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„Přiměřená protihodnota“ při zřízení zajištění dluhu dlužníka, který je v 
úpadku  
 
Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 31. března 2014 (sp. Zn. 29 ICdo 13/2012) judikoval, že zřízení 

zástavního práva k zajištění dluhu dlužníka, jenž se nachází v úpadku, je ve smyslu insolvenčního zákona 

(„InsZ“) neúčinným (zvýhodňujícím) právním úkonem, a to i v případě, kdy je se zřízením zástavního práva 

spojeno prodloužení splatnosti zajišťovaných dluhů nebo „odpuštění“ smluvní pokuty či úroků z prodlení 

věřitelem, jako určitá forma „přiměřené protihodnoty“. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu tak vyplývá, že 

věřitelé, kteří si z důvodu zhoršené ekonomické situace dlužníka nechali zřídit zajištění svých pohledávek, 

mohou po zahájení insolvenčního řízení zjistit, že jejich zajištěná pohledávka ve skutečnosti zajištěnou není a 

v rámci řešení úpadku tedy nebude uspokojena prioritně, nýbrž v „běžném“ pořadí. Rozhodnutí Nejvyššího 

soudu by proto nemělo uniknout naší pozornosti. 

 

V odkazovaném případě měl věřitel splatné pohledávky za svým klientem ve výši téměř 5 mil. Kč. Věřitel proto 

k zajištění dluhu s dlužníkem uzavřel smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem dlužníka. Součástí 

dohody bylo rovněž odložení splátek dluhu a nepožadování zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení ze 

strany věřitele.  Zřízením zástavního práva měl věřitel získat postavení zajištěného věřitele, který je v případě 

řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení uspokojován přednostně, z výtěžku získaného zpeněžením 

zástavy (§ 298 a násl. InsZ).  

 

Po zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem a přihlášení pohledávky věřitele do tohoto řízení ovšem 

insolvenční správce popřel její pořadí, neboť sjednané zajištění považoval za neúčinný právní úkon (srov. § 

235 InsZ). Správce zpochybnil zajištění pohledávky s poukazem na to, že zajištění bylo zřízeno v době, kdy se 

dlužník již nacházel v úpadku (měl minimálně tři další věřitele, dluhy vůči nimž byly více než 30 dnů po lhůtě 

splatnosti a dlužník je nebyl schopen plnit, neboť je nesplnil po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti; 

(srov. § 3 InsZ). Tímto postupem věřitele mělo dojít ke znevýhodnění ostatních věřitelů dlužníka (srov. § 241 

odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. d) InsZ). Proti popření pořadí své pohledávky věřitel brojil podáním žaloby na 

určení pořadí pohledávky, na což správce reagoval podáním odpůrčí žaloby (§ 235 odst. 2 InsZ). Věřitel 

argumentoval zejména tím, že za zajištění své pohledávky poskytl dlužníkovi „přiměřenou protihodnotu“ ve 

formě prolongace splátek a prominutí sankcí spojených s porušením povinnosti dlužníka (smluvní pokuty a 

úroků z prodlení). Při poskytnutí „přiměřené protihodnoty“ se přitom ve smyslu § 242 odst. 5 písm. a) InsZ 

nemůže jednat o znevýhodňující, a tedy neúčinný právní úkon. (Ne)přiměřenost protihodnoty poskytnuté 

věřitelem se tak stala zásadní otázkou nastíněného sporu. 

 

Vrchní soud v Olomouci, stejně jako Nejvyšší soud ČR, se ovšem přiklonili k argumentaci insolvenčního 

správce. Podle Nejvyššího soudu nebylo v daném případě možné považovat prolongaci splátek a prominutí 

sankcí za „přiměřenou protihodnotu“ poskytnutou ze strany věřitele za poskytnutí zajištění ze strany 

dlužníka.  

 

S ohledem na výše uvedené je na místě doporučit zvýšenou pozornost při zřizování zajištění na majetku 

dlužníků, kteří se nacházejí nebo se blíží stavu úpadku.  
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