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Úvod
Řešení nepříznivé finanční situace dlužníka oddlužením je možné již od roku 2008, kdy
nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ“). Je zjevné, že postupem času institutu oddlužení využívá
čím dál více lidí, kteří se dostali ať již vinou svou, či v důsledku nepříznivé životní situace do
špatné ekonomické situace.
Počet zadlužených obyvatel stále stoupá a většina z nich nemá pouze jeden dluh, ale nachází
se tzv. dluhové pasti, přičemž není v jejich silách tuto situaci řešit. Nabídky různých úvěrů nás
obklopují ze všech stran a jeví se jako prostředek k lepšímu životu, hezčí dovolené či většímu
množství vánočních dárků. Úvěr v reklamě vypadá velmi výhodně, avšak spousta lidí si bohužel
neuvědomí, kolik je bude úvěr nakonec stát a vzhledem ke špatné finanční gramotnosti si velmi
často ani nedokáží spočítat, že nebudou schopni úvěr splácet. Nemožnost splácení poté řeší dalším
úvěrem, kterým hradí ten předchozí a takto se velice snadno dostanou do tzv. dluhové pasti. Dluhy
stále narůstají a není v silách dlužníků veškeré své dluhy platit. Většina z těchto dlužníků následně
skončí v exekuci, kdy dluhy dále narůstají o náklady exekučního řízení a odměnu exekutora. Výše
srážek ze mzdy však většinou postačuje pouze na úhradu úroků, na jistinu tedy dlužník nehradí
ničeho a dlužník je odsouzen k celoživotnímu splácení svých dluhů bez vidiny zlepšení jeho
životní a finanční situace. Cestou ke zlepšení je právě institut oddlužení. Vzhledem k tomu, že
obyvatel, kterým by institut oddlužení pomohl, je stále více, a tento je v dnešní době hojně
využívaný a aktuální, považuji za důležité oddlužení osvětlit, a proto jsem si jej vybrala jako téma
diplomové práce.
Institut oddlužení poskytuje za určitých podmínek dlužníkům možnost navrácení do běžného
života bez dluhů a je vnímán jako druhá šance daná dlužníkovi. Principem oddlužení však není
pouze zbavení dlužníka jeho dluhů, ale též určitá ochrana věřitelů dlužníka, kterým je v rámci
oddlužení garantována určitá míra uspokojení jejich pohledávky.
Cílem této diplomové práce je přiblížit institut oddlužení a řešení úpadku dlužníka, fyzické
osoby, touto cestou. Současně v diplomové práci poukazuji na určité specifické oblasti v rámci
oddlužení a rovněž jsem zahrnula příklady z praxe, které mají poukázat na situace, jež v rámci
oddlužení mohou nastat. Snažila jsem se vybrat příklady, které jsou určitým způsobem zvláštní a
neobvyklé. Z důvodu ochrany osobních údajů jsou příklady anonymizovány a je u každého
uvedeno zahájení insolvenčního řízení, soud, u kterého bylo řízení vedeno a spisová značka řízení.1

1

Informace o jednotlivých případech
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

jsem

získala

1

z

insolvenčního

rejtříku

dostupného

na

Diplomová práce se dělí na 7 kapitol. První kapitola krátce nastíní pojem úpadek a způsoby
jeho řešení, následující kapitola vymezí pojem oddlužení a způsoby oddlužení, kterými může být
realizováno. Třetí kapitola se věnuje průběhu insolvenčního řízení do povolení oddlužení a
kapitola čtvrtá průběhu řízení od povolení oddlužení do skončení oddlužení, buď splněním či
zrušením. V páté kapitole se věnuji oblasti společného oddlužení manželů, následuje kapitola,
která se zaměří na speciální úpravu oddlužení fyzické osoby podnikatele. V poslední kapitole
stručně nastíním změny, které v rámci oddlužení přinese novela insolvenčního zákona č. 31/2019
Sb. Jednotlivé příklady z praxe jsou vždy uvedeny na konci části, ve které se věnuji institutu
souvisejícímu s příkladem.
Při psaní diplomové práce jsem vycházela z účinné právní úpravy, včetně komentářů,
související odborné literatury a dále jsem hojně využívala judikaturu, jež je stran oddlužení velice
bohatá.
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1. Úpadek a způsoby jeho řešení
Pojem úpadek je klíčovým pojmem insolvenčního řízení. Pro řešení nepříznivé ekonomické
situace dlužníka způsoby stanovenými v IZ je nezbytné, aby se dlužník nacházel v úpadku či
hrozícím úpadku.
1.1. Pojem úpadek
Pojem úpadek je definován v § 3 IZ, ve kterém jsou rozlišeny dvě formy úpadku, a to
platební neschopnost a předlužení. Obě formy úpadku se vyznačují mnohostí věřitelů, vůči kterým
má dlužník závazek. Mnohost věřitelů je splněna v případě, že má dlužník nejméně dva věřitele,
přičemž mnohosti věřitelů lze za určitých podmínek dosáhnout též rozdělením jediné pohledávky
či postoupením jedné z více pohledávek věřitele na jinou osobu. V případě insolvenčního návrhu
podaného věřitelem se za dalšího věřitele nepovažuje ten, na koho byla převedena pohledávka
navrhovatele či její část v době šesti měsíců před podáním věřitelského návrhu, případně po
zahájení insolvenčního řízení.2 Pokud není splněna podmínka mnohosti věřitelů, jediný věřitel je
povinen v případě vymáhání své pohledávky vůči dlužníkovi postupovat mimo insolvenční řízení,
tedy podat žalobu na zaplacení a následně přistoupit k výkonu rozhodnutí, či exekuci.
1.1.1.Platební neschopnost

Platební neschopnost je formou úpadku dlužníka, ve které se mohou nacházet fyzické i
právnické osoby, přičemž nezáleží na tom, zda se jedná o podnikatele či nikoliv. Jedná se o situaci,
kdy má dlužník více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky delší než 30 dnů po splatnosti a tyto
není schopen plnit. Podmínky uvedené v § 3 odst. 1 IZ3 musí být splněny kumulativně.
Neschopnost dlužníka plnit své závazky je objektivní prokazatelnou skutečností, kdy dlužník ani
při veškeré snaze není schopen dostát svým peněžním závazkům a tato nesmí být zaměňována
s nezájmem dlužníka na plnění závazků vůči věřitelům. V případě pouhého nezájmu dlužníka na
plnění závazků se nejedná o naplnění zákonné podmínky - neschopnosti dlužníka plnit své závazky
- pro rozhodnutí o úpadku dlužníka formou platební neschopnosti. IZ stanovuje vyvratitelnou
právní domněnku, že dlužník není schopen plnit své závazky, pokud:
a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
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Ust. § 143 odst. 2 IZ
Dlužník je v úpadku, pokud má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a tyto není
schopen plnit.
3
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c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči
dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil
insolvenční soud. 4
Aktivní legitimaci pro podání insolvenčního návrhu z důvodu platební neschopnosti má
dlužník i věřitel.
1.1.2.Předlužení

Předlužení je druhou formou úpadku, kterou stanovuje IZ. Na rozdíl od platební
neschopnosti, předlužení může nastat pouze u právnických osob či fyzických osob – podnikatelů,
tedy u osob, které povinně vedou účetnictví. O předlužení se jedná tehdy, pokud jsou splněny
následující podmínky: dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho
majetku. Při stanovení hodnoty majetku dlužníka je třeba přihlédnout ke správě majetku dlužníka
a provozování jeho podniku, lze – li předpokládat, že bude možné ve správě majetku či
v provozování podniku pokračovat. Insolvenční soud při rozhodnutí o existenci předlužení
zohledňuje výši všech, nikoliv pouze splatných, závazků dlužníka. Při podání insolvenčního
návrhu z důvodu předlužení je nezbytné znát aktuální a úplnou ekonomickou situaci dlužníka,
která vyplývá z dlužníkova účetnictví. Podání věřitelského návrhu z důvodu předlužení zákon sice
nezakazuje, ale věřitel většinou není důkladně obeznámen s ekonomickou situací dlužníka a
možnost podání věřitelského návrhu je tedy prakticky vyloučena.
1.1.3.Hrozící úpadek

Insolvenční zákon umožňuje dlužníkovi řešit majetkovou situaci, aniž by naplnil znaky
úpadku, a to formou hrozícího úpadku. O hrozící úpadek se v souladu s § 3 odst. 5 IZ jedná tehdy,
pokud lze s přihlédnutím ke všem okolnostem důvodně přepokládat, že dlužník nebude schopen
řádně a včas splnit podstatnou část svých závazků. Aktivní legitimaci pro podání insolvenčního
návrhu má v tomto případě pouze dlužník.5 Při hrozícím úpadku lze insolvenční návrh spojit
s návrhem na povolení oddlužení a dlužník se takto vyhne navýšení svých splatných a
neuhrazených závazků o náklady spojené s vymáháním pohledávek. Hrozící úpadek lze řešit též
reorganizací, ovšem řešení situace dlužníka konkurzem není možné.

4
5

Ust. § 3 odst. 2 IZ
Ust. § 97 odst. 7 IZ
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1.2. Způsoby řešení úpadku
Po zjištění dlužníkova úpadku je třeba určit, jakým způsobem bude dlužníkův úpadek řešen.
Způsoby úpadku jsou stanoveny v § 4 odst. 1 IZ, a tyto můžeme rozdělit na způsoby likvidační a
sanační.
V případě řešení úpadku dlužníka likvidačními způsoby, pohledávky věřitelů či jejich části,
které nebyly v průběhu řízení uspokojeny, nezanikají a je možné je vymáhat po skončení
insolvenčního řízení, pokud zákon nestanoví jinak. Rozhodnutí o zrušení řešení úpadku dlužníka
likvidačním způsobem může být za určitých podmínek podkladem pro zánik právnické osoby
výmazem.6 Mezi likvidační způsoby řešení úpadku řadíme konkurz, který je nejběžnějším
likvidačním způsobem řešení úpadku dlužníka. V případě konkurzu dlužník nemá právo
disponovat se svým majetkem, který je součástí majetkové podstaty. Majetkovou podstatu
dlužníka zpeněžuje insolvenční správce a pohledávky věřitelů jsou následně poměrně
uspokojovány z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. Mezi likvidační formy způsobu
řešení úpadku dlužníka dále řadíme nepatrný konkurz, jakožto zvláštní formu konkurzu a též
zvláštní způsoby řešení úpadku dlužníka stanovené v IZ.
Sanační způsoby řešení úpadku dlužníka rozlišuje IZ dva, a to oddlužení a reorganizaci.
V případě sanačních způsobů dochází k postupnému uspokojování přihlášených pohledávek
věřitelů. Na rozdíl od likvidačních způsobů, u kterých není zachování ekonomické aktivity
dlužníka prvotním cílem, u sanačních způsobů se pokračování ekonomické aktivity dlužníka
předpokládá. Řešení úpadku reorganizací je možné pouze u dlužníka, který je podnikatelem a jsou
u něho splněny podmínky stanovené IZ.7 Reorganizace se týká podniku dlužníka, jehož provoz
zůstává zachován, a její podstatou je postupné uspokojování pohledávek věřitelů dle insolvenčním
soudem schváleného reorganizačního plánu.
1.3. Vztah oddlužení a ostatních forem řešení úpadku
Mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku lze nalézt určité vazby. Za základní způsob řešení
úpadku dlužníka je považován konkurz. Oddlužení a též reorganizace jsou poskytnuty dlužníkovi
jako určitá výhoda, přičemž musí být splněny zákonem stanovené podmínky. 8 Konkurz nastupuje
v případě nemožnosti řešení úpadku dlužníka ostatními způsoby či v případě neúspěšného řešení
úpadku jinými způsoby než konkurzem. U sanačních způsobů je tedy nejdůležitější vazba na

6

Ust. § 312 odst. 3 IZ
Blíže ust. § 316 odst. 4 IZ
8
SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-617-3. S. 19
7
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konkurz. Vzhledem k tématu diplomové práce se budu níže věnovat vztahu oddlužení a ostatních
forem řešení úpadku, tedy konkurzu a reorganizaci.
V určitých fázích insolvenčního řízení může nastat situace, kdy je ze zákona povinná
přeměna oddlužení na konkurz. První situací je neúspěšný návrh na povolení oddlužení, kdy
dlužník není schopen splnit zejména procesní požadavky návrhu na povolení oddlužení, či dojde
k zamítnutí návrhu dle § 395 odst. 1 či odst. 2 IZ. V takovém případě insolvenční soud vydá
rozhodnutí o odmítnutí či zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a prohlásí konkurz na majetek
dlužníka. Na přeměnu může též dojít ve fázi, kdy insolvenční soud oddlužení povolil, ale
neschválil, a to zejména z důvodu subjektivního nesplnění podmínek pro oddlužení u konkrétního
dlužníka. Třetí možností, kdy může dojít k přeměně, je při probíhajícím oddlužení, a to buď na
návrh samotného dlužníka v rámci dispoziční zásady (zejména pokud dlužník ztratí motivaci
k plnění oddlužení), nebo bez návrhu dlužníka v případě, že insolvenční soud v průběhu řízení
zjistí, že nemohou být i při veškeré snaze dlužníka splněny základní předpoklady pro povolení
oddlužení. Na přeměnu v konkurz může dojít i po skončení oddlužení, kdy insolvenční soud
posoudí, zda byly u dlužníka splněny předpoklady oddlužení a následně rozhodne buď o úplném
splnění oddlužení a osvobození dlužníka od zbývající části dluhů, nebo zruší schválené oddlužení
a přemění jej v konkurz.9 Při přeměně oddlužení na konkurz vydá insolvenční soud souhrnné
rozhodnutí, které obsahuje dva výroky – výrok o odmítnutí či zamítnutí návrhu na povolení
oddlužení/výrok o neschválení oddlužení/výrok o zrušení již schváleného oddlužení a dále výrok
o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka.
Dříve byly oddlužení a reorganizace považovány za samostatné způsoby řešení úpadku bez
vzájemného vztahu mezi sebou. Po přijetí novely IZ10, která zavedla možnost oddlužení i pro
podnikatele a zároveň zmírnila podmínky reorganizace, se začalo hovořit o vzájemném vztahu
oddlužení a reorganizace. Následně vyvstala otázka, zda je možné u dlužníka fyzické osoby –
podnikatele uvažovat při řešení úpadku o volbě mezi oddlužením a reorganizací. Vzájemný vztah
můžeme shledat zejména mezi oddlužením a předschválenou reorganizací, u které není nezbytné
naplnění podmínek pro povolení reorganizace stanovených v § 316 IZ. Teoretická možnost obou
způsobů řešení úpadku je nechtěným nežádoucím účinkem novely IZ z roku 2014 s tím, že je
nezbytné do budoucna vztah, respektive volbu mezi reorganizací a oddlužením upravit, a to
zejména ve vztahu dlužníka k věřitelům. Možným řešením by byla například dohoda mezi

9

Blíže ust. § 418 IZ
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dlužníkem a věřiteli o způsobu řešení úpadku dlužníka,11 či možnost podnikající fyzické osoby
zvolit jako způsob řešení úpadku reorganizaci namísto oddlužení.
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2. Pojem oddlužení
Oddlužením, jak už bylo výše řečeno, se rozumí jeden ze dvou sanačních způsobů řešení
úpadku dlužníka, který je podrobně upraven v IZ. Samotnou definici oddlužení ovšem v IZ
nenajdeme. Podstatou oddlužení, jako jednoho ze způsobů řešení úpadku, je osvobození dlužníka
od úhrady části dluhů v případě, že dlužník řádně uhradí zákonem stanovenou část pohledávek
uplatňovaných věřiteli.
Pojem oddlužení ovšem nemá v insolvenčním právu pouze výše uvedený význam. Pod
pojmem oddlužení v užším smyslu si též můžeme představit výsledek procesu řešení úpadku, tj.
osvobození dlužníka od zbývající části pohledávek v případě úspěšného průběhu insolvenčního
řízení. Oddlužení v užším smyslu ovšem nemusí nastat pouze u oddlužení, jakožto způsobu řešení
úpadku, ale též u druhého sanačního způsobu, u reorganizace.12 Tato diplomová práce se věnuje
oddlužení v širším smyslu, tedy oddlužení jakožto způsobu řešení úpadku dlužníka.
Dříve mohli svůj úpadek oddlužením řešit pouze dlužníci – nepodnikatelé. Postupně bylo
soudní praxí umožněno řešení úpadku oddlužením též fyzickým osobám – podnikatelům, a to
v případě, pokud neměli dluhy z podnikání, či byly tyto dluhy v minimální výši. Od roku 2014
mohou za níže uvedených podmínek řešit svůj úpadek oddlužením též fyzické osoby –
podnikatelé. Dle současné právní úpravy mohou oddlužením řešit svůj úpadek právnické osoby,
které nejsou dle zákona považovány za podnikatele a nemají dluhy z podnikání a dále fyzické
osoby, které nemají dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání ovšem nebrání řešení úpadku
oddlužením, pokud:
a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde;
b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení,
ve kterém insolvenční soud zrušil konkurz na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm.
c) nebo d);
c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.13
Co se týče souhlasu věřitele s řešením úpadku oddlužením, platí, že věřitel souhlasí, pokud
nejpozději s příhláškou pohledávky nesdělí insolvenčnímu soudu, že s řešením úpadku oddlužením
nesouhlasí a toto neodůvodní. Oddlužení fyzické osoby – podnikatele a problémům souvisejícím
bude věnována samostatná kapitola této diplomové práce.14
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2.1. Způsoby oddlužení
Oddlužení bude dlužníkovi schváleno, pokud bude zpeněžením dlužníkova majetku
uspokojeno minimálně 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů, případně pokud takovou hodnotu
dlužníkův majetek nemá, ale pravidelnými příjmy bude schopen uhradit minimálně 30 %
nezajištěných pohledávek v následujících pěti letech. Dlužník může ve výjimečných případech
uhradit méně než 30 % z výše určité pohledávky, a to pouze v případě dohody mezi dlužníkem a
věřitelem. Dohodu je nutné předložit insolvenčnímu soudu společně s návrhem na povolení
oddlužení. K úhradě části pohledávek v rámci probíhajícího oddlužení může dojít dvěma způsoby,
a to zpeněžením majetkové podstaty a dále plněním splátkového kalendáře. Na výslovnou žádost
dlužníka je možné provést oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty či její části.
Původní záměr zákonodárce byl takový, že úhrada pohledávek bude možná pouze jedním
z výše uvedených způsobů a výběr způsobu oddlužení bude zcela na vůli věřitelů. Tento záměr
byl reflektován v IZ, který do 1. 7. 2017, tedy do doby než nabyla účinnosti novela IZ, připouštěl
pouze jeden ze způsobů oddlužení, nikoliv jejich kombinaci. Věřitelé si tedy mohli zvolit, zda
budou preferovat rychlejší způsob a dřívější uspojení svých pohledávek, tj. zpeněžení majetkové
podstaty dlužníka, či naopak bude oddlužení probíhat po dobu pěti let plněním splátkového
kalendáře. Praxí se ovšem ukázalo, že i když mají věřitelé podrobné informace o majetkové
podstatě dlužníka a jeho očekávaných příjmech, údaje o rozsahu majetkové podstaty a stabilitě
příjmů dlužníka v následujícím období jsou relativní a volba věřitelů byla ve většině případů
založena buď na skutečnosti, že dlužník nemá žádný nebo pouze malý majetek a má dostačující
příjmy do budoucna, nebo naopak má majetek v odpovídající hodnotě a nemá pro futuro
postačující příjmy pro splnění předpokladů pro povolení oddlužení. 15 Skutečná volba závisela na
tom, kterým ze způsobů oddlužení budou splněny zákonné předpoklady pro povolení oddlužení.
Vzhledem k tomu, že IZ kombinaci obou způsobů nevylučoval ani nezakazoval, začaly
insolvenční soudy postupně povolovat kombinaci obou způsobů oddlužení s odůvodněním, že
kombinací obou způsobů oddlužení je v určitých případech lépe naplněn účel oddlužení, zejména
pokud kombinaci obou způsobů dlužník sám navrhne či s touto souhlasí.

16

Kombinace obou

způsobů byla v návaznosti na zavedenou soudní praxi do IZ zavedena, konkrétně do § 398, který
stanoví, že oddlužení je možné provést na výslovnou žádost dlužníka plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
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Dlužník nemá žádnou zákonem stanovenou povinnost navrhnout jeden ze způsobů
oddlužení ani uvést, který z možných způsobů pokládá za nejvhodnější k dosažení účelu oddlužení.
Zároveň mu toto ale nebrání způsob oddlužení navrhnout, není ovšem postaveno najisto, že právě
tímto způsobem bude oddlužení probíhat a návrh dlužníka je považován spíše za doporučení. O
způsobu oddlužení rozhodují věřitelé, případně, pokud se věřitelé nedohodnou, insolvenční soud.
Dlužníkovi zákon ukládá povinnost uvést přesné a pravdivé informace, aby mohli věřitelé o
způsobu oddlužení rozhodnout.
2.1.1.Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je jedním ze způsobů oddlužení stanoveným
v IZ. Při tomto způsobu oddlužení jsou věřitelé uspokojeni poměrně a jednorázově z výtěžku
zpeněžení majetkové podstaty dlužníka stejně jako při konkurzu.
Zákon ukládá, že na zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení se přiměřeně užijí
ustanovení IZ týkající se konkurzu.17 Největší rozdíl mezi zpeněžením majetkové podstaty u
konkurzu a při oddlužení nalezneme v rozsahu majetkové podstaty. Do majetkové podstaty
dlužníka při oddlužení náleží pouze majetek, který měl dlužník v okamžiku, kdy nastaly účinky
rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. „Majetek, který dlužník nabude až poté,
včetně příjmů, na něž mu vznikl nárok až po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty,
tomuto oddlužení nepodléhá. Na postihu budoucích příjmů dlužníka (výhradně na něm) je
postaveno oddlužení v jeho druhé možné formě, totiž plněním splátkového kalendáře (…)“.18
K tomuto majetku má dlužník dispoziční právo a je oprávněn s ním naložit, jak uzná za vhodné.
Majetek ve vlastnictví dlužníka, který dlužník záměrně zamlčel a který je objeven insolvenčním
správcem po rozhodnutí soudu o schválení oddlužení, ovšem do majetkové podstaty spadá.
Majetek dlužníka náležící do majetkové podstaty je specifikován v soupisu majetkové podstaty a
zároveň ve výroku insolvenčního soudu o schválení oddlužení.
Zpeněžování majetkové podstaty dlužníka provádí insolvenční správce, který má
k majetkové podstatě plné dispoziční právo. Povinností insolvenčního správce je dosáhnout co
nejefektivnějšího zpeněžení, tedy získat zpeněžením co nejvyšší výtežek a zároveň tento získat co
nejrychleji. Insolvenční správce by se ovšem při zpeněžování majetkové podstaty měl zaměřit
spíše na získání co nejvyššího výtěžku, aby byl výtěžek dostačující na uspokojení zákonem
stanovené části pohledávek věřitelů. Zpeněžení majetkové podstaty může, stejně jako konkurz,
probíhat několika způsoby, a to: zpeněžením v nedobrovolné veřejné dražbě, prodejem movitých
17
18
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 3 VSPH 1712/2014-B-18

10

a nemovitých věcí dle OSŘ (výkonem rozhodnutí či exekucí) či prodejem mimo dražbu. Způsob
zpeněžení volí insolvenční správce dle svého uvážení, přičemž se zvoleným způsobem zpeněžení
musí souhlasit věřitelský výbor. Insolvenční správce je dále povinen uplatňovat a vymáhat
dlužníkovy pohledávky, které jsou zahrnuty do majetkové podstaty.
Jakmile výtěžek zpeněžení dosáhne zákonem stanovené míry uspokojení pohledávek
věřitelů, je insolvenční správce oprávněn přikročit k závěrečnému rozvrhu. Pokud by výtěžek
stanovenou míru přesáhl, vyplatí se zbývající část výtěžku dlužníkovi.
Nezajištění věřitelé19 jsou uspokojováni poměrně dle rozvrhového usnesení – míra
uspokojení věřitelů je nezávislá na vůli dlužníka. Insolvenční správce vyplácí nezajištěným
věřitelům částky, které odpovídají míře uspokojení jim garantované. Výplatou této částky účast
věřitele v insolvenčním řízení končí.
V případě zajištěných věřitelů je postup uspokojení jejich pohledávky odlišný. Majetek, u
něhož bylo uplatněno právo ze zajištění, je zapsán do soupisu majetkové podstaty. Poté, co je na
přezkumném jednání zjištěno, že pohledávka je skutečně zajištěná, začne insolvenční správce se
zpeněžováním tohoto majetku. Výtěžek získaný zpeněžením po odečtení nákladů vydá
insolvenční správce věřiteli. V případě, že by výtěžek z majetku nebyl na uspokojení pohledávky
věřitele dostačující, neuspokojená část pohledávky se uspokojuje v rozvrhu společně
s pohledávkami nezajištěných věřitelů dle výše uvedeného postupu.
2.1.2.Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Oddlužení plněním splátkového kalendáře je druhým a častějším způsobem oddlužení. Při
oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen ze svých příjmů splácet po dobu pěti
let stanovenou část pohledávek nezajištěných věřitelů, přičemž platí, že za tuto dobu musí být
uspokojena část pohledávek věřitelů stanovená v usnesení o schválení oddlužení.
Výhodou tohoto způsobu oddlužení je, že dlužníkovi je ponechán majetek v plné výši, ke
kterému má dlužník plné dispoziční právo, s výjimkou majetku, jenž slouží k zajištění pohledávek
věřitelů. Zajištění věřitelé jsou uspokojeni jen z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku, přičemž
při zpeněžení se postupuje obdobně jako při zpeněžení zajištěného majetku při konkurzu.
Měsíčními splátkami jsou tedy uspokojovány pouze pohledávky nezajištěných věřitelů – „Tuto
částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle
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poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení
oddlužení.“20.
Příjmem dlužníka fyzické osoby – nepodnikatele, ze kterého jsou prováděny srážky, je
zejména mzda či jiný obdobný příjem (invalidní či starobní důchod, peněžitá pomoc v mateřství,
nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti). Splátky nebudou ovšem postihovat pouze mzdu
či jiný obdobný příjem dlužníka, ale budou prováděny i z mimořádných příjmů dlužníka. Co patří
mezi jiné mimořádné příjmy dlužníka, není striktně vymezeno. Obecně můžeme říci, že se jedná
o příjmy, které „nejsou obvyklé či pravidelné, ale výjimečné, krátkodobé, ojedinělé či nahodilé;
tzn. jedná se v podstatě o příležitostný přivýdělek“.21 Za mimořádný příjem dlužníka nemůže být
považován majetek, který nepatří do majetkové podstaty dlužníka v souladu s § 207 a § 208 IZ a
dále majetek, který dlužník získá z příjmů, které nepodléhají oddlužení po schválení oddlužení.
Dále za mimořádný příjem nepovažujeme například zápůjčky či úvěry. Mezi tyto jiné mimořádné
příjmy dlužníka zatížené splátkami naopak řadíme například daňový bonus, výsluhový příspěvek,
odstupné, příjmy z krátkodobých brigád, příjmy z autorských a průmyslových práv, příjmy z výher
a soutěží, odměny za darování tkání apod.22 Speciálním případem jsou vyplacené srážky, které
byly dlužníkovým plátcem mzdy sraženy a deponovány do doby před schválením oddlužení. Před
novelou, která nabyla účinnosti 1. 1. 2014, byly tyto judikaturou považovány za mimořádný příjem
dlužníka a mělo s nimi být naloženo stejně jako s ostatními mimořádnými příjmy. V současné
době IZ stanoví, že k těmto příjmům má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení
dispoziční oprávnění dlužník.23 Ohledně jiných mimořádných příjmů má dlužník vůči
insolvenčnímu správci informační povinnost, kterou mu ukládá přímo IZ. Dlužník nesmí žádné
své příjmy zatajovat a je povinen vždy dvakrát ročně předložit insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci a dále věřitelskému výboru přehled příjmů za uplynulých šest měsíců,
pokud není insolvenčním soudem určena doba jiná. Současně má dlužník povinnost vydat
insolvenčnímu správci hodnoty, které získal darem, dědictvím, z neúčinného právního jednání a
dále majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ačkoli tento uvést měl. Insolvenční
správce majetek uvedený v předchozí větě zpeněží a výtěžek bude, stejně jako jiné mimořádné
příjmy, použit jako mimořádná splátka nad rámec splátek stanovených splátkovým kalendářem.
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Vymezení příjmů u fyzické osoby – podnikatele je složitější než u fyzické osoby – nepodnikatele
a těmto se budu věnovat v samostatné kapitole této diplomové práce.24
Rozsah měsíčních splátek je stanoven v § 398 odst. 3 IZ tak, že dlužník je povinen splácet
částku ve stejném rozsahu, v jakém můžou být z příjmů dlužníka uspokojeny přednostní
pohledávky při výkonu rozhodnutí či exekuci. Srážky se provádějí z čisté mzdy, od které se odečte
nezabavitelná částka, tj. částka, která musí dlužníkovi zůstat a nesmí být sražena 25. Po odečtení se
zbývající částka rozdělí na třetiny s tím, že pro přednostní pohledávky se srážejí dvě třetiny. 26 Ve
výjimečném případě může insolvenční soud stanovit splátky v jiné výši, než jsou stanoveny
zákonem.27
Dlužník není do oddlužení plněním splátkového kalendáře aktivně zapojen. Měsíční splátky
jsou sraženy plátcem mzdy dlužníka a tyto následně insolvenční správce rozdělí věřitelům dle
rozvrhu, který je součástí usnesení o schválení oddlužení. Dlužník je po dobu oddlužení povinen
vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a činit vše pro to, aby o ni nepřišel. V případě, že se
dlužník stane nezaměstnaným, je v souladu s IZ povinen usilovat o získání příjmu a nesmí odmítat
možnost si příjem obstarat.
Oddlužení plněním splátkového kalendáře probíhá po dobu pěti let. Dříve může být
oddlužení ukončeno pouze v případě, že dojde k úhradě 100 % výše pohledávek nezajištěných
věřitelů či při nesplnění podmínek stanovených pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. Po
uplynutí pěti let, případně po úhradě 100 % výše pohledávek nezajištěných věřitelů, rozhodne
insolvenční soud o splnění oddlužení.
Následující příklad se týká srážek ze mzdy dlužníka: dlužník D. B. podal v září 2013 ke
Krajskému soudu v Praze (sp. zn. KSPH 35 INS 26328/2013) insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení. Dlužníkovi bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře,
v němž bylo stanoveno, že plátci mzdy jsou povinni zasílat celou mzdu dlužníka insolvenčnímu
správci, který následně zasílal dlužníkovi nezabavitelnou část mzdy. V únoru 2019 podal
insolvenční správce zprávu o splnění oddlužení, ve které uvedl, že předpokládaná míra uspokojení
věřitelů při schválení oddlužení byla 57 %, dlužník byl ovšem v dlouhodobé pracovní neschopnosti
a následně mu byl přiznán invalidní důchod, což vedlo k nižšímu uspokojení věřitelů ve výši 46
%.
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2.1.3.Zvláštní případy při oddlužení plněním splátkového kalendáře

V této části bych ráda poukázala na určitá specifika, která mohou nastat v případě oddlužení
plněním splátkového kalendáře, a to především na stanovení splátek v jiné než zákonné výši, a
dále na plnění splátkového kalendáře při oddlužení třetí osobou.
První zvláštností při oddlužení plněním splátkového kalendáře je plnění splátek v jiné než
zákonem stanovené výši. Dlužník je oprávněn požádat v návrhu na povolení oddlužení či ve
výjimečných případech později při jednání s insolvenčním správcem o stanovení jiné než zákonem
stanovené výše splátek. Insolvenční soud může, po zvážení všech okolností, stanovit jinou výši
splátek, a to za předpokladu, že hodnota plnění, ze kterého budou uspokojováni nezajištění
věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50% hodnoty jejich pohledávek, případně stejná nebo vyšší
než hodnota, na které se dlužník s věřiteli dohodl.28 Dlužník je povinen v návrhu stanovit
navrhovanou výši splátek, případně způsob jejího určení, insolvenční soud ale není dlužníkovým
návrhem výše splátek vázán.
Dlužník může požádat o změnu výše splátek i v průběhu schváleného oddlužení. Tento
způsob IZ nepředpokládá, ale ani nevylučuje. Judikatura vrchních soudů ovšem dospěla k názoru,
že tento způsob je možný, v některých případech i nezbytný.29 Výše splátek může být i bez návrhu
dlužníka insolvenčním soudem změněna v případě, pokud dojde k podstatné změně okolností,
které jsou rozhodné pro výši i trvání měsíčních splátek,30 bude se jednat zejména o změnu výše
vyživovacích povinností dlužníka, změnu výše příjmu dlužníka, změnu zdravotního stavu či
změnu nezbytných výdajů. Měsíční splátky mohou být v takovém případě změněny kdykoliv
během doby, po kterou trvají účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Při rozhodování o změně, snížení, výše měsíčních splátek posuzuje insolvenční soud několik
kritérií: zda bude dlužníkem uhrazena zákonem stanovená míra uspokojení nezajištěných věřitelů
či míra uspokojení dohodnutá mezi věřiteli a dlužníkem; důvody, které vedly k úpadku dlužníka a
poctivý záměr dlužníka; celkovou výši dlužníkových závazků, současnou a očekávanou výši
dlužníkových příjmů; opatření, která dlužník činí k zachování svých příjmů a snížení svých
závazků; a dále doporučení věřitelů, kterými ale není insolvenční soud vázán.
Z výše uvedeného lze dovodit, že při žádosti o snížení splátek je nutné posoudit, zda jsou u
dlužníka objektivní skutečnosti, které mu znemožňují hradit splátky ve stanovené výši, zda
se dlužník do takové situace dostal vlastním přičiněním či nikoliv, a zda jde o podstatnou změnu
28

Ust. § 398 odst. 4 IZ
Blíže např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 1. 2014, č. j. 3 VSPH 1718/2013-B-58, usnesení Vrchního
soudu v Praze ze dne 8. 8. 2014, č. j. 1 VSPH 1554/2014-B-36
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Ust. § 407 odst. 3 IZ
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okolností. Při trvání oddlužení mohou nastat skutečnosti, které nebylo možné předpokládat při
podání návrhu na povolení oddlužení, resp. rozhodnutí o povolení oddlužení, a tyto mohou u
každého způsobit jiné následky. Je tedy žádoucí, aby měl dlužník možnost požádat o změnu výše
splátek i v průběhu trvajícího oddlužení, jak již bylo judikaturou vrchních soudů dovozeno.
Dále bych se ráda věnovala druhému zvláštnímu případu, tedy darovací smlouvě či smlouvě
o důchodu při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Jednou ze zákonných podmínek povolení
oddlužení plněním splátkového kalendáře je úhrada minimálně 30 % z výše pohledávek
nezajistěných věřitelů za dobu 5 let. Někteří dlužníci ovšem již při podání insolvenčního návrhu,
resp. insolvenčního návhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení nedosahují takových
příjmů, aby splnili tuto základní podmínku oddlužení. Dále může být nedostačující výše
dlužníkových příjmů zjištěna insolvenčním správcem při sepisování zprávy o oddlužení, kdy
insolvenční správce porovná výši dlužníkových závazků a příjmů. Insolvenční správce má
v okamžiku zpracování zprávy o oddlužení již k dispozici údaje o výši přihlášených pohledávek,
jež bývá zpravidla vyšší než souhrn závazků, které uvedl navrhovatel v insolvenčním návrhu.
V takovém případě by měl insolvenční správce informovat dlužníka o nutnosti navýšení příjmů za
účelem splnění oddlužení.
Za účelem navýšení příjmů uzavře dlužník s třetí osobou smlouvu o důchodu či darovací
smlouvu, jejichž předmětem je peněžité plnění – dar či pravidelné peněžní dávky - poskytnuté
dlužníkovi třetí osobou, zpravidla rodinnými příslušníky či přáteli, za účelem splnění oddlužení.
Příjmy plynoucí z darovací smlouvy či smlouvy o důchodu představují finanční pomoc dlužníkovi
a podléhají oddlužení v plné výši. Uzavření smlouvy mezi dlužníkem a třetí osobou po podání
návrhu na povolení oddlužení z důvodu, že dlužník vlastními příjmy nedosáhne na oddlužení, tedy
nesplní zákonné podmínky oddlužení, za účelem finanční dopomoci dlužníkovi, není soudní praxí
považováno za nepoctivý záměr dlužníka a nebrání schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře.31
Plnění třetích osob v oddlužení splátkovým kalendářem, na základě smlouvy o důchodu či
darovací smlouvy stále zůstává nedostatečně zákonem upravenou oblastí. IZ v § 392 odst. 3
stanoví, že smlouva o důchodu či darovací smlouva musí být připojena k insolvenčnímu návrhu
v písemné podobě s úředně ověřenými podpisy. IZ tedy umožňuje poskytnutí finančního plnění
dlužníkovi třetí osobou za účelem splnění oddlužení, avšak přesnější podmínky a pravidla
uzavírání smluv a užití plnění z nich vyplývající v rámci oddlužení nestanoví.
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Velmi častou praxí, převážně v době, kdy mohla za dlužníka sepsat insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení nekvalifikovaná osoba, bylo doporučení osoby sepisující
návrh, aby smlouvu o důchodu nebo darovací smlouvu uzavřel dlužník s třetí osobou pouze pro
forma, s takovýmto uzavíráním smluv se lze ovšem setkat i dnes. Smlouva je mezi stranami sice
uzavřena, ale třetí osoba ve skutečnosti žádné plnění neposkytuje a potřebnou částku si hradí
dlužník sám například z nezabavitelné částky, která dlužníkovi nemůže být sražena či z jiných
zatajených příjmů. Problémem ovšem je, že dlužník a třetí osoba nejsou dostatečně poučeni o
důsledcích uzavření takové smlouvy. Dlužníci si často neuvědomí, že po úhradě plnění ze smlouvy
z nezabavitelné částky, jim zbyde částka, která nebude dostačující na úhradu nezbytných životních
nákladů, případně, že zatajování příjmů je závážným porušením základní povinnosti dlužníka a
může vést ke zrušení schváleného oddlužení či v horším případě k následkům přesahujícím do
trestněprávní roviny.32 Osoby zavázané ze smlouvy o důchodu či darovací smlouvy si naopak
neuvědomují, že plnění ze smlouvy může být vymáháno soudní cestou a ukončení takové smlouvy
může být velmi problematické. 33
V případě neplnění darovací smlouvy či smlouvy o důchodu není insolvenční správce ani
insolvenční soud oprávněn vymáhat plnění třetí osoby za účelem splnění oddlužení. Za plnění
odpovídá dlužník a tento je také osobou s dispozičním oprávněním plnění vymáhat. Následkem
neplnění darovací smlouvy či smlouvy o důchodu je zpravidla pokles míry uspokojení pohledávek
nezajištěných věřitelů pod 30% a následné zrušení schváleného oddlužení v případě, že dlužník
nezajistí jiné navýšení svých příjmů.
Při rozhodování soudů o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře na základě
darovacích smluv či smluv o důchodu vyvstala otázka, zda je možné, aby bylo plnění třetí osoby
z titulu smlouvy jediným příjmem dlužníka na plnění oddlužení. Nejdříve insolvenční soudy
návrhy na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře pouze z příjmů třetí osoby zamítaly,
jelikož v těchto shledaly nepoctivý záměr dlužníka. Převážnou část příjmů na splnění oddlužení
by měl dlužník získat vlastním přičiněním, ostatně i základní povinností dlužníka při oddlužení
plněním splátkového kalendáře je vykonávat výdělečnou činnost, či o získání příjmů alespoň
usilovat.34 Především v důsledku různorodosti jednotlivých případů došlo v dosud nejednotné
rozhodovací praxi vrchních soudů k vývoji, který vedl k závěru, že ne vždy lze shledat nepoctivý
záměr dlužníka. I přesto, že zákon předpokládá aktivní účast dlužníka na plnění splátek
32
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v oddlužení, „nelze totiž vyloučit situace, kdy dlužník z objektivních důvodů nemůže plnit
převážnou část oddlužení z příjmů, získaných vlastní výdělečnou činností. Pokud za této situace si
dlužnice vlastní aktivitou zajistila možnost plnění splátek z daru od třetí osoby, neshledává
odvolací soud důvodu, proč by měl být pouze v té skutečnosti, (…) spatřován nepoctivý záměr ve
smyslu ustanovení § 395 odst. 1, písm. a) IZ, pro který by bylo nutno její návrh na povolení
oddlužení zamítnout.“35 Judikatura soudů dovodila, že nepoctivě se chová dlužník, který se
nesnaží navýšit své příjmy výdělečnou činností, ačkoliv neexistují žádné objektivní skutečnosti,
které by mu bránily, a spoléhá pouze na plnění získané od třetí osoby.
Závěrem lze konstatovat, že je nutné posoudit spatřování nepoctivého záměru dlužníka
v případě plnění splátek třetí osobou vždy v každém jednotlivém případě samostatně. Do úvahy
by též přicházela zákonná úprava smluv o důchodu či darovacích smluv především stran jejich
plnění a neplnění v oddlužení, ovšem je otázkou, zda by tato úprava nebyla nadbytečnou vzhledem
k úvahám o rozšíření oddlužení a zrušení minimální hranice uspokojení věřitelů, tedy o nulovém
oddlužení, které již bylo zohledněno ve vládním návrhu novely IZ, avšak jeho zavedení nakonec
schváleno nebylo. V takovém případě by již uzavírání darovacích smluv a smluv o důchodu nebylo
nutné.
Následující příklady se týkají nižších splátek a ukazují, kdy soud žádosti dlužníkům vyhověl,
případně z jakých důvodů.
Insolvenční řízení bylo zahájeno u Městského soudu v Praze v březnu 2015 (sp. zn. MSPH
78 INS 6765/2015). Manželům bylo povoleno oddlužení na základě insolvenčního návrhu
spojeného s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém navrhovali též stanovení nižších splátek.
Insolvenční správce následně dlužníkům sdělil, že nesplňují předpoklady oddlužení a dlužníci
uzavřeli s třetí osobou smlouvu o důchodu. Insolvenční soud rozhodl o schválení oddlužení
plněním splátkového kalendáře, avšak návrh na stanovení nižších splátek zamítl z důvodu, že
dlužníci navrhli nižší splátky v takové výši, které ani předpokládané splátky z příjmů dlužníků
nedosahují.
Insolvenční řízení bylo zahájeno v roce 2017 u Městského soudu v Praze (sp. zn. MSPH 60
INS 11518/2017) na návrh dlužníka M. B., který v návrhu na povolení oddlužení rovněž požádal
o stanovení nižších splátek ve výši 6.500,- Kč. K tomuto uvedl, že má vysoké náklady na bydlení
a současně sdílí domácnost s těhotnou snoubenkou. Insolvenční soud schválil oddlužení plněním
splátkového kalendáře s tím, že stanovil měsíční splátky ve výši 8.100,- Kč. Soud přihlédl
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k uvedeným okolnostem a dále zjistil, že dlužníkův měsíční příjem je o 3.000,- Kč vyšší než uvedl
dlužník v návrhu, a z těchto důvodů rozhodl o jiné výši splátek, než navrhoval dlužník. U dlužníka
M. B. je nyní předpokládaná výše uspokojení pohledávek věřitelů 100 %.
Následující insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu spojeného
s návrhem na povolení oddlužení v roce 2017 u Krajského soudu v Praze (sp. zn. KSPH 60 INS
14704/2017). Návrh podali manželé M. D. a A. D. Dlužníci při jednání s insolvenčním správcem
požádali o stanovení nižších splátek ve výši 15.500,- Kč. Jako důvod pro stanovení nižších splátek
dlužníci uvedli, že dlužnice A. D. musí denně dojíždět do práce, mají dvě děti, které vozí do školy
v Praze (ačkoliv bydlí mimo Prahu), jelikož změna by zapříčinila zhoršení studijních výsledků dětí
ve škole, a dále děti se aktivně věnují hraní hokeje, což je nákladný koníček. Manželé v návrhu
dále uvedli, že nechtějí, aby děti platily za jejich chyby. Insolvenční soud dlužníkům schválil
oddlužení plněním splátkového kalendáře a současně uvedl, že existují vážné důvody pro snížení
splátek a stanovil dlužníkům povinnost hradit splátky ve výši 15.500,- Kč. Oddlužení manželů
stále trvá, přičemž tito řádně plní své povinnosti.
Tento příklad se týká příjmů ze smlouvy o důchodu a stanovení povinnosti třetí osobě
poskytující plnění. Řízení bylo zahájeno v květnu 2017 u Městského soudu v Praze (sp. zn. MSPH
99 INS 10883/2017). Dlužník T. G. uzavřel s třetí osobou smlouvu o důchodu na částku 3.000,Kč měsíčně. Insolvenční soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž
stanovil, že první splátka bude uhrazena ze mzdy dlužníka a dále z plnění ze smlouvy o důchodu.
V rozhodnutí současně stanovil, že třetí osoba poskytující plnění ze smlouvy o důchodu má toto
hradit přímo insolvenčnímu správci, nikoliv dlužníkovi.
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3. Průběh insolvenčního řízení do rozhodnutí o povolení oddlužení
Insolvenční řízení směřující k řešení úpadku dlužníka můžeme rozdělit na dvě fáze, a to
insolvenční řízení směřující k zjištění úpadku dlužníka a následné určení způsobu řešení úpadku.
V případě zájmu dlužníka o řešení úpadku oddlužením bychom mohli insolvenční řízení rozdělit
spíše na řízení do rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení a řízení směřující ke
schválení oddlužení a samotnému plnění oddlužení. Z tohoto důvodu jsem průběh celého
insolvenčního řízení, včetně samotné realizace oddlužení rozdělila do dvou samostatných kapitol.
3.1. Zahájení insolvenčního řízení
Prvním předpokladem pro řešení nepříznivé finanční situace dlužníka oddlužením či jiným
způsobem řešení úpadku je zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční řízení lze zahájit pouze na
návrh věřitele či dlužníka. Zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh došel věcně příslušnému
soudu.36 Samotné účinky zahájení insolvenčního řízení vznikají až okamžikem zveřejnění
vyhlášky insolvenčního soudu o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku.
Vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení je soud povinen, v případě návrhu podaného
dlužníkem, zveřejnit dle § 101 odst. 1 IZ nejpozději 2 hodiny poté, kdy mu byl insolvenční návrh
doručen. U návrhu podaného věřitelem insolvenční soud nejdříve návrh předběžně posoudí.
V případě, že neshledá žádné důvodné pochybnosti o důvodnosti návrhu podaného věřitelem, učiní
o tomto záznam do spisu a vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení zveřejní nejpozději do 2 hodin
od učinění záznamu. V opačném případě rozhodne, že návrh ani jiné související dokumenty
nebudou v insolvenčním rejstříku zveřejněny. Pokud byl návrh doručen soudu či byl učiněn
záznam do spisu 2 hodiny před koncem úředních hodin nebo ve dnech pracovního klidu, je soud
povinen vyhlášku zveřejnit nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího
pracovního dne. Vyhláška o zahájení se doručuje účastníkům insolvenčního řízení. Věřitelé
dlužníka i ti, které dlužník uvedl v seznamu závazků, jejž je povinen v souladu s § 104 odst. 1
písm. b) IZ připojit k insolvenčnímu návrhu, nejsou v době podání insolvenčního návrhu účastníky
řízení a jsou o zahájení vyrozuměni zveřejněním vyhlášky v insolvenčním rejstříku, nikoliv
písemně doručením vyhlášky. 37

36

Věcně příslušným soudem je v souladu s ust. § 7a IZ krajský soud. Místně příslušným soudem je soud, v jehož
obvodu je obecný soud dlužníka (viz ust. § 7b IZ, ust. § 85 OSŘ), v případě insolvenčního návrhu proti fyzické osobě,
nepodnikateli i podnikateli, je vždy místně příslušný obecný soud dle ust. § 85 odst. 1 OSŘ (blíže unesení Vrchního
soudu v Praze ze dne 19. 5. 2010, č. j. 1 VSPH 381/2010-A-11).
37
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSČR 4/2008
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3.2. Insolvenční návrh
Insolvenční návrh je jediným způsobem zahájení insolvenčního řízení. Vyjma obecných
náležitostí podání,38 musí insolvenční návrh v souladu s § 103 IZ obsahovat označení navrhovatele
a dlužníka, rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo hrozící úpadek dlužníka,
skutečnosti osvědčující oprávnění podat návrh a dále musí být z návrhu zřejmé, čeho se
navrhovatel domáhá. V případě návrhu podaného věřitelem je třeba uvést důkazy, kterých se
v návrhu dovolává. Navrhovatel je povinen přiložit zákonem stanovené přílohy, tyto však nejsou
součástí samotného návrhu. Nejvyšší soud ČR judikoval, že „povinnost vylíčit v insolvenčním
návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není
splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který
připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu.“39
Soudní praxe dovozuje, že k prokázání a uvedení skutečností osvědčujících dlužníkův
úpadek či hrozící úpadek nestačí v insolvenčním návrhu uvést pouze obecné formulace jako
například „dlužník je v úpadku“, či „dlužník není schopen plnit své závazky“, pouhé konstatování
těchto skutečností není uvedení okolností, které osvědčují dlužníkův úpadek či hrozící úpadek ve
smyslu ustanovení § 103 IZ. 40 V insolvenčním návrhu je nezbytné konkrétně uvést věřitele
dlužníka, ale i údaje o výši a splatnosti pohledávek věřitelů. Zákonné náležitosti nesplňuje ani
insolvenční návrh, ve kterém jsou uvedeny konkrétní údaje o věřitelích, ale informace o výši a
splatnosti pohledávek jsou nahrazeny obecným tvrzením.41
Insolvenční návrh je možné podat buď v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem
navrhovatele, nebo v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, případně
prostřednictvím datové schránky. Návrh se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis
zůstal insolvenčnímu soudu, a každý, komu se návrh doručuje, obdržel též jeden stejnopis.
Věřitelský insolvenční návrh se doručuje dlužníkovi, je tedy třeba jej předložit ve dvou
stejnopisech. Insolvenční návrh dlužníka se nedoručuje, postačí pouze jedno vyhotovení návrhu.
3.2.1.Insolvenční návrh podaný věřitelem

V případě podání insolvenčního návrhu věřitelem IZ zakotvuje v § 105 odst. 1 povinnost
věřitele doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku, tedy je aktivně legitimován k podání
návrhu. V opačném případě insolvenční soud návrh zamítne. Současně je třeba osvědčit, že proti

38

Blíže ust. § 42 odst. 4 OSŘ
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 29 NSCR 7/2008
40
Blíže např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 1. 2011, č. j. 3 VSPH 638/2010-B-17
41
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2011
39
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dlužníkovi má splatnou pohledávku alespoň ještě jedna osoba rozdílná od věřitele.42 Insolvenční
návrh může tedy podat věřitel, který má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a současně má za
prokázané, že vůči dlužníkovi má pohledávku alespoň jedna další osoba. Nad rámec obecných
náležitostí insolvenčního návrhu musí věřitel k insolvenčnímu návrhu přiložit přihlášku své
pohledávky vůči dlužníkovi. Tuto povinnost má i věřitel, jehož nárok vůči dlužníkovi se
přihláškou pohledávky v insolvenčním řízení neuplatňuje, například se může jednat o insolvenční
návrh podaný zaměstnancem dlužníka, který nárokuje neproplacenou mzdu.
Jak již bylo výše uvedeno,43 věřitelský návrh soud před zveřejněním v insolvenčním rejstříku
nejdříve přezkoumá. Institut předběžného posouzení insolvenčního návrhu byl do insolvenčního
zákona zaveden novelou účinnou od 1. 7. 2017. Cílem předběžného posouzení je zabránit tzv.
„šikanózním“ návrhům, jejichž účelem je pouze poškodit dlužníka.
Novela účinná od 1. 7. 2017 dále zavedla povinnost věřitelů uhradit zálohu na náklady
insolvenčního řízení. Jedná se o obligatorní zálohu a věřitel je povinen ji uhradit automaticky bez
výzvy soudu. Výše zálohy je stanovena v § 108 odst. 1 IZ a odvíjí se od toho, proti komu byl návrh
podán – pokud se jedná o právnickou osobu podnikatele, je výše zálohy 50.000,- Kč. Pokud se
jedná o právnickou osobu, která není podnikatelem či o fyzickou osobu, je výše zálohy 10.000,Kč. Neuhrazení zálohy je důvodem k odmítnutí návrhu z důvodu zjevné bezdůvodnosti.44
V rámci omezování podávání neodůvodněných návrhů, které mají za cíl poškodit dlužníka,
byla novelou IZ zvýšena pokuta za podání bezdůvodného návrhu věřitelem až do výše 500.000,Kč. Výše pokuty má věřitele odradit od podávání takovýchto návrhů. Při stanovení výše pokuty
insolvenční soud přihlíží ke všem okolnostem dané věci. Ustanovení § 128a odst. 3 IZ obsahuje
demonstrativní výčet těchto okolností, a to například okolnosti podání insolvenčního návrhu,
následky jeho podání a jejich závažnost, jednání insolvenčního navrhovatele po podání návrhu a
další.
V případě, že insolvenční soud návrh věřitele odmítne jako zjevně bezdůvodný, je věřitel
oprávněn podat nový insolvenční návrh proti stejnému dlužníkovi nejdříve po uplynutí 6 měsíců
od právní moci rozhodnutí, jímž byl návrh odmítnut. Toto omezení ovšem neplatí v případě, že
byl insolvenční návrh odmítnut z důvodu nesložení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle §
108 odst. 1 IZ.45

42

Za další osobu se nepovažuje ten, na koho byla převedena některá z pohledávek či její část insolvenčního
navrhovatele proti dlužníkovi v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu či v době zahájení řízení.
43
Blíže kapitola 3.1 Zahájení insolvenčního řízení
44
Záloha musí být uhrazena tak, aby nejpozději v době podání návrhu byla připsána na bankovní účet soudu, případně
složena v hotovosti na pokladně. Platební údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách insolvenčních soudů.
45
Blíže ust. § 128a odst. 4 IZ
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3.2.2.Insolvenční návrh podaný dlužníkem

Dlužník, který má zájem řešit svůj úpadek v rámci insolvenčního řízení, musí podat sám na
sebe insolvenční návrh, jímž zahájí insolvenční řízení. Právní úprava na rozdíl od věřitele
poskytuje dlužníkovi právo podat insolvenční návrh i v případě hrozícího úpadku. Insolvenční
zákon též zakotvuje v určitých případech povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo
fyzickou osobou podnikatelem, podat na sebe insolvenční návrh, a to neprodleně poté, co se
dozvěděl, či se dozvědět měl o svém úpadku či hrozícím úpadku.46 V souvislosti s povinností
dlužníka podat insolvenční návrh lze stran nepodání insolvenčního návrhu včas uvažovat o
nepoctivém jednání dlužníka, zejména pokud je navrhováno řešení úpadku sanačními způsoby.
V takovém případě osoba, která povinnost porušila, odpovídá věřiteli či třetí osobě za škodu či
jinou újmu, jež v souvislosti s nepodáním návrhu vznikla.47 V případě, že dlužník hodlá řešit svůj
úpadek formou oddlužení, je povinen zároveň s insolvenčním návrhem podat návrh na povolení
oddlužení.48
Obdobně jako věřitel, i dlužník je povinen ve svém návrhu mimo jiné uvést skutečnosti,
které osvědčují jeho úpadek – „soudní praxe dovodila, že - vzhledem k závažnosti dopadů, jež může
i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob - je nutno i v případě
insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení
rozhodující skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (…).“49. Insolvenční
zákon v § 104 odst. 1 ukládá dlužníkovi povinnost přiložit k insolvenčnímu návrhu následující:
seznam majetku včetně pohledávek s uvedením dlužníků, seznam závazků s uvedením věřitelů,
seznam zaměstnanců a listiny dokládající úpadek nebo hrozící úpadek. Seznamy musí být správné
a úplné a tuto skutečnost dlužník v listinách výslovně uvede a potvrdí svým podpisem. Insolvenční
soud je oprávněn uložit dlužníkovi, aby předložil výše uvedené listiny i tehdy, pokud dlužník není
insolvenčním navrhovatelem.50 Nepředložení příloh k návrhu, případně předložení listin
nesplňujících zákonné náležitosti a neprovedení nápravy ani na výzvu soudu má pro dlužníka
negativní následek zejména stran odmítnutí insolvenčního návrhu. Neuvedením určitých závazků
nebo majetku může v určitém případě dojít i ke spáchání trestného činu poškozování věřitele dle
§ 222 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník či zvýhodnění věřitele dle § 223 zák. č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník.

46

Ust. § 98 odst. 1 IZ
Ust. § 99 IZ
48
Blíže kapitola 3.4 Návrh na povolení oddlužení
49
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 7. 2010, č. j. 3 VSPH 131/2010-A-9
50
V případě, že má insolvenční navrhovatel vůči dlužníkovi vykonatelnou pohledávku, uloží insolvenční soud
povinnost předložení seznamů dlužníkovi vždy (ust. § 128 odst. 3 IZ).
47
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Dlužník není při podání opakovaného insolvenčního návrhu omezen. Předchozí návrh, na
jehož základě nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebrání podání návrhu nového. Dlužník není
povinen tuto skutečnosti při podání nového návrhu uvádět.
3.3. Rozhodnutí ve věci insolvenčního návrhu
V návaznosti na zahájení insolvenčního řízení je insolvenční soud povinen o podaném
návrhu rozhodnout. Aby mohlo být v řízení i nadále pokračováno, je třeba, aby byl insolvenční
návrh bezvadný, což je vyžadováno u insolvenčního návrhu dlužníka i věřitele. V případě, že by
došlo k podání návrhu dlužníkem i věřitelem zároveň, je možné, aby byl první (dříve) podaný
vadný návrh zhojen tím, že je zároveň podán druhý bezvadný návrh, na jehož základě je možné
rozhodnout ve věci samé.51
Po podání insolvenčního návrhu může rovněž nastat situace, kdy se k insolvenčnímu návrhu
nepřihlíží. K insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží, pokud:
-

byl insolvenční návrh podán v listinné podobě a podpis insolvenčního navrhovatele není
úředně ověřen,

-

nebyl podán ve stanoveném formátu či stanoveným způsobem,

-

nebyl insolvenční návrh dle § 390 odst. 1 IZ sepsán a podán oprávněnou osobou. 52

V takovém případě se na insolvenční návrh hledí, jako kdyby nebyl podán, a insolvenční soud
usnesením o tomto vyrozumí insolvenčního navrhovatele. Proti usnesení nejsou přípustné opravné
prostředky.
V případě, že je podán insolvenční návrh, ke kterému nejsou připojeny přílohy, nebo tyto
nesplňují zákonné podmínky, insolvenční soud vyzve navrhovatele k nápravě ve lhůtě, kterou soud
určí, tato ovšem nesmí být delší než 7 dní. Pokud navrhovatel přílohy doplní či odstraní jejich
nedostatky, bude pokračováno v řízení. V opačném případě soud návrh odmítne.
Aby nedocházelo k průtahům v řízení a byla zajištěna rychlost řízení, stanovuje IZ soudu
lhůty pro rozhodnutí ve věci insolvenčního návrhu. V případě, že nedojde insolvenčním soudem
k odmítnutí návrhu,53 je povinen o insolvenčním návrhu rozhodnout bezodkladně, u návrhu
dlužníka dle § 132 IZ nejpozději do 15 dnů ode dne podání návrhu. Současně je insolvenční soud
povinen učinit úkony směřující k rozhodnutí ve věci nejpozději do 10 dnů od podání návrhu.

51

SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-617-3. S.
108
52
Ust. § 97 IZ
53
Blíže bod 3.3.1 Rozhodnutí vedoucí k zastavení řízení
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3.3.1.Rozhodnutí vedoucí k zastavení řízení

Insolvenční návrh, který je nesrozumitelný či neurčitý, anebo neobsahuje zákonem
stanovené náležitosti a není možné pro tyto nedostatky pokračovat v řízení, insolvenční soud
odmítne. V řízení nelze postupovat dle § 43 OSŘ, tj. podání doplnit či opravit. Dalším důvodem
odmítnutí návrhu je, jak již bylo výše uvedeno, nesjednání nápravy stran chybějících či vadných
příloh návrhu. Insolvenční soud je dále oprávněn odmítnout věřitelský insolvenční návrh pro
zjevnou bezdůvodnost,54 a to do 7 dnů od podání návrhu. Právo insolvenčního soudu odmítnout
návrh pro zjevnou bezdůvodnost bylo do IZ zakotveno jako ochrana dlužníků proti „šikanózním“
návrhům věřitelů. „Podle důvodové zprávy bylo účelem zavedení institutu odmítnutí insolvenčního
návrhu pro zjevnou bezdůvodnost poskytnout insolvenčnímu soudu nástroj k neprodlenému
ukončení řízení o (sice) formálně bezvadném insolvenčním návrhu věřitele, jenž (však) zjevně
nemůže mít šanci na úspěch.“55
K zastavení řízení insolvenčním soudem dojde dále v případě, že insolvenční navrhovatel
vezme svůj návrh zpět. Navrhovatel může svým návrhem disponovat bez omezení a je oprávněn
vzít návrh zpět až do doby vydání rozhodnutí o úpadku či právní moci jiného rozhodnutí o návrhu.
Věřitelé mohou, v případě zpětvzetí návrhu, podat nový návrh pro tutéž pohledávku nejdříve za 6
měsíců. Smyslem omezení je opět zabránit věřitelům v podávání návrhů, jejichž účelem je
poškodit dlužníka. Pokud dojde ke zpětvzetí návrhu pouze jedním z více navrhovatelů, insolvenční
soud řízení zastaví jen zčásti, ve vztahu k tomuto navrhovateli, a se zbylými navrhovateli řízení i
nadále pokračuje.
Dalším rozhodnutím vedoucím k zastavení řízení je zamítnutí insolvenčního návrhu. Nejsouli splněny podmínky stanovené zákonem pro vydání rozhodnutí o úpadku, insolvenční soud návrh
zamítne. Zamítnout je možné insolvenční návrh dlužníka i věřitele, avšak zamítnutí návrhu
dlužníka je spíše ojedinělé. Rozhodnutí o zamítnutí se doručuje dlužníkovi a insolvenčnímu
navrhovateli. Proti tomuto rozhodnutí je oprávněn podat odvolání pouze navrhovatel.
Insolvenční soud může o insolvenčním návrhu rozhodnout v podstatě třemi způsoby, a to
návrh buď odmítnout, zamítnout, či rozhodnout o úpadku dlužníka. K zastavení insolvenčního
řízení může dojít též na základě iniciativy insolvenčního navrhovatele za předpokladu, že vezme
svůj návrh zpět.

54

V ust. § 128a IZ je uveden demonstrativní výčet, kdy je možné návrh pokládat za zjevně bezdůvodný. Jedná se
především o případy, kdy navrhovatel dokládá oprávnění podat návrh pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí
o úpadku nepřihlíží; jde o návrh podaný opětovně a insolvenční navrhovatel nedoloží splnění povinností uložených
mu předchozím rozhodnutím; podáním návrhu navrhovatel zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor dlužníka;
záloha na náklady řízení nebyla včas a řádně zaplacena.
55
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 29 NSCR 116/2013
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3.3.2.Rozhodnutí o úpadku

V průběhu rozhodování o insolvenčním návrhu soud ze skutečností uvedených v návrhu či
přílohách, případně jiným dokazováním, zjišťuje, zda se dlužník nachází v úpadku či hrozícím
úpadku. Pokud je z osvědčení či provedeného dokazování postaveno najisto, že se dlužník nachází
v úpadku či hrozícím úpadku, vydá insolvenční soud rozhodnutí o úpadku. Bez zbytečného
odkladu rozhodne soud usnesením, které musí být řádně odůvodněno. Odůvodnění není nutné,
pokud bylo zároveň rozhodováno o povolení oddlužení za podmínky, že žádný z věřitelů
neuplatnil nesouhlasné stanovisko stran způsobu oddlužení a nevznikly pochybnosti o oprávnění
dlužníka podat návrh na povolení oddlužení. Mimo jiných povinných náležitostí 56 obsahuje
rozhodnutí o úpadku výzvu věřitelům, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve
lhůtě 2 měsíců od vydání rozhodnutí. Lhůta pro podání přihlášek věřitelů činí pouze 30 dnů,
jestliže bylo společně s rozhodnutím o úpadku vydáno rozhodnutí o povolení oddlužení. Podání
odvolání proti rozhodnutí o úpadku je možné v případě, že byl insolvenční návrh podán věřitelem
a k podání je aktivně legitimován pouze dlužník. Dlužník je oprávněn podat odvolání výhradně na
základě skutečností v napadeném usnesení uvedených.
Jestliže je s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, musí
rozhodnutí o úpadku obsahovat určité specifické náležitosti. Musí zde být uveden výrok, jímž soud
uloží insolvenčnímu správci povinnost podat do 30 dnů po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj.
do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí, zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a povinnost
předložit soupis majetkové podstaty. Dále rozhodnutí obsahuje výzvu přihlášeným věřitelům, kteří
mají zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu, aby svůj zájem insolvenčnímu soudu sdělili.
Nezajištění věřitelé jsou vyzváni, aby navrhli soudu konání schůze věřitelů, případně aby hlasovali
dle § 400 IZ, a to nejpozději 7 dní po zveřejnění zprávy pro oddlužení, současně nesmí chybět
poučení o následcích změškání dané lhůty.
Účinky rozhodnutí o úpadku jsou v IZ vymezeny v § 140 – § 140e a jsou děleny následovně:
a) Předběžná opatření a započtení
Usnesení o úpadku nemění účinky spojené s předběžným opatřením vydaným před
rozhodnutím o úpadku, nadále trvají i účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Vydáním
usnesení o úpadku přechází na insolvenčního správce právo nakládat s majetkovou podstatou
dlužníka v rozsahu, v jakém nebyl dlužník oprávněn s touto nakládat před vydáním usnesení.
Ustanovení § 140 odst. 2 IZ připouští možnost započtení vzájemných pohledávek věřitele a
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dlužníka za předpokladu, že zákonné podmínky započtení byly splněny před rozhodnutím o
způsobu řešení úpadku, pokud není IZ stanoveno jinak. Započtení je vhodné provést až po zjištění
pohledávky věřitele, tedy po přezkumu. Insolvenční soud je oprávněn udělit předběžným
opatřením souhlas k započtení vzájemných pohledávek i v případě, že zákon toto započtení
zakazuje. Současně je soud oprávněn předběžným opatřením vzájemné započtení zakázat, i přesto,
že je IZ povoleno.57
b) Přerušení řízení
Rozhodnutím o úpadku se přeruší již zahájená soudní či rozhodčí řízení vedená o
pohledávkách týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny
přihláškou, případně o pohledávkách, na které se pohlíží jako na přihlášené a dále o pohledávkách,
které se v insolvenčním řízení neuspokojují. V těchto řízeních není možné pokračovat po dobu,
kdy trvají účinky rozhodnutí o úpadku, po tuto dobu se též přerušují stanovené lhůty.
c) Zákaz vydání rozhodnutí
Dalším účinkem je zákaz vydávání rozhodnutí v jiných soudních či rozhodčích řízeních, na
něž se nevztahuje povinnost přerušení řízení dle § 140a IZ. Tento zákaz se bude vztahovat i na
řízení, která nejsou vedena o pohledávce týkající se majetkové podstaty, ale na jejichž základě by
tato pohledávka mohla vzniknout. Cílem zákazu vydávat rozhodnutí je zabránit vzniku
pohledávek, které by vzhledem ke lhůtám nemohly být v insolvenčním řízení uspokojeny.
Výjimku ze zákazu tvoří řízení, jejichž předmětem jsou například pohledávky věřitelů na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného
obohacení získaného trestným činem, pokud byl v trestním řízení zajištěn majetek dlužníka
náležející do majetkové podstaty. 58
d) Nově zahájená řízení
Insolvenční zákon prostřednictvím ustanovení § 140c IZ zakazuje věřitelům v době, ve které
trvají účinky rozhodnutí o úpadku, uplatňovat své pohledávky žalobou či návrhem na zahájení
rozhodčího řízení. Omezení se nedotýká incidenčních sporů či řízení o pohledávkách, které se
v insolvenčním řízení neuspokojují, tyto tedy mohou být zahájeny i v době trvání účinků
rozhodnutí o úpadku. V případě, že věřitel navzdory zákazu žalobu či návrh na zahájení
rozhodčího řízení podá, řízení bude dle § 141a IZ zastaveno.
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e) Jiná řízení
Vydání rozhodnutí o úpadku nemá žádné účinky na průběh či zahájení jiných řízení než
soudních a rozhodčích s výjimkou, že nelze v těchto rozhodnout o náhradě škody nebo jiné újmy
po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku. Účastníkem těchto řízení je stále dlužník,
pokud není stanoveno jinak. Odstavec 2 ustanovení § 140d uvádí demonstrativní výčet takovýchto
řízení.
f) Výkon rozhodnutí a exekuce
Posledním účinkem rozhodnutí o úpadku dlužníka, který je uveden v IZ, je zákaz zahájení
či nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce, jež by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, či
jiný majetek náležející do majetkové podstaty. Výjimku představuje nařízení/zahájení exekuce
nebo výkonu rozhodnutí pro pohledávky za majetkovou podstatou či pohledávky na roveň jim
postavené, s jejichž vymáháním souhlasil insolvenční soud.
Jakmile rozhodnutí o úpadku nabyde právní moci, dojde soudem či jiným příslušným
orgánem u řízení, která byla zahájena v rozporu s omezeními dle § 109 odst. 1 písm. a) IZ nebo
podle § 140c IZ k zastavení. 59
3.4. Návrh na povolení oddlužení
Zákon v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením předpokládá zájem a motivaci dlužníka,
a proto dlužník, který chce řešit svůj úpadek oddlužením, musí vždy podat návrh na povolení
oddlužení - bez aktivity dlužníka není možné k povolení oddlužení přistoupit. Pokud se dlužník
nachází v úpadku či hrozícím úpadku a má zájem řešit svůj úpadek oddlužením, musí návrh na
povolení oddlužení podat společně s insolvenčním návrhem. Později podaný návrh na povolení
oddlužení insolvenční soud odmítne. V případě podání insolvenčního návrhu věřitelem, je
dlužníkovi poskytnuta lhůta 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníkovi, ve které je
oprávněn návrh na povolení oddlužení podat. O možnosti tento návrh podat musí být dlužník
insolvenčním soudem řádně poučen, a to již při doručení insolvenčního návrhu.60 Pokud je podán
zároveň insolvenční návrh dlužníka a věřitele, pro dlužníka stále platí povinnost podat návrh na
povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem. Námitka dlužníka, že mu běží lhůta 30 dnů
na podání návrhu na povolení oddlužení, jelikož byl podán insolvenční návrh věřitele, je
nepřípustná. Lhůta 30 dnů se v takovém případě stává neúčinnou a návrh na povolení oddlužení
podaný dlužníkem po podání insolvenčního návrhu by byl insolvenčním soudem odmítnut jako

59
60

Ust. § 141a IZ
Ust. § 390 odst. 1 IZ

27

opožděný.61 Judikatura Nejvyššího soudu ČR dovodila, že při podání více věřitelských návrhů
nemůže být lhůta 30 dnů k podání návrhu na povolení oddlužení počítána od doručení posledního
insolvenčního návrhu. Opačný závěr by vedl k opakovanému běhu lhůty, tedy při podání dalšího
věřitelského návrhu, který by byl v uvedené době podán jako poslední, by lhůta začala běžet opět
od počátku.62 Tímto by docházelo k průtahům v insolvenčním řízení, které jsou u tohoto řízení
nežádoucí.
Z výše uvedeného vyplývá, že zákon klade důraz na dodržování povinností dlužníka a jeho
aktivní snahu o oddlužení usilovat. Oddlužení je dlužníkovi poskytnuto jako určitá výhoda a
dlužník si ji musí svým jednáním zasloužit, přičemž povinnosti musí dlužník dodržovat nejen při
podání návrhu na povolení oddlužení, ale též po celou dobu oddlužení.
Aktivní legitimaci k podání návrhu na povolení oddlužení má pouze dlužník, avšak ne každý
dlužník je oprávněn navrhnout řešení svého úpadku či hrozícího úpadku oddlužením. Subjektivní
oprávnění dlužníka k podání návrhu na povolení oddlužení stanovuje § 389 IZ tak, že navrhnout
řešení úpadku oddlužením je oprávněn dlužník, který je právnickou osobou, již zákon nepovažuje
za podnikatele, a zároveň nemá dluhy z podnikání, a dále dlužník, který je fyzickou osobou bez
dluhů z podnikání. Výjimky, kdy dluhy z podnikání nejsou překážkou povolení oddlužení, jsou
vymezeny v § 389 odst. 2 IZ. Pokud má insolvenční soud po podání návrhu na povolení oddlužení
pochybnosti o tom, zda je dlužník oprávněn v souladu s § 389 IZ návrh podat, nejde o důvod pro
odmítnutí návrhu za předpokladu, že dlužník řádně a včas předložil seznam závazků a seznam
majetku. V takovém případě insolvenční soud rozhodne o povolení oddlužení s výhradou
subjektivní přípustnosti, kterou následně přezkoumá v průběhu schůze věřitelů.63
Podání návrhu na povolení oddlužení nemá vliv na účinky dříve nařízeného předběžného
opatření insolvenčním soudem.
3.4.1.Podání a náležitosti návrhu na povolení oddlužení

V souladu s platnou právní úpravou musí za dlužníka sepsat a podat insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce,
nebo akreditovaná osoba, kterou je dle IZ právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva
udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.64 Dlužník tedy není oprávněn
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sepsat a podat návrh na povolení oddlužení sám. Výjimku z výše uvedeného tvoří dlužníci fyzické
osoby, které mají právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu, nebo
vykonaly zkoušku insolvenčního správce, a dále právnické osoby, za něž jedná osoba, která
splňuje požadavky uvedené výše pro dlužníka fyzickou osobu. Nepřihlíží se k návrhu, jež je sepsán
a podán osobou neuvedenou v § 390a odst. 1 či 2 IZ. Kvalifikované osoby za dlužníka sepíší a
podají návrh k insolvenčnímu soudu na základě speciální plné moci, avšak nejsou zástupci
dlužníka v navazujícím insolvenčním řízení vyjma advokáta, kterému dlužník udělí plnou moc
k zastupování v insolvenčním řízení. IZ též omezuje maximální výši odměny kvalifikované osobě
za sepsání a podání návrhu za dlužníka. Za sepsání návrhu advokátem, notářem, soudním
exekutorem či insolvenčním správcem, těmto náleží odměna ve výši nepřevyšující 4.000,- Kč,
v případě společného návrhu manželů v maximální výši 6.000,- Kč. Pohledávka odpovídající
odměně je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a může být
uplatněna pouze v insolvenčním řízení.65 Její úhradu není možné vyžadovat od dlužníka předem.
Akreditované osobě odměna ani jiné plnění za sepsání návrhu či poskytnutí služby související
s oddlužením nenáleží. V případě přijetí úplaty či jiného plnění za poskytnutí služeb v souvislosti
s oddlužením se akreditovaná osoba dopouští přestupku v souladu s § 418j odst. 1 písm. c) IZ.
Sepisování a podávání návrhů kvalifikovanými osobami včetně maximální výše odměny
bylo do IZ zavedeno novelou účinnou od 1. 7. 2017. Cílem je dle důvodové zprávy k novele
omezení komerčních subjektů, které poskytovaly poradenství a sepisování návrhů dlužníkům za
účelem zisku, nikoliv za účelem opravdové pomoci dlužníkovi (tzv. oddlužovací agentury). Dle
právní úpravy platné do přijetí novely, která nabyla účinnosti 1. 7. 2017, mohl návrh na povolení
oddlužení sepsat a podat za dlužníka kdokoliv, což podporovalo vznik oddlužovacích agentur. Na
inzeráty oddlužovacích agentur mohl dlužník narazit kdekoliv – na autobusové zastávce,
v novinách, v časopisech, apod.. Pomoc nabízená oddlužovacími agenturami se jevila na první
pohled jako výborné a praktické řešení tíživé situace dlužníka - agentury dlužníkům slibovaly, že
převezmou správu jejich dluhů, navrhnou vhodné řešení a pomůžou dlužníkovi k úspěšnému
oddlužení. Dalšími nabízenými službami bylo například podání návrhu na povolení oddlužení,
dohoda s věřiteli dlužníka o splátkách s tím, že velice často agentura nabízela podání návrhu na
povolení oddlužení i v případě, že bylo již před podáním návrhu postaveno najisto, že dlužník není
schopen splnit zákonné předpoklady pro splnění oddlužení. Agentury byly ale většinou
neprofesionální společnosti, jejichž jediným cílem bylo generovat zisk, nikoliv odborně pomoci
dlužníkovi při řešení tíživé situace. Takovéto podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhy
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na povolení oddlužení vedlo velmi často k podání vadných, neúplných návrhů, na jejichž základě
nebylo možné rozhodnout o povolení oddlužení, takové návrhy byly insolvenčními soudy
odmítány. Oddlužovací agentura ovšem poradila dlužníkovi, že je nezbytné podat návrh znovu, za
což dlužník zaplatil další nemalou finanční částku. Problémem bylo, že ani oprava návrhu/nové
podání nebylo bezvadné a insolvenční soud opět vyzval navrhovatele k doplnění či opravě návrhu,
případně insolvenční návrh znovu odmítl. Nebylo výjimkou, že tento proces byl opakován
několikrát a dlužník zaplatil agentuře vysokou odměnu za špatně provedenou a neprofesionální
práci. Častou praxí oddlužovacích agentur bylo též poskytování zavádějích rad a pobízení dlužníků
ke lhaní před insolvenčním soudem. Veškeré služby agentur byly předražené a dlužníci s vidinou
vyřešení své finanční situace byli ochotni oddlužovacím agenturám zaplatit částky i v řádech
desetitisíců. Mnohdy se jednalo o poslední finanční prostředky dlužníků, kteří poté neměli dostatek
financí na úhradu nezbytných nákladů na živobytí.
Oddlužovací agentury vydělávaly na úkor dlužníků a dalo by se říci, že čím více vadně
podaných návrhů a oprav, tím větší měla oddlužovací agentura zisk. Vznik a činnost
oddlužovacích agentur byly ovšem legální, dlužníci těmto důvěřovali a neuvědomovali si, že
pomoc při oddlužení je vyjde mnohonásobně dráž než v případě sepsání insolvenčního návrhu
odborníkem. Dle mého názoru bylo zavedení určitého okruhu osob, které jsou oprávněny návrh
sepsat, vhodným řešením, jak činnosti oddlužovacích agentur zabránit a poskytnout ochranu
dlužníkovi před neodborným a neprofesionálním poskytováním rad a služeb v oblasti oddlužení
za nepřiměřeně vysokou finanční odměnu. Též zavedení maximální výše odměny za sepsání a
podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a jeho případná
bezplatná oprava či doplnění je ochranou dlužníka, který předem ví, jakou finanční částku zaplatí.
Jelikož není možné požadovat úhradu odměny předem, dlužník se nedostane do situace, že by byl
nucen tuto hradit ze svých posledních finančních prostředků určených na úhradu nezbytných
osobních potřeb.
Návrh na povolení oddlužení se podává na předepsaném formuláři, který zahrnuje vlastní
návrh na povolení oddlužení i přílohy k návrhu. Formulář je pravidelně aktualizován v souladu
s novelami IZ a též významnými zjištěními z praxe. Náležitosti a obsah formuláře stanoví
ustanovení § 17 insolvenční vyhlášky. 66 Vyjma obecných náležitostí podání stanovených v § 42
odst. 4 OSŘ, musí návrh na povolení oddlužení v souladu s § 391 odst. 1 IZ obsahovat:
a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat,
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b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech,
c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky,
d) návrh způsobu oddlužení, nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.
Zásadním údajem při podání návrhu je údaj o příjmech dlužníka. Příjmy musí být uvedeny
všechny, bez ohledu na jejich původ. Pokud má dlužník manžela, je povinen uvést i příjmy, které
náleží do společného jmění manželů. Dlužník, který navrhuje oddlužení plněním splátkového
kalendáře, může v návrhu požádat insolvenční soud o stanovení nižších než zákonem stanovených
splátek. Návrh na povolení oddlužení, resp. předepsaný formulář obsahuje též údaje o
insolvenčních či jiných řízeních, ve kterých byl v posledních 5 letech řešen úpadek dlužníka, jeho
zákonného zástupce či člena jeho statutárního orgánu. Na základě těchto informací soud posuzuje
poctivý záměr dlužníka.
Dlužník je povinen k návrhu na povolení oddlužení přiložit předepsané přílohy, jedná se
zejména o seznam majetku a seznam závazků a listiny dokládající příjmy dlužníka za poslední 3
roky. V případě, že seznam majetku a seznam závazků byl již dlužníkem v insolvenčním řízení
předložen, je dlužník povinen učinit prohlášení o změnách, které nastaly v období od předložení
uvedených seznamů. Seznam majetku a seznam závazků musí mimo jiné splňovat náležitosti
stanovené v § 104 IZ. V seznamu majetku musí dlužník uvést veškerý svůj majetek a též jeho
pořizovací hodnotu. Seznam majetku je povinen předložit i dlužník, který žádný majetek nevlastní
s tím, že tuto skutečnost v předmětném seznamu uvede. Tato povinnost dlužníka není splněna tím,
že na formuláři návrhu na povolení oddlužení uvede, že žádný majetek nemá. 67 V seznamu
závazků dlužník uvede všechny své věřitele, výši jejich pohledávky a dobu splatnosti každé
jednotlivé pohledávky. Zajištění věřitelé se v seznamu závazků uvádí odděleně s údaji o majetku
představujícím zajištění. V případě, že jsou věřiteli dlužníka osoby blízké, je povinen tuto
skutečnost uvést. Majetek a závazky dlužníka musí být předloženy na přehledném, členěném
seznamu. Není možné za splnění povinnosti tyto předložit považovat předložení samostatných
dílčích listin dokládajících jednotlivé údaje o majetku a závazcích dlužníka bez přehledného
seznamu.68 Další přílohou, kterou je dlužník povinen k návrhu na povolení oddlužení předložit,
jsou listiny prokazující příjmy dlužníka za poslední 3 roky. Tyto listiny musí dokládat veškeré
příjmy dlužníka za uvedenou dobu, tedy i příjmy, které není možné v oddlužení postihnout.69
Náležitosti návrhu na povolení oddlužení a též náležitosti povinných příloh vyžadované IZ jsou
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stanoveny tak, aby na jejich základě bylo možné posoudit, zda jsou splněny zákonné předpoklady
pro povolení oddlužení a současně bylo možné rozhodnout o způsobu oddlužení.70 Je tedy
nezbytné trvat na splnění zákonných požadavků a předložení správných a úplných příloh, aby měl
soud, případně věřitelé, k dispozici nezkreslené údaje o majetku a závazcích dlužníka. Do doby
předložení listin insolvenční soud nerozhodne o povolení oddlužení. Další požadované přílohy
budou předkládat pouze někteří dlužníci. V případě, že se dlužník dohodl s věřitelem na nižším
plnění pohledávky, je nezbytné předložení souhlasu věřitele s nižším plněním. V souhlasu musí
být dále uvedeno nejnižší možné plnění, na kterém se věřitel s dlužníkem ohledně své pohledávky
dohodl. Pokud dlužník uzavřel s třetí osobou smlouvu o důchodu či darovací smlouvu, na jejichž
základě bude třetí osoba poskytovat dlužníkovi peněžité plnění za účelem splnění oddlužení,
připojí dlužník k návrhu tuto smlouvu s úředně ověřenými podpisy.
V případě podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem je nutné
posuzovat stran vad návrhu každý návrh samostatně, a to především z důvodu, že zákon klade na
každý návrh jiné požadavky. U insolvenčního návrhu je možné doplnění či odstranění vad pouze
u příloh, u návrhu na povolení oddlužení je možné opravit či doplnit i návrh samotný. Insolvenční
soud nejprve posoudí insolvenční návrh a pokud shledá, že tento trpí vadami, návrh odmítne, aniž
by posuzoval návrh na povolení oddlužení.71 Samotný návrh na povolení oddlužení není za
žádných okolností způsobilý zahájit insolvenční řízení. Ustanovení § 393 IZ je tedy aplikovatelné
pouze za předpokladu, že byl podán samostatný návrh na povolení oddlužení či byl podán
bezvadný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. V případě, že je podán
návrh na povolení oddlužení, který:
-

není podán na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným
způsobem,

-

neobsahuje všechny stanovené náležitosti,

-

je nesrozumitelný nebo neurčitý,

-

je bezvadný, ale nejsou k němu připojeny povinné přílohy, či tyto nesplňují zákonné
předpoklady,

insolvenční soud vyzve usnesením osobu, která návrh na povolení oddlužení podala, k jeho opravě
či doplnění. V usnesení musí insolvenční soud poučit navrhovatele, jakým způsobem lze sjednat
nápravu, a dále stanovit lhůtu pro doplnění či opravu návrhu, která ovšem nesmí být delší než 7
dní. Pokud návrh na povolení oddlužení podala za dlužníka kvalifikovaná osoba dle § 390a odst.
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1 IZ, doručí soud usnesení o opravě či doplnění návrhu i dlužníkovi. Jestliže nebude návrh na
povolení oddlužení doplněn či opraven ve stanovené lhůtě, insolvenční soud návrh bez dalšího
odmítne.
3.5. Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení
Po podání návrhu na povolení oddlužení přistoupí insolvenční soud k projednání podaného
návrhu a následnému rozhodnutí. Po rozhodnutí insolvenčního soudu můžou následovat v podstatě
dvě situace – insolvenční soud buď rozhodne o povolení oddlužení a v řízení o oddlužení dlužníka
bude nadále pokračováno, nebo insolvenční soud rozhodne způsobem vedoucím k zastavení řízení
o povolení oddlužení. V takovém případě bude i nadále pokračovat insolvenční řízení, ovšem
oddlužení dlužníka v tomto řízení již nebude možné. Vzhledem k dispoziční zásadě uplatňované
v insolvenčním řízení může nastat i situace, kdy dlužník, případně jiná osoba, vezme návrh na
povolení oddlužení zpět, což opět povede k zastavení řízení o návrhu na povolení oddlužení. Na
rozdíl od zastavení řízení po odmítnutí či zamítnutí návrhu bude řízení o povolení oddlužení
z důvodu zpětvzetí zastaveno na základě vůle dlužníka či jiné osoby, nikoliv soudu.
Dlužník je oprávněn disponovat se svým návrhem, který může vzít zpět kdykoliv do doby
rozhodnutí o schválení oddlužení. IZ v § 394 IZ předpokládá pouze zpětvzetí návrhu dlužníkem,
avšak lze konstatovat, že návrh zpět je oprávněna vzít i osoba, která jej podala. Pokud návrh na
povolení oddlužení podala osoba, která k podání nebyla oprávněna, vyhne se zpětvzetím návrhu
odmítnutí takového návrhu soudem pro nepřípustnost.72 Jakmile dojde ke zpětvzetí návrhu na
povolení oddlužení, insolvenční soud vezme zpětvzetí na vědomí zvláštním usnesením, které
doručí dlužníkovi, osobě, jež návrh podala, insolvenčnímu správci a též věřitelskému výboru.
Pokud kvalifikovaná osoba řádně uplatnila nárok na úhradu odměny za sepsání a podání návrhu
na povolení oddlužení (insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení), uloží
insolvenční soud dlužníkovi v usnesení povinnost tuto odměnu kvalifikované osobě uhradit. Pokud
by dlužník uloženou povinnost ve stanovené lhůtě nesplnil a odměnu neuhradil, je kvalifikovaná
osoba oprávněna vymáhat nárok na uhrazení odměny ve vykonávacím či exekučním řízení s tím,
že usnesení, v němž je uložena povinnost odměnu uhradit, bude sloužit jako exekuční titul.
Zpětvzetím návrhu na povolení oddlužení končí pouze řízení o návrhu na povolení oddlužení,
nikoliv celé insolvenční řízení a insolvenční soud je povinen insolvenční návrh projednat (pouze
pokud by dlužník vzal zpět i insolvenční návrh, bude celé insolvenční řízení zastaveno). Po
účinném zpětvzetí není dlužník ani jiná osoba oprávněn podat nový návrh na povolení oddlužení.
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Toto omezení ovšem platí pouze pro totéž insolvenční řízení, podání návrhu na povolení oddlužení
v následujícím, novém, insolvenčním řízení není zakázáno. Jakmile vezme insolvenční soud
zpětvzetí usnesením na vědomí, rozhodne na základě § 396 IZ buď o prohlášení konkurzu, nebo o
zastavení insolvenčního řízení. Pokud je zpětvzetí podáno v době, kdy jeho podání již není možné,
hledí se na něj jako na neúčinné, o čemž rozhodne insolvenční soud usnesením. „ I přesto, že v §
394 odst. 4 InsZ je jako předpoklad pro vydání rozhodnutí o tom, že zpětvzetí návrhu na povolení
oddlužení není účinné, výslovně uvedena pouze situace, kdy ke zpěvzetí dojde až po rozhodnutí o
schválení oddlužení, je možno dovozovat, že takovéto rozhodnutí insolvenčního soudu bude
namístě i v některých dalších případech.“.73 Zpětvzetí je neúčinné i v případě, že insolvenční soud
před jeho podáním již rozhodl o odmítnutí/zamítnutí návrhu a prohlásil konkurz. I u zpětvzetí
návrhu na povolení oddlužení platí obecná procesní zásada, že odvolání účinků zpětvzetí návrhu
není možné – je tedy možné říci, že řádně podané zpětvzetí nelze již vzít zpět.
Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení vede k zastavení řízení o povolení oddlužení.
Insolvenční soud návrh odmítne v případě, že byl podán opožděně, byl podán neoprávněnou
osobou nebo nebyl na výzvu soudu řádně a včas opraven nebo doplněn. Pokud již došlo
insolvenčním soudem k pravomocnému prohlášení konkurzu, soud odmítne návrh na povolení
oddlužení z důvodu podání neoprávněnou osobou i v případě, že dlužníkovi neuplynula lhůta
k podání návrhu na povolení oddlužení.74 Návrh na povolení oddlužení podaný osobou, která
nebyla oprávněna návrh podat a návrh podaný opožděně, insolvenční soud odmítne rozhodnutím,
které doručí dlužníkovi, osobě podávající návrh, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.
K podání odvolání je aktivně legitimována pouze osoba, která návrh na povolení oddlužení podala.
Výjimkou z uvedeného je podání odvolání dlužníkem za předpokladu, že návrh na povolení
oddlužení byl odmítnut z důvodu opožděnosti a tento podala kvalifikovaná osoba opožděně,
ačkoliv byl dlužník iniciátorem návrhu.75 Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení
z důvodu nedoplnění návrhu řádně a včas doručí insolvenční soud dlužníkovi, insolvenčnímu
správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti rozhodnutí může v tomto případě podat pouze
dlužník. Při rozhodování o povolení oddlužení je přípustná autoremedura – insolvenční soud je
oprávněn rozhodnout o odvolání v případě, že mu v plném rozsahu vyhoví, v opačném případě
rozhodne o odvolání nadřízený soud.
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Jestliže insolvenční soud neodmítne návrh na povolení oddlužení či nevezme na vědomí
zpětvzetí návrhu, přistoupí k věcnému posuzování návrhu na povolení oddlužení. V této fázi může
návrh buď zamítnout, nebo rozhodnout o povolení oddlužení.76 Při posouzení možnosti povolení
oddlužení zohledňuje insolvenční soud zejména následující:
-

poctivost záměru dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení,

-

možnost dosažení uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v minimální výši 30 %,
případně ve výši, na které se dlužník s věřiteli dohodl,

-

odpovědný přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

Aby mohl insolvenční soud návrh zamítnout, postačí, že není splněn pouze jeden předpoklad
pro povolení oddlužení dle § 395 IZ. Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud po zvážení
všech okolností zamítne zejména tehdy, pokud jím není sledován poctivý záměr dlužníka nebo
nezajištění věřitelé by při oddlužení obdrželi hodnotu plnění nižší než 30 % z výše jejich
pohledávek, případně hodnotu nižší než tu, na které se s dlužníkem dohodli, nebo k plnění
povinností v insolvenčním řízení dlužník přistupuje lehkomyslně či nedbale. Pokud byl v témže
insolvenčním řízení podán opětovný návrh na povolení oddlužení, přestože již bylo o jiném,
předchozím, návrhu na povolení oddlužení pravomocně rozhodnuto, takové řízení vzhledem
k zásadě rei iudicatae insolvenční soud zastaví z důvodu, že není možné projednat tutéž věc znovu
a pro tento nedostatek nelze pokračovat v řízení.77
Po negativním rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení, tj. po odmítnutí, zamítnutí, vzetí
zpětvzetí na vědomí, již nelze řešit úpadek dlužníka oddlužením. Dříve byl insolvenční soud
povinen v takovém případě rozhodnout v usnesení současně o prohlášení konkurzu na majetek
dlužníka, a to i v případě, že již při prohlášení konkurzu bylo zřejmé, že konkurz nebude úspěšný
vzhledem k nepatrnému majetku dlužníka. V souladu s nynější právní úpravou může insolvenční
soud současně s negativním rozhodnutím o návrhu na povolení oddlužení rozhodnout o způsobu
řešení úpadku konkurzem pouze v případech vymezených v § 396 odst. 1 IZ.78 Pokud insolvenční
soud nepostupuje dle § 396 odst. 1 IZ, tedy nerozhodne o způsobu řešení úpadku dlužníka
konkurzem, insolvenční řízení zastaví.
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Dále uvedený příklad se týká zpětvzetí návrhu dlužníkem a následného podání návrhu
nového. Dlužník M. L. podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
k Městskému soudu v Praze v prosinci 2017 (sp. zn. MSPH 99 INS 22349/2017). Dlužník v návrhu
uvedl, že jeho úpadek byl již zjištěn usnesením téhož soudu z roku 2009, kdy bylo dlužníkovi
schváleno oddlužení, které bylo následně zrušeno, a byl prohlášen konkurz na majetek dlužníka.
Soud schválil konečnou zprávu a insolvenční řízení bylo skončeno. V novém řízení insolvenční
soud rozhodl o úpadku a povolil oddlužení. Následně vzal dlužník svůj návrh zpět a v březnu 2018
bylo řízení zastaveno. Dlužník však v říjnu 2018 podal návrh nový (sp. zn. MSPH 93 INS
17253/2018), ve kterém uvedl, že byl nucen vzít svůj předchozí návrh zpět, jelikož nezabavitelná
částka, jež by mu zůstala po provedení srážek, by nepostačovala na úhradu jeho nákladů, avšak
nyní se změnily poměry dlužníka a ten podává návrh nový. Insolvenční soud rozhodl o úpadku a
povolil oddlužení, řízení stále trvá.
V následujícím případě se prolíná několik aspektů oddlužení: manželé podali v roce 2014
k Městskému soudu v Praze (sp. zn. MSPH 95 INS 17839/2014) společný návrh na povolení
oddlužení s tím, že jim bylo povoleno oddlužení. Insolvenční správce po povolení oddlužení sdělil
soudu, že dlužníci neplní svou povinnost hradit zálohy na náklady insolvenčního správce. Soud
vydal usnesení o neschválení oddlužení, společné řízení bylo rozděleno na dvě a na každého
z manželů byl prohlášen konkurz. V odůvodnění soud uvedl, že dlužníci nesledují poctivý úmysl,
přistupují k plnění povinností nedbale a lehkomyslně, zatajili soudu část majetku a skutečnou výši
závazků a též zastírali rozhodné skutečnosti stran rodinného života, výživného a další – manželé
se rozvedli, poté se znovu vzali, následně byl opět podán návrh na rozvod (po podání návrhu na
povolení oddlužení), ale řízení o rozvodu manželů bylo zastaveno. V řízení manžela (sp. zn. MSPH
95 INS 19668/2015) insolvenční správce předložil konečnou zprávu, ve které uvedl, že
pokračování insolvenčního řízení považuje za neúčelné z důvodu nemajetnosti dlužníka, konkurz
dlužníka soud po splnění rozvrhového usnesení v dubnu 2018 zrušil. V červenci 2018 podal
manžel nový samostatný návrh na povolení oddlužení (sp. zn. MSPH 93 INS 11012/2018).
Dlužníkovi bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, do kterého byly zahrnuty i
pohledávky neuspokojené v rámci předchozího konkurzu.
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4. Insolvenční řízení od rozhodnutí o povolení oddlužení
Rozhodnutí o povolení oddlužení je nezbytným předpokladem ke schválení oddlužení a
průběhu samotného oddlužení. Rozhodnutí o povolení oddlužení zahajuje druhou fázi
insolvenčního řízení, ve které je již stanoven způsob řešení úpadku dlužníka a řízení směřuje
k samotné realizaci (praktické části) řešení úpadku oddlužením.
4.1. Rozhodnutí o povolení oddlužení
Oddlužení lze povolit pouze na základě řádně podaného návrhu na povolení oddlužení a po
přezkoumání podmínek stanovených pro možnost řešení úpadku oddlužením, které musí být
splněny kumulativně. Nedošlo – li insolvenčním soudem k odmítnutí, vzetí na vědomí či zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení, navrhované oddlužení soud svým rozhodnutím povolí. Pokud byl
návrh na povolení oddlužení podán společně s insolvenčním návrhem, vydá soud rozhodnutí o
úpadku spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení s tím, že uvedené usnesení musí splňovat
náležitosti stanovené pro obě výše uvedená rozhodnutí zároveň. Insolvenční soud oddlužení povolí
i za předpokladu, že se v první fázi zdá splnění oddlužení stran úhrady 30% hodnoty pohledávek
nezajištěných věřitelů pochybné, avšak není nemožné. K negativnímu rozhodnutí může dojít
následně při rozhodování o schválení oddlužení i kdykoliv po schválení oddlužení prostřednictvím
návrhu na zrušení oddlužení.79
O povolení oddlužení rozhoduje pouze insolvenční soud bez účasti věřitelů na rozdíl od
reorganizace, u které je schůze věřitelů oprávněna rozhodnout o řešení úpadku dlužníka
reorganizací nebo konkurzem. U oddlužení zákon přiznává právo věřitelům rozhodovat až o
způsobu oddlužení. Nezajištění věřitelé, kteří hlasovali o způsobu oddlužení, mají právo
zpochybnit rozhodnutí o povolení oddlužení prostřednictvím námitek uplatněných následně na
schůzi věřitelů, pokud se domnívají, že jsou zde skutečnosti, kvůli kterým mělo dojít k odmítnutí
či zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.
Rozhodnutí o povolení oddlužení nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění
v insolvenčním rejstříku. Samostatně se předmětné rozhodnutí doručuje dlužníkovi,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru, byl-li ustanoven. IZ nepřiznává nikomu právo na
odvolání proti rozhodnutí a s rozhodnutím nejsou spojeny žádné zvláštní účinky.
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4.1.1.Přijetí způsobu oddlužení

Jakmile je vydáno rozhodnutí o povolení oddlužení, je třeba přistoupit k volbě způsobu
oddlužení. Na rozdíl od rozhodování o povolení oddlužení, kterého se věřitelé nemohou účastnit,
volba způsobu oddlužení je především na vůli věřitelů a je jejich zásadním právem v insolvenčním
řízení. Insolvenční soud není oprávněn rozhodnutí věřitelů o způsobu oddlužení zrušit, ani pokud
by bylo takové rozhodnutí v rozporu se zájmy věřitelů. Tento postoj je již ovšem judikaturou
prolamován v případech, kdy způsob oddlužení přijatý věřiteli zjevně poškozuje zájmy dlužníka,
aniž by významně ovlivňoval míru uspokojení pohledávek ve prospěch věřitelů, nebo zvolený
způsob oddlužení nekoresponduje s ekonomickou situací dlužníka, která připouští druhý způsob
oddlužení. V takovém případě se může insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení
odchýlit od věřiteli zvoleného způsobu oddlužení. 80 Dlužník může ve svém návrhu navrhnout
způsob oddlužení, avšak věřitelé nejsou tímto návrhem nikterak vázáni. Je vhodné, aby dlužník
navrhl způsob oddlužení, zejména pokud má zájem řešit oddlužení kombinací obou způsobů
oddlužení, tj. oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
z důvodu, že ani jedním ze způsobů by nedošlo k naplnění předpokladů oddlužení.
O způsobu oddlužení jsou oprávněni hlasovat nezajištění věřitelé, kteří přihlásili svou
pohledávku a tato nebyla popřena insolvenčním správcem. Z hlasování jsou naopak vyloučeni
zajištění věřitelé dlužníka, a to i tehdy, pokud hodnota plnění ze zajištěného majetku je nižší než
pohledávka věřitele a tento bude muset část své pohledávky uplatnit společně s nezajištěnými
věřiteli. Dále jsou z hlasování vyloučeny osoby dlužníkovi blízké, či osoby tvořící s dlužníkem
koncern.81 V případě pochybností o hlasovacím právu věřitele rozhoduje na návrh insolvenční
soud. O hlasovacím právu nelze rozhodnout před uplynutím lhůty pro přihlášení pohledávek
věřitelů.
K hlasování o způsobu oddlužení dochází na schůzi věřitelů, kterou svolává insolvenční soud
na návrh nadpoloviční většiny věřitelů, jejichž pohledávky tvoří nadpoloviční většinu pohledávek
nezajištěných věřitelů.82 Na schůzi věřitelů bude mimo hlasování o způsobu oddlužení hlasováno
o doporučení věřitelů vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše splátek při oddlužení plněním
splátkového kalendáře, pokud byla jiná výše splátek dlužníkem navržena. Předvolání na schůzi
věřitelů doručí insolvenční soud do vlastních rukou dlužníkovi a insolvenčnímu správci. Uvedené
doručování je nezbytné z důvodu osobní povinné účasti dlužníka i insolvenčního správce na schůzi
věřitelů. Osobní účast dlužníka je zcela zásadní pro následné schválení oddlužení. Pokud se
80
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dlužník bez řádné a včasné omluvy nedostaví, můžeme uvažovat o neplnění povinností dlužníka
v insolvenčním řízení a o jeho nepoctivém záměru v oddlužení. Lze předpokládat, že věřitelé
budou požadovat upřesnění či ověření skutečností uvedených dlužníkem v insolvenčním návrhu a
v návrhu na povolení oddlužení, které jsou předpokladem pro stanovení způsobu oddlužení a
následného rozhodnutí o schválení oddlužení. Je tedy žádoucí, aby dlužník odpovídal věřitelům
na jejich dotazy, k čemuž je dle § 399 odst. 2 IZ dokonce povinen. V zájmu dlužníka, který chce
řešit svůj úpadek oddlužením, je odpovídat věřitelům správně a úplně. Insolvenční správce
disponuje vedle dlužníka zásadními údaji potřebnými k rozhodnutí o způsobu oddlužení, a tudíž
je jeho účast na schůzi věřitelů též nezbytná. Insolvenční správce je oprávněn na schůzi věřitelů
před hlasováním o způsobu oddlužení upozornit na skutečnosti, které dle jeho názoru měly vést
k odmítnutí či zamítnutí návrhu.83 Insolvenční soud schůzi věřitelů nesvolá či zruší již svolanou
schůzi v případě, že věřitelé již hlasovali o způsobu oddlužení mimo schůzi věřitelů a bylo prostou
většinou hlasů nezajištěných věřitelů rozhodnuto o způsobu oddlužení.
Mimo schůzi věřitelů lze o způsobu oddlužení hlasovat dalšími dvěma způsoby, a to
prostřednictvím hlasovacího lístku formou tzv. korespondenčního hlasování. Hlasovat mohou
věřitelé před podáním návrhu na povolení oddlužení, ale též před zahájením samotného
insolvenčního řízení za předpokladu, že byli seznámeni s informacemi, které dlužník následně
uvedl v návrhu na povolení oddlužení a jeho přílohách. Obdobně je postupováno i v případě
hlasování o doporučení věřitelů o stanovení jiné výše splátek na základě žádosti dlužníka.
Hlasování mimo schůzi věřitelů musí být učiněno písemně na podání výslovně označeném jako
„Hlasovací lístek“, přičemž podpis věřitele musí být úředně ověřen. Podání nesmí obsahovat jiný
právní úkon a musí z něho být zřejmé, jak věřitel hlasoval. Hlas učiněný formou korespondenčního
hlasování je plnohodnotnou náhradou za hlas učiněný na schůzi věřitelů. Hlasování formou
hlasovacího lístku před zahájením insolvenčního řízení zajišťuje dlužník. K takto učiněnému hlasu
se přihlíží, pokud splňuje výše uvedené náležitosti a je dlužníkovi doručen nejpozději poslední den
lhůty stanovené věřitelům dlužníkem, která nesmí být kratší než 15 dnů. Při hlasování po zahájení
insolvenčního řízení se hlasovací lístek doručuje insolvenčnímu soudu nejpozději v den
předcházející konání schůze věřitelů. Pokud má hlasovací lístek vadu, pro kterou k němu není
možné přihlédnout, je nezbytné neprodleně informovat věřitele.84
O způsobu oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných věřitelů,
obdobně je postupováno v případě hlasování mimo schůzi věřitelů. Pokud někteří věřitelé
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hlasovali mimo schůzi věřitelů, připočtou se výsledky hlasování k výsledkům dosaženým na
schůzi věřitelů. Jestliže hlasuje věřitel dvakrát, tedy mimo schůzi věřitelů i na této schůzi, a jeho
výsledky hlasování jsou odlišné, přihlíží se k hlasování věřitele na schůzi věřitelů. Dalo by se říci,
že věřitel, který hlasoval mimo schůzi věřitelů, může svůj hlas ohledně způsobu oddlužení změnit
hlasováním na schůzi věřitelů. Naopak hlas věřitele učiněný na schůzi věřitelů je neodvolatelným
úkonem a věřiteli je zakázáno tento následně změnit.85 V případě, že ani jeden ze způsobů
oddlužení nedosáhne potřebného počtu hlasů, rozhodne o způsobu oddlužení insolvenční soud
v rozhodnutí o schválení oddlužení.
4.2. Rozhodnutí o schválení oddlužení
Rozhodnutí o schválení oddlužení je posledním krokem k řešení úpadku dlužníka
oddlužením.

Obdobně jako u rozhodování o povolení oddlužení zkoumá insolvenční soud

existenci předpokladů pro neschválení oddlužení a pokud tyto neshledá, oddlužení schválí.
K posouzení předpokladů oddlužení mohou sloužit jakékoliv poznatky získané vlastní činností
insolvenčního soudu, od insolvenčního správce či dlužníka a věřitelů. Insolvenční soud rozhoduje
neprodleně po skončení jednání, na kterém byly projednány námitky věřitelů případně po skončení
lhůty pro podání námitek v případě, že tyto podány nebyly. 86 V této fázi rozhodování má již
insolvenční soud k dispozici usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení, pokud bylo takové
usnesení řádně přijato. Usnesení o schválení či neschválení oddlužení se doručuje dlužníkovi,
insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru, usnesení o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře doručuje insolvenční soud též plátci mzdy dlužníka.
Insolvenční soud oddlužení neschválí za předpokladu, že shledá skutečnosti, které by
odůvodňovaly odmítnutí či zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. K neschválení mohou vést
též nové skutečnosti, které zakládají odlišné posouzení předpokladů oddlužení. Vrchní soud
v Praze ve své soudní praxi dovodil, že důvodem neschválení oddlužení mohou být též skutečnosti,
které byly známy již v době rozhodování o povolení oddlužení a tyto by odůvodňovaly zamítnutí,
případně odmítnutí návrhu, avšak insolvenční soud tyto nebral při svém rozhodování v potaz.87
Během dosavadního insolvenčního řízení měl insolvenční soud možnost posoudit též plnění
povinností dlužníka, jeho odpovědnost a poctivý záměr, což může za určitých okolností také vést
k neschválení. Základním předpokladem povolení a též schválení oddlužení je zákonem
garantovaná míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 30 % hodnoty pohledávek.
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Problém, zda oddlužení schválit, či ne, nastává, pokud zákonná míra uspokojení pohledávek je
splněna pouze za předpokladu, že bude určitá pohledávka či její část popřena. K tomuto se vyslovil
ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud ČR takto: „(…) splňuje-li dlužník předpoklad pro schválení
oddlužení obsažený v ustanovení § 395 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona jen s přihlédnutím k
možným účinkům popření některé z přihlášených pohledávek, je insolvenční soud povinen pro
účely rozhodnutí o tom, zda schvaluje oddlužení, předběžně posoudit význam popření pohledávky.
Jestliže insolvenční soud (…) nevyloučí při předběžném posouzení úspěch uplatněného popření,
pak oddlužení schválí.“.88
Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne v usnesení též o způsobu řešení
úpadku dlužníka konkurzem či insolvenční řízení zastaví obdobně jako při nepovolení oddlužení.
Insolvenční soud rozhodne o konkurzu za předpokladu, že není zjištěno, že majetek dlužníka je
nedostačující na uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. IZ dále připouští prohlášení
konkurzu též v případě, pokud je zjištěno, že majetek dlužníka nemá dostatečnou hodnotu na
uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, avšak dlužník požádal o řešení úpadku konkurzem
a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, byla – li mu tato povinnost insolvenčním soudem
stanovena.89 Nerozhodne – li insolvenční soud o způsobu řešení úpadku dlužníka konkurzem,
řízení zastaví. Nabytím právní moci rozhodnutí insolvenční řízení končí.
Pokud nejsou insolvenčním soudem shledány důvody pro neschválení oddlužení, soud jej
schválí. V souladu s § 406 odst. 1 IZ jsou schválením oddlužení vázáni věřitelé i ti, kteří
s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali, a též dlužník. Pro dlužníka má schválení
oddlužení zásadní význam – je oprávněn řešit svůj úpadek oddlužením a současně má, v případě
plnění povinností, velkou naději na splnění oddlužení, vyřešení své finanční situace a navrácení
do běžného života bez dluhů. Schválení oddlužení ovšem pro dlužníka neznamená, že „má
vyhráno“, naopak je povinen plnit povinnosti stanovené mu v rozhodnutí o schválení oddlužení,
aktivně usilovat o splnění a dodržovat zásady insolvenčního řízení po celou dobu trvání oddlužení.
Proti způsobu oddlužení stanoveném ve schválení oddlužení není dlužník oprávněn podat
odvolání. Má se za to, že již podáním návrhu na povolení oddlužení dlužník souhlasí se způsobem
řešení svého úpadku oddlužením, ať již ve formě zpěněžení majetkové podstaty či plněním
splátkového kalendáře. Dlužník má právo podat odvolání pouze proti rozhodnutí o schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře v případě, že nebylo vyhověno jeho žádosti o stanovení
splátek v jiné než zákonné výši, případně bylo žádosti vyhověno, avšak byla stanovena jiná výše
splátek než ta navrhovaná dlužníkem. Aktivní legitimaci pro podání odvolání zakotvuje IZ též
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věřiteli, který hlasoval proti přijatému způsobu oddlužení, a věřiteli, který nesouhlasí se
stanovenou výší splátek a proti tomuto hlasoval.
V závislosti na zvoleném způsobu oddlužení musí rozhodnutí o schválení oddlužení
obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Vyjma obecných náležitostí rozhodnutí dle § 157 a §
169 OSŘ musí rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty obsahovat
označení insolvenčního správce. Insolvenční správce je stejný jako v dosavadním řízení a
potvrzení údajů (opakování informací o insolvenčním správci z rozhodnutí o úpadku) je
v rozhodnutí z důvodu, že zpeněžení majetkové podstaty je realizováno prostřednictvím
insolvenčního správce, a oprávnění insolvenčního správce vůči třetím osobám je deklarováno
právě výrokem v rozhodnutí.90 Insolvenční soud je dále povinen označit majetek náležející do
majetkové podstaty ke dni vydání rozhodnutí. Jedná se o majetek, který dlužník nabyl před
vydáním rozhodnutí o schválení oddlužení a může být užit ke zpěněžení, a dále též majetek, který
se součástí majetkové podstaty teprve stane dle § 412 odst. 1 písm. b) IZ, jde – li o hodnoty
z neúčinného právního jednání či majetek, jejž dlužník v rozporu se svou povinností v seznamu
majetku neuvedl. V případě, že jsou zde věřitelé, kteří se s dlužníkem dohodli na nižším plnění
hodnoty jejich pohledávky, soud tyto výslovně uvede společně s informací o nejnižší hodnotě
plnění, na které se dlužník s věřitelem dohodl. Stejně jako u rozhodnutí o schválení oddlužení
zpeněžením majetkové podstaty i u rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře platí, že rozhodnutí musí obsahovat obecné náležitosti rozhodnutí dle § 157 a § 169
OSŘ. Insolvenční soud uloží dlužníkovi povinnost hradit prostřednictvím insolvenčního správce
nezajištěným věřitelům pravidelné měsíční splátky ve stanovené výši po dobu pěti let. Insolvenční
soud uloží povinnost dlužníkovi, avšak dlužník se aktivně na samotné úhradě splátek nepodílí.
Srážky provádí zaměstnavatel a zasílá je přímo insolvenčnímu správci, který splátku rozdělí mezi
nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě pro oddlužení. V této
souvislosti insolvenční soud uloží v rozhodnutí povinnost plátci mzdy dlužníka provádět srážky
ode dne doručení rozhodnutí bez ohledu na to, že rozhodnutí nenabylo právní moci a tyto zasílat
přímo insolvenčnímu správci nikoliv dlužníkovi.91 Je vhodné tuto povinnost rozšířit též na budoucí
plátce mzdy. Srážky jsou prováděny z příjmů, které dlužníkovi náleží po vydání usnesení o
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ze splátek obdrží věřitelé poměrnou část
pouze na pohledávky zjištěné v rámci přezkumu, na popřené pohledávky jsou částky uschovány u
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insolvenčního správce, což by mělo z rozhodnutí vyplývat.92 Současně insolvenční soud stanoví
termín úhrady první splátky a označí příjmy, ze kterých bude tato provedena. Stejným způsobem
jako v rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty vymezí soud věřitele,
kteří se s dlužníkem dohodli na nižší hodnotě plnění.
4.2.1.Přezkum pohledávek

Přezkum pohledávek věřitelů, resp. jeho výsledek je nezbytný pro posouzení, zda je dlužník
schopen splnit základní zákonnou podmínku pro řešení úpadku oddlužením, a to uspokojení 30 %
(případně 50 %) hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Novela účinná od 1. 7. 2017 přinesla
stran přezkumu pohledávek v oddlužení zásadní změnu. Na rozdíl od ostatních způsobů řešení
úpadku – konkurzu a reorganizace – u oddlužení neprobíhá přezkum pohledávek na přezkumném
jednání před insolvenčním soudem, ale na osobním jednání insolvenčního správce a dlužníka.
Novela přenesla povinnost přezkumu z insolvenčního soudu na insolvenčního správce. O konání
jednání je insolvenční správce povinen informovat dlužníka minimálně 7 dní před termínem
konání.
Pokud IZ nestanoví jinak, platí pro přezkum pohledávek po dobu trvání oddlužení obdobně
ustanovení § 190 až § 202 IZ. 93 Poté, co dojde postupem dle § 188 odst. 2 IZ k odstranění vad
přihlášených pohledávek, insolvenční správce tyto přezkoumá dle přiložených dokladů, účetnictví
dlužníka nebo jeho evidence, jsou – li vedeny, a připraví seznam přihlášených pohledávek. Po
zjištění stanoviska dlužníka k jednotlivým pohledávkám na osobním jednání insolvenční správce
sepíše zprávu o přezkumu a v seznamu přihlášených pohledávek u každé uvede, zda ji on sám,
dlužník či věřitel popírá nebo nepopírá. Ke svému stanovisku připojí dlužník svůj podpis. Součástí
zprávy o přezkumu musí být záznam z osobního jednání s dlužníkem, seznam přihlášených
pohledávek a doklad o písemném vyrozumnění věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená
pohledávka byla popřena.
O zprávě o přezkumu je povinen rozhodnout insolvenční soud nejpozději v rozhodnutí o
schválení/neschválení oddlužení. Insolvenční soud je oprávněn o zprávě rozhodnout v souladu s §
410 odst. 3 IZ třemi způsoby, a to následovně:
-

zprávu o přezkumu schválí za předpokladu, že vůči ní nebyly podány žádné nebo
důvodné námitky dle § 398a odst. 4 IZ,
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-

pokud shledá, že některé z podaných námitek jsou důvodné, avšak nemění základní
obsah zprávy o přezkumu, nařídí její doplnění či změnu,

-

odmítne zprávu o přezkumu, pokud shledá, že podané námitky jsou důvodné a
zpochybňují zprávu jako celek; v takovém případě uloží soud insolvenčnímu správci
povinnost znovu přezkoumat přihlášené pohledávky a následně předložit novou zprávu
o přezkumu a zprávu pro oddlužení.

V případě, že proti zprávě o přezkumu nebyly podány námitky, nemusí výrok rozhodnutí o zprávě
o přezkumu obsahovat odůvodnění.
Pokud dojde k popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem v době před schválením
oddlužení, nastávají účinky popření pohledávky až okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení
oddlužení v insolvenčním rejstříku. Popření pohledávky dlužníkem má za trvání oddlužení stejné
účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.94 Pokud nevykonatelnou pohledávku
popře pouze dlužník, insolvenční správce není účastníkem incidenčního sporu, tj. věřitel
nevykonatelné popřené pohledávky podá žalobu pouze proti dlužníkovi.
Pro popření vykonatelné pohledávky dlužníkem stanoví IZ přísná pravidla a důvody, kdy je
popření vykonatelné pohledávky možné. Dlužník je oprávněn jako důvod popření vykonatelné
pohledávky uvést pouze důvody související se zánikem pohledávky či jejím promlčením, které by
mohly vést k zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.95
4.2.2.Účinky schváleného oddlužení

Rozhodnutí o schválení oddlužení se vyjma doručení osobám uvedeným v § 406 odst. 4 IZ,
případně i dle § 406 odst. 5 IZ zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. Účinky schválení oddlužení
nastávájí okamžikem zveřejnění rozhodnutí. Mezi významné účinky patří zrušení omezení
dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před vydáním rozhodnutí v dosavadním
insolvenčním řízení ze zákona či rozhodnutím insolvenčního soudu. Tento účinek ovšem
nenastává již zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení, ale až právní mocí rozhodnutí.
Účinky můžeme rozlišovat dle schváleného způsobu oddlužení, tedy zda bude oddlužení probíhat
zpeněžením majetkové podstaty, či plněním splátkového kalendáře.
V případě zpeněžení majetkové podstaty má právo s majetkem náležejícím do majetkové
podstaty nakládat insolvenční správce. Účinky rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty ohledně majetku dlužníka jsou obdobné jako u prohlášení konkurzu na
majetek dlužníka. IZ v ustanovení § 408 odst. 1 IZ z účinků, které nastávají při konkurzu, výslovně
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uvádí pouze vliv rozhodnutí na společné jmění manželů. Pokud nebyl podán společný návrh
manželů, zaniká rozhodnutím společné jmění manželů. V případě, že probíhá řízení o vypořádání
společného jmění manželů, platí, že rozhodnutím o schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty se insolvenční správce stává účastníkem řízení namísto dlužníka.96 Z ustanovení
upravujících účinky po schválení konkurzu se při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty užijí
například ustanovení týkající se výkonu exekucí/výkonu rozhodnutí, zániku jednostranných úkonů
dlužníka, smlouvy o vzájemném plnění, nájemních smluv.97 Po účinnosti rozhodnutí o schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty započne insolvenční správce se zpeněžováním majetku
náležejícího do majetkové podstaty. Při zpeněžování majetku zpeněží insolvenční správce i
majetek sloužící k zajištění, přičemž je vázán pokyny zajištěných věřitelů. Na výslovnou žádost
zajištěného věřitele zpeněží insolvenční správce zajištěný majetek, pouze pokud zpeněžením
ostatního majetku dojde k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo zajištěná
pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění.98 Účinky zpeněžení majetkové podstaty při
oddlužení jsou shodné s účinky zpeněžení majetkové podstaty při konkurzu dle § 285 IZ.
U rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře shledáváme účinky
zejména u dispozičního oprávnění dlužníka. Vydáním usnesení o schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře je dlužník zavázán k plnění povinnosti hradit po dobu pěti let stanovené
splátky. Okamžik účinnosti rozhodnutí je důležitý pro stanovení termínu pro úhradu první splátky.
Usnesení je též velice důležité pro plátce mzdy dlužníka, který je povinen od okamžiku vydání
usnesení provádět srážky ze mzdy dlužníka a tyto zasílat insolvenčnímu správci, jenž je následně
rozdělí mezi nezajištěné věřitele. Majetek sloužící k zajištění zpeněží insolvenční správce na
žádost věřitele nejdříve po zjištění pravosti a výše zajištěné pohledávky a účinnosti rozhodnutí o
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Po zahájení insolvenčního řízení platí, že není možné provést exekuci či výkon rozhodnutí
na majetek dlužníka, avšak je možné tuto nařídit. Účinky trvají i nadále po vydání usnesení o
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i přesto, že dispoziční oprávnění k majetku
přešlo na dlužníka. Nařízení exekuce či výkonu rozhodnutí nemá vliv na plnění povinností
stanovených dlužníkovi v rozhodnutí o schválení oddllužení. Současně platí, že je – li po vydání
rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nařízena exekuce/výkon
rozhodnutí, kde je povinným dlužník, tuto nelze provést. U oddlužení zpeněžením majetkové
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podstaty platí výjimka stran zahájení a provedení exekuce/výkonu rozhodnutí ohledně pohledávek
věřitelů, které nemohou být uspokojeny v rámci oddlužení a vznikly až po schválení oddlužení,
s tím že lze postihnout majetek dlužníka, který nabyl po schválení oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty. 99 Obdobná výjimka platí též u schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře s tím, že lze postihnout příjmy dlužníka, které nabyl po schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře.100
4.2.3.Dispoziční oprávnění dlužníka

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v průběhu insolvenčního řízení upravuje
obecným způsobem ustanovení § 229 IZ. Dle odstavce 3 tohoto ustanovení lze obecně říci, že
v průběhu insolvenčního řízení vedoucího k řešení úpadku dlužníka oddlužením má dispoziční
oprávnění k majetku dlužník. Avšak v souladu s § 229 odst. 4 IZ nejsou předchozím ustanovením
dotčena omezení uložená dlužníkovi zákonem či rozhodnutím insolvenčního soudu v průběhu
řízení stran jeho dispozičních oprávnění.
Účinností rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nabývá
dispoziční oprávnění k příjmům získaným po schválení oddlužení dlužník, který je ovšem
v nakládání omezen výrokem v rozhodnutí o schválení oddlužení a je povinen s nimi naložit
v souladu s tímto rozhodnutím. Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení nabývá dispoziční
oprávnění dlužník též k majetku náležícímu do majetkové podstaty a majetku, se kterým nemohl
dlužník nakládat z důvodu účinků spojených s výkonem rozhodnutí či exekucí.101 Bude se jednat
zejména o příjmy, které byly deponovány plátcem mzdy dlužníka. Tyto příjmy budou po právní
moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře plátcem mzdy vydány
dlužníkovi za předpokladu, že tyto dlužník uvedl v seznamu majetku při podání návrhu na povolení
oddlužení, či o nich dlužník informoval insolvenčního správce. Pokud se tak nestalo, měly by tyto
příjmy sloužit jako příjmy na mimořádnou splátku nezajištěným věřitelům. Takto mohou být užity
i v případě, že dlužník s tímto souhlasí. Takové příjmy mohou být významnou skutečností při
posouzení míry hodnoty uspokojení věřitelů, která je nezbytná ke schválení oddlužení. 102 Výše
uvedené ovšem neplatí pro majetek tvořící zajištění, ke kterému má i po nabytí účinnosti
rozhodnutí dispoziční oprávnění insolvenční správce. Tento má oprávnění nakládat i s majetkem,
který dlužník nabyl darem, dědictvím, majetkem z neúčinného právního jednání dlužníka
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zahrnutým do majetkové podstaty a majetkem, jenž nebyl uveden v seznamu majetku, ačkoliv být
uveden měl. Majetek nabytý dlužníkem po schválení oddlužení z té části příjmů, které nepodléhají
oddlužení, náleží dlužníkovi. Tento majetek nenáleží do majetkové podstaty, avšak dopadají na
něj účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ.
K majetku nabytému po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty má od právní
moci rozhodnutí dispoziční oprávnění dlužník. Naopak k majetku náležejícímu do majetkové
podstaty v době schválení oddlužení má dispoziční oprávnění pouze insolvenční správce a tento
má výlučné právo s majetkovou podstatou nakládat, což plyne z ustanovení § 229 odst. 3 písm. c)
IZ ve spojení s ustanovením § 408 odst. 1 IZ.
4.2.4.Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

Ustanovení IZ upravující povinnosti dlužníka po schválení oddlužení se týká povinností
dlužníka při oddlužení plněním splátkového kalendáře. Zmíněné ustanovení ovšem neobsahuje
úplný výčet povinností dlužníka, ale pouze povinnosti základní, které je dlužník povinen
bezpodmínečně dodržovat po dobu trvání účinků oddlužení. Cílem stanovení základních
povinností je zamezit dlužníkovi využít oddlužení a činit jednání v neprospěch věřitelů.103 Dohled
nad plněním povinností dlužníka vykonává především insolvenční správce, který pravidelně
informuje insolvenční soud a věřitelský výbor 104 nejen o plnění oddlužení, dodržování povinností,
ale též o ekonomické situaci a chování dlužníka.
Jednou ze základních povinností dlužníka je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost,
v případě nezaměstnanosti o její získání usilovat. K tomuto se Vrchní soud v Praze vyslovil mimo
jiné takto: „ztráta zaměstnání, kterou dlužník nesprávně považuje za důvod pro osvobození od
placení pohledávek, však neznamená, že by dlužník byl zbaven povinnosti dostát svým závazkům.
Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen v
případě, že je nezaměstnaný, usilovat o získání příjmu. Jestliže na trhu práce (…) není k dispozici
práce odpovídající jeho vzdělání a kvalifikaci, pak dlužník nesmí odmítnout jakoukoliv práci,
kterou bude schopen vykonávat.“.105 Další povinností dlužníka stran příjmů k plnění oddlužení je
povinnost vydat hodnoty získané darem, dědictvím a z neúčinného právního jednání, a dále
majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ačkoli jej uvést měl, insolvenčnímu správci ke
zpeněžení a užít je stejně jako jiné mimořádné příjmy k mimořádným splátkám. V této souvislosti
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lze uvést další povinnost, respektive právo dlužníka přijmout dar či dědictví bez omezení.
Odmítnout však může dlužník pouze se souhlasem insolvenčního správce, v opačném případě se
jedná o neúčinné právní jednání. Lze podotknout, že v případě výplaty dědického podílu, tj. určité
peněžní částky, dlužníkovi, se nejedná o hodnotu získanou dědictvím určenou pro zpeněžení, ale
o mimořádný příjem určený pro mimořádnou splátku. Insolvenční správce tedy v souvislosti s
částkou odpovídající dědickému podílu vykonává běžnou činnost insolvenčního správce, nikoliv
činnost směřující ke zpěněžení hodnoty získané dědictvím a v takovém případě mu nenáleží
zvláštní odměna nad rámec jeho pravidelné měsíční odměny.106 Dlužník dále nesmí zatajovat
žádný ze svých příjmů a musí poskytnout insolvenčnímu správci, insolvenčnímu soudu a
věřitelskému výboru svá daňová přiznání k nahlédnutí.
Dlužník má vůči insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru
informační povinnost ohledně každé změny, která u něho nastala a mohla by ovlivnit plnění
splátkového kalendáře. Dále je dlužník povinen předkládat jednou za 6 měsíců přehled svých
příjmů, není – li určena jiná doba předkládání. S obecnou povinností dlužníka nepoškozovat
věřitele souvisí též zákaz upřednostňování některého z věřitelů. Poslední povinností, kterou
ustanovení § 412 odst. 1 IZ v písm. g) výslovně stanoví, je povinnost nepřijímat na sebe nové
závazky, které nebude dlužník schopen řádně splnit.
Možností řešit svůj úpadek oddlužením byla dlužníkovi poskytnuta určitá výhoda a tento je
povinen dodržovat své povinnosti, jak obecné, tak výslovně zákonem stanovené, řádně a včas.
Porušování povinností může mít pro dlužníka vážné následky – v určitých případech může vést až
ke zrušení schváleného oddlužení a odepření možnosti dlužníka řešit svůj úpadek oddlužením. Dle
mého názoru je stanovení základních povinností dlužníka v IZ vhodným způsobem pro zajištění
aktivní snahy dlužníka při plnění oddlužení a zároveň určitá ochrana věřitelů, aby se jim dostalo
řádného plnění jejich pohledávek a oddlužení nemohlo dlužníkovi sloužit pouze jako způsob
„zbavení se pohledávek věřitelů“, aniž by tyto musel hradit v plné výši.
4.3. Zrušení oddlužení
Ke zrušení schváleného oddlužení může dojít kdykoliv od účinnosti rozhodnutí o schválení
oddlužení z moci úřední i na návrh. Navrhnout zrušení oddlužení je oprávněn insolvenční správce,
sám dlužník i věřitel. Zrušit schválené oddlužení je možné až do okamžiku vzetí na vědomí splnění
oddlužení. Rozhodnutí o zrušení oddlužení předchází jednání svolané insolvenčním soudem,
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kterého se účastní dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a případně věřitel, který zrušení
oddlužení navrhl. O zrušení by mělo být rozhodnuto při jednání či v časové souvislosti s ním.107
IZ v ustanovení § 418 odst. 1 a odst. 3 IZ stanoví výčet důvodů, na základě kterých je po
zvážení okolností možné zrušit schválené oddlužení. Insolvenční soud schválené oddlužení zruší
zejména pokud:
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení
Ke zrušení schváleného oddlužení nemusí vést porušení veškerých povinností. Za důvody
ke zrušení oddlužení lze považovat především porušení povinností stanovených v § 412 odst. 1
písm. b), e), f) IZ. Judikatura k tomuto uvádí, že i v případě, že dlužník plní v rozporu
s rozhodnutím o schválení oddlužení splněním splátkového kalendáře i jiným, dalším věřitelům,
kteří nebyli zahrnuti do oddlužení (nepřihlásili své pohledávky a dlužník tyto nikde neuvedl), se
jedná o důvod pro zrušení schváleného oddlužení.108 V dalších případech porušení povinností dle
§ 412 IZ je nezbytné posoudit každé porušení samostatně a zohlednit především, proč k tomuto
došlo, jaký má porušení vliv na plnění oddlužení. K vydání rozhodnutí může vést též porušení
povinností výslovně neuvedených v ustanovení § 412 IZ jako například pravomocné odsouzení za
spáchání trestného činu či přestupku.109 Nejvyšší soud ČR dovodil, že pokud dlužník, i přestože
řádně plní veškeré povinnosti stanovené mu v ustanovení § 412 odst. 1 a 3 IZ, není schopen plnit
splátky v souladu se schváleným splátkovým kalendářem, nejedná se o důvod zrušení oddlužení
pro neplnění povinností, avšak zrušení oddlužení dle § 418 odst. 1 písm. b) IZ tímto není
dotčeno.110
b) nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře
U tohoto důvodu pro zrušení oddlužení je nutné nejprve posoudit všechny okolnosti neplnění
splátkového kalendáře. Dočasné zhoršení finanční situace dlužníka a následné neplnění
splátkového kalendáře v daném rozsahu není bez dalšího posouzení důvodem pro zrušení
oddlužení.111 Současně též úhrada pravidelných splátek v nižší výši nemusí nutně znamenat
zrušení oddlužení. Aby bylo možno zrušit oddlužení z tohoto důvodu, je důležité stanovit najisto,
že zlepšení finanční situace dlužníka není možné a tento nebude schopen za žádných okolností
uhradit minimální výši 30 % hodnoty pohledávek. Jakmile insolvenční správce zjistí, že dlužník
neposkytuje dostatečné plnění splátkového kalendáře, měl by dlužníka upozornit a poučit jej o
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následcích nesjednání nápravy. Pokud dlužník nesjedná nápravu a jeho ekonomická situace se
nezlepší, poté může insolvenční správce navrhnout zrušení oddlužení.112
c) dlužníkovi vznikl v důsledku zaviněného jednání po schválení oddlužení peněžitý
závazek, který je nejméně 30 dnů po splatnosti
Dlužník je v průběhu trvání oddlužení povinen na sebe nepřijímat závazky, které by nebyl
schopen v době jejich splatnosti splnit, a to v souladu s § 412 odst. 1 písm. g) IZ. Dlužníkovi ovšem
není zakázáno přijímat na sebe veškeré závazky, ale pouze ty nesplnitelné. Za zaviněné jednání
lze považovat vyjma deliktního jednání dlužníka též například jednání dlužníka, který si na sebe
vezme úvěr, jejž nebude schopen splatit řádně a včas z důvodu, že špatně odhadl své finanční
možnosti. Ustanovení § 418 odst. 2 IZ stanoví právní domněnku, kdy peněžitý závazek vznikl
zaviněným jednáním dlužníka, pokud byl k jeho vymožení nařízen výkon rozhodnutí či exekuce.
K tomuto se však vyslovil Vrchní soud v Praze ve své rozhodovací praxi takto: „nařízení výkonu
rozhodnutí nebo exekuce není podmínkou sine qua non prokazující naplnění požadavků ust. § 418
odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, ale má toliko usnadnit posuzování, zda dlužník zavinil vznik
věřitelem tvrzeného závazku. V opačném případě (…) je však na insolvenčním soudu, aby se v
rámci přezkoumání důvodnosti podaného návrhu zabýval zjišťováním, zda po schválení plánu
oddlužení peněžitý závazek, s nímž je po dobu delší 30 dnů v prodlení, dlužníkovi vůbec vznikl a
zda vznik tohoto závazku zavinil.“ .113
d) je oddlužením sledován nepoctivý záměr,
e) je zrušení oddlužení navrženo dlužníkem.
V rozhodnutí o zrušení oddlužení insolvenční soud současně prohlásí konkurz na majetek
dlužníka, pokud jsou naplněny podmínky stanovené v § 418 odst. 1 a odst. 3 IZ ve spojení s § 418
odst. 4 IZ. Podmínky pro možnost prohlášení konkurzu na majetek dlužníka jsou obdobné jako při
rozhodnutí o nepovolení či neschválení oddlužení. Pokud insolvenční soud neprohlásí na majetek
dlužníka konkurz, rozhodne v usnesení o zrušení oddlužení o zastavení insolvenčního řízení.
V takovém případě rozhodne též o odměně a nákladech insolvenčního správce a tohoto zprostí
funkce, a dále o úhradě odměny za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení osobě dle §
390a odst. 1 písm. a) IZ, pokud již tato nebyla uhrazena.114 Právní mocí rozhodnutí insolvenční
řízení končí.
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Zde uvádím příklad, ze kterého je patrné, že i když není postaveno najisto, že dlužníci uhradí
30 % pohledávek věřitelů, nejedná se vždy o důvod okamžitého zrušení oddlužení. Manželé D.T.
a A.T. podali v roce 2016 k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh s návrhem na povolení
oddlužení (sp. zn. MSPH 90 INS 27405/2016). Manželům bylo schváleno oddlužení plněním
splátkového kalendáře, přičemž splátky měly být hrazeny ze mzdy dlužníka D.T. a dále z příjmů
od 2 zaměstnavatelů dlužnice A.D. Po šesti měsících trvání oddlužení dlužnice informovala soud,
že jí zanikl jeden ze dvou příjmů. V únoru 2018 dlužnice zaslala soudu „žádost o odložení splátek“,
v níž uvedla že museli uhradit nedoplatky za elektřinu a plyn a současně lázně pro dlužníka D.T.,
který je v dlouhodobé pracovní neschopnosti. K žádosti dlužnice se vyjádřil soud, přičemž uvedl,
že úhrada 30 % pohledávek je ohrožena, doba oddlužení 5 let nelze prodloužit a současně nelze
povolit jinou výši splátek, jelikož dlužníci nesplňují zákonné podmínky. Soud dále uvedl, že o
situaci dlužníků informuje insolvenčního správce, aby dosud nenavrhoval zrušení oddlužení.
Žádost dlužnice byla však insolvenčním soudem zamítnuta. O dva měsíce později podali dlužníci
opět žádost o odklad splátek z důvodu, že se museli přestěhovat na Slovensko a musí se starat o
nemocnou příbuznou. Soud však žádost opět zamítl z důvodu, že dlužníci nesplňují podmínku
úhrady 50 % pohledávek, aby jim bylo možné stanovit nižší splátky. Oddlužení dlužníků i přes
výše uvedené (není postaveno najisto, že uhradí 30 % pohledávek) stále trvá.
4.4. Rozhodnutí o splnění oddlužení
Dodrží – li dlužník veškeré povinnosti dle schváleného oddlužení, je tímto oddlužení
splněno. O splnění oddlužení informuje insolvenční soud insolvenční správce prostřednictvím
zprávy o splnění oddlužení, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 22 insolvenční vyhlášky. 115 Splnění
oddlužení vezme soud na vědomí usnesením, které je obdobou rozhodnutí o zrušení konkurzu a
dále rozhodnutí o vzetí na vědomí reorganizace. V usnesení insolvenční soud současně rozhodne
o odměně a nákladech insolvenčního správce a tohoto zprostí funkce. Výše odměny insolvenčního
správce je určena vyhláškou o odměně insolvenčního správce,116 ale i přesto je důležité, aby
insolvenční správce předložil soudu vyúčtování své odměny a nákladů v insolvenčním řízení.
Výrok o odměně insolvenčního správce v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře je
však pouze konstatováním celkové výše odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, která
byla již stanovena v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, a na tuto
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byly dlužníkem v průběhu oddlužení měsíčně hrazeny zálohy. 117 K období, za které náleží
insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů v případě oddlužení plněním
splátkového kalendáře se vyjádřil Vrchní soud v Praze tak, že insolvenčnímu správci náleží
v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře odměna a náhrada hotových výdajů i za
období od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, jelikož za toto období nejsou odměna a
náhrada hotových výdajů hrazeny prostřednictvím pravidelných splátek, jak je tomu po schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře.118
Rozhodnutí o splnění doručí insolvenční soud zvlášť pouze dlužníkovi, insolvenčnímu
správci a věřitelskému výboru. Věřitelům se doručuje zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním
rejstříku, právní mocí rozhodnutí insolvenční řízení končí.
4.4.1.Osvobození dlužníka od placení pohledávek

Cílem oddlužení je, aby se dlužník zbavil svých dluhů, což u konkurzu umožněno není –
neuspokojené pohledávky po zrušení konkurzu nezanikají a je možné je nadále vymáhat soudní
cestou, a proto je odllužení považováno za určitou výhodu poskytnutou dlužníkovi. Insolvenční
soud rozhodne o osvobození dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu,
v němž nebyly uspokojeny, pokud dlužník řádně a včas splní všechny mu uložené povinnosti. 119
Včasné splnění povinností je důležité především u oddlužení plněním splátkového kalendáře, kde
oddlužení probíhá po dobu pěti let, tj. po dobu 60 po sobě jdoucích měsíců. Dříve může být
oddlužení plněním splátkového kalendáře ukončeno pouze za předpokladu, že dlužník uhradil
100 % výše pohledávek nezajištěných věřitelů. V souladu s platnou právní úpravou rozhoduje
insolvenční soud o osvobození dlužníka od placení pohledávek z moci úřední bez návrhu dlužníka
na osvobození a též bez nutnosti ústního jednání. Dle právní úpravy platné do 30. 6. 2017 mohlo
být o osvobození rozhodnuto pouze na základě písemného návrhu dlužníka. O osvobození od
placení pohledávek rozhodne insolvenční soud pouze v případě, že jsou splněny všechny zákonné
podmínky, a tudíž nejdříve prověří, zda došlo ke splnění oddlužení řádně v souladu s právními
předpisy a rozhodnutím soudu, v opačném případě insolvenční soud o osvobození vůbec
rozhodovat nebude. Vzhledem k rozhodnutí o osvobození z moci úřední, nikoliv na návrh,
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insolvenční soud standardně spojuje rozhodnutí o osvobození od placení s rozhodnutím, ve kterém
vezme na vědomí splnění oddlužení.120
Vyjma pohledávek nezajištěných věřitelů zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém
nebyly uspokojeny, se osvobození dlužníka od placení pohledávek týká též věřitelů, k jejichž
pohledávkám se v oddlužení nepřihlíželo a věřitelů, kteří navzdory tomu, že mohli, své pohledávky
do insolvenčního řízení nepřihlásili. Osvobození od placení pohledávek se naopak netýká
zajištěných věřitelů za předpokladu, že: přihlásili svou pohledávku jako zajištěnou; zajištěná
pohledávka byla zjistěna při přezkumu pohledávek a zajištěný věřitel nepožádal v průběhu
insolvenčního řízení o zpeněžení zajišťovacího majetku. I přes podmínku stanovenou v § 414 odst.
4 IZ, tedy nepožádání o zpeněžení zajištěného majetku, zastává soudní praxe názor, že v případě,
že zajištěný věřitel o zpeněžení zajišťovacího majetku požádal, avšak k tomuto v průběhu
insolvenčního řízení z nějakého důvodu nedošlo, zůstává právo zajištěného věřitele na uspokojení
z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku zachováno.121 Pokud ovšem zajištěný věřitel řádně a včas
neuplatnil svou pohledávku, bude se osvobození od placení vztahovat i na takovou zajištěnou
pohledávku včetně zajištění.122 Neuspokojené pohledávky, od jejichž placení byl dlužník
osvobozen, ovšem nezanikají, ale mají povahu naturálních obligací. K tomuto Nejvyšší soud ČR
uvedl: „právě použitá terminologie (osvobození od placení pohledávek - rozuměj osvobození
dlužníka) vybízí k závěru, že pohledávka sice v neuhrazeném rozsahu nadále existuje, dlužník však
je rozhodnutím insolvenčního soudu zbaven povinnosti ji věřiteli zaplatit. (…) Pohledávka v
neuhrazeném rozsahu nezanikla, leč věřitel ji nemůže úspěšně vymáhat; v soudním či jiném řízení
již nelze takovou pohledávku věřiteli přiznat (pohledávka má povahu naturální obligace (…)“.123
Osvobození od placení pohledávek se netýká pohledávek uvedených v § 416 odst. 1 IZ, přičemž
se jedná o peněžitý trest či jinou majetkovou sankci, která byla dlužníkovi uložena v trestním řízení
pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právních
povinností, a dále pohledávek, které vznikly v průběhu oddlužení.
Insolvenční soud může dlužníka osvobodit od placení pohledávek i v případě, že nezajištění
věřitelé neobdrželi zákonem garantovanou míru uspokojení svých pohledávek, tedy nezajištění
věřitelé obdrželi hodnotu plnění nižší než 30 %, v případě povolení nižších splátek než zákonem
stanovených hodnotu nižší než 50 %, nebo případně hodnotu nižší než tu, na které se s dlužníkem
dohodli. Aby mohl insolvenční soud v takovém případě rozhodnout o osvobození od placení
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pohledávek, musí dlužník podat písemný návrh na osvobození od placení a prokázat, že stanovené
hodnoty plnění nebylo dosaženo z důvodů nezaviněných dlužníkem a současně, že hodnota, kterou
nezajištění věřitelé dosud obdrželi, je vyšší než hodnota, kterou by obdrželi v případě řešení
úpadku dlužníka konkurzem.124 O žádosti dlužníka již není nutné vést ústní jednání, insolvenční
soud rozhodne po posouzení žádosti dlužníka a vyjádření insolvenčního správce. Judikatura uvádí,
že osvobození od placení pohledávek dle § 415 IZ není vyloučeno ani v případě, že nezajištění
věřitelé neobdrželi při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty žádné plnění.125 Lze konstatovat,
že postup v ustanovení § 415 IZ reaguje na situace, kdy při oddlužení nastanou objektivní
skutečnosti, které dlužník svých jednáním nezavinil a nelze je ani důvodně předpokládat
(například ztráta příjmu z důvodu na straně zaměstnavatele, nemoci, prodej majetku pod cenou,
apod.). U těchto skutečností je vždy nutné jednotlivě posoudit, zda opravdu nastaly nezaviněným
jednáním dlužníka a vedly k objektivnímu znemožnění splnění předpokladů oddlužení.126 Výše
uvedený postup lze aplikovat též na situaci, kdy se při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
insolvenčnímu správci nepodařilo zpeněžit majetkovou podstatu za částku, která byla při schválení
oddlužení důvodně předpokládána. Postup dle § 415 IZ je soudní praxí považován za zmírnění
tvrdosti zákona, který je ale nutné uplatnit individuálně. Jeho užití je zcela na úvaze soudu a jedná
se o výjimečný postup.127
Po rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek dle § 414 či § 415 IZ může dojít
k odejmutí či zániku tohoto osvobození, pokud do 3 let od právní moci rozhodnutí o osvobození
od placení pohledávek nastanou okolnosti předpokládané zákonem. Odejmout osvobození může
insolvenční soud pouze na návrh nezajištěného věřitele, který nebyl v oddlužení zcela uspokojen,
pokud vyjde najevo, že ke schválení oddlužení či přiznání osvobození došlo na základě
podvodného jednání dlužníka nebo dlužník některým svým věřitelům poskytl zvláštní výhody. 128
Poskynutí zvláštní výhody je nutné prokázat a doložit. Současně platí, že k odejmutí osvobození
může dojít pouze v případě, že námitka věřitele nemohla být uplatněna již v průběhu insolvenčního
řízení. Zánik osvobození od placení pohledávek ze zákona nastává tehdy, pokud do 3 let od právní
moci rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek nabyl právní moci rozsudek, kterým byl
dlužník odsouzen pro úmyslný trestný čin, jímž došlo k podstatnému ovlivnění oddlužení či
124

Ust. § 415 IZ
Blíže Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, č. j. 1 VSPH 2161/2014-B-74
126
K úvaze, co lze považovat za objektivní skutečnost a co naopak ne, se již několikrát vyslovila rozhodovací praxe
vrchních soudů, zde např. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 12. 2014, č. j. 1 VSOL 598/2014-B-47 a
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 3. 2014, č. j. 1 VSPH 386/2014-B-74
127
K tomuto blíže SMOLÍK, Petr. Oddlužení v právním řádu ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-807400-617-3. S. 247 – 248, dále např. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 3. 2014, č. j. 1 VSPH 386/2014-B74, Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, č. j. 1 VSPH 2161/2014-B-74
128
Ust. § 417 odst. 1 IZ
125

54

poškození věřitelů.129 Zánik osvobození se dotýká všech věřitelů s výjimkou těch, kteří se účastnili
podvodného jednání dlužníka, anebo jim byla poskytnuta zvláštní výhoda, přičemž tyto věřitele
insolvenční soud výslovně uvede v rozhodnutí o odejmutí osvobození.
Rozhodnutím, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení a rozhodne o
osvobození dlužníka od placení pohledávek, insolvenční řízení končí. Rozhodnutím je
deklarováno, že dlužník řádně splnil oddlužení a jako „odměna“ mu bylo poskytnuto osvobození
od úhrady uvedených pohledávek. Není však vyloučeno, ani zákonem výslovně zakázáno, že by
dlužník nemohl podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení znovu
v případě, že se ocitne v úpadku či hrozícím úpadku. V takovém případě by ovšem měl insolvenční
soud při posuzování návrhu dlužníka dle mého názoru přihlédnout ke skutečnosti, že dlužník již
jednou oddlužením prošel a nepoučil se ze své předchozí finanční situace, dále ke skutečnostem,
jak dlouhá doba uplynula od splnění oddlužení, jak dlužník plnil své povinnosti a z jakého důvodu
vznikly dlužníkovi nové dluhy.
U tohoto případu je zvláštní, že i přesto, že byla přihlášena pouze jedna pohledávka, bylo
oddlužení dlužníkovi schváleno. Insolvenční řízení bylo zahájeno v květnu 2013 u Městského
soudu v Praze (sp. zn. MSPH 89 INS 15278/2013). Dlužník M. Ch. podal insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení, ve kterém uvedl, že má dva věřitele a celková výše
závazků je 445.000,- Kč. Následně bylo rozhodnuto o povolení oddlužení. Do řízení však přihlásil
svou pohledávku pouze 1 věřitel, přičemž výše jeho pohledávky činila 15.000,- Kč. Insolvenční
soud v listopadu 2013 schválil dlužníkovi oddlužení plněním splátkového kalendáře a stanovil
dlužníkovi povinnost hradit měsíční splátky. Dlužník uhradil 100 % pohledávek, resp. uhradil
přihlášenou pohledávku v plné výši a požádal o osvobození od placení pohledávek. Insolvenční
soud dlužníkovi vyhověl a řízení bylo v dubnu 2014 ukončeno. Oddlužení bylo tedy skončeno
přibližně za 5 měsíců.
Následující případ byl zahájen v roce 2011 u Městského soudu v Praze (sp. zn. MSPH 88
INS 2442/2011). Na základě podaného návrhu na povolení oddlužení insolvenční soud vyzval
dlužníka Z.R., aby doložil, že není podnikatelem, dlužník však doložil pouze přerušení své
živnosti. Soud vydal usnesení o povinnosti uhradit zálohu a v odůvodnění uvedl, že dlužník
nedoložil ukončení podnikatelské činnosti a jediným způsobem řešení úpadku je konkurz. Dlužník
se proti usnesení odvolal, přičemž konstatoval, že živnost měl přerušenou, neměl žádné příjmy
z podnikání a současně není schopen uhradit zálohu, jelikož tato je pro dlužníka likvidační. Soud
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v rámci autoremedury změnil své rozhodnutí stran zálohy a následně schválil oddlužení plněním
splátkového kalendáře s tím, že plátci mzdy uložil povinnost provádět srážky ve výši 19.000,- Kč
(dlužník navrhl nižší splátky ve výši 14.000,- Kč). Dlužník následně ztratil zaměstnání a
v důsledku tohoto přestal plnit své povinnosti. Následně bylo nařízeno jednání o zrušení oddlužení,
avšak insolvenční správce navrhl nechat dlužníka v oddlužení, jelikož má již nové zaměstnání a
předpokládá se, že bude opět své povinnosti plnit. Novému plátci mzdy dlužníka soud nařídil
provádět srážky v rozsahu, v jakém mohou být uspokojeny přednostní pohledávky, nikoliv ve výši
snížené. V roce 2016 bylo oddlužení dlužníkem splněno a tento byl po úhradě 31 %, i přes
krátkodobé neplnění svých povinností, osvobozen od úhrady části pohledávek.
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5. Specifika společného oddlužení manželů
Institut společného oddlužení manželů byl do IZ zaveden novelou IZ, která nabyla účinnosti
1. 1. 2014. Již před novelou mohli manželé projít oddlužením společně, avšak vyvstávalo mnoho
sporných otázek, které bylo nutno řešit. Formulář na povolení oddlužení neumožňoval podání
návrhu dvou osob zároveň, a tudíž bylo nutné, aby podal každý z manželů návrh samostatně.
Insolvenční řízení manželů byla následně insolvenčními soudy spojována, což bylo nehospodárné.
Podání dvou samostatných návrhů vedlo též k dvojímu přihlašování pohledávek věřitelů, kteří
z opatrnosti přihlásili svou pohledávku za dlužníky v každém insolvenčním řízení. V případě, že
podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení pouze jeden z manželů, byl na
návrhu vyžadován podpis druhého manžela, zde bylo otázkou, jaké je postavení druhého manžela
při oddlužení.130 Problematické otázky byly řešeny judikaturou, avšak absence právní úpravy byla
zjevná.
Společný návrh na povolení oddlužení mohou podat manželé za předpokladu, že každý
z manželů je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení samostatně. Předpoklady subjektivní
přípustnosti jsou posuzovány u každého manžela zvlášť. Společný návrh mohou ovšem podat
pouze manželé, nikoliv registrovaní partneři či partneři ve vztahu druh – družka. Oprávněni
k podání návrhu jsou manželé, jejichž manželství trvá ke dni podání návrhu. V opačném případě
bude návrh považován za podaný neoprávněnými osobami. Rozvod manželství v průběhu
insolvenčního řízení, které bylo zahájeno na základě společného návrhu na povolení oddlužení,
nemá na průběh oddlužení vliv, pokud oba bývalí manželé i nadále řádně plní své povinnosti
stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení.131
5.1. Podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení
Pro společný návrh manželů na povolení oddlužení platí stejné náležitosti jako u návrhu na
povolení oddlužení jednoho dlužníka. Lze podotknout, že i společný návrh manželů musí být
sepsán kvalifikovanou osobou dle § 390a IZ. Problematickou otázkou se může při podání
společného návrhu manželů zdát místní příslušnost insolvenčního soudu. Pokud mají manželé
totožné bydliště, není o místní příslušnosti insolvenčního soudu pochyb a tato se řídí dle § 7b IZ.
Současně platí, že pokud je insolvenční soud příslušný k řízení alespoň jednoho z manželů, je tento
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automaticky příslušný k vedení řízení o společném návrhu manželů. Problém nastane, pokud je
pro každého manžela místně příslušný jiný insolvenční soud a u každého soudu bude zahájeno
insolvenční řízení proti oběma manželům, zejména v případě věřitelských insolvenčních návrhů.
Jeden z uvedených soudů bude muset řízení zastavit pro překážku litispendence v souladu s § 142
písm. b) IZ ve spojení s § 83 OSŘ. 132
Po dobu trvání insolvenčního řízení, tedy od podání společného návrhu do skončení
insolvenčního řízení, jsou manželé považováni za jednoho dlužníka a mají postavení nerozlučných
společníků,133 což potvrzuje též judikatura vrchních soudů: „(..) institut společného oddlužení
manželů je postaven na konceptu právní fikce jediného dlužníka; podáním společného návrhu se
oba manželé hlásí ke svému úpadku (jakožto společnému), a dávají tím najevo, že hodlají úpadek
řešit společnými silami (nabídkou) zákonem předpokládaným způsobem (…).“.134 Úkony učiněné
jedním z manželů jsou platné i pro druhého manžela, v řízení je oprávněn jednat za oba manžele
kterýkoliv z nich. Se změnou, zpětvzetím návrhu, uznáním nároku či uzavřením smíru bude třeba
souhlasu obou manželů.
Podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení je právem manželů, nikoliv jejich
povinností. Stále platí, že návrh na povolení oddlužení může podat pouze jeden z manželů sám na
sebe. Výhodou společného oddlužení manželů je, že zákonem garantovaná míra uspokojení
pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 30 % platí i pro společné oddlužení, postačí tedy, aby
manželé společně uhradili 30 % hodnoty pohledávek nezajištěných věřitelů. Úhrada stanovené
míry hodnoty pohledávek může být v takovém případě jednodušší, jelikož na plnění oddlužení se
zpravidla podílí oba manželé. V případě, že je podán věřitelský návrh pouze na jednoho z manželů,
mohou manželé podat společný návrh na povolení oddlužení v zákonné lhůtě s tím, že tento musí
být spojen s insolvenčním návrhem manžela, na něhož věřitelský návrh podán nebyl. Pokud by
ovšem došlo k podání věřitelských insolvenčních návrhů na každého manžela samostatně, nebude
již možné podání společného návrhu na povolení oddlužení. V takovém případě jsou zahájena dvě
insolvenční řízení a vzhledem k zákazu spojení věcí dle § 83a IZ tato nemohou být spojena.135
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5.2. Majetek ve společném jmění manželů
Přílohou návrhu na povolení oddlužení musí být výslovné prohlášení obou manželů s úředně
ověřenými podpisy, že souhlasí, aby veškerý jejich majetek byl pro účely oddlužení považován za
majetek ve společném jmění manželů.136 Od okamžiku účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení
zpeněžením majtkové podstaty se majetek manželů považuje za majetek ve společném jmění
manželů, které u společného oddlužení nezaniká. V rámci zpeněžení bude tedy existovat pouze 1
majetková podstata. Má se za to, že i majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho
z manželů je součástí společného jmění manželů a podléhá zpeněžení, pokud manželé podali
společný návrh na povolení oddlužení. Do společného jmění manželů v takovém případě patří též
pohledávky na plnění ze soukromoprávních a pracovněprávních vztahů či podíl ve společnosti,
nabytý před vznikem manželství, dále nároky na vyplacení mzdy či jiného plnění za provedenou
práci. Manželé si musí být vědomi, že pokud navrhnou řešení úpadku společným oddlužením
plněním splátkového kalendáře, může nastat situace schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty a bude tedy zpeněžen majetek obou manželů.137
5.3. Neplnění oddlužení
Neplnění povinností stanovených v rozhodnutí o schválení oddlužení byť jedním z manželů
má za následek zrušení oddlužení obou manželů, aniž by insolvenční soud posuzoval, který
z manželů neplnění povinností zavinil.138 Vzhledem k postavení manželů jako nerozlučných
společníků v insolvenčním řízení a též nemožnosti oddělení řízení manželů, není možné zrušit
oddlužení pouze u jednoho manžela a u druhého manžela v plnění oddlužení pokračovat. Po
zrušení oddlužení insolvenční soud řízení zastaví nebo prohlásí na majetek dlužníků konkurz.
Ačkoliv v zákoně výslovná úprava chybí, společný konkurz manželů se předpokládá a ani
judikatura tento neodmítá.139 Pro společný konkurz manželů se přiměřeně užijí ustanovení
upravující konkurz jednoho dlužníka.
K neplnění oddlužení však může dojít též na základě nepředpokládaných skutečností, a to
úmrtím jednoho z manželů. IZ postup po úmrtí jednoho z manželů při společném oddlužení
neupravuje a rozhodovací praxe soudů je v tomto případě rozporná. Judikatura Vrchního soudu
v Olomouci se vyslovila tak, že v případě úmrtí jednoho z manželů, dojde k zastavení řízení vůči
zemřelému a oddlužení i nadále pokračuje ve vztahu k pozůstalému bez ohledu na to, zda
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přihlášené pohledávky jsou pohledávkami zemřelého manžela či ne. Pohledávky zemřelého se
v případě smrti z oddlužení nevylučují a výše měsíčních splátek zůstává nezměněna.140 Pozůstalý
manžel však velmi často při oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen plnit
stanovené splátky, což vede k prohlášení konkurzu či zastavení řízení. Naopak Vrchní soud v Praze
zastává názor, že v případě úmrtí jednoho z manželů není možné v probíhajícím insolvenčním
řízení pokračovat a je nutné jej zastavit vůči oběma manželům z důvodu, že se podstatně změnily
okolnosti – dlužník, myšleno manželé, kteří jsou nerozlučnými společníky, ztratil způsobilost být
účastníkem řízení a tento nedostatek nelze v řízení napravit.141 Co se týče vztahu insolvenčního a
dědického řízení, dědické řízení probíhá v současné době nezávisle na řízení insolvenčním. Jelikož
dědické řízení může trvat i několik let a v insolvenčním řízení je kladen důraz na hospodárnost a
rychlost řízení, není možné, aby insolvenční řízení „počkalo“ na výsledek řízení dědického a po
dobu trvání dědického řízení bylo přerušeno.142 Do budoucna by ovšem bylo vhodné zavést do IZ
úpravu pro případ smrti jednoho z manželů, případně alespoň sjednotit názory vrchních soudů, aby
bylo postaveno najisto, jakým způsobem postupovat v rámci insolvenčního řízení po smrti jednoho
z manželů i z důvodu právní jistoty dlužníků. Řešením by dle mého názoru bylo zastavení
insolvenčního řízení obou manželů s tím, že pozůstalému manželovi nic nebrání podat návrh na
povolení oddlužení znovu, nyní již samostatně bez zemřelého manžela. Tímto by došlo k vyloučení
dluhů zemřelého manžela a pozůstalý manžel by měl větší šanci na úhradu pravidelných měsíčních
splátek v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře.
Následující příklad se týká společného návrhu manželů v případě hrozícího úpadku a též
stanovení nižších splátek. Řízení bylo zahájeno v roce 2016 u Městského soudu v Praze (sp. zn.
MSPH 91 INS 662/2016), kdy byl manželi M.Č. a V.Č. podán insolvenční návrh kvůli hrozícímu
úpadku společně s návrhem na povolení oddlužení. Manželům bylo schváleno společné oddlužení
manželů plněním splátkového kalendáře, přičemž splátky byly prováděny ze mzdy manžela a
invalidního důchodu manželky. Během trvání oddlužení manželé požádali o stanovení nižších
splátek z důvodu vyššího stupně invalidity manželky, zvýšených nákladů na zdravotní péči a léky.
Insolvenční správce sdělil soudu, že snížení splátek je možné na částku 10.600,- Kč, tomuto
insolvenční soud vyhověl a splátky byly sníženy. Oddlužení manželů stále trvá a předpokládaná
výše uspokojení nezajištěných věřitelů je 74 %.
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6. Speficika oddlužení podnikatele – fyzické osoby
Přípustnost oddlužení pro podnikatele za určitých podmínek byla do IZ zavedena novelou
účinnou od 1. 1. 2014, přičemž právní úprava navazovala na judikaturu, která postupně připouštěla
oddlužení osobám, které dříve byly podnikateli, avšak neměly dluhy z podnikání. Novelou
účinnou od 1. 7. 2017 bylo znění IZ stran oddlužení podnikatelů zpřesněno. V současné době
nebrání oddlužení fyzické osoby skutečnost, že je podnikatelem za předpokladu, že nemá dluhy
z podnikání. Toto omezení je ovšem korigováno výjimkami uvedenými v ustanovení § 389 odst.
2 IZ.
Za dluhy z podnikání se považují jakékoliv dluhy vzniklé v souvislosti s podnikatelskou
činností dlužníka. IZ však neobsahuje definici dluhu z podnikání a tyto jsou vymezovány
judikaturou. Obdobně v IZ není uvedena ani definice podnikatele, je tedy nutné vycházet z § 420
OZ. Za dluh z podnikání dlužníka se též považuje dluh z podnikání jiné osoby, který na sebe
dlužník dobrovolně převzal. Za dluhy z podnikání naopak nejsou považovány ručitelské závazky
společníků veřejné obchodní společnosti. Judikatura dovodila, že dluhem z podnikání jsou vyjma
dluhů soukromoprávní povahy, též dluhy povahy veřejnoprávní (například dluhy na pojistném na
sociální zabezpečení, na zdravotním pojištění, nedoplatky daní a další), pokud vznikly
v souvislosti s podnikáním.143 Zde ovšem narážíme na problém, že některé dluhy, například
nedoplatky na daních, dluhy na sociálním zabezpečení a další, nelze prominout, ani částečně, což
je v rozporu se základním principem oddlužení – úhrady minimálně 30 % hodnoty pohledávek a
následného osvobození dlužníka od placení pohledávek v případě splnění oddlužení. Důvodová
zpráva i zákon v tomto směru mlčí. Je zřejmé, že v právní úpravě absentuje všestranný pohled a
nejsou zohledněny důsledky oddlužení u pohledávek, které nelze odpustit a je nezbytné tyto
uhradit v plné výši.
6.1. Dluhy z podnikání a oddlužení
Případy, kdy dluh z podnikání není překážkou oddlužení, jsou taxativně stanoveny v § 389
odst. 2 IZ, přičemž podmínky nemusí být splněny kumulativně. Dle současné právní úpravy již
není podstatné, zda z podnikání pochází veškeré závazky dlužníka, či pouze některé, pokud
nebrání oddlužení z důvodů níže. Při schválení oddlužení dále není rozhodující podíl dluhů
z podnikání ve vztahu k celkové výši závazků dlužníka.144
Prvním případem, kdy dluh z podnikání není překážkou řešení úpadku oddlužením, je
souhlas věřitele, o jehož pohledávku jde, s oddlužením dlužníka. Ustanovení § 389 odst. 2 písm.
143
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a) IZ stanoví právní fikci souhlasu věřitele s řešením úpadku dlužníka oddlužením, který souhlasí,
pokud výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí a své stanovisko řádně
neodůvodní. Právní fikce souhlasu věřitele byla do IZ zavedena až novelou IZ účinnou od 1. 7.
2017. Do této doby zákon předpokládal pouze souhlas věřitele, aniž by stanovil požadovanou
formu souhlasu. Zákon ani výslovně nepožadoval, že souhlas věřitele musí být přílohou návrhu na
povolení oddlužení, na rozdíl například od souhlasu nezajištěného věřitele s nižším plněním, na
kterém se s dlužníkem dohodl. Vrchní soud v Oloumouci však několikrát ve své rozhodovací praxi
zastal názor opačný a dovodil, že je třeba požadovat výslovný souhlas věřitele s řešením úpadku
dlužníka, který má dluhy z podnikání, oddlužením před povolením oddlužení.145 S tímto názorem
se neztotožnil Vrchní soud v Praze, který se přiklonil k názoru, že souhlas věřitele může být udělen
i po povolení oddlužení, a to i konkludentně.146
Druhou výjimkou je, že jde o pohledávku věřitele neuspokojenou v insolvenčním řízení, ve
kterém insolvenční soud zrušil konkurz na majetek dlužníka postupem dle § 308 odst. 1 písm. c)
či d) IZ. Jedná se tedy o situaci, kdy již dlužník prošel konkurzem, avšak některé pohledávky,
ačkoliv byly řádně uplatněny, nebyly v předchozím insolvenčním řízení uspokojeny.
Poslední výjimku stanovenou IZ tvoří pohledávky zajištěných věřitelů. Tyto nemohou být
překážkou oddlužení dlužníka, jelikož se v oddlužení uspokojují samostatně zpeněžením
zajištěného majetku. K tomuto se vyjadřuje též důvodová zpráva, která uvádí, že dluh z podnikání
nemá v případě zajištěného věřitele význam, protože tito se uspokojují odděleně.
Povolení oddlužení by též neměly bránit dluhy z podnikání, které nemohou být v daném
insolvenčním řízení uspokojeny z důvodu, že nebyly věřiteli řádně přihlášeny, a dále dluhy, které
se v insolvenčním řízení neuspokojují.147
6.2. Splátky při oddlužení plněním splátkového kalendáře
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře IZ v § 398 odst. 3 stanoví, že dlužník
je povinen hradit splátky nezajištěným věřitelům ze svých příjmů v rozsahu, v jakém z nich mohou
být uspokojeny přednostní pohledávky při výkonu rozhodnutí či exekuci. Postup při výpočtu a
stanovení splátek fyzické osoby podnikatele není jednotný a insolvenční soudy se ve svých
názorech liší, což je problematické pro dlužníky i insolvenční správce. IZ stran měsíčních splátek
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odkazuje na ustanovení § 279 odst. 2 OSŘ, ve kterém se hovoří o čisté mzdě dlužníka, avšak je
zřejmé, že příjmy fyzické osoby podnikatele nelze považovat za čistou mzdou. Dále můžeme
zmínit ustanovení § 318 OSŘ, na které IZ výslovně neodkazuje, ale toto upravuje výkon
rozhodnutí přikázáním pohledávky u pohledávek fyzických osob podnikatelů. Insolvenční
soudy148 nejčastěji přistupují při stanovení měsíčních splátek k různým modifikacím postupu dle
§ 318 OSŘ a příjmy dlužníka jsou takto postihovány srážkou 3/5, tedy srážkou 60 %. Některé
soudy však aplikují přiměřeně ustanovení § 279 OSŘ, a to tak, že jsou vymezeny příjmy dlužníka
(čisté příjmy, příjmy dle předchozích daňových přiznání a další) a z těchto je spočítána splátka
způsobem dle § 279 OSŘ, s příjmy dlužníka je nakládáno obdobně, jako by byly jeho mzdou.149
Bez ohledu na zvolený postup výpočtu měsíčních splátek a též určení příjmů dlužníka, ze
kterých bude srážka prováděna, bývá pravidlem, že insolvenční soud stanoví dlužníkovi platbu,
kterou je dlužník povinen poukázat ve stanoveném termínu na účet majetkové podstaty.
Insolvenční správce bývá povinen provádět ve stanoveném časovém období vyúčtování, tj.
porovnání uhrazených splátek se splátkami vypočtenými a též příjmy dlužníka. Případné přeplatky
jsou vráceny dlužníkovi, v opačném případě musí být nedoplatky dlužníkem uhrazeny.150
Problém se stanovením postupu při výpočtu splátek a též určení příjmů dlužníka podnikatele
již nebude aktuální, jelikož novela IZ z roku 2019151 stanoví postup pro určení částky, kterou bude
dlužník povinen splácet nezajištěným věřitelům.
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7. Novela insolvenčního zákona
Novela insolvenčního zákona – zákon č. 31/2019 Sb., který byl dne 7. 2. 2019 vyhlášen ve
Sbírce zákonů ČR a nabyde účinnosti dne 1. 6. 2019152 významně upravuje institut oddlužení,
z tohoto důvodu se jí přezdívá novela oddlužovací. Níže bych uvedla zásadní změny, které novela
v rámci oddlužení zavádí.
7.1. Návrh na povolení oddlužení
Oddlužovací novela přináší změny týkající se povinných příloh k návrhu na povolení
oddlužení. Nově již nebude dlužník povinen předkládat společně s návrhem na povolení oddlužení
seznam svých závazků, což by mělo ulehčit insolvenčním soudům rozhodování o návrhu na
povolení oddlužení. Povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení bude nově čestné prohlášení
dlužníka, že byl při sepsání návrhu na povolení oddlužení poučen o svých povinnostech
v insolvenčním řízení a tyto bude řádně plnit.
Novela dále přináší rozšíření důvodů pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, které se
dotýkají již jednou podaného návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud zamítne návrh na
povolení oddlužení také tehdy, pokud dlužník v posledních 10 letech před podáním návrhu splnil
oddlužení a byl osvobozen od placení pohledávek. Toto ustanovení by mělo omezit v praxi
využívané opětovné podání návrhu na povolení oddlužení, pokud již dlužník jednou úspěšně
oddlužením prošel a byla mu poskytnuta druhá šance. K zamítnutí návrhu dojde také tehdy, pokud
byl v posledních 5 letech zjištěn nepoctivý záměr dlužníka, a z tohoto důvodu byl návrh zamítnut,
oddlužení nebylo schváleno či bylo schválené oddlužení zrušeno. Posledním novým důvodem pro
zamítnutí je zpětvzetí návrhu v době 3 měsíců před podáním návrhu nového. Výše uvedené důvody
by měly dlužníkům zabránit v opakovaném podávání návrhů na povolení oddlužení, což by mělo
ulehčit insolvenčním soudům a dále eliminovat potenciální zneužití oddlužení.
7.2. Způsoby oddlužení
V souvislosti s navrhovanými změnami stran splnění oddlužení novela mění dosavadní
způsoby oddlužení, a to na oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a dále oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Novela tedy zrušila oddlužení pouze
plněním splátkového kalendáře a zároveň jako druhý způsob oddlužení stanovila kombinaci obou
předcházejících způsobů, která byla dle současné právní úpravy možná pouze na návrh dlužníka.
Druhý způsob oddlužení tedy není způsobem novým. Do ustanovení § 398 IZ byly vloženy nové
152
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odstavce, které upravují způsoby oddlužení, zakotvují pořadí uspokojování jednotlivých
pohledávek a dále mění návrh na stanovení nižších než zákonných splátek. Oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty bude schváleno pouze, pokud bude tento způsob navržen nezajištěnými
věřiteli dlužníka, v opačném případě schválí insolvenční soud oddlužení plněním splátkového
kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.153
7.3. Splátkový kalendář fyzické osoby podnikatele
Nově bude v IZ zakotven postup pro určení měsíčních splátek v případě dlužníka fyzické
osoby podnikatele. Jak již bylo nastíněno výše, v současné době je postup pro určování splátek
nejednotný a každý soud (resp. soudce) využívá postupu jiného, což je v rozporu se zásadou právní
jistoty. Sjednocující právní úprava v tomto směru byla tedy více než žádoucí a tuto ocení nejen
insolvenční soudci, ale též insolvenční správci a samotní dlužníci.
Základem pro stanovení měsíčních splátek bude zisk za předcházející zdaňovací období.
Zálohová splátka bude určena z 1/12 zjištěného zisku ve výši, v jaké mohou být při výkonu
rozhodnutí či exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. IZ dále stanoví postup určení zálohové
splátky pro případ, že ji nebude možné stanovit dle postupu výše. Dlužník bude povinen na konci
každého zdaňovacího období předložit insolvenčnímu správci účetnictví či daňovou evidenci,
daňová přiznání, výpisy z účtů a další potřebné listiny. Insolvenční správce následně porovná
uhrazené zálohové splátky a splátky určené z předložených dokladů, které měly být uhrazeny.
V případě nedoplatku bude dlužník povinen tento uhradit bez zbytečného odkladu. Dlužník bude
též oprávněn, obdobně jako dlužník nepodnikatel, požádat insolvenční soud o stanovení nižších
splátek z důvodu změny poměrů.
7.4. Splnění oddlužení
Další změnou, kterou oddlužovací novela přináší, je změna podmínek pro splnění oddlužení,
která má za cíl umožnit oddlužení širšímu okruhu dlužníků a předluženým lidem se vrátit do
obvyklého ekonomického života.154
Varianty oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
budou dvě, pokud nepočítáme variantu plného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.
První varianta počítá s uspokojením pohledávek nezajištěných věřitelů ve výši 60 % za 3 roky,
druhá varianta počítá s úhradou pohledávek ve výši nejméně 30 % za dobu 5 let za předpokladu,
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že dlužníkovi oddlužení nebylo zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí
k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. IZ výslovně stanoví, že pro splnění
oddlužení postačí, pokud budou výše uvedené míry uspokojení pohledávek splněny bez
přihlédnutí k tzv. podřízeným pohledávkám.155 Nově je samostatně upraveno splnění oddlužení
plněním splátkového kalendáře pro důchodce, kterým vznikl nárok na starobní důchod před
schválením oddlužení a tento trvá po celou dobu oddlužení, a dále důchodce, kteří jsou invalidní
ve 2. nebo 3. stupni. U těchto dlužníků bude oddlužení splněno v případě, že nebude po dobu tří
let zrušeno.
Insolvenční soud bude mít nově možnost rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení plněním
splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Takto rozhodnout může na návrh
dlužníka nebo insolvenčního správce ze závažných důvodů. Při přerušení oddlužení není dlužník
povinen hradit stanovené měsíční splátky nezajištěným věřitelům. Insolvenční soud o pokračování
oddlužení rozhodne i bez návrhu jakmile dojde k zániku důvodu přerušení, pokud bylo oddlužení
přerušeno na určenou dobu, o pokračování oddlužení se nerozhoduje. Průběh oddlužení není
možné přerušit opakovaně. K tomuto však vyvstává otázka, co bude insolvenčními soudy
považováno za důležité důvody k přerušení. V důvodové zprávě k novele č. 31/2019 Sb. jsou jako
příklad uvedena pouze dlouhodobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nikoliv zaviněním
dlužníka. Bude tedy zejména na judikatuře, aby tato vymezila důvody přerušení oddlužení.
Novela zavádí druhý nový institut v průběhu oddlužení, a to prodloužení průběhu oddlužení.
O prodloužení může soud rozhodnout z důležitých důvodů na návrh dlužníka podaný do uplynutí
doby trvání schváleného oddlužení. Průběh oddlužení bude možné prodloužit až o 6 měsíců,
nikoliv však opakovaně. Prodloužení bude v praxi znamenat, že pokud dlužník za dobu určenou
pro splnění oddlužení nedosáhne na úhradu stanovené míry uspokojení pohledávek věřitelů, bude
mu za určitých okolností poskytnuta lhůta delší, ve které bude mít možnost míry uspokojení
dosáhnout.
Naopak bude zrušeno ustanovení § 415 IZ, které umožňuje insolvenčnímu soudu rozhodnout
o osvobození dlužníka od placení pohledávek i v případě, že uspokojení pohledávek nedosáhlo
míry garantované zákonem. Toto ustanovení mají nově nahradit instituty přerušení a prodloužení
průběhu oddlužení, které mají umožnit dlužníkovi dosáhnout garantované míry uspokojení
pohledávek nezajištěných věřitelů.
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Za podřízené pohledávky se považují s výjimkou pohledávek uvedených v § 170 IZ také úroky, úroky z prodlení
a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů a smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení s plněním
přihlášené pohledávky, není-li taková smluvní pokuta dluhem z podnikání, ve výši, ve které v souhrnu převyšují výši
jistiny přihlášené pohledávky k okamžiku jejího vzniku (§ 172 odst. 2 IZ)
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Splnění oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí, jinak rozhodne o nesplnění oddlužení.
Pokud insolvenční správce nedoporučí rozhodnout o splnění oddlužení, avšak soud vezme splnění
oddlužení na vědomí, je povinen v odůvodnění rozhodnutí uvést důvody, pro které vzal splnění
oddlužení na vědomí. V případě, že insolvenční správce podá zprávu o splnění oddlužení, ačkoli
nejsou splněny podmínky pro splnění oddlužení, insolvenční soud uloží dlužníkovi povinnost
splácet měsíčně nezajištěným věřitelům částku obdobnou jako při průběhu oddlužení, a to do doby
podání nové zprávy o splnění oddlužení. S rozhodnutím o vzetí na vědomí splnění oddlužení
insolvenční soud spojí rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek.
Cílem oddlužovací novely je poskytnout většímu okruhu dlužníků možnost dosáhnout
splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek, čímž se budou moci vrátit do běžného
života bez dluhů. Je však otázkou, zda plánované změny přinesou předpokládané účinky, tedy zda
bude splnění oddlužení dostupné pro větší okruh osob, což se ovšem ukáže v následujících letech.
V původním vládním návrhu bylo počítáno s třetí variantou oddlužení, tzv. nulovou, ve které by
dlužník hradil splátky po dobu 7 let, avšak nebyla by zde stanovena žádná povinná míra uspokojení
pohledávek věřitelů, tedy dlužník by svým nezajištěným věřitelům za dobu oddlužení nemusel
uhradit ničeho a i přesto by oddlužení splnil. Tato varianta by jistě umožnila oddlužení i
nejchudším a nejvíce zadluženým lidem, ale zároveň by značně znevýhodnila věřitele, kteří by
v krajním případě neobdrželi na úhradu své pohledávky ničeho. Tato varianta nakonec přijata
nebyla a novela počítá pouze s 2 výše uvedenými variantami oddlužení.
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo poskytnout ucelenou charakteristiku institutu oddlužení včetně
jeho problematických částí a příkladů z praxe, které mají demonstrovat určité situace, které mohou
při oddlužení nastat a mají též sloužit k lepšímu pochopení a orientaci v institutu oddlužení.
Institut oddlužení je mezi veřejností velmi známý, avšak pouze okrajově a většina dlužníků
se nedokáže samostatně orientovat v právní úpravě a též podmínkách přípustnosti oddlužení.
Tomuto nepřispívá velmi rozdílná rozhodovací praxe insolvenčních soudů, zejména
prvostupňových, přičemž mnohdy se stane, že ve stejné věci rozhodnou dva soudy úplně odlišně.
I přestože oddlužení bylo do právního řádu České republiky zavedeno před více než 10 lety a
v rámci novelizace insolvenčního zákona bylo již několikrát významně upraveno, stále jsou
oblasti, které zákonem upraveny nejsou a působí problematicky. I přes výše uvedené je řešení
finanční situace dlužníka v rámci insolvenčního řízení, konkrétně oddlužením, velmi časté a
aktuální. Mezi lety 2008 a 2017 podalo návrh na povolení oddlužení přes 200 000 dlužníků,
přičemž přibližně 150 000 dosáhlo schválení oddlužení. Průměrná míra uspokojení pohledávek
věřitelů je 56 %.156
Po splnění zákonem stanovených podmínek je dlužník osvobozen od placení pohledávek.
Vzhledem k tomu, že zákonná míra uspokojení nezajištěných věřitelů je 30 %, dlužník může být
v určitých případech osvobozen od úhrady i 70 % svých dluhů bez ohledu na to, že se věřitel může
nacházet v horší ekonomické situaci než samotný dlužník. Hlavním cílem oddlužení je zlepšení
finanční situace a též i životní úrovně dlužníka a jeho navrácení do běžného života bez dluhů. Je
ovšem důležité podotknout, že v případě oddlužení by nemělo jít pouze o samotného dlužníka, ale
též i o věřitele, jejichž pohledávky jsou v rámci probíhajícího oddlužení ve většině případů
uspokojeny pouze částečně. Je nezbytné, aby ochrana věřitelů a poskytnutí druhé šance dlužníkovi
byly rovnocenné a oddlužení nebylo dlužníky zneužíváno a nesloužilo pouze jako prostředek
zbavení se dluhů, aniž by byli tito nuceni své dluhy řádně hradit.
V souvislosti s výše uvedeným bych ráda uvedla, že dle mého názoru je nezbytné ponechat
zákonem stanovenou určitou míru uspokojení pohledávek věřitelů, jejíž úhrada je předpokladem
pro splnění oddlužení. Díky stanovené míře uspokojení pohledávek jsou dlužníci motivováni
k plnění svých povinností vedoucích ke splnění oddlužení. Pokud by bylo dlužníkovi umožněno
tzv. nulové oddlužení, jak bylo navrhováno v původním znění novely IZ č. 31/2019 Sb., tento by
nebyl nucen k plnění věřitelům a úhradě splátek ve vyšší než stanovené minimální výši postačující
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Data získaná z výzkumu spol. Insolcentrum, dostupné na: https://www.insolcentrum.cz/ekonomicka-data/
(citováno dne 24. 2. 2019)
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na úhradu nákladů insolvenčního správce. Ad absurdum bychom mohli dospět k tomu, že dlužníci
by si půjčovali vysoké částky na přepychový život a následně by podali návrh na povolení
oddlužení a v případě splnění podmínek by jim byla větší část, případně celé pohledávky
odpuštěny. Současně by tato úprava vedla k tomu, že by věřitelé již nebyli ochotni poskytovat
dlužníkům úvěry a možnost úvěrů by se výrazně omezila i pro dlužníky, kteří finanční prostředky
opravdu potřebují. Je třeba stanovit podmínky oddlužení tak, aby byly výhody poskytnuté
dlužníkům v rovnováze s ochranou věřitelů.
Závěrem je nutné konstatovat, že oddlužení je zakotveno nejen v právním řádu České
republiky, ale též v zahraničních právních úpravách. Vzhledem k ekonomické situaci a
dosavadnímu růstu počtu dlužníků, kteří mají zájem řešit svůj úpadek oddlužením lze
předpokládat, že tento se bude stále zvyšovat a téma oddlužení bude stále aktuální.
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Oddlužení – sanační způsob řešení úpadku dlužníka, fyzické osoby
Abstrakt
Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž o oddlužení
žádají především fyzické osoby nepodnikatelé. Není však vyloučeno řešení úpadku oddlužením
též u fyzických osob podnikatelů. Oddlužení je v dnešní době hojně využívaný a neustále aktuální
institut, který klade důraz nejen na osvobození dlužníka od dluhů a vyřešení jeho finanční situace,
ale též na ochranu dlužníkových věřitelů, jimž je zákonem garantována míra uspokojení jejich
pohledávek.
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou charakteristiku oddlužení, průběhu
insolvenčního řízení vedoucího ke splnění oddlužení a též určitých specifických oblastí které
mohou působit problematicky. Práce je proložena příklady z praxe, u nichž můžeme spatřovat
specifika oddlužení.
Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž stěžejní jsou kapitoly 2 a 4. První
kapitola stručně vymezuje pojem úpadek, který je klíčový pro možnost řešení nepříznivé
ekonomické situace v insolvenčním řízení, způsoby jeho řešení a vztah mezi oddlužením a
ostatními způsoby řešení úpadku. Druhá kapitola charakterizuje oddlužení a vymezuje způsoby,
jak může oddlužení probíhat, tedy oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním
splátkového kalendáře. Současně zde poukazuji na specifické případy při oddlužení plněním
splátkového kalendáře. Následující část se věnuje průběhu insolvenčního řízení do povolení
oddlužení, tedy zahájení insolvenčního řízení a následnému rozhodování o úpadku dlužníka. Ve
čtvrté části jsem se zaměřila na průběh insolvenčního řízení od povolení oddlužení. Je zde
specifikováno schválení oddlužení a jeho následné plnění, což je nejdůležitější část oddlužení,
jelikož po úspěšném splnění oddlužení je dlužník osvobozen od placení pohledávek a je tedy
naplněn cíl samotného oddlužení. Pátá kapitola vymezuje určitá specifika při společném oddlužení
manželů a věnuje se problematickým otázkám. Šestá část je obdobou části páté, avšak tato se
věnuje specifické úpravě oddlužení podnikatele fyzické osoby, i zde jsou uvedeny problematické
otázky. V poslední kapitole diplomové práce upozorňuji na podstatné změny stran oddlužení, které
budou zavedeny novelou insolvenčního zákona, zákonem č. 31/2019 Sb.
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Debt discharge - remediation way of resolving the bankruptcy of the debtor,
natural persons
Abstract
Debt discharge is one of the remediation ways of resolving the bankruptcy of the debtor,
whereas the debt discharge is requested mainly by non-entrepreneurial natural persons. However,
the resolution of bankruptcy by debt discharge cannot be ruled out also for natural persons
entrepreneurs. Debt discharge is a widely used and persistently relevant institute that puts emphasis
not only on liberating debtor from debt and resolving his financial situation, but also on the
protection of creditors of the debtor, who are legally guaranteed a degree of satisfaction of their
claims.
The aim of this thesis is to provide a comprehensive characterization of debt discharge, the
course of insolvency proceedings leading to debt discharge, as well as certain specific areas that
may be problematic. This thesis also contains examples from the practice, in which we can see the
specifics of debt discharge.
This thesis is divided into seven chapters, whereas the main ones are chapters 2 and 4. The
first chapter briefly defines the concept of bankruptcy, which is crucial for the resolution of the
unfavourable economic situation in insolvency proceedings, the ways of its resolution and the
relationship between debt discharge and other methods of resolving bankruptcy. The second
chapter describes debt discharge and defines the ways in which debt discharge can be carried out,
thus debt discharge through the monetization of assets or through the fulfilment of a schedule of
instalments. At the same time, I refer here to specific cases of debt discharge by fulfilment of a
schedule of instalments. The following section deals with the process of insolvency proceedings
until the approval of debt discharge, thus the initiation of the insolvency proceedings and
subsequent decision on the bankruptcy of the debtor. In the fourth part I focused on the course of
the insolvency proceedings from the approval of debt discharge. This part contains the
specification of the approval of debt discharge and its subsequent performance, which is the most
important part of the debt discharge, since after the debt discharge has been successfully executed,
the debtor is exempt from payment of the debts and thus the purpose of the debt discharge is
fulfilled. The fifth chapter defines some specific features of joint debt discharge of spouses and
deals with problematic issues. The sixth part is an equivalent to part five, but it deals with the
specific adjustments of the debt discharge of a natural person entrepreneur, as well as problematic
issues. In the last chapter of this thesis I point out the substantial changes in the debt discharge,
which will be introduced by an amendment to the Insolvency Act, through Act No. 31/2019 Coll.
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