NEJVYŠŠÍ SOUD
ýESKÉ REPUBLIKY

KSBR 47 INS 24389/2012
29 NSýR 67/2014-A-96

USNESENÍ
Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z pĜedsedy JUDr. Petra
Gemmela soudcĤ JUDr. ZdeĖka KrþmáĜe a Mgr. Milana Poláška v insolvenþní vČci dlužníka
SARITA s. r. o., se sídlem v BrnČ, Štefánikova 131/61, PSý 612 00, identifikaþní þíslo osoby
29 23 95 75, zastoupeného Mgr. Viktorem Stejskalem, advokátem, se sídlem v PĜerovČ,
Žerotínovo nám. 961/14, PSý 750 02, o insolvenþním návrhu vČĜitelĤ 1) Josefa Navrátila,
narozeného 5. bĜezna 1980, bytem v Olomouci, Horní námČstí 583, 2) Slaten s. r. o.,
se sídlem v Praze 6, Slavníkova 2357/9, PSý 169 00, identifikaþní þíslo osoby 29 00 84 41,
zastoupeného Mgr. Janem Andráškem, advokátem, se sídlem v BrnČ, Kopeþná 241/20,
PSý 602 00 a 3) Miroslava Landy, narozeného 29. kvČtna 1972, bytem v BakovČ
nad Jizerou, JabloĖová 1104, zastoupeného Mgr. Janem Andráškem, advokátem, se sídlem
v BrnČ, Kopeþná 241/20, PSý 602 00, vedené u Krajského soudu v BrnČ
pod sp. zn. KSBR 47 INS 24389/2012, o dovolání insolvenþních navrhovatelĤ Slaten s. r. o.
a Miroslava Landy proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. ledna 2014,
þ. j. KSBR 47 INS 24389/2012, 3 VSOL 593/2013-A-83, takto:

I.
II.

Dovolání se zamítá.
Žádný z úþastníkĤ nemá právo na náhradu nákladĤ dovolacího Ĝízení.

OdĤvodnČní:

Krajský soud v BrnČ (dále jen „insolvenþní soud“) usnesením ze dne 2. kvČtna 2013,
þ. j. KSBR 47 INS 24389/2012-A-58, zamítl insolvenþní návrh vČĜitelĤ [1) Josefa Navrátila
(dále jen „první insolvenþní navrhovatel“), 2) Slaten s. r. o. (dále jen „druhý insolvenþní
navrhovatel“) a 3) Miroslava Landy (dále jen „tĜetí insolvenþní navrhovatel“)]
pro neosvČdþení podmínek úpadku dlužníka (výrok I.), rozhodl o náhradČ nákladĤ Ĝízení
(výrok II.) a insolvenþním navrhovatelĤm uložil zaplatit soudní poplatek za podání
insolvenþního návrhu (výrok III.).
Vrchní soud v Olomouci k odvolání druhého a tĜetího insolvenþního navrhovatele
usnesením ze dne 14. ledna 2014, þ. j. KSBR 47 INS 24389/2012, 3 VSOL 593/2013-A-83,
(mimo jiné) potvrdil usnesení insolvenþního soudu ve výroku ve vČci samé v rozsahu,
v nČmž pro neosvČdþení podmínky úpadku (co do mnohosti vČĜitelĤ) zamítl insolvenþní návrh
oznaþených vČĜitelĤ.
Odvolací soud – vycházeje z ustanovení § 3 odst. 1 a 2, § 97 odst. 2 a § 105 zákona
þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení (insolvenþního zákona) − s odkazem
na skutková zjištČní uþinČná insolvenþním soudem uzavĜel, že:
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1) Druhý insolvenþní navrhovatel „neprokázal“ pohledávku za dlužníkem z titulu
nároku na vrácení plnČní ve výši 3.752.510,- Kþ, když k existenci této pohledávky by bylo
tĜeba provádČt obsáhlé dokazování, jímž by insolvenþní soud nahrazoval sporné Ĝízení
o takové pohledávce. Potud poukázal na závČry formulované Nejvyšším soudem v usnesení
ze dne 24. záĜí 2009, sen. zn. 29 NSýR 30/2009, uveĜejnČném pod þíslem 14/2011 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 14/2011“).
2)
Naopak tĜetí insolvenþní navrhovatel doložil existenci pohledávky z titulu
nesplacené kupní ceny sjednané v kupní smlouvČ, uzavĜené mezi Jaroslavem Špaþkem
a dlužníkem dne 18. ledna 2012, která byla tĜetímu insolvenþnímu navrhovateli postoupena
smlouvou z 27. bĜezna 2013; výše pohledávky þiní 1.000.000,- Kþ s pĜíslušenstvím.
Oznaþený vČĜitel tak prokázal svou aktivní vČcnou legitimaci k podání insolvenþního návrhu.
3)
Jde-li o pohledávky prvního insolvenþního navrhovatele a dalších vČĜitelĤ
[ÚĜadu práce ýeské republiky, Vladimíra Nemajera (dále jen „vČĜitel N“), Finanþního úĜadu
Brno III., ýeské správy sociálního zabezpeþení] tyto dlužník uhradil v období od 8. listopadu
2012 do 4. ledna 2013. PĜitom pohledávka vČĜitele N vĤþi dlužníku (ze smlouvy o pĤjþce)
nebyla k datu zahájení insolvenþního Ĝízení splatná, když splatnost pohledávky nastala
až 31. prosince 2012 a dlužník ji zaplatil 10. prosince 2012.
4) Pro závČr o zániku závazku splnČním (jde-li o pohledávku vČĜitele N)
je nevýznamné, zda dlužníkem poskytnuté plnČní bylo neúþinným právním úkonem.
Navíc, mČl-li dlužník závazek uhradit do 31. prosince 2012 a uhradil-li jej po zahájení
insolvenþního Ĝízení (10. prosince 2012), nešlo o „jednání“, které by odporovalo ustanovení
§ 111 odst. 1 insolvenþního zákona, ani o jednání, jímž by byl zvýhodnČn jeden vČĜitel
na úkor vČĜitelĤ ostatních.
Proto odvolací soud shledal závČr insolvenþního soudu o neosvČdþení podmínky
úpadku dlužníka (spoþívající v mnohosti vČĜitelĤ) vČcnČ správným.
Proti usnesení odvolacího soudu podali druhý a tĜetí insolvenþní navrhovatelé
dovolání, které mají za pĜípustné podle ustanovení § 237 zákona þ. 99/1963 Sb., obþanského
soudního Ĝádu (dále jen „o. s. Ĝ.“), majíce za to, že v rozhodování dovolacího soudu dosud
nebyla vyĜešena otázka, zda „je zapotĜebí pĜi zjišĢování úpadku dlužníka vzít v potaz
i pohledávku vČĜitele, která byla dlužníkem uspokojena na základČ neúþinného právního
úkonu“ a pro tyto úþely ho považovat za dalšího vČĜitele dlužníka.
Dovolatelé rekapitulují dosavadní prĤbČh Ĝízení a zdĤrazĖují, že odvolací soud
„legalizoval“ neúþinný právní úkon „zvýhodnČní“ vČĜitele N, který obdržel plnČní
na pohledávku, která byla splatná pozdČji než osvČdþená pohledávka tĜetího insolvenþního
navrhovatele. PĜitom – pokraþují dovolatelé – takové plnČní dlužníka bylo podle ustanovení
§ 111 odst. 1 insolvenþního zákona neúþinným právním úkonem ex lege.
Proto dovolatelé požadují, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zmČnil tak,
že jejich insolvenþní návrh se nezamítá.
S pĜihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací Ĝízení rozhodný
obþanský soudní Ĝád ve znČní úþinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uveĜejnČné pod þíslem 80/2014 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek).
Dovolání je pĜípustné podle ustanovení § 237 o. s. Ĝ., a to k Ĝešení otázky dovolateli
otevĜené, týkající se výkladu ustanovení § 3 a § 111 odst. 1 insolvenþního zákona,
dosud v daných souvislostech Nejvyšším soudem beze zbytku nezodpovČzené.
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Právní posouzení vČci je obecnČ nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil vČc
podle právní normy, jež na zjištČný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správnČ
urþenou, nesprávnČ vyložil, pĜípadnČ ji na daný skutkový stav nesprávnČ aplikoval.
Podle ustanovení § 3 insolvenþního zákona dlužník je v úpadku, jestliže má a) více
vČĜitelĤ a b) penČžité závazky po dobu delší 30 dnĤ po lhĤtČ splatnosti a c) tyto závazky není
schopen plnit (dále jen „platební neschopnost“) [odstavec 1]. Má se za to, že dlužník není
schopen plnit své penČžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné þásti svých penČžitých
závazkĤ, nebo b) je neplní po dobu delší 3 mČsícĤ po lhĤtČ splatnosti, nebo c) není možné
dosáhnout uspokojení nČkteré ze splatných penČžitých pohledávek vĤþi dlužníku výkonem
rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost pĜedložit seznamy uvedené v § 104
odst. 1, kterou mu uložil insolvenþní soud (odstavec 2). Dlužník, který je právnickou osobou
nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li pĜedlužen. O pĜedlužení jde
tehdy, má-li dlužník více vČĜitelĤ a souhrn jeho závazkĤ pĜevyšuje hodnotu jeho majetku.
PĜi stanovení hodnoty dlužníkova majetku se pĜihlíží také k další správČ jeho majetku,
pĜípadnČ k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zĜetelem ke všem okolnostem
dĤvodnČ pĜedpokládat, že dlužník bude moci ve správČ majetku nebo v provozu podniku
pokraþovat (odstavec 3).
Podle ustanovení § 111 insolvenþního zákona (ve znČní úþinném k datu poskytnutí
plnČní dlužníkem vČĜiteli N – 10. prosince 2012, tj. ve znČní úþinném do 31. prosince 2013),
nerozhodne-li insolvenþní soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly
úþinky spojené se zahájením insolvenþního Ĝízení, nakládání s majetkovou podstatou
a s majetkem, který do ní mĤže náležet, pokud by mČlo jít o podstatné zmČny ve skladbČ,
využití nebo urþení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. PenČžité
závazky vzniklé pĜed zahájením insolvenþního Ĝízení je dlužník oprávnČn plnit jen v rozsahu
a za podmínek stanovených tímto zákonem (odstavec 1). Omezení podle odstavce 1 se netýká
úkonĤ nutných ke splnČní povinností stanovených zvláštními právními pĜedpisy,
k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaĜení, k odvrácení hrozící škody, k plnČní
zákonné vyživovací povinnosti a ke splnČní procesních sankcí (odstavec 2). Právní úkony,
které dlužník uþinil v rozporu s omezeními stanovenými v dĤsledku úþinkĤ spojených
se zahájením insolvenþního Ĝízení, jsou vĤþi vČĜitelĤm neúþinné (odstavec 3).
Nejvyšší soud v prvé ĜadČ pĜedesílá, že jeho judikatura je ustálena na závČrech
podle kterých:
1) DĤvodem k zamítnutí insolvenþního návrhu vČĜitele v Ĝízení pĜed insolvenþním
soudem je i to, že v insolvenþním Ĝízení vyjde najevo, že sporné skuteþnosti týkající
se pohledávky, kterou je insolvenþní navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvČdþit
pouze listinami a že provedením vČcnČ (okruhem sporných skuteþností) opodstatnČných
dĤkazĤ (výslechem úþastníkĤ, výslechem svČdkĤ, znaleckými posudky, ohledáním apod.)
by insolvenþní soud nahrazoval sporné Ĝízení o takové pohledávce (srov. R 14/2011).
2) Projev vĤle, jímž dlužník plní dluh (penČžitý závazek) svému vČĜiteli, je právním
úkonem, jelikož jde o projev vĤle smČĜující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek).
Ponechají-li se stranou právní úkony, které dlužník uþinil poté, co nastaly úþinky spojené
se zahájením insolvenþního Ĝízení, v rozporu s ustanovením § 111 a § 246 odst. 2
insolvenþního zákona, lze podle ustanovení § 235 až § 243 insolvenþního zákona odporovat
jen tČm právním úkonĤm dlužníka, jež jsou taxativnČ vypoþteny v ustanoveních § 240
až § 242 insolvenþního zákona (srov. rozsudek ze dne 27. února 2014,
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sp. zn. 29 Cdo 677/2011, uveĜejnČný pod þíslem 60/2014 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek).
Jelikož v pomČrech dané vČci mČl odvolací soud za osvČdþenou jen pohledávku tĜetího
insolvenþního navrhovatele, je pro posouzení, zda má dlužník více vČĜitelĤ
(a je tak splnČn jeden ze zákonných pĜedpokladĤ dlužníkova úpadku) rozhodující, zda
za dalšího vČĜitele dlužníka lze považovat vČĜitele N, jehož pohledávku dlužník zaplatil
po zahájení insolvenþního Ĝízení.
Ustanovení § 111 insolvenþního zákona upravuje tzv. zákonnou neúþinnost právních
úkonĤ, které dlužník uþinil v rozporu s omezeními stanovenými v dĤsledku úþinkĤ spojených
se zahájením insolvenþního Ĝízení. Tato úprava má smysl (a mĤže se prosadit) jen ve spojení
s následným zjištČním úpadku dlužníka; zamítne-li (pravomocnČ) insolvenþní soud
(jako v pomČrech dané vČci) vČĜitelský insolvenþní návrh, lze jen stČží uvažovat o právu
insolvenþního správce domáhat se vĤþi vČĜiteli dlužníka, aby „vrátil“ do majetkové podstaty
dlužníka plnČní, které mu dlužník poskytl v dobČ po zahájení insolvenþního Ĝízení v rozporu
s ustanovením § 111 insolvenþního zákona. Naopak akceptace názoru dovolatelĤ by ve svém
dĤsledku znemožĖovala dlužníku, aby po podání insolvenþního návrhu zaplatil pohledávky
vČĜitelĤ a odvrátil tak hrozbu pĜípadného rozhodnutí o úpadku.
K zániku úþinkĤ spojených se zahájením insolvenþního Ĝízení viz též dĤvody usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2015, sp. zn. 29 Cdo 311/2015. Tam Nejvyšší soud
mimo jiné ozĜejmil, že po pravomocném zamítnutí insolvenþního návrhu se neúþinnost
ve smyslu § 111 odst. 3 insolvenþního zákona již nemĤže prosadit, i kdyby dlužník pĜedtím
vskutku uþinil právní úkon úkon odporující ustanovení § 111 odst. 1 insolvenþního zákona.
Nejvyšší soud dále doplĖuje, že k obdobným závČrĤm ohlednČ zákonné neúþinnosti
právních úkonĤ dlužníku dospČl i pĜi výkladu ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona
þ. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání [k tomu srov. rozsudek ze dne 31. kvČtna 2007,
sp. zn. 29 Odo 820/2005, jakož i v dĤvody rozsudku ze dne 18. prosince 2008,
sp. zn. 29 Odo 1663/2006, uveĜejnČného pod þíslem 86/2009 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek, podle nichž je právní úkon, jímž dlužník poruší zákaz zdržet se jednání
smČĜujícího ke zmenšení jeho majetku s výjimkou bČžné obchodní þinnosti, neúþinný (jen)
za pĜedpokladu, že na majetek takového dlužníka byl posléze prohlášen konkurs].
OstatnČ, závČrĤ obsažených v rozsudku sp. zn. 29 Odo 820/2005 se pĜi výkladu
ustanovení § 111 insolvenþního zákona Nejvyšší soud „obdobnČ“ dovolává právČ ve shora
zmínČném usnesení sp. zn. 29 Cdo 311/2015.
Lze tudíž shrnout, že právní úkony, které dlužník uþinil v rozporu s omezeními
stanovenými v dĤsledku úþinkĤ spojených se zahájením insolvenþního Ĝízení, jsou ve smyslu
ustanovení § 111 odst. 3 insolvenþního zákona (ve znČní úþinném do 31. prosince 2013)
vĤþi vČĜitelĤm neúþinné za pĜedpokladu, že byl posléze zjištČn úpadek dlužníka.
Pro úplnost budiž Ĝeþeno, že s úþinností od 1. ledna 2014 [po novele insolvenþního
zákona provedené zákonem þ. 294/2013 Sb., kterým se mČní zákon þ. 182/2006 Sb., o úpadku
a zpĤsobech jeho Ĝešení (insolvenþní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon
þ. 312/2006 Sb., o insolvenþních správcích, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ] platí týž závČr
pro právní jednání dlužníka tím více, že od uvedeného data se neúþinnost podle § 111
insolvenþního zákona prosazuje výluþnČ odpĤrþí žalobou insolvenþního správce
(srov. § 235 odst. 2 insolvenþního zákona ve znČní úþinném od 1. ledna 2014).
Jelikož se dovolatelĤm prostĜednictvím uplatnČného dovolacího dĤvodu vČcnou
správnost rozhodnutí odvolacího soudu zpochybnit nepodaĜilo, pĜiþemž Nejvyšší soud
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neshledal ani jiné vady, k jejichž existenci u pĜípustného dovolání pĜihlíží z úĜední povinnosti,
dovolání podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. Ĝ. zamítl.
Výrok o náhradČ nákladĤ dovolacího Ĝízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3, § 224
odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. Ĝ., když procesnČ úspČšnému dlužníku v dovolacím Ĝízení
podle obsahu spisu náklady nevznikly.
Toto usnesení se považuje za doruþené okamžikem zveĜejnČní v insolvenþním
rejstĜíku; dovolatelĤm a dlužníku se však doruþuje i zvláštním zpĤsobem.
Proti tomuto usnesení není pĜípustný opravný prostĜedek.

V BrnČ dne 29. února 2016
JUDr. Petr G e m m e l, v. r.
pĜedseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.

