv�rových institucí. 
  
6b) § 5a až 7a zákona �. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn�ní zákona �. 126/2002 Sb. 
  



6c) Sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. b�ezna 2001 o reorganizaci a 
likvidaci pojiš�oven. 
  
6d) § 5c zákona �. 363/1999 Sb., o pojiš�ovnictví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o 
pojiš�ovnictví), ve zn�ní zákona �. 39/2004 Sb. 
  
6e) § 5a odst. 1 zákona �. 363/1999 Sb., ve zn�ní zákona �. 39/2004 Sb. 
  
6f) Zákon �. 363/1999 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
  
7) Nap�íklad zákon �. 403/1990 Sb. , o zmírn�ní následk� n�kterých majetkových k�ivd, ve zn�ní 
zákon� �. 458/1990 Sb. a �. 137/1991 Sb. , zákon �. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích, 
zákon �. 229/1991 Sb. , o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku. 
  
7) Na�ízení Rady (ES) �. 1346/2000 ze dne 29. kv�tna 2000 o úpadkovém �ízení. 
  
8) § 22 , § 23 odst. 1 a 3 a § 27 zákona �. 72/1994 Sb. , o vlastnictví byt�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 
  
9) § 23 až 28 zákona �. 72/1994 Sb. 
  
10) § 22 zákona �. 72/1994 Sb. 
  
10a) § 24 odst. 3 zákona �. 168/1999 Sb. , o pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla a o zm�n� 
n�kterých souvisejících zákon� (zákon o pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 


