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Návrh novely insolvenčního zákona 2015: přínosy a rizika - abstrakt 

Tomáš Richter (Clifford Chance LLP, Praha / IES FSV UK Praha) 

 

Příspěvek se zaměřuje na změnu úpravy hlasovacích práv věřitelů, navrženou Ministerstvem 

spravedlnosti v předloze novely insolvenčního zákona z jara 2015, a spočívající v zavedení 

soudcovské diskrece při rozhodování o tom, zda věřitelé mohou v insolvenčním řízení hlasovat 

se svými zjištěnými pohledávkami.  

Jádrem argumentu je, že navržená novelizace ustanovení § 53 InsZ, o nějž se jedná, vystavuje 

insolvenční justici významným novým korupčním rizikům, která nejsou dostatečným způsobem 

kompenzována/vyvážena. Skutečnost, že insolvenční soudci budou nově dle § 53(4) a (5) InsZ 

vybaveni diskreční pravomocí rozhodovat o odebírání hlasovacích práv věřitelům, kteří by je 

jinak měli na základě výsledků přezkumu pohledávek mít, případně o přidělování hlasovacích 

práv věřitelům, kteří by je jinak mít neměli, z povahy věci vytvoří prostor pro nové korupční 

nabídky. V opravdu velkých korporačních insolvencích mohou přitom tyto nabídky snadno 

dosáhnout řádu výše celoživotního čistého příjmu soudce.  

Riziko je zvýšeno tím, že tím, že navržená novelizace nijak nemění pravidla o odvolacím 

přezkumu rozhodnutí o hlasovacích právech – tzn., že i v případech, kdy insolvenční soudce 

rozhodce v diskreci dle nových § 53(4) a (5) InsZ, bude jeho rozhodnutí instančně 

přezkoumatelné pouze tehdy, projeví-li se v jiném rozhodnutí, ohledně něhož je přípustné 

odvolání (§ 52(3), nově 52(4) InsZ). 

Výchozí "bright-line" pravidla v nových § 53(1) a (3) InsZ, v nichž je diskrece insolvenčních 

soudů zdánlivě omezena, jsou přitom v důsledku použití velmi úzce definovaných pojmů 

koncernu (§ 79 ZOK) a osoby blízké korporaci (§ 22(2) NOZ) předurčena k tomu, že budou v 

praxi shledávána jako nedostatečná, a soudní praxe tak bude to terénu diskrečního 

rozhodování dle § 53(4) a (5) InsZ přirozeně nucena vstupovat i v případech, kdy soudce 

nebude veden pochybnými motivacemi.  

Příspěvek uzavírá pochybností o tom, zda tuzemská justice je dostatečně odolná na to, aby 

navrhovaná novelizace § 53 InsZ nezpůsobila v tuzemském insolvenčním systému více škody, 

než užitku. 

 

  

 

 

 

 


