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Úvod 

Úvodem této práce bych chtěla krátce nastínit rozhodující faktory, které mne vedly ke 

zpracování tématu „Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku“ ve formě písemné 

práce.  

Institut oddlužení byl do právního řádu České republiky zaveden zákonem č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále InsZ), 

a to s účinností ode dne 1. ledna 2008, tj. více než před deseti lety. Oddlužení je institut práva, 

kterému každý, i bez hlubšího právního povědomí, více méně již rozumí a každý chápe jeho 

aktuální potřebnost. Podstatou je zjednodušeně regulovaný procesní postup, jak řešit dluhy vůči 

věřitelům, a to uspokojením věřitelů v zákonem stanoveném minimu, s tím, že za splnění 

podmínek oddlužení může být oddlužovanému přiznáno osvobození od splácení části 

neuspokojených dluhů. Institut oddlužení je obecně známý už jen z toho důvodu, že se dotýká 

značné části české populace, ať už v pozici dlužníka, věřitele, jejich rodinného příslušníka či 

spřízněné osoby. Bohužel se také ukazuje, že nadále neklesá celková zadluženost českých 

domácností, a s dluhy a exekucemi se dnes potýká nikoli zanedbatelné procento populace, a to 

napříč sociálními skupinami.12 O zadluženosti podnikatelů ani nemluvě. 

Přestože tedy se jedná o relativně mladý právní instrument, o jeho praktickém využívání již 

nemůže být pochyb. Jsme navíc svědky neustálého vývoje, změny a adaptace pojetí oddlužení. 

Právní institut oddlužení se vyvíjí v podstatě „před očima“ a překotnost některých změn nutí se 

této problematice hlouběji věnovat a studovat. I proto jsem se pokusila zpracovat téma v jeho 

aktuální stávající právní podobě, ale také v reflexi nad postupnými nejvýznamnějšími změnami 

provedenými novelami InsZ, kterým došlo v posledních několika letech, a to pro pochopení 

stávajícího podoby a pojetí oddlužení coby institutu soukromého práva.  

Stěžejním a zcela zásadním impulsem pro zpracování tématu, vedle výše uvedeného, se pro 

mne samotnou nicméně staly konkrétní lidské příběhy a potřebnost nápomoci těm, kteří se 

nacházejí v situaci ekonomické nestability. Jakožto praktikující právník si dnes již neumím 

představit, že by právě tito klienti nemohli dostat šanci na nový začátek v podobě nového 

 
1 https://www.czso.cz/csu/czso/prezentace_a_tiskove_konference_zivotni_uroven_spotreba_domacnosti 

https://www.w4t.cz/zadluzeni-ceskych-domacnosti-stale-roste-spolu-s-nim-i-pojistovani-klicovych-uveru-83697/ 
2 K tomu viz  

https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/251-alarmujici-statistika-exekuci?w 

(Cit.:) „Jak vyplývá ze statistických údajů Exekutorské komory a Ministerstva spravedlnosti, bylo v loňském roce nařízeno 

718.000 exekucí, kromě toho i více než 300.000 soudních výkonů rozhodnutí, tedy "exekucí" prováděných soudem. Exekuce 

se stávají trendem, běžným řešením platební neschopnosti či neochoty dlužníka platit své dluhy. Mít dluhy je normální, 

nesplácet dluhy však má své důsledky. Od roku 2001 do současnosti bylo nařízeno více než 2,5 milionu exekucí, dá se říci, že 

exekuce se dnes dotýká každého. 

https://www.czso.cz/csu/czso/prezentace_a_tiskove_konference_zivotni_uroven_spotreba_domacnosti
https://www.w4t.cz/zadluzeni-ceskych-domacnosti-stale-roste-spolu-s-nim-i-pojistovani-klicovych-uveru-83697/
https://www.ekcr.cz/1/aktuality-pro-verejnost/251-alarmujici-statistika-exekuci?w
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finančního restartu. V této souvislosti mne k práci dovedly tedy i konkrétní životní zkušenosti, 

časový odstup a reflexe nad životními hodnotami včetně potřeby akcentace vlastní finanční 

odpovědnosti každého z nás. Považuji tak například za zcela zásadní úlohu státu a rodiny 

opakovaně akcentovat potřebnost výchovy k finanční samostatnosti a stabilitě, resp. 

gramotnosti, každého. Dlužno dodat, že právě výchova, vzdělání, stimulace motivací, jsou 

úkoly, se kterými se bude muset do budoucna stát a každý jednotlivec zřejmě více zaměřit. I to 

je úkol pro dnešní a budoucí generace. Tedy reflektovat potřebu vyšší míry preventivních 

opatření. 

Oddlužení jako takové lze ve své podstatě pokládat za dobrý právní instrument, neb pomáhá v 

řešení konkrétních lidských osudů, nespravedlností či nepřízní konkrétních jedinců, a umožňuje 

těmto finanční restart v podobě života bez dluhů a exekucí.  

Cíle a ambice této práce jsou tedy v základu uvedeny, nyní tedy k tématu samému. Z důvodu 

uvedené potřeby systematizace bylo zvoleno následující vnitřní členění práce. První část práce 

je věnována obecnému úvodu, vymezení pojmů, historickým exkursem vývoje úpravy vedoucí 

k dnešní podobě insolvenčního řízení. V další části práce obsahuje rozpracování tématiky 

oddlužení, a to zejména včetně procesu od podání potřebných návrhů, až do jeho skončení, tedy 

úspěšného skončení oddlužení (v podobě zbavení se části dluhů vůči věřitelům). Závěrem je 

podáno shrnutí k věci včetně posouzení stavu platné úpravy. 
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1. část – Obecná část  

 

1.1.  Oddlužení jako součást insolvenčního práva 

Právní úprava oddlužení je součástí právní úpravy insolvenčního práva obsažené především 

v  zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (poslední pod č. 31/2019 Sb.), ze dne 30. března 2006, s účinností od 1. 

ledna 2008 (dále v textu jen „insolvenční zákon“, „zákon“, „InsZ“).3 Insolvenční právo je teorií 

definováno jako (cit.:) „soubor právních norem regulujících potřebu řešení úpadku, která je 

součástí civilního práva procesního, ale pro svoji specifičnost je v podstatě samostatnou právní 

disciplínou, když obsahuje jak prvky nalézacího, tak i exekučního řízení, přičemž se liší oproti 

jiným civilněprávním řízením, a to prameny práva, principy a zásadami práva, cíly, ke kterým 

směřuje, ale také samotným průběhem civilního řízení. Insolvenční právo jako takové nelze 

chápat jen ryze jako úpravu procesního charakteru, ale ve svém důsledku se jedná i o úpravu 

statusovou, s ekonomickými prvky.“ 

Insolvenční řízení dle ustanovení § 2 písm. a) v InsZ je definováno jako proces či řízení, jehož 

předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.4 Řízení je založeno 

na tzv. jednotné koncepci, jejíž podstatou je, že nejprve soud zjišťuje úpadek a poté rozhoduje 

o způsobu jeho řešení. Cíleno na dosažení co nejvyšší míry uspokojení věřitelů.  

Insolvenční zákon je normou lex specialis, tj. speciální normou upravující insolvenční řízení. 

V ustanovení § 7 InsZ je odkaz na vztah k dalším civilním procesním předpisům, a to zákon č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád, a dále zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, 

jejichž ustanovení se použijí na insolvenční řízení v přiměřeném rozsahu. 

Základní právní úprava (dle InsZ) je dále doplněna řadou dalších předpisů včetně 

podzákonných norem. Výčet nejdůležitějších předpisů je obsažen v příloze č. 1. k této práci. 

S ohledem na výše uvedené, je možné právní úpravu insolvenčního práva pojímat za relativně 

samostatnou právní disciplínu či oblast civilního procesního práva. Zaujímá specifické 

postavení, a to jednak z důvodu rozsahu matérie, používané odborné terminologie, speciální 

hmotněprávní a procesněprávní úpravy, ale také z důvodu nezbytného speciálního 

technickoorganizačního zajištění představovaného specializovanými soudními senáty.  

 
3 SVOBODA, K., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K. a kol. Civilní proces: obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2014, s. 8. ISBN 978-80-7400-279-3.   
4Viz ust. § 2 písm. a) Ins Z 
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1.2. Pojmy insolvenčního práva 

Insolvenční zákon v úvodních ustanoveních obsahuje vymezení některých základních pojmů 

insolvenčního práva. Předně k definici úpadku. Ta je obsažena v ustanovení § 3 InsZ. Ze 

zákonného vymezení lze za úpadek považovat jednak úpadek pro platební neschopnost nebo 

pro stav předlužení. V obou případech se jedná o objektivní stav ekonomické situace na straně 

dlužníka, který se vyznačuje pluralitou jeho věřitelů a omezenou schopností dostát závazkům 

vůči věřitelům.5 Celková výše závazků vůči věřiteli nebo věřitelům v souhrnu nehraje roli, 

rozhodující je stav existence závazku, resp. pluralita závazků. Lze doplnit, že v zákoně je 

pamatováno i na regulaci či ochrany dlužníka proti zjevně šikanóznímu insolvenčnímu návrhu 

ze strany věřitelů spočívajícího v účelovém množení závazků, a tak vzniku umělé plurality 

věřitelů. Dle ustanovení § 143 odst. 2 InsZ tak platí, že dalším věřitelem není ten, na kterého 

byla převedena pohledávka v posledních šesti měsících před nebo po zahájení řízení.6  

O situaci platební neschopnosti na straně dlužníka se jedná, pokud jsou splněny tři kumulativní 

podmínky, tj. když objektivně má dlužník nejméně dva věřitele, vůči nim peněžité závazky po 

lhůtě splatnosti delší než 30 dnů a tyto není schopen splnit. Jedná se o objektivní stav, kdy 

dlužník není sto dostát závazkům vůči svým věřitelům bez ohledu na vlastní ochotu závazky 

plnit nebo neplnit. Neschopnost plnit peněžité závazky je naplněna i za předpokladu 

(alternativně) vyvratitelných domněnek, tedy, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých 

závazků, (nebo) tyto neplní po dobu delší než 3 měsíce po datu splatnosti, (anebo) není možné 

dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem 

rozhodnutí nebo exekucí, (anebo) dlužník nesplnil soudem uloženou povinnost předložit 

seznamy uvedené v § 104 odst. 1 InsZ (viz dále). Stav platební neschopnosti může nastat jak u 

fyzické osoby, tak i u právnické osoby, bez ohledu na jejich podnikatelský status. Aktivně 

legitimovaným k iniciování insolvenčního řízení je jak dlužník, tak i jeho věřitel, či věřitelé.  

Stav předlužení zákon připouští jen u tzv. podnikatelských dlužníků. Dle ustanovení § 4 InsZ 

se jedná o dlužníka právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele ve stavu předlužení, 

má-li tento více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku7, tj. u osob, 

které jsou povinny vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

 
5 Objektivní neschopnost dlužníka plnit své peněžité závazky lze posoudit na základě vyvratitelných domněnek obsažených v 

§ 3 odst. 2 InsZ  
6 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 312 s., ISBN 978-80-7400-715-6.  
7 Dle ustanovení § 495 NOZ je majetkem vše, co patří určité osobě, ať už právnické nebo fyzické, a to jak soubor věcí hmotných, 

tak i nehmotných (vč. práv či pohledávek). 
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předpisů. Insolvenční návrh pro předlužení, nemůže, ač to není vyloučeno, podat v podstatě 

nikdo jiný než dlužník. Je totiž vyloučeno, aby si věřitel byl sto opatřit relevantní údaje a 

výstupy ohledně ekonomické situace dlužníka.  

Ze zákona je dlužník oprávněn podat vlastní insolvenční návrh i z důvodu hrozícího úpadku. A 

to lze-li se zřetelem k okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen dostát 

podstatné části svých peněžitých závazků. Motivem této úpravy je snaha zamezit případnému 

prohlubování ekonomických problémů na straně dlužníka. Tedy zvýšení ochrany dlužníka na 

straně jedné, ale i věřitelů na straně druhé. Přínosem takového postupu by měla být vyšší míra 

uspokojení věřitelů. Toto ustanovení, byť lze jeho prospěšnosti rozumět, je ale s ohledem na 

ekonomickou realitu velmi málo využívané, neboť o aktivní řešení budoucích ekonomických 

problémů musí mít uvědomělý dlužník zájem. 

V této souvislosti je dále zapotřebí zmínit, že ze zákona (dle ustanovení § 98 InsZ) vyplývá 

povinnost podat insolvenční návrh vybraným subjektům, a to dlužníkovi právnické osobě či 

podnikající fyzické osobě (vč. jeho zákonným zástupcům, statutárnímu orgánu či 

likvidátorovi), ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti 

měl dozvědět o svém úpadku. Tato zákonná povinnost iniciovat insolvenční řízení je spojena 

se zákonnou odpovědností za porušení uvedené povinnosti.  

Zcela na okraj je vhodné doplnit, že samotné řešení úpadku a nutnost jeho regulace ze strany 

státu by vždy mělo být až skutečně posledním řešením a krokem. Je tak opětovně nutné apelovat 

na včasnost předchozích (ekonomických) opatření ve formě jednání s věřiteli, ekonomické a 

právní poradenství, sociální nápomoc, restrukturalizaci dluhů, a taktéž na včasnost podání 

insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení. Adekvátně načasovaná nápomoc (i 

ze strany státu) v podobě vhodně nastavených preventivních a nápravných opatření může celé 

věci přinést větší efekt než řešení cestou zásahu v podobě soudního procesu. To je vždy spojeno 

s autoritativním zásahem a řešením do dlužnicko-věřitelských poměrů. 

Na odborné úrovni bylo diskutováno, jak přispět k vhodnému načasování preventivních 

opatření. Uvažovat lze například o tom, že by byl prováděn průběžný monitoring ohledně 

vykonatelných pohledávek vůči dlužníkovi s tím, že splnění určitých kritérií (např. evidovaný 

počet dluhů, hodnota plnění) by bylo důvodem pro realizaci preventivních opatření na straně 

dlužníka, a to minimálně cestou poradenství, poučení či odborné nápomoci. Druhou stránkou 

věci je ovšem problematická proveditelnost takovýchto opatření, role účastníků, včetně potřeby 

vzájemně propojených informačních systémů (soudní a exekuční databáze). Důležité je také 

hledisko ochrany osobních a citlivých údajů a respekt autonomie vůle jednajícího.  
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Aktuálně lze tedy sledovat snahy o obecné šíření informací, cestou různých informačních 

kampaní zdůrazňujících potřebu včasných ekonomických opatření. Lze tak kvitovat například 

snahu o šíření informací ohledně řešení dluhové situace, a to například prostřednictvím nového 

webového portálu „pro pomoc dlužníkům“ zřízeného při webových stránkách Ministerstva 

spravedlnosti8, či prostřednictvím informačních portálů iniciativ v oblasti neziskového 

sektoru.9 Dále taktéž i skutečnost, že za stanovených podmínek může být poskytnuto 

kvalifikované bezplatné právní poradenství advokátem nemajetným osobám (pozn. s příjmem 

do trojnásobku životního minima), a to dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii.10  

 

1.3. Vývoj insolvenčního práva  

1.3.1. K vývoji obecně  

Mezi první úpravu řešení úpadku lze řadit římskoprávní úpravu tzv. univerzální exekuce 

(missio in bona) spočívající ve shromáždění věřitelů dlužníka za účelem jejich uspokojení 

z majetkové podstaty. Věřitelé si zvolili jednající osobu, která celý postižený majetek prodala 

ve veřejné dražbě. Kupující se stal právním nástupcem dlužníka, kdy se na něho mohli obracet 

věřitelé pohledávek. Majetková exekuce se týkala buďto celého majetku nebo jednotlivých 

kusů (singulární exekuce). Veřejnou dražbou získané prostředky byly rozdělovány mezi 

věřitele. Efektu prospívalo to, že věřitel naopak nepřistoupil k vymáhání cestou osobního 

postihu uvalením otroctví či v podobě naturální náhrady, např. odpracováním.1112 

První veřejnoprávní regulace úpadku je spojována s úpravou italských renesančních měst 

v období 13. až 16.tého století, španělskou a německou (saskou) úpravou. Saský arest (pozn. 

arrestum Saxonicum) obsahoval již úpravu různých priorit pohledávek věřitelů či úpravu tzv. 

podezření o úpadku coby předpoklad zahájení řízení, a tzv. princip univerzality čili postih 

celého majetku úpadce.  

 

 
8 https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/ 
9 https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi 

https://www.obcanskeporadny.cz/ 
10Zákon č. 258/2017 Sb., ze dne 20. července 2017, a to především ustanovení § 18a až 18d zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 
11 KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M., Římské právo; 3. dotisk 1. vydání, C. H. Beck, 1995, ISBN 978807179031, s. 130-

132 
12 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum, 2009, roč. 6, č. 4, s. 153-160. http://www.sagit.cz/info/pravni-

forum-c-4-2009 

https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi
https://www.obcanskeporadny.cz/
http://www.sagit.cz/info/pravni-forum-c-4-2009
http://www.sagit.cz/info/pravni-forum-c-4-2009
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1.3.2. K vývoji v českých zemích 

Vznik úpravy regulace úpadku v českých zemích byl ovlivněn ekonomickou nestabilitou 

v období 16. století, kdy po Bílé hoře došlo k prudkému znehodnocení cen stříbra, a to i návazně 

regulaci cen a obecnou drahotu. Tato situace ovlivnila snahu o regulaci řešení úpadku. Až v 

první polovině 17. tého století vzniká a tvoří se prvotní úprava konkursního řízení. 

Počátky samotného konkursního práva v podobě ucelené právní úpravy lze spojovat s rokem 

1627 a vydáním Ferdinandem II. Habsburským Obnoveného zřízení zemského (OZZ) a na něj 

navazující novelizace v úpravě Deklaratoria a Novelly z roku 1640. Úprava obsažená v OZZ 

v článcích L XII - L XXVI označených „O placení dluhův, kteří větší jasu, nežli dlužník svého 

statku neb jmění má“13 je základem dnes běžné zásady poměrného uspokojení věřitelů (princip 

„pro rata“), a to dle míry zavinění (neúmyslného) jednání dlužníka. Pro případ tzv. zlé motivace 

či úmyslu dlužníka k újmě věřitelů nebyl vyloučen ani trest nejvyšší, a to trest smrti. Poměrné 

uspokojení předpokládalo, že výtěžek z prodeje majetku dlužníka byl rozdělen mezi věřitele, 

kteří řádně prokázali svoji pohledávku. Zajímavostí bylo, že navrhovatel z řad věřitelů, který 

inicioval kroky vůči dlužníkovi, získal jakési přednostní právo na úhradu vynaložených 

nákladů, a to bez ohledu na ostatní věřitele a zásadu poměrnosti uspokojování. V roce 1637 

došlo za Ferdinanda III. Habsburského k vydání císařského reskriptu o aplikaci konkursního 

řízení a patentu, tj. norem povahy procesně-právní, z nichž vyplývalo mimo jiné, že konkursní 

řízení cílilo na potírání nekalých praktik a poškozování věřitelů. Předpokladem bylo řádné 

přihlášení pohledávky v prekluzivní lhůtě a obligatorní zápis do zemských desek. 

Deklaratoria a Novelly z roku 1640 novelizovaly úpravu konkursního řízení obsaženou v OZZ 

s tím, že představovaly první zákonnou podobu konkursního českého řádu14 coby unifikované 

úpravy pro země české a moravské. Z novelizací lze zmínit klasifikaci pohledávek do pěti tříd 

podle priorit pohledávek15 Právní úprava řízení byla součástí tzv. zemského práva, nikoli práva 

městského16, tedy ryze pro potřeby šlechty.  

V dalším období postupně vyvstalo za potřebí vytvořit ucelenou úpravu konkursního práva i 

pro potřeby měst, přičemž kodifikační práce trvaly po dlouhá desetiletí, a to nehledě na akutní 

 
13 URFUS, V., Vznik a počátky konkursního práva v Čechách, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960. 
14 2. května 1644, publikovaného pod ozn. „Krida-Ordnung“ 
15 Pozn. konkrétně tak za prvé vindikační nároky proti podstatě, za druhé pohřební výlohy, dále daňové nedoplatky, alimentační 

nároky a podobné, za třetí hypotekární deskové pohledávky, za čtvrté různé privilegované nároky směnečné apod. a konečně 

za páté běžné pohledávky. 
16 Městské právo ohledně konkursu naproti tomu bylo více odrazem původního arestačního městského procesu se samostatnými 

volně přejímanými prvky například i z práva zemského nebo z úpravy kodifikace městského práva označené „Práva městská 

království Českého“ z roku 1579 vydané Pavlem Kristiánem z Koldína v článku G XXIV a n. „De conditione bonorum – O 

přípovědích na statky lidské“ 
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potřebu regulace pro potřeby měst, obchodního a kupecké prostředí, ovlivněné četnými 

bankroty. Krátkodobě situaci řešily dva reskripty z roku 1750 a 1751, a dále rakouská právní 

úprava směnečného řádu z roku 1763 unifikující poměry obchodních vztahů napříč zeměmi.17 

Ucelená úprava konkursu byla zavedena až roku 1781 v podobě Josefínského konkursního řádu 

publikovaného pod č. 14/1781 Sb. z.s., který v tzv. Předlitavsku platil až do roku 1868. 

Josefínský řád přinesl komplexní úpravu konkursního řízení, a byl na svoji dobu nemalým 

dílem. Ale realizace konkursů dle řádu nebyla tak účinnou, jak by bylo v praxi zapotřebí, 

z důvodu celkové zdlouhavosti a nákladnosti procesu. Trvání konkursu totiž nebylo nijak 

omezeno a trvalo, dokud to vyžadovalo uspokojování věřitelů. Řízení začínalo žalobou, bylo 

děleno do čtyř etap, pohledávky se rozlišovaly do několika tříd. Zdlouhavost, nákladnost a malá 

úspěšnost nereflektovaly praktický život a obchodní styk. Proces tak nebyl efektivním, právě 

z důvodu přílišného formalismu. Účinnějším v praxi bylo tak vlastní mimosoudní řešení. 

Nový konkursní řád vydaný císařem Františkem Josefem pod č. 1/1869 říšského zákoníku, 

jakožto komplexní úprava, byl odrazem úpravy pruského konkursního řádu z roku 1855. 

Novinkou se stalo zavedení přihlašování pohledávek. Mezi slabiny této úpravy ovšem nutno 

zmínit, že vyčlenil značné množství přednostních pohledávek na úkor pohledávek věřitelů tak 

zvaně běžného typu. To opět nepřispělo k adaptaci potřebám reálného ekonomického života. 

Vyvstalo tak zapotřebí zákonem upravit a regulovat řešení mimosoudního vymáhání, a to již 

v roce 1884 (pod č. 35 a č. 36)18. Nezbytnou byla mimo to i novelizace řádu provedená pod č. 

337/1914 ř.s.19 Rakouský říšský rakouský konkursní řád obsahoval úvodní pasáž a dále díl 

označený „O právích a povinnostech v konkursu“ obsahující úpravu účinků konkursu, 

uplatnění pohledávek, pořadí pohledávek a postavení dlužníka po skončení konkursního řízení. 

Dále druhý díl věnovaný procesněprávní úpravě konkursního řízení, a to pro fyzické osoby a 

právnické osoby nezapisované v obchodním rejstříku, dále speciální úpravu pro konkurs 

kupecký pro úpadce společnosti zapsané v obchodním rejstříku. Co se týče terminologie, pak 

v uvedené úpravě nalezneme již subjekty známé, byť terminologicky odlišné, dnešnímu pojetí 

například konkursního komisaře, správce konkursní masy či výbor věřitelů.  

 
17 KOZÁK, J., Nové úpadkové právo v České republice. Právní zpravodaj. 2008, roč. 9, č. 2, s. 3-7. Dostupný také z beck-

online.   
18 Pod č. 35/1884 ř. z. „zákon, jímž na ochranu věřitelů proti činům jim na újmu jsoucím, mění se, respektive doplňují některá 

ustanovení řádu konkursního a řízení exekučního“ a z. č. 36/1884 ř. z. „O odporu proti právním činům, jež týkají se jmění 

dlužníka insolventního“. 
19 Císařské nařízení č. 337/1914 ř.z., ze dne 10. prosince 1914, zavedené s účinností od 1. ledna 1915, zavedlo nový konkursní, 

odpůrčí a vyrovnávací řád, přičemž v platnosti trval v důsledku recepce rakouského zákonodárství i za trvání tzv. první 

republiky, až do roku 1931, kdy jej nahradil zákon č. 64/1931 Sb. z. a n. 
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Výše uvedená novelizace provedená císařským nařízením č. 337/1914 ř.s. představovala de 

facto nový konkursní, odpůrčí a vyrovnávací řád s platností (díky recepci rakousko-uherského 

právního řádu20) až do roku 1931, do kdy si udržela dualistické pojetí. Koncepčně zákon 

obsahoval úvodní část, dále části, a to konkursní řád, vyrovnací řád a odpůrčí řád. Mezi základní 

znaky lze uvést, že pohledávky byly diferencovány do tří tříd. Do první třídy byly zahrnovány 

pohledávky z titulu pohřebného, vůči zaměstnancům a z titulu nemocenského pojištění, do 

druhé třídy pohledávky vůči státu a do třetí třídy spadaly pohledávky ostatních věřitelů. Úprava 

obsahovala poprvé úpravu tzv. nepatrného konkursu, který jen i dnes součástí právní úpravy, 

přičemž ekonomickým kritériem byla hodnota jmění nepřevyšující tehdejších 5 000 korun. Ve 

vyrovnacím řízení se počítalo s provedením vyrovnacího stání, které vymezilo obsah vyrovnání 

a vyrovnání potvrdilo. Vyrovnání bylo určeno pro obchodní společnosti a právnické osoby.  

Období tzv. první československé republiky je spojeno s úpravou dle zákona č. 64/1931 Sb. z. 

a n.21 Na základě této úpravy došlo ke sjednocení původního dualistického řešení pro území 

celého Československa, přičemž úprava vycházela a navazovala na předešlou úpravu nař. č. 

337/1914 ř.s., a v platnosti zůstala až do roku 1950. Systematika právní úpravy byla zachována. 

Zákon v úvodní pasáži obsahoval úpravu a vymezení základních pojmů a principů, působnosti 

zákona. Dále obsahoval tři části. A to konkursní řád, dále vyrovnací řád, a odpůrčí řád. Zůstalo 

taktéž zachováno dělení konkursního práva na hmotné a procesní.22 Podstatou prohlášení 

konkursu bylo, že dlužník (úpadce) (cit.:) „není s to, aby plnil své splatné závazky“ přičemž 

„zastaví-li platy, má se za to, že není s to, plnit své splatné závazky“ a „na pozůstalosti a na 

jmění právnických osob i tehdy, jsou-li předluženy“. V této souvislosti by bylo lze úpravu ocenit 

pro zjevnou jednoduchost (a čistotu) terminologického vymezení. Podstatou vyrovnacího řízení 

se stalo vyrovnání v rámci konání vyrovnacího roku, na kterém došlo k vymezení vlastního 

obsahu vyrovnání23. Odpůrčí řízení bylo de facto úpravou, která mimo vlastní konkursní řízení 

cílilo na zachování majetkové podstaty. Odpůrčí žalobou se mělo dostat nápravy situace, kdy 

dlužník v rámci dispozice s majetkem úmyslným jednání zkrátil uspokojení věřitelů, a to 

například mrháním majetkem, bezúplatným plněním či jiným jednání k újmě podstaty.  

Další etapou vývoje v letech 1950 až 1990 bylo klasické pojetí konkursního řízení opuštěno. 

Socialistická koncepce práva a právního státu byla postavena hodnotově na odlišných 

 
20 Recepce právního řádu rakouského provedena zákonem č. 11/1918 Sb. z. a n., ze dne 28. října 1918. 
21 WINTEROVÁ, A., Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2011, s. 590. 

ISBN 9788072018420.   
22 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, ISBN 978-80-7552-933-6, s. 19.  
23 Pozn. terminologicky byl zaveden pojem vyrovnání, na rozdíl od předešlé úpravy vycházející z pojmu narovnání 

(transakcio), který je spíše v civilním právu spojován s úpravou jednoho způsobu zániku závazku. 
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principech včetně pohledu na úpravu vlastnických a hospodářských poměrů. Právo, a to napříč 

všemi disciplínami, bylo nově redefinováno v nových postupně přijímaných kodifikacích. 

Konkursní problematika byla de facto redukována na pasáž věnovanou exekuční likvidaci 

majetku (pozn. veškerého majetku dlužníka) inkorporovanou do několika ustanoveních 

občanského soudního řádu publikovaného pod č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád. Podle 

ustanovení § 570 zákona č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád, se tedy „Exekuční likvidace se 

provádí prodejem veškerého majetku dlužníka, pokud není vyloučen z exekuce (likvidační 

podstata), a rozdělením výtěžku mezi všechny věřitele.“ 

Nová právní úprava soudního řízení zavedená zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v tehdejším znění, tradiční pojetí konkursního řízení opustila definitivně, neboť ani popsaný 

institut exekuční likvidace majetku nepřevzala. Uvedená redukce úpadkového práva byla 

promítnuta ryze do ustanovení § 352 až 354 zákona. To vše konformně s tehdejším pojetím 

vlastnictví a redukce významu trhu a tržního hospodářství. 

 

1.3.3. Zákon o konkursu a vyrovnání  

Renesanci a znovuzavedení oboru konkursního práva24, s ohledem na potřeby trhu a právního 

odvětví jako takového, lze spojovat až se zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 

(dále jen „ZKV“)25, který v podstatě vycházel z původních právních úprav před rokem 1950, 

zejména ze zákona č. 64/1931 Sb. z. a n.  

Zákon však potřebám doby nedostačoval. 

Důvody spočívaly v několikerém. Počátky devadesátých let jsou spojovány s transformačními 

procesy podniků s povětšinou státní majetkovou účastí. Podniky byly v podstatě ekonomicky 

vyčerpány. Ze zákona bylo těmto podnikům přiznán zvláštní režim v podobě speciální ochranné 

lhůty26 omezující aplikaci konkurzu po dobu jednoho roku od účinnosti zákona. Vznikla tak na 

 
24 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, ISBN 978-80-7552-933-6, s. 19.  
25 Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ze dne 16. srpna 1991, účinný od 1. října 1991 do 31. prosince 2007 
26 § 67 Vztah k privatizaci 

 (1) Pro konkursní řízení, v němž dlužníkem v úpadku je státní podnik, jiná státní organizace nebo i jiná právnická osoba, na 

jejichž podnikání se majetkově účastní stát, a tato osoba je uvedena v seznamu schváleném vládou a publikovaném 

v Obchodním věstníku, platí zvláštní režim. 

(2) Návrh na prohlášení konkursu dlužníka zašle soud ministerstvu pro správu národního majetku a jeho privatizaci České 

republiky (dále jen „ministerstvo“). Ministerstvo může do 15 dnů od doručení tohoto sdělení navrhnout soudu povolení 

ochranné lhůty; tím není dotčeno právo dlužníka podle § 5a. 

(3) Soud povolí ochrannou lhůtu na návrh ministerstva, jestliže je návrh podán včas, obsahuje předepsané náležitosti ( § 5a 

odst. 3) a jestliže v něm ministerstvo doloží, že dlužník byl určen k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 

převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na ochrannou lhůtu podávaný ministerstvem nemusí 

obsahovat seznam dlužníkových věřitelů a jejich pohledávek a seznam dlužníkových nemovitostí; tyto náležitosti je povinen 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6ojs
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úrovni trhu zjevná diskrepance mezi povětšinou státními podniky a ostatními podnikatelskými 

subjekty. Doba je rovněž spojována s obdobím tzv. divokých konkursů, kdy docházelo i vlivem 

účelově protahovaných konkursních řízení, k vyčerpání majetkové podstaty na úkor věřitelů. 

Praktická aplikace tak byla konfrontována s divokou aplikací tehdy v podstatě mladé právní 

disciplíny. To vše ve světle zákonné úpravy ZKV, která na nejpalčivější problémy nedokázala 

adekvátně reagovat. Potřeba propracovanější právní úpravy (pozn. oproti úpravě o 73 

paragrafech) tak nabírala na důležitosti, k čemuž notně přispěla i četnost novelizací ZKV.27  

K obsahu zákona. Zákon samotný byl koncipován jako zákon speciální ve vztahu k zákonu č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dle ustanovení § 66 ZKV), obdobně jako stávající úprava 

insolvenčního řízení. Zákon o konkursu a vyrovnání je i dnes součástí platného práva a 

používaným právním předpisem. Platí totiž, že dle ustanovení § 432 InsZ se na řízení zahájená 

před účinností insolvenčního zákona, která dosud běží, použijí dosavadní právní předpisy.28  

Koncepčně je ZKV rozdělen do sedmi částí. V první části obecné je obsaženo ustanovení o 

účelu zákona v podobě uspořádání majetkových poměrů dlužníka29, který je v úpadku, o řešení 

tohoto úpadku v podobě soudního konkursního řízení nebo vyrovnacího řízení, ustanovení 

věcných předpokladů procesněprávního řešení úpadku v podobě mnohosti věřitelů, 

neschopnosti dlužníka plnit splatné závazky tzv. platební neschopnost dlužníka bez ohledu na 

formu, či stav předlužení u podnikatelského dlužníka, a konečně i ustanovení o cíli konkursního 

řízení, kterým je poměrné uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkursní podstatu. Druhá 

část zákona je věnována konkursnímu řízení samotnému. Konkursní řízení se zahajuje pouze 

na návrh, přičemž navrhovateli lze uložit povinnost k úhradě zálohy na úhradu nákladů 

souvisejících se zahájením konkursního řízení (i opakovaně). Zákon zavedl povinnost určitým 

 
doplnit dlužník na výzvu soudu do 15 dnů. Usnesení o povolení ochranné lhůty soud doručí kromě osob uvedených v § 5b odst. 

2 i ministerstvu. Pro běh a trvání ochranné lhůty platí § 5c. 
26 V důvodové zprávě k InsZ se konkrétně popisuje neutěšený stav a nutnost zavedení nové právní úpravy jako celku, a to 

z důvodu vytýkané četnosti novelizací zákona (rozuměno ZKV, zde uváděno 80 novel), a celkové nepřehlednosti právní 

úpravy. 
27 V důvodové zprávě k InsZ se konkrétně popisuje neutěšený stav a nutnost zavedení nové právní úpravy jako celku, a to 

z důvodu vytýkané četnosti novelizací zákona (rozuměno ZKV, zde uváděno 80 novel), a celkové nepřehlednosti právní 

úpravy.   
28 Platí tak konkrétně, že dle ustanovení § 432 InsZ na zřízení zahájená před účinností zákona se použijí dosavadní právní 

předpisy, tj. zákon o konkurzu a vyrovnání a související předpisy (pozn. a to vedle dnes již zkonzumované speciální úpravy 

zveřejňování po dobu prvního roku platnosti tehdy nového InsZ, tj. do 31. prosince 2008).  
29 § 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání – účel zákona 

(1) Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku. 

(2) Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník 

zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. 

(3) Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. O předlužení jde tehdy, 

jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se 

zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské 

činnosti důvodně předpokládat. 
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subjektům podat návrh na prohlášení konkursu, pokud se dostanou do úpadkové situace. 

Uvedenou povinnost mají jak samotní úpadci, tj. právnické osoby a podnikající fyzické osoby, 

tak i jejich představitelé, a to zákonní zástupci zahrnující i členy statutárního orgánu či 

likvidátoři. Došlo k zavedení tzv. ochranné lhůty k návrhu na základě, které se věřitelům 

omezuje právo na vymáhání pohledávek výkonem rozhodnutí a již zahájená řízení se přerušují.  

Účinky prohlášení konkursu byly spojovány se zveřejněním, a to vyvěšením na úřední desce 

soudu. K tomuto okamžiku se stal dlužník úpadcem a dispozice s majetkem přešla na správce 

konkursní podstaty. Procesněprávní účinky prohlášení konkursu spočívaly zejména v přerušení 

probíhajících řízeních o nárocích, které spadají do konkursní podstaty, a v omezení realizace 

výkonu rozhodnutí.30 Přihlášené pohledávky podléhaly přezkumu, a byly uspokojovány 

zásadně dvojím způsobem. A to kdykoli v průběhu řízení (za předpokladu uplatnění 

pohledávky vůči konkursnímu správci), nebo v rámci rozvrhového usnesení (za předpokladu 

řádného přihlášení pohledávky). V průběhu řízení byly uspokojovány nároky z titulu vyloučení 

věci z podstaty, nároky tzv. oddělených věřitelů3132, pohledávky za podstatou, pracovní nároky 

a jiné nároky dle usnesení o rozvrhu. 

Konkursní správce po dobu řízení byl povinen plnit ve vztahu k soudu a věřitelům řadu 

povinností, především při realizaci zpeněžování podstaty, a dále informační povinnosti. Byl 

povinen vypracovat konečnou zprávu ve lhůtě 18 měsíců od prohlášení konkursu (pozn. 

připouští se prodloužení) a předložit ji soudu k přezkoumání a následnému projednání. Po 

schválení konečné zprávy soudem předkládal soudu návrh na rozvrh spolu s upraveným 

seznamem přihlášek. Soud tento návrh přezkoumal, načež vydal tzv. rozvrhové usnesení, podle 

kterého bylo realizováno uspokojování věřitelů postupem dle § 32 a násl. ZKV.  

V rámci probíhajícího konkursu mohl úpadce v jeho průběhu, až do vydání rozvrhového 

usnesení, podat návrh na tzv. nucené vyrovnání, jehož podstatou byl alternativní způsob 

vyrovnání s věřiteli. Předpokladem tohoto řešení byla poctivost záměru takového návrhu (či 

navrhovatele) při zohlednění zájmů věřitelů. O nuceném vyrovnání se konalo jednání před 

 
30 Mezi další účinky prohlášení konkursu lze zmínit např. zánik práv na oddělené uspokojení věřitelů, účinky na nesplatné 

pohledávkami úpadce, zánik úpadcova smluvního zastoupení, zánik věcných břemen, zánikem společného jmění manželů, 

odstoupení od smluv se vzájemným plněním či výpověď nájemních nebo podnájemních smluv 
31 Pozn. dle ustanovení § 28 ZKV jsou jimi věřitelé pohledávek zajištěných zástavním právem, zadržovacím právem, omezením 

převodu nemovitosti, převodem práva nebo postoupením pohledávky. 
32 Uvedený způsob v podstatě spočíval v přednostním uspokojováním z tak zvané zvláštní konkursní podstaty, tj. z majetku, u 

kterého je zřízeno zajištění, a to z výtěžku zpeněžení takového majetku, přičemž od tohoto výtěžku se odečetly nutné náklady 

související s řízením, a dále podle pořadí vzniku bylo provedena výplata k uspokojení věřitelů, přičemž za plné uspokojení dle 

§ 28 ZKV bylo lze považovat míru uspokojení ve výši 70 % výtěžku zpeněžení připadajícího na takového věřitele. Ve zbytku 

mohlo dojít k dalšímu uspokojení až rozvrhu dle pořadí dle odpovídající třídy, a to bez ohledu na vlastní přihlášku takového 

věřitele.   
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soudem, kdy konkursnímu správci byla ukládána povinnost přednést zprávu o stavu majetku 

úpadce a analýzu či prognózu vývoje. Úspěšný návrh byl se souhlasem kvalifikované většiny 

věřitelů soudem potvrzen. Po právní moci rozhodnutí soud vracel úpadci dispoziční oprávnění 

nakládat s majetkem konkursní podstaty včetně ostatních práv, která by jinak nabyl správce. 

Ohledně konkursu dle ZKV konečně zbývá ještě doplnit, že nebyly-li pro konkurs dány 

předpoklady, soud řízení rozhodl o jeho zrušení. A to zásadně se souhlasem věřitelů a 

konkursního správce. Dalším případem je situace, kdy v průběhu řízení soud zjistí, že majetek 

podstaty nepostačuje k úhradě nákladů souvisejících s konkursem.  

V třetí části zákona je úprava způsobu řešení úpadku vyrovnáním. Jednalo se o typ sanačního 

řešení úpadku. Podstatou vyrovnání je proaktivně vyjednaný způsob řešení úpadku založený na 

jednání dlužníka s věřiteli. Motivem je nalezení optimálního způsobu uspokojování pohledávek 

věřitelů při současném zachování provozu úpadce. Úprava je obsažena v ustanoveních § 46 až 

66 ZKV. Tato úprava se však v praxi příliš neujala, využívána byla spíše sporadicky.33 

 

1.3.4. Směřování k nové právní úpravě 

O nedostatečnosti tehdejší právní úpravy ZKV již nebylo nutné pochybovat. Ekonomická 

situace ve společnosti navíc ukázala na dosud neznámý fenomén, a to nárůst úpadků jednotlivců 

souvisejících s nárůstem počtu poskytovaných úvěrů a půjček především v oblasti rodícího se 

spotřebitelského práva. Tedy spotřebitelské úpadky. 

Je nabíledni, že za této situace sílil tlak na přijetí koncepčně nového řešení s cílem zrychlit a 

zefektivnit celý insolvenční proces, a to cestou přijetí zcela nové právní úpravy. V rámci nové 

právní úpravy se dostalo rovněž prostoru právě i pro novinku v podobě řešení úpadku cestou 

oddlužení osob fyzických známé (rovněž) jako tzv. osobní bankrot. Na nové úpravě se tak 

začalo pracovat počátkem nového tisíciletí, a to po schválení věcného záměru zákona v roce 

2001. Výsledky prací representované vládním návrhem zákona ze září 2005 byly představeny 

v podobě návrhu insolvenčního zákona a dále zákona o insolvenčních správcích.34  

Insolvenční zákon obsahoval 434 paragrafů. Je postaven na úpravě veřejnoprávního řešení 

úpadku (včetně hrozícího úpadku), a v podobě likvidačního řešení konkursem, nebo sanačního 

řešení úpadku reorganizací či oddlužením. Úprava rovněž akcentovala na potřebu formální 

 
33 Dle dostupných materiálů představoval průměrný nápad konkursních věcí cca 4 až 5 tisíc věcí za rok, zatímco ohledně nápadu 

návrhem na vyrovnání se statisticky počet pohyboval v rozmezí cca 20 věcí za rok, a to například počet návrhů za rok 1998–

17, 1999–17, 2000–32, 2001–20, 2002–17, 2003–27 (viz blíže https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557, strana 6) 
34 Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ze dne 23. května 2006 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557
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publicity a informovanosti, kdy byl zřízen veřejně přístupný insolvenční rejstřík při webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.35 

 

1.4. Průběh insolvenčního řízení 

Průběh insolvenčního řízení se zásadně sestává ze dvou základních fází. Nejprve soud zjišťuje, 

zda se dlužník nachází ve stavu úpadku, načež, v případě je-li tomu tak, následuje fáze 

rozhodování soudu o způsobu řešení úpadku.36 

 

1.5. Role subjektů na průběhu insolvenčního řízení 

Na řádném průběhu insolvenčního řízení se podílí řada subjektů s různými úlohami. Zákon 

definuje tzv. procesní subjekty v ustanovení § 9 InsZ, mezi které řadí insolvenční soud, 

dlužníka, věřitele, insolvenčního správce, státní zastupitelství vstupující do insolvenčního 

řízení nebo incidenčního sporu, a likvidátora dlužníka.  

Ohledně insolvenčních soudů je třeba uvést, že insolvenční soudní soustavu tvoří na prvním 

stupni specializovaná oddělení při krajských soudech37. Dle ustanovení § 12 InsZ v prvním 

stupni jedná a rozhoduje jediný soudce (samosoudce). Krajské soudy jsou věcně příslušné dle 

ustanovení § 7a InsZ k rozhodování ve věcech insolvenčního řízení, incidenčních sporech, 

sporech o náhradu škody nebo jiné újmy vzniklé v souvislosti s porušením povinnosti podat 

insolvenční návrh, zahájením řízení nebo přijatými opatřeními v průběhu insolvenčního řízení, 

a z právních vztahů mezi dlužníkem a insolvenčním správcem týkající se majetku patřícího do 

majetkové podstaty. Místní příslušnost konkrétního insolvenčního soudu je dána vztahem 

residentství úpadce38. U podnikatele a právnické osoby je určujícím sídlo podnikatele, u fyzické 

osoby bydliště. Insolvenční soud při své činnosti vydává rozhodnutí ve formě usnesení, 

vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o 

souvisejících záležitostech, a mimo to vede a spravuje insolvenční rejstřík. 

 
35 https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
36 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení vykonávací, řízení insolvenční. 1. 

vydání. Praha: Leges, 2015. 352 s. ISBN 978-80-7502-077-2. S. 220 
37 A to konkrétně Krajském soudě v Brně, v Českých Budějovicích, Hradci Králové (i s pobočkou v Pardubicích), Ostravě (i 

s pobočkou v Olomouci), Plzni, Praze, Ústí nad Labem (i s pobočkou v Liberci), a při Městském soudu v Praze (pracoviště 

Slezská, Praha 2). 
38 Dle ustanovení § 7b InsZ je pro řízení příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. V případě právnické osoby 

je tímto soudem soud, v jehož obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců zahájení insolvenčního 

řízení; přičemž cílem této úpravy je eliminovat ovlivnění volby konkrétního (vhodnějšího) soudu (a to s přihlédnutím k obecné 

úpravě ustanovení § 11 OSŘ jsou rozhodujícími pro určení věcné a místní příslušnosti okolnosti v době zahájení řízení).  

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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Dlužník a věřitelé uplatňující práva vůči dlužníkovi jsou jednak procesními subjekty dle 

ustanovení § 9 InsZ, ale i (samotnými) účastníky řízení. V insolvenčním řízení obecně může 

být dlužníkem jak právnická, tak i fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, a to s výjimkami 

dle ustanovení § 6 InsZ. Speciální úprava ohledně oddlužení je obsažena v ustanovení § 389 a 

násl. InsZ (k tomu blíže v další části práce). Ohledně věřitelů je třeba doplnit, že obecně se tito 

stávají účastníky řízení až v okamžiku přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dle 

ustanovení § 165 InsZ. V průběhu insolvenčního řízení věřitelé zásadně realizují svůj vliv 

v souladu s dispoziční zásadou, a to především prostřednictvím orgánů, kterými jsou schůze 

věřitelů a věřitelský výbor nebo zástupce věřitelů dle ustanovení § 46 a násl. InsZ, a to 

způsobem v souladu se zákonem.39 O přípustnosti aktivity věřitelů před zahájením řízení není 

sporu. Sami totiž mohou iniciovat insolvenční řízení podáním insolvenčního návrhu. Dále 

mohou udělovat souhlas či vyjádřit nesouhlas v případě oddlužení dlužníka ve vztahu 

k pohledávce z podnikání dle ustanovení § 389 odst. 2 InsZ.40 Věřitelé obecně se uspokojují 

v závislosti na způsobu řešení úpadku z majetkové podstaty, a to dle svého konkrétního 

postavení či míře zajištění pohledávky. Zákon explicitně vylučuje vedlejší účastenství, vstup 

do řízení a záměnu účastníka, přičemž jiné osoby než přihlášení věřitelé uplatňující své právo, 

jsou účastníky po dobu, kdy se rozhoduje a jedná o jejich právu. Toto však nevylučuje vstup do 

řízení nabyvatele pohledávky dle ustanovení § 18 a násl. InsZ. V incidenčních sporech je 

účastenství přiznáno žalobci a žalovanému a přípustné je i vedlejší účastenství. 

Dalším důležitým procesním subjektem podílejícím se na průběhu insolvenčního řízení je 

insolvenční správce dle ustanovení § 21 až 45 InsZ.41 Insolvenční správce je soudem ustanoven 

pro danou věc ze seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR 

v souladu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Ministerstvo rovněž ve vztahu k insolvenčním správcům plní dohledovou pravomoc nad 

výkonem činnosti. Insolvenční návrh samotný v sobě může obsahovat návrh na ustanovení 

konkrétního insolvenčního správce, tímto však soud vázán není. Obecně platí, že pravidla pro 

ustanovování insolvenčního správce jsou upravena v ustanovení § 25 InsZ, podle kterého určí 

typicky insolvenčního správce předseda insolvenčního soudu podle pořadí určeného dnem 

 
39 Např. v případě hlasování o způsobu realizace oddlužení postupem dle ustanovení § 401 InsZ. 
40 HÁSOVÁ, J. MORAVEC, T. Insolvenční řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 280 s. ISBN 978-80-7400-459-9. S. 16 
41 Zákon dále definuje rovněž osobu tzv. předběžného správce (ustanovovaného před samotným rozhodnutím o úpadku), 

zástupce správce (nezbytného pro přechodné období, kdy tuto roli nemůže ze závažných důvodů zastávat ustanovený správce), 

odděleného správce (ustanoveného pro některý úkon z důvodů vyloučení insolvenčního správce z důvodů poměrů k některému 

věřiteli či jeho zástupci a s tím souvisejících pochybnostech výkonu funkce), a zvláštního správce (pro případy speciální 

odbornosti či kvalifikace).  



Stránka 19 z 129 
 

zápisu sídla nebo provozovny42 do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedeného pro 

obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka v případě návrhu na 

oddlužení.43 Činnost insolvenčního správce je činností komerčního charakteru, z čehož vyplývá 

povinnost k profesnímu pojištění dle § 23 InsZ.  

Pro osobu insolvenčního správce platí podmínka tzv. nepodjatosti dle ustanovení § 24 InsZ. Z 

věci je tak vyloučen insolvenční správce, lze-li se zřetelem na jeho poměr k věci nebo osobám 

účastníků pochybovat o jeho nepodjatosti. Na insolvenčního správce je kladena vysoká míra 

procesní odpovědnosti a s tím související odbornosti a profesionality, dále je kladen důraz na 

povinnost poskytování součinnosti a obecnou povinnost mlčenlivosti.  

Mezi základní povinnosti insolvenčního správce řadíme tedy ty, které vyplývají z jeho 

procesního postavení a funkce dle ustanovení § 36 a násl. InsZ, dále pak povinnosti stanovené 

v jednotlivých ustanoveních InsZ ukládajících plnění jednotlivých (procesních) úkonů. Obecně 

je úlohou44 insolvenčního správce realizovat výkon správy majetkové podstaty dle ustanovení 

§ 209 až 230 InsZ zahrnující úkony související s jejím zjištěním, soupisem, nakládáním a 

správou obecně. Přejde-li na insolvenčního správce právo nakládat s majetkovou podstatou, 

jedná svým jménem na účet dlužníka. V souvislosti s přezkumem pohledávek správce sestavuje 

seznam pohledávek zveřejňovaný v insolvenčním rejstříku a účastní se přezkumného jednání.  

Insolvenční správce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí, vyvíjet veškeré úsilí, 

které lze po něm spravedlivě požadovat za účelem uspokojení věřitelů v co nejvyšší možné 

míře, nadřazovat (dát prioritu) společný zájem věřitelům ostatním (i vlastním) zájmům, obecně 

poskytovat součinnost, předkládat průběžné zprávy o stavu řízení. Dle ustanovení § 32 InsZ 

 
42 K tomu viz např.  

CETLOVÁ, K., Vybrané problematiky v oblasti insolvencí z hlediska dohledu Ministerstva spravedlnosti, Bulletin advokacie, 

5/2019 

„Insolvenční správce má zákonem uloženou jednoznačnou povinnost vykonávat v úředních hodinách na provozovně činnost 

insolvenčního správce (§5a odst. 4 z.i.s., pozn. zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích).“ 

„Skutečným výkonem funkce v provozovně je třeba rozumět stav, kdy chod provozovny sice zajišťují vedle insolvenčního 

správce také jiné osoby od něj odlišné, ale podle jeho přímých a bezprostředních pokynů a pod jeho nepřetržitým dohledem.“ 
43 Citace z důvodové zprávy zákonu č. 64/2017, bod 1.5.1, odst. 3 a 4  

Insolvenčnímu správci s odborným zaměřením na konkurs i oddlužení proto budou přidělovány insolvenční věci pouze podle 

pořadí určeného dnem zápisu jeho sídla (případně provozovny) do příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené 

jednak pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na prohlášení 

konkursu nebo není-li v době určení podán návrh na jiný způsob řešení úpadku (a není-li dlužník osobou podle § 3 odst. 2 ZIS), 

a jednak pro obvod krajského soudu, který je insolvenčním soudem dlužníka, je-li v době určení podán návrh na povolení 

oddlužení. Obecná část seznamu insolvenčních správců bude proto nově vedena pouze podle obvodů krajských soudů, a to 

zvlášť pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením, a zvlášť pro insolvenční správce 

odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka konkursem. 
44 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 2 VSOL 893/2016 (-B-53).  

„Činnost insolvenčního správce v řízení je administrativní, zjišťovací, přezkumné a poradní povahy. Po správci se zejména 

požaduje vypracovat zprávu o činnosti, zprávu o hospodářské situaci dlužníka, sestavit a vést seznam přihlášených pohledávek, 

doručovat písemnosti týkající se insolvenčního řízení, provést přezkum podaných přihlášek zejména podle přiložených dokladů 

a podle účetnictví dlužníka, zjistit majetek patřící do majetkové podstaty dlužníka, zjistit potřebné údaje k rozhodnutí o způsobu 

řešení úpadku  a vyjádřit se ke vhodnosti navrženého způsobu řešení úpadku, spravovat zjištěný majetek a řada dalších.“ 
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platí, že neplní-li insolvenční správce řádně své povinnosti nebo nepostupuje s odbornou péčí 

či porušil-li závažně důležitou povinnost uloženou mu zákonem, nebo soudně, může dojít ke 

zproštění z funkce, to vše i s ohledem na případný vznik odpovědnosti za škodu nebo jinou 

újmu dle ustanovení § 37 a násl. InsZ.  

Činnost insolvenčního správce je činností honorovanou, a to nárokem na odměnu a náhradu 

hotových výdajů dle obecných pravidel § 38 InsZ a násl.45 včetně úhrady nákladů na činnosti, 

které insolvenčnímu správci jsou uloženy zákonem nebo rozhodnutím soudu. Peněžité nároky 

insolvenčního správce jsou svou podstatou pohledávkami za majetkovou podstatou 

uspokojované v průběhu insolvenčního řízení z majetkové podstaty. V případě nepostačuje-li 

majetková podstata, pak se hradí obecně ze zálohy na náklady insolvenčního řízení dle 

ustanovení § 108 IsnZ, popř. je nese stát. Konečná výše odměny a hotových výdajů je 

předmětem konečné zprávy předkládané soudu v závěru insolvenčního řízení. Soud může 

uplatněné nároky podle okolností snížit nebo zvýšit, popř. dle ustanovení § 5 vyhlášky MS č. 

313/2007 Sb. o výši odměny rozhodne, nelze-li tuto odměnu jinak určit, a to s přihlédnutím 

k celkové délce insolvenčního řízení, rozsahu a náročnosti činnosti insolvenčního správce.  

Mezi další procesní subjekty zákon se dle ustanovení § 69 a násl. řadí státní zastupitelství 

s oprávněním podat odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu4647, a likvidátor dlužníka, 

který vykonává svoji působnost v rozsahu, v jakém nepřešla na insolvenčního správce. 

 

Nepochybné je rovněž zmínit, že na insolvenčním řízení participují i další subjekty, které sice 

nejsou procesními subjekty, ale v oblasti insolvenčního práva se z odborného, profesního či 

komerčního hlediska pohybují. A to jak na regulované i neregulované úrovni, v oblasti 

poskytovaných preventivních služeb či řešení úpadku. A to tedy různorodé subjekty státního či 

soukromého sektoru poskytující různorodé sociální služby, poradny, probační služba, služby 

poskytované Českou advokátní komorou atp.  

 

 
45 Právní úprava odměny insolvenčního správce je obsahem vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR publikované pod č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce a náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského 

výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů, a to naposledy ve znění vyhlášky č. 133/2019 Sb. 
46 Institut moratoria lze chápat jako formu právní ochrany dlužníka před věřiteli v rámci fáze předcházející rozhodnutí o úpadku, 

které tomuto rozhodnutí (spolu s rozhodnutím o způsobu řešení úpadku) de facto brání, během které je zjednodušeně dlužníkovi 

poskytován jistý omezený čas např. na jednání s věřiteli.  
47 MARŠÍKOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon s judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. 

aktualizované vydání ve znění zákona č. 294/2013 Sb. Praha : Leges, 2014, s. 202. ISBN 978-80-87576-80-9.  

„Institut moratoria je svojí podstatou časově omezený zákaz vydání rozhodnutí o úpadku.“ 
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1.6. Způsoby řešení úpadku dle insolvenčního práva 

1.6.1. Podstata likvidačního a sanačního způsobu řešení 

Stav zjištěného úpadku či hrozícího úpadku lze řešit zásadně dvěma základními možnými 

způsoby, a to cestou likvidace nebo sanace. Zjednodušeně řečeno základní rozdíl spočívá 

v prováděné metodě a výsledku řízení. Likvidační způsob řešení úpadku v podstatě vylučuje 

budoucí existenci daného ekonomického subjektu a je zaměřen na uspokojení věřitelů ze 

stávajícího majetkového substrátu, jeho likvidací obvykle v podobě prodeje. Naproti tomu 

sanační způsob sleduje za cíl primárně (nikoli likvidaci majetku, která však není vyloučena) 

uspokojení věřitelů při zachování činnosti úpadce, ve snaze o jeho revitalizaci. Cílem je 

postupnými kroky dospět k uspokojování věřitelů z titulu jejich pohledávek, za současného 

provádění opatření k celkové ekonomické stabilizaci a ozdravení úpadce.  

Mezi likvidační způsoby řešení úpadku se v české právní úpravě řadí konkursní řízení coby 

obecný a základní způsob řešení úpadku. Alternativou k obecnému způsobu řešení úpadku je 

řešení úpadku oddlužením nebo reorganizací, tedy způsoby řešení úpadku akcentující sanační 

principy.48 V původním pojetí sanačních způsobů byla reorganizace určena k ozdravení 

podnikatelů, zatímco pro nepodnikatele, resp. konkrétně spotřebitele, bylo určeno oddlužení.  

Vedle výše uvedené základní metody rozlišování způsobů řešení úpadku zbývá uvést, že dle 

ustanovení § 4 InsZ se za způsob řešení úpadku považuje konkurs, dále reorganizace, oddlužení 

a samostatně i zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty 

nebo pro určité druhy případů, a to finanční instituce. Někdy v teorii bývá označován jako další 

samostatný typ (způsob) řešení úpadku i institut moratoria. Ze systematického hlediska a vnitřní 

logiky zákona se však spíše jedná o přípustnou etapu obecného konkursního řízení, která 

umožňuje dočasné omezení účinků řízení a je spíše ochranným či preventivním opatřením. 

 

1.6.2. Likvidační způsob řešení v podobě konkursního řízení 

Podstatou konkursního řízení je, že rozhodne-li insolvenční soud o způsobu řešení úpadku 

konkursem, dojde k uspokojení jednotlivých věřitelů z výnosů zpeněžovaní majetkové podstaty 

úpadce, a to v souladu se zákonnými pravidly dle InsZ. Úpadcem může být zásadně jakýkoli 

typ dlužníka, neboť konkursní řízení je podstaty universálně použitelné. Nejtypičtěji bývá 

spojováno s řešením úpadku podnikatelů. Pohledávky se zásadně uspokojují poměrně, tedy ve 

 
48HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1377 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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vztahu k celkovému objemu vzešlé majetkové podstaty. Konečným důsledkem konkursního 

řízení je zpeněžení majetku úpadce vedené snahou o maximalizaci uspokojení věřitelů 

v poměrné výši. Dochází k likvidaci majetku úpadce. Dalším důsledkem je, že dle ustanovení 

§ 173 NOZ v případě právnických osob dochází k zániku dluhů po zrušení konkursu, a to po 

splnění rozvrhového usnesení či nepostačuje-li majetek ani pro konkurs samotný. Uvedený 

důsledek je ale vyloučen v případě nadále žijících fyzických osob, v jejichž případě po právu 

neuspokojené pohledávky nezanikají čili přetrvávají. Byť o reálné dobytnosti lze pochybovat.  

V průběhu insolvenčního řízení hraje stěžejní úlohu insolvenční správce, na kterého přecházejí 

dispoziční práva k majetkové podstatě. Insolvenční správce typicky zpeněžuje podstatu 

prodejem jednotlivých součástí (věcí movitých a nemovitých) ve veřejné dražbě nebo jinými 

zákonnými postupy či mimo dražbu, a uplatňuje a vymáhá práva a pohledávky za úpadce cestou 

civilních žalob. Cílem konkursu je maximalizace uspokojení věřitelů, tedy jak uvedeno, 

v poměrné výši. Uvedené lze považovat za efektivní nástroj v situaci, kdy lze očekávat 

dostatečný majetek na uspokojení věřitelů. Jak již bylo uvedeno výše, po skončení konkursu 

neuspokojené pohledávky věřitelů za dlužníkem nezanikají. Věřitelé tak mohou v teoretické 

rovině především vůči fyzickým osobám, nadále uplatňovat svoje pohledávky v části, které 

nebyly uspokojeny konkursem, a to návrhem na výkon rozhodnutí či exekučním návrhem 

v promlčecí lhůtě deseti let od zrušení konkursu. Problematičnost dobytnosti takovýchto 

pohledávek je nabíledni a tkví především v tom, ohledně jakého majetku lze vymáhat plnění, 

když podstatná část majetku již byla zlikvidována (rozprodejem) v rámci konkursu, a je málo 

pravděpodobné, že by dlužník mohl disponovat nějakým dalším potenciálně zpeněžitelným 

majetkem postižitelným výkonem rozhodnutí. Problematické je rovněž nalezení motivace na 

straně dlužníka k uspokojování věřitelů postižením pravidelného příjmu, když často takový 

dlužník nevykazuje příjmy z výdělečné činnosti nebo jen příjmy v minimální výši.49 

Insolvenční zákon obsahuje vedle obecné úpravy konkursu, rovněž i speciální právní úpravu 

konkursu ohledně specifický subjektů – finančních subjektů, a dále rovněž úpravu tzv. 

nepatrného konkursu. Podmínkou pro provedení nepatrného, procesně jednoduššího, konkursu 

dle ustanovení § 314 InsZ je, že úpadcem je buďto fyzická osoba nepodnikající, které nebylo 

připuštěno oddlužení nebo byly porušeny podmínky pro oddlužení, nebo jakákoli jiná osoba 

úpadce, pokud její celkový obrat za účetní období předcházející prohlášení konkursu 

nepřevyšuje 2 miliony korun nebo nemá více než 50 zaměstnanců. 

 
49 HÁSOVÁ, J. MORAVEC, T. Insolvenční řízení. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 280 s. ISBN 978-80-7400-459-9. S. 

157  
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1.6.3. Sanační způsob řešení úpadku v podobě reorganizace 

Na rozdíl od konkursního řešení v podobě likvidace, sanační způsoby řešení úpadku dlužníka 

jsou cíleny vedle uspokojení věřitelů i na zachování či udržení provozu úpadce.  

Pro reorganizaci je typické, že tato je přípustná pouze podnikatelům, ať už fyzickým osobám 

nebo právnickým osobám. Reorganizace zásadně spočívá na zachování provozu podniku a 

ekonomických aktivit za předpokladu implementace opatření vedoucích k celkovému 

ozdravení provozu a hospodaření podniku (popř. závodu). To vše ruku v ruce s vlastní 

proaktivitou úpadce. Mezi zákonné podmínky patří ekonomická kritéria, a to roční obrat úpadce 

za poslední účetní období předcházející podání insolvenčního návrhu ve výši alespoň 50 

milionů korun, nebo zaměstnávání alespoň padesáti zaměstnanců (alternativně), nebo 

předložení zpracovaného reorganizačního plánu ze strany proaktivního úpadce, se kterým 

souhlasí polovina věřitelů (zajištěných nebo nezajištěných) určená podle výše pohledávek.50 

Průběh reorganizace je takový, že probíhá podle reorganizačního plánu, který kontrolují vedle 

soudu a správce i věřitelé, přičemž pohledávky věřitelů jsou uspokojovány postupně, za činnosti 

podniku. Mezi ozdravující opatření se řadí typicky opatření vedoucí k prodloužení splatnosti 

úhrady pohledávek, negociace výše pohledávek, optimalizace majetku atp. Plněním 

reorganizačního plánu lze teoreticky dosáhnout i vyšší míry uspokojení než v případě konkursu, 

nicméně uvedený způsob řešení úpadku je v praxi velmi málo využívaným. Problém může 

spočívat v celkové náročnosti, zvládnutí komplexního přístupu zahrnujícího znalosti a 

dovednosti z oblasti práva, ekonomie či managementu. Mnohdy je tak jednodušší přistoupit 

k provedení konkursu dle formalizovaného postupu. V průběhu reorganizace navíc není 

vyloučena případná přeměna v konkurs.   

 

1.6.4. Sanační způsob řešení úpadku v podobě oddlužení 

Dalším ze způsobů řešení úpadku je sanační způsob řešení v podobě oddlužení51.  

Oddlužení jako způsob řešení úpadku byl do českého právního řádu zaveden až v rámci nového 

insolvenčního zákona. Potřebnost této úpravy byla dle důvodové zprávy k tomuto zákonu52 

 
50 Pozn. do 1. ledna 2014 bylo vyžadování kumulativní splnění obou podmínek pro splnění kritérií přípustnosti řešení úpadku 

cestou reorganizace 
51 Právní úprava oddlužení se nachází v části druhé označené jako Způsoby řešení úpadku, Hlavě V. označené jako Oddlužení 

v ustanoveních § 389 až 418 InsZ. 
52 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb, insolvenční zákon, s. 3  
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zdůvodněna především nárůstem úpadků, které se netýkaly podnikatelů, tj. tzv. 

spotřebitelských úpadků, související s nárůstem objemů splátkových a obecně úvěrových 

produktů v devadesátých letech minulého století. Nový sanační způsob řešení v podobě 

oddlužení měl podle konceptu osnovy zákona (dle paragrafového znění v ustanoveních § 294 

až 315 návrhu zákona) přicházet v úvahu jako řešení úpadku oddlužením nepodnikatelských 

subjektů, fyzických i právnických osob. V původním pojetí bylo počítáno s realizací oddlužení 

obdobné jako u reorganizace, a to ve formě jednorázového vyrovnání nebo splátkového 

kalendáře určeného fyzickým osobám s pravidelným příjmem. Obdobně jako v případě 

reorganizace se počítalo s předložením a schválením plánu oddlužení, jehož splnění bylo 

předpokladem pro návrh dlužníka na osvobození od neuspokojených pohledávek.  

Konečná podoba nového institutu oddlužení s účinností InsZ od 1. ledna 2008 se však od 

reorganizace odlišuje. Dle § 389 InsZ tehdejšího znění, mohl dlužník, který nebyl podnikatel, 

navrhnout soudu, aby řešil jeho úpadek nebo hrozící úpadek. Oddlužení bylo možné realizovat 

zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře. Ke konečnému cíli 

v podobě osvobození od placení pohledávek v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny, bylo 

nezbytné, aby dlužník podal vlastní návrh, a to návazně na rozhodnutí soudu, kterým soud bere 

na vědomí splnění oddlužení, to za předpokladu řádného a včasného splnění veškerých 

povinností dle schváleného způsobu oddlužení.  

 

1.7. Přeměna oddlužení v konkurs v průběhu insolvenčního řízení  

Konkursní řešení úpadku je dle InsZ řešením obecným a základním, zatímco oddlužení 

speciálním. Neúspěch procesu je spojen s rizikem procesního rozhodnutí spočívajícího 

v přeměně v konkurs, vlivem čehož nastupují účinky konkursu, které pro oddlužovaného 

znamenají de facto ukončení řízení směřovaného a iniciovaného za účelem zbavení se dluhů. 

Původní pojetí přeměny oddlužení v konkurs bylo založeno na postupu automatické přeměně 

v konkurs. Problematičnost tkvěla v tom, že ne vždy mělo smysl provádět navazující konkurs 

ohledně majetku úpadce, když oddlužované osoby mnohdy již nedisponovaly nějakým 

zpeněžitelným majetkem relevantním pro uspokojení věřitelů. Takovéto rozhodnutí o přeměně 

v konkurs bez majetku (pozn. hovoří se o tzv. prázdných konkursech) tak již v podstatě 

 
„Tyto úpadky představují (při jejich větším počtu) sociální problém, jednak proto, že možnosti uspokojení věřitelů jsou při nich 

omezené, zejména však proto, že v konkursu neuhrazenými pohledávkami jsou spotřebitelé (úpadci) po skončení konkursu 

nepřiměřeně a dlouhodobě zatěžováni.“ 
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postrádalo na významu a efektivním naplnění. Mnohdy pak již působilo jen zbytečnou procesní 

zátěž pro soudy a představovalo i finanční tíži, z důvodů nákladů, pro stát.  

K revizi úpravy problematiky tzv. prázdných konkursů, došlo novelou provedenou zákonem č. 

64/2017 Sb. 53. Podstata úpravy spočívala v tom, že přeměna v konkurs byla podmíněna 

dostatečným majetek v majetkové podstatě, aby mělo smysl v insolvenčním řízení pokračovat.  

Lze krátce zauvažovat nad minimální mírou majetku pro případnou úvahu o přeměně oddlužení 

v konkurs. Je-li tedy minimálním ekonomickým hlediskem úhrada alespoň elementární výše 

nákladů takového případného konkursního řízení, pak je třeba počítat minimálně s náklady 

odpovídající prováděnému nepatrnému konkursu. Z majetkové podstaty pak nutné uhradit 

alespoň nároky insolvenčního správce představované jednak odměnou v minimální výši 45 000 

Kč, dále náhradou nákladů a výdajů a konečně odměnou z počtu přezkoumávaných přihlášek 

ve výši 1 000 Kč za každou jednu přihlášku, to vše spolu se zákonnou DPH. Teprve tehdy, 

pokud by hodnota zpeněžení majetku převyšovala alespoň tyto minimální náklady by bylo lze 

uvažovat o ekonomické efektivitě přeměny v konkurs. To vše samozřejmě i s přihlédnutím 

k potencionální míře uspokojení věřitelů.  

K přeměně oddlužení v konkurs nicméně několik poznámek, neb se jedná o nepochybně 

zajímavý účinek propustnosti jednotlivých způsobů řešení úpadku v rámci probíhajícího 

insolvenčního řízení.  

K přeměně může dojít v podstatě kdykoli, po celou dobu řízení, již od podání samotného návrhu 

na oddlužení spojeného s insolvenčním návrhem, a to typicky v následujících případech.  

Jednak tak soud může rozhodnout postupem dle ustanovení § 396 InsZ v případě, že není možné 

pro formální důvody spočívající zejména v nedostatcích formálního charakteru co do návrhu 

samého (nedostatky co do včasnosti, bezvadnosti návrhu, nedostatky na straně subjektivní 

přípustnosti podání návrhu) vydat rozhodnutí o povolení oddlužení (dle § 397 InsZ), tj. 

v případech odůvodňujících odmítnutí či zamítnutí (např. i pro nedostatek co do věcné 

přípustnosti oddlužení spočívající v předpokladech oddlužení upravených v ustanovení § 395 

InsZ). V takovém případě tedy soud dle ustanovení § 148 InsZ spojí s rozhodnutím o úpadku 

rozhodnutí o prohlášení konkursu. Stěžejním kritériem je výše popsané ekonomické hledisko 

efektivnosti přeměny v konkurs. V opačném případě soud rozhodne o zastavení řízení 

postupem dle ustanovení § 396 odst. 2 InsZ. 

 
53 Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 19. ledna 2017 
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Dále ve fázi řízení spočívající ve schvalování oddlužení dle ustanovení postupem dle § 405 

InsZ. I zde soud opětovně zkoumá, zda byly naplněny předpoklady pro oddlužení. Insolvenční 

soud tak rozhodne o neschválení oddlužení. Typickým příkladem je, kdy dlužník nebyl sto přes 

poučení ze strany soudu doložit soudu potřebný souhlas nezajištěných věřitelů s oddlužením 

pro dluhy vyplývající z podnikatelské činnosti, kdy soud rozhodl o odmítnutí návrhu pro 

subjektivní nepřípustnost. Dále se případy zamítnutí návrhu na povolení oddlužení pro 

nesplnění věcných předpokladů oddlužení, tj. kdy vyjdou najevo skutečnosti, které vylučují 

předpoklady oddlužení, na kterých nutno trvat dle ustanovení § 395 InsZ.  

Další úpravou umožňující přeměnu oddlužení je ustanovení § 418 InsZ, podle kterého 

insolvenční soud již schválené oddlužení zruší a rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku 

konkursem, jestliže tedy (sub a) dlužník neplní podstatné povinnosti dle schváleného oddlužení, 

nebo (sub b) mu v důsledku zaviněného jednání vznikl další peněžitý závazek po dobu delší 30 

dnů po lhůtě splatnosti presumovaný v případě nařízené exekuce či výkonu rozhodnutí, nebo 

(sub c) není v důsledku zaviněných okolností schopen splácet ani zákonné minimum, nebo (sub 

d) k návrhu dlužníka, a konečně ještě v případě, vyjde-li dodatečně najevo, že oddlužením je 

sledován nepoctivý záměr. Insolvenční soud tedy rozhoduje o přeměně v konkurs dle 

ustanovení § 418 InsZ jednak bez ohledu na posuzování věcných předpokladů, tj. v případě 

uplatněné dispozice úpadce řízením, když nelze nikoho nutit pokračovat v řízení. Anebo na 

základě věcného posouzení předpokladů. Limitem tohoto postupu je dle ustanovení § 418 odst. 

4 InsZ opět zhodnocení ekonomické efektivnosti případného konkursu a časové omezení 

vázané dle odst. 7 § 418 InsZ na okamžik, kdy soud vezme na vědomí splnění oddlužení.  

Po formální stránce je přeměna oddlužení v konkurz prováděna rozhodnutím, které obsahuje 

dva výroky, a to jednak prvou výrokovou větu obsahující výrok o odmítnutí nebo zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení, nebo výrok o neschválení oddlužení, anebo výrok o zrušení 

schváleného oddlužení, a dále druhou výrokovou větu obsahující výrok o prohlášení konkursu 

na majetek dlužníka.  
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2. část – Zvláštní část – Oddlužení 

 

2.1. Subjektivní přípustnost oddlužení  

Právní úprava oddlužení je obsažena v Hlavě V. označené jako „Oddlužení“ v ustanoveních      

§ 389 až 418 InsZ. 

Již v předešlé části bylo naznačeno, že stávající podoba oddlužení je odrazem změn, ke kterým 

oproti původnímu pojetí oddlužení (z r. 2008) postupně docházelo.  

Změnou tak prošlo již první ustanovení úpravy oddlužení, a to § 389 InsZ. V původním pojetí 

mohl podat soudu návrh na oddlužení dlužník, který nebyl podnikatelem. Dle výkladového 

stanoviska č. 2 expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro insolvenční právo 

publikovaného na webových stránkách www.insolvencni-zakon.cz v odkazu „Expertní skupina 

S22 byl (cit.:) „za dlužníka, který není považován za podnikatele, považován takový subjekt, 

který: a) není podnikatelem ve smyslu právní úpravy tohoto pojmu v právním řádu, což je 

především § 420 obč. zák., a současně b) nemá závazky z podnikatelské činnosti“.5455 

Zákonodárce se tedy v původním konceptu oddlužení nenechal inspirovat úpravou německou 

či americkou, která umožňovala oddlužení fyzickým osobám bez ohledu na jejich 

podnikatelský statut, a ba naopak v původní verzi zákona omezil subjektivní přípustnost 

oddlužení ryze na nepodnikatele.56 Základní definiční vymezení podnikatele je obsaženo 

v ustanovení § 420 NOZ (pozn. souladné s pojetím dle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní 

zákoník, a OZ 1964), podle kterého je podnikatelem ten, (cit.:) „Kdo samostatně vykonává na 

vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 

záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti 

za podnikatele.“ (pozn. definice podnikatele v materiálním smyslu), přičemž dle ustanovení § 

421 NOZ je za podnikatele považována osoba zapsaná v obchodním rejstříku, a dále (na 

základě vyvratitelné domněnky) se má za to, že jím je i osoba s živnostenským či jiným 

oprávněním. 

V praxi se posuzování podnikatelských poměrů ukazovalo být problematičtější a stalo se 

jakýmsi „alfa a omega“ kritériem či hlediskem pro oddlužení.57 Již v prvních letech platnosti 

 
54 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 389 (JUDr. Ing. Zdeněk 

Strnad Ph.D.)  
55Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR publ. pod zn. Rc 79/2009. 
56 SMOLÍK, P. Oddlužení v právním řádu ČR 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 335 s. ISBN 978-80-7400-617-3. s. 1 
57 K tomu např.  

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 2014, sp. zn. 1 VSPH 1582/2013 (-A-20) 
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nového insolvenčního zákona se ukázalo, že pojetí oddlužení limitované ve prospěch 

nepodnikatelů neodpovídalo stavu společenské potřeby, když bylo de facto vyloučeno mnoho 

potenciálních zájemců o oddlužení majících třeba zanedbatelnější dluhy či dluhy staršího data 

vyplývajících či souvisejících s jejich vlastními podnikatelskými aktivitami. Navíc formální 

podnikatelský status nemusel nutně odpovídat realitě, když mohl být vlastně jen podmínkou či 

jakousi zástěrkou pro případnou půjčku či úvěr. 

K jistému změkčení posuzování podnikatelského statusu oddlužovaných tak přispěla i vlastní 

aplikační praxe. Z judikatury soudů tak lze zmínit, že bylo lze za akceptovatelnou považovat 

míru podnikatelských dluhů ve výši spíše nepatrné či zanedbatelné (či nepodstatné) vůči 

ostatním dluhům úpadce. Akceptovanou se stala typicky hodnota okolo 10 (max. 15) % vždy 

dle konkrétních okolností případu. K tomu lze zmínit například Usnesení Vrchního soudu v 

Praze ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 3 VSPH 1204/2011 (-A-24), podle něhož soud posoudil 

dlužníkovy závazky z podnikání ve výši 10 % z celkového objemu jako marginální při 

posuzování, zda se (ne)jedná o překážku bránící uplatnění institutu oddlužení (k tomu viz např. 

i R 79/2009). Zmínit lze rovněž Usnesení Vrchního soudu v Praze z roku 2009, sp. zn. 1 VSPH 

524/2009 (-A-20), podle kterého (cit.:) „neuhrazené dluhy z předchozího podnikání 

v marginální výši (oproti převažující většině nepodnikatelských dluhů) nepředstavují (bez 

dalšího) překážku oddlužení“.58 A k tomuto lze ještě doplnit, že z judikatury Nejvyššího soudu 

ČR vyplýval ostatně i odkaz na stanovisko expertní skupiny při Ministerstvu spravedlnosti ČR 

(viz i výše), které podporovalo, aby výklad a aplikace § 389 InsZ nebyl (cit.:) „natolik 

restriktivní, aby učinil oddlužení nedostupným takovému dlužníkovi, který má dosud 

neuhrazené dluhy z podnikání, avšak typově spadá do okruhu osob, pro něž byl institut 

oddlužení zákonodárcem především určen.“59 

To by tedy svědčilo o tom, že soudy k posuzování statusu dlužníka nepřistupovaly ryze 

formalisticky. 

 
Podnikatelský charakter mají jen ty závazky, které vznikly ze smluvního vztahu, jejž dlužník jako podnikatel uzavřel s jiným 

podnikatelem v rámci jejich podnikatelské činnosti. Dle názoru Vrchního soudu v Praze tak nelze za závazek podnikatelského 

charakteru považovat neuhrazené pojistné na sociální a zdravotní pojištění, neboť tímto dlužník fakticky nepřenesl své 

podnikatelské riziko na obchodní partnery). 
58 K tomu např. ale také 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 2 VSOL 103/2009 (-A-13) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 11. 2009, sp. zn. 2 VSPH 433, 434/2009 (-B-22). 
59 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1378 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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K samotné revizi úpravy ustanovení § 389 InsZ došlo posléze až novelou provedenou zákonem 

č. 294/2013 Sb. označovanou jako Revizní novela.60 Podle novelizované podoby tohoto 

ustanovení § 389 InsZ platí, že dlužníkem oprávněným podat návrh na povolení oddlužení může 

být jednak nepodnikatelská právnická osoba (tj. není-li tato dle zákona považována za 

podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání), nebo fyzická osoba, která nemá dluhy 

z podnikání. Dle odstavce druhého stejného ustanovení se (ovšem) stanoví, že dluhy 

z podnikání oddlužení nebrání jestliže (sub a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, 

přičemž je presumovaná fikce souhlasu v případě, kdy nesdělí spolu s přihláškou nesouhlas 

s odůvodněným stanoviskem nesouhlasu, dále (sub b) se jedná o pohledávku věřitele 

neuspokojenou v předešlém insolvenčním řízení konkursem, popř. dále (sub c) jedná-li se o 

pohledávku zajištěného věřitele.  

Připuštění možnosti oddlužení ve prospěch fyzických osob podnikatelů je tedy výsledkem 

v podstatě postupně vyplynuvšího celospolečenského konsensu, judikatury a následné 

novelizace Insolvenčního zákona provedené Revizní novelou. 

K výše uvedenému tedy lze uvést ještě následující.  

Aktivní legitimaci k podání návrhu samého tedy dle ustanovení § 389 InsZ dlužník, a to 

nepodnikající osoba právnická, a dále fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání. V případě 

právnické osoby tak lze typicky uvažovat například o spolcích, obecně prospěšných 

společnostech či společenstvem vlastníků jednotek v domě, nadacích a nadačních fondech. 

Bylo judikováno, že pro podnikatelský status v obchodním rejstříku povinně zapisovaného 

bytového družstva je sanační řešení úpadku v podobě oddlužení v případě družstev 

vyloučeno.61 V teoretické rovině není nezajímavá rovněž i diskuse ohledně připuštění 

oddlužení ve prospěch obcí, popř. územně samosprávných celků jakožto korporacích veřejného 

práva s právem vlastnit a nakládat s majetkem a hospodařit dle rozpočtu62. Dle druhého 

odstavce stejného ustanovení dluhy z podnikání oddlužení ovšem nebrání řešení úpadku, i 

v dále uvedených případech.  

Z judikatury ovšem vyplývá, že dlužník je povinen již v návrhu samém vylíčit v rámci své 

povinnosti tvrzení skutečnosti, popř. je dostatečně doložit, ze kterých právě tak vyplývá, že 

 
60 Zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (ve znění pozdějších 

předpisů), a zákon č. 312/2006, o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. září 2013, v účinnosti od 

1. ledna 2014 
61 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011, sp. zn. 29 NSČR 36/2009 
62 https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/k-oddluzeni-jako-reseni-pro-nadmerne-zadluzene-obce 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zadluzenost-mistnich-samosprav-97670.html 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/k-oddluzeni-jako-reseni-pro-nadmerne-zadluzene-obce
https://www.epravo.cz/top/clanky/zadluzenost-mistnich-samosprav-97670.html
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podnikatelské dluhy, které označí, oddlužení nebrání (k tomu viz např. Usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 31. ledna 2019, sp. zn. 29 NSČR 36/2017 (-B-30)). 

Oddlužení tedy předně nebrání podnikatelské dluhy v případě, kdy s oddlužením souhlasí 

věřitel, a to v souladu s obecnou procesní aktivitou věřitele a realizací či výkonem práva, 

přičemž dle zákonné fikce63 lze vyvozovat souhlas věřitele s oddlužením i v případě,64 kdy 

věřitel nejpozději spolu s přihláškou pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku 

oddlužením nesouhlasí a toto své stanovisko explicitně odůvodní. K tomuto bylo ostatně i 

Nejvyšším soudem ČR judikováno, že (cit.:) „Insolvenční zákon klade v případě oddlužení 

nejen řadu přísných požadavků na dlužníka, ale současně je koncipován tak, že pokud jsou 

věřitelé neaktivní (pasivní, apatičtí), může jim být oddlužení vnuceno (R 47/2014). Jestliže tedy 

věřitel nesouhlasí s oddlužením, musí včas a zákonem předepsaným způsobem tento nesouhlas 

uplatnit.“ Dle některých teoretických přístupů ovšem ani případ manifestovaného nesouhlasu 

ze strany věřitele nemusí nutně vést k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, a to z toho 

důvodu, že soud může (cit.:) „vzhledem k okolnostem případu a zdůvodnění zvážit, zda takovýto 

nesouhlas představuje vůbec překážku oddlužení (pozn. s přihlédnutím k rozhodnutí R 79/2009, 

podle kterého (cit.:) „Nejvyšší soud je si rovněž vědom toho, že striktní uplatňování zákonného 

požadavku, aby do oddlužení nevstupovali ti, kdož mají dluhy ze svého podnikání, může vést v 

krajních případech k nepřiměřeně tvrdému dopadu do poměrů toho či onoho dlužníka.“ Nelze 

rovněž uvedené ustanovení interpretovat tak, že by předpokladem soudem akceptovatelného 

návrhu na povolení oddlužení mělo být doložení výslovného souhlasu všech věřitelů majících 

za dlužníkem pohledávky z podnikání, když v praxi by bylo jen stěží dosažitelné zajištění 

souhlasů od všech věřitelů.65 

Dalším případem, kdy podnikatelské dluhy oddlužení nebrání je situace, kdy se jedná o 

pohledávku v části neuspokojenou předešlým konkursem (pozn. včetně konkursního řízení 

ukončeného pro nedostatek majetku), a konečně případ, kdy se jedná o pohledávku zajištěného 

věřitele, jejíž případné uspokojení v rámci oddlužení podléhá tak jako tak speciálnímu režimu 

oproti pohledávkám běžného typu.  

 
63 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1007 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
64 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 389 InsZ (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.)  
65 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2014, sp. zn. 2 VSPH 961/2014 (-A-14) 
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K udělení souhlasu ze strany věřitele zbývá doplnit, že tento instrument v praxi nebývá moc 

využit, když mnohdy dlužníci nedokáží s věřiteli v rámci přípravné fáze podání návrhu na své 

oddlužení v podstatě jakkoli jednat.  

Vedle výše uvedeného nutné zmínit, že existují další okolnosti, které nebrání povolení a 

provedení oddlužení, a to případ, kdy insolvenční soud postupem podle ustanovení § 397 InsZ 

oddlužení povolí i přes pochybnosti, zda byl dlužník oprávněn jej navrhnout a věřitelé následně 

nevznesou námitky, následně realizují hlasování o způsobu oddlužení, a případně ani 

s přihláškou neprojeví nesouhlas s povolením oddlužení66, tj. proti oddlužení nebrojí. 

Lze shrnout, že hledisko subjektivní přípustnosti je ze strany soudu rozhodováno, resp. 

posuzováno v souvislosti s rozhodnutím o povolení oddlužení nebo odmítnutím návrhu na 

povolení oddlužení dle ustanovení § 390 odst. 3 ve spojení s 397 odst. 3 InsZ, a dále 

rozhodnutím o schválení oddlužení dle ustanovení § 405 a 406 InsZ.67 

A lze ještě doplnit, že subjektem, ohledně kterého je posuzována přípustnost, je jen a pouze 

dlužník coby úpadce, který je jediný oprávněný iniciovat řízení dle ustanovení 389 odst. 3 

InsZ.68  

 

2.2. Přístup dlužníka k oddlužení, motivace a poctivost 

Podstata oddlužení byla výše uvedena. Oddlužení jako takové ovšem vyžaduje jistou míru 

proaktivity ze strany dlužníka. Bez aktivního dlužníka totiž nelze uvažovat o procesu oddlužení 

s cílem a výsledky v jeho prospěch.  

Insolvenční návrh dle ustanovení § 389 InsZ podává dlužník. Je to právě a pouze dlužník 

jakožto jediný subjekt, kdo je oprávněný podat návrh na svoje oddlužení (resp. insolvenční 

návrh spojený s návrhem na svoje oddlužení).  

Základní motivace včetně uvedené dispozice je racionálně odůvodnitelná právě tím aspektem, 

že jen a pouze dlužník může mít vlastní prospěch z výsledku oddlužení v podobě konečného 

osvobození od části dluhů jdoucích za touto osobou. V rámci čehož může jako jediný tedy 

osobně usilovat o osvobození od dluhů, a z tohoto důvodu je i jeho vlastní procesní aktivita 

zcela na místě. 

 
66 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1378 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
67 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1010 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
68 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 3 VSOL 450/2013 (-B-26) 
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Oddlužení je tedy podmíněno vlastní aktivitou dlužníka, která vyplývá z vůle řešit svoji 

nepříznivou ekonomickou situaci, tedy odpovídajícím subjektivním přístupem dlužníka (tj. 

subjektivní kritérium či přípustnost). A dále tomu odpovídající ekonomickou úvahou 

spočívající v tom, že dlužníkovým návrhem na oddlužení je de facto činěna určitá ekonomická 

nabídka na řešení úhrady dluhů vůči věřitelům v konkrétní výši, která by měla být dostatečná, 

resp. přiměřená výši dluhů a možnostem dlužníka (tj. ekonomické kritérium či přípustnost).  

K subjektivnímu přístupu se váže i důležitost vlastní vnitřní pohnutky dlužníka v podobě 

řádného či poctivého jednání a záměru. Poctivost záměru lze spatřovat například ve vlastní 

snaze a celkovém přístupu k oddlužení, a to jak v rámci přípravné fáze či iniciace řízení, tak i 

v průběhu celého procesu oddlužení až do jeho skončení.  

Mnohdy se totiž stává a je velký problém, že osoba mající prvotní zájem na řešení svých dluhů, 

ani neví, jaký skutečný objem závazků, vůči jakým věřitelům včetně posouzení, zda se jedná o 

dluhy plynoucí z (dřívější) podnikatelské činnosti má, a kde a za jakých podmínek lze tyto 

informace zjistit a případně řešit. Zájemce o oddlužení pak třeba některé skutečnosti opomine, 

neuvede závazky vyplývající z podnikání, neobstará si příslušné souhlasy věřitelů 

s oddlužením, a zpracovaný oddlužovací návrh včetně příloh pak vykazuje vady jak věcné, tak 

formálního charakteru. A to může mít vliv na celkovou úspěšnost návrhu na oddlužení či 

oddlužovacího procesu.  

Prvotní motivací je nutno ovšem rozumět nejen v rámci iniciace oddlužení, ale rovněž i 

v průběhu celého insolvenčního řízení oddlužením, kdy by měl být logicky vyloučen nedbalý 

či lehkomyslný přístup oddlužovaného dlužníka, a to třeba s poukazem na povinnost 

zajištěného pravidelného příjmu ve formě odpovídajícího zaměstnání.  

Platí totiž, že oddlužením by mělo být dáno beneficium69 v podobě osvobození od části dluhů 

právě pouze poctivě jednajícímu dlužníkovi. 

Řádná osobní motivace, resp. poctivost záměru a přístupu, jak je tedy výše uvedeno, je 

stěžejním kritériem dosažení úspěchu ve věci v podobě konečného oddlužení, tj. osvobození od 

dluhů, a to při hodnocení subjektivního přístupu oddlužovaného ze strany insolvenčního soudu. 

Uvedené ostatně vyplývá i z judikatury soudů, když například v Usnesení Vrchního soudu 

z roku 2014 uveřejněném pod sp. zn. 1 VSPH 1900/2014 (-B-23)70 bylo zkonstatováno, že 

(cit.:) „oddlužení zaslouží výlučně dlužník, jenž aktivně spolupracuje s insolvenčním správcem 

 
69V Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8.8.2013, sp. zn. II. ÚS 1072/13 byl tak použit pojem dobrodiní (beneficium) jako 

jakýsi akt milosrdenství  
70 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 1 VSPH 1900/2014 (-B-23) 
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a soudem I. stupně, tedy který před uvedenými subjekty nic neskrývá a který je zavčasu, úplně 

a pravdivě informuje o svých majetkových poměrech. Jestliže se v dané věci dlužník (spolu s 

dlužnicí) omezil jen na podání návrhu na povolení oddlužení a o jeho další osud se již nestaral, 

ačkoliv průběh insolvenčního řízení mohl monitorovat prostřednictvím internetu z veřejnosti 

přístupného insolvenčním rejstříku, a odvolací argumentaci stavěl na irelevantním tvrzení, že 

ho nikdo o ničem neinformoval, svědčí taková obrana jen o lehkomyslném a nedbalém přístupu 

dlužníka k celému insolvenčnímu řízení.“  

Posuzování poctivosti záměru a přístupu je ponecháno na úvaze (diskreci) soudu ve vazbě na 

konkrétní okolnosti případu. K tomuto se ostatně vyjádřil Nejvyšší soud ČR ve svém Usnesení 

ze dne 29. 1. 2018, publikovaném pod sp. zn. 29 NSČR 40/2016 (-B-130), z něhož vyplývá 

(cit.:) „Jak Nejvyšší soud zdůraznil již v R 86/2013, dlužník je povinen chovat se poctivě a 

vyhnout se lehkomyslnému a nedbalému plnění svých povinností po celou dobu trvání 

insolvenčního řízení. Tomu odpovídá povinnost insolvenčního soudu po dobu trvání oddlužení 

a následně i ve fázi, kdy rozhoduje o tom, zda dlužníku přizná osvobození od zbytku dluhů, 

zajistit, aby účastníci insolvenčního řízení nebyli takovým nepoctivým, lehkomyslným nebo 

nedbalým konáním dlužníka nespravedlivě poškozeni nebo nedovoleně zvýhodněni (§ 5 písm. 

a/ InsZ) [viz i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2017, sen. zn. 29 NSČR 97/2015].71  

Poctivost záměru soud zkoumá s ohledem na konkrétní okolnosti případu především tedy ve 

vazbě na zpracovaný a předložený návrh (včetně jeho příloh), např. co do důsledného označení 

majetku a jeho hodnoty, celkového vyznění vážnosti a určitosti projevu vůle, popisu okolností 

vedoucích ke zpracování nabídky reflektující snahu o maximalizaci celkového uspokojení 

věřitelů (způsobem rovného přístupu ke stejné kategorii věřitelů), ve světle opatření i na úkor 

vlastních zájmů či sebeomezení, a také co do vlastní motivace dlužníka, např. i s přihlédnutím 

k údajům dle předloženého výpisu z rejstříku trestů). Při posuzování poctivosti záměru se tak 

hodnotí a zvažují vždy všechny pro věc významné okolnosti, které v řízení vyjdou najevo, a to 

v celkovém kontextu konkrétního případu.72  

 

 
71 Příp. dále také Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2018, sp. zn. 29 NSČR 2/2018 (-B-39) 
72 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. 2 VSPH 2001/2015-A-15 



Stránka 34 z 129 
 

2.3. Ekonomické hledisko oddlužení  

K dalším předpokladům poté z věcného hlediska patří obecně schopnost dlužníka uspokojit své 

věřitele alespoň v minimálně v míře vyžadované zákonem odpovídající ekonomickému 

hledisku, někdy také označovanému jako tzv. kvantitativní předpoklad oddlužení73.  

Aktuální právní úprava zjednodušeně s účinností od 1. července 2019 opustila původní koncept 

založený na povinnosti minimálního ekonomického uspokojení věřitelů na úrovni 30 % míry 

uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.  

Podstatou novely InsZ provedenou zákonem č. 31/2019 Sb. 74 došlo k revizi ustanovení § 395 

InsZ. Zákonodárce zvolil cestu tzv. nízkoprahového oddlužení ve snaze rozšířit okruh osob, 

které by snáze dosáhly oddlužení a o oddlužení jako zvoleného instrumentu využily. Politické 

stanovisko v této věci je obsaženo v důvodové zprávě k novele75, z níž se podává, že podstatou 

přijetí této zákonné úpravy se stal neutěšený stav, kdy dlouhodobě byli z oddlužovacího procesu 

vyloučeni ti dlužníci ocitající se ve svízelné ekonomické situaci (či dokonce tzv. dluhové pasti), 

kteří by nebyly sto dostát (původním) ekonomickým kritériím oddlužení. A to jednak, z důvodu 

nedostatečného objemu (potencionálně zpeněžitelného) majetku pro uspokojení svých věřitelů, 

nebo z důvodu, že by pro celkovou výši dluhů nemohli ani plněním splátkového kalendáře po 

stanovenou dobu dosáhnout uspokojení pohledávek věřitelů v minimální výši 30 %. Z obsahu 

důvodové zprávy se taktéž podává, že (cit.:) „více než 90 % zadlužených osob v exekuci (na 

655 000 osob) se nachází v dluhové pasti, z níž nejsou schopny vlastními silami za stávající 

právní úpravy uniknout. Lze identifikovat trojí důvod toho, proč osoby naplňující znaky úpadku 

setrvávají v exekucích, namísto aby jejich situace byla řešena v rámci insolvenčního řízení: 

primo neochota dlužníků i věřitelů podat na dlužníka insolvenční návrh (ze strany dlužníků 

motivovaná také neochotou projít konkursem, který pro ně subjektivně nemá žádná pozitiva, ze 

strany věřitelů také apatií a neochotou dělit se s dalšími věřiteli, je-li jejich pohledávka 

v exekuci aspoň částečně uspokojována), secundo nemožnost dlužníků s úspěchem usilovat o 

povolení a schválení oddlužení pro neschopnost splatit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných 

 
73 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1033 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
74 Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, ze dne 22. ledna 2019 
75 Návrh zákona včetně důvodové stránky uveřejněn  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=71&CT1=0 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mzrgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=71&CT1=0
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věřitelů, tertio výrazně nižší rozsah srážek prováděných ze mzdy v případě běžných, 

nepřednostních pohledávek.“ Citovaná novela InsZ tedy cílila na proklamovanou potřebu 

rozšířit či zpřístupnit oddlužení širšímu okruhu potencionálních zájemců z řad dlužníků, což 

bylo dále zdůvodňováno i trendem srovnatelných zahraničních úprav v návaznosti na 

provedenou komparaci.  

Původní pojetí ustanovení § 395 InsZ vymezovalo tři základní důvody pro zamítnutí návrhu na 

povolení oddlužení. Mezi tyto důvody se řadí jednak důvod spočívající v tom, že se zřetelem 

ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že návrhem byl sledován nepoctivý záměr, dále 

důvod, že hodnota plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů nedosahuje zákonného minima 30 

% jejich pohledávek, a konečně důvod spočívající v lehkomyslném či nedbalém přístupu 

dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.  

Posuzování poctivosti záměru, lehkomyslnosti a nedbalého přístupu k plnění povinností po 

dobu oddlužení je spojeno se základní rozhodovací činností soudu založené na diskreci. 

Uvedené zůstává zachováno. Z Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 

NSČR 153/2016 (-B-81) se tak i podává, že (cit.:)  „judikatura je ustálena na závěrech, podle 

nichž: 1) Ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona patří k právním normám s 

relativně neurčitou hypotézou, to jest k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo 

právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém 

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného 

okruhu okolností (srov. R 14/2012)….. povinnost dlužníka sledovat navrženým oddlužením ve 

smyslu § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona poctivý záměr, trvá po celou dobu oddlužení 

(i po schválení oddlužení); po celou tuto dobu je poctivost dlužníkova záměru při oddlužení 

povinen zkoumat insolvenční soud a reagovat (z úřední povinnosti) na skutečnosti, z nichž se 

podává, že dlužník nesledoval oddlužením poctivý záměr, jakmile vyjdou v insolvenčním řízení 

najevo (usnesení ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněné pod číslem 

86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).“  

Novum ale představuje nově reformulované ekonomické kritérium oddlužení upravené v 

ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) InsZ. Podle tohoto nového pojetí, je esenciálním limitem a 

bariérou oddlužení dlužníkova neschopnost splácet v nově definované minimální výši. Touto 

výší je konkrétně souhrn několika částek, a to jednak částky odpovídající plné výši pohledávek 

podle § 168 odst. 2 písm. a), a dále srovnatelné výše splátky ostatním (tzv. relevantním)76 

 
76 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1043 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených, a 

dále pohledávek podle § 169 odst. 1 písm. e) a § 390a odst. 5 InsZ. Podstatou změny je tedy 

redefinování minimálních ekonomických kritérií či přípustnosti oddlužení. Uvedená úprava 

vyjadřuje významné snížení základních ekonomických kritérií oddlužení na nově stanovené 

limity (či minim) a je výrazem politicky proklamovaného konceptu tzv. nízkoprahového 

oddlužení.  

Nově je tedy kritériem plnění v minimu představovaném zjednodušeně součtem tzv. 

superprioritních pohledávek77 dle uvedeného ustanovení a srovnatelné výše na plnění ve 

prospěch (ostatních, tj. běžných) věřitelů (včetně pohledávky z titulu výživného dle ustanovení 

§ 169 odst. 1 písm. e) InsZ.  

Novelou bylo do dalších odstavců stejného ustanovení vloženy další důvody pro zamítnutí 

oddlužení. Cíleno tak bylo na eliminaci jevu recidivy oddlužení. Budiž zkonstatováno, že 

beneficium oddlužení nemůže ani zákonodárce přiznávat ve prospěch oddlužovaného 

opakovaně. Oddlužovanému by se mělo dostát přiznání tohoto beneficia spíše jako výraz 

výjimečného stavu a příležitosti. Oddlužovaný by měl být motivován ekonomicky se 

stabilizovat a rozhodně ne periodicky či opakovaně spadat do dluhové pasti a žádat po státu o 

opakovanou nápravu takového svého vlastního zjevně nedbalého přístupu a stavu. To je vcelku 

legitimní požadavek ze strany státu. K zamítnutí oddlužení tak soud může přistoupit jednak 

z důvodu předešlého osvobození od placení pohledávek za dobu posledních 10 let, dále 

z důvodu předešlého zamítnutí oddlužovacího návrhu za dobu posledních pěti let pro 

(zjištěnou) nepoctivost záměru, a konečně z důvodu předešlého zpětvzetí vlastního návrhu 

v době 3 měsíců před vlastním insolvenčním návrhem.  

K úpravě recidivy je vhodné doplnit, že v původní podobě ustanovení § 395 InsZ, tj. ve znění 

s účinností od 1. ledna 2008 až do 31. prosince 2013, obsahovalo již úpravu recidivy 

zakomponovanou do odstavce druhého písm. a), podle něhož insolvenční soud zamítne 

oddlužení, jestliže jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve 

rozhodnuto. Řízení o takovém návrhu bylo důvodem pro zastavení řízení pro nedostatek 

podmínky, který nelze odstranit z důvodu rei iudicata, tj. kdy věc nelze znovu projednat (§ 104 

 
77 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, 1792 s., ISBN 978-80-7598-578-1, k § 395 InsZ  (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.) 

(cit.:) „Insolvenční (zejména justiční) praxe se shodla na tom, že v absolutním vyjádření činí tato kvantitativní bariéra 2 200 

Kč v případě dlužníka (jednotlivce) a 3 300 Kč v případě dlužníka-manželů.“ 
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odst. 1, § 159a odst. 4 a § 167 odst. 2 OSŘ ve spojení s § 7 InsZ).78 Revizní novelou provedenou 

zákonem č. 294/2013 Sb. byla úprava vypuštěna, až do revize ustanovení provedené 

Oddlužovací novelou provedenou zákonem č. 31/2019 Sb. Dle výkladu podaného v Komentáři 

C. H. Beck kolektivu autorů pod vedení doc. Hásové a dr. Moravce se uvádí, že byl-li zamítnut 

nebo odmítnut (jen) insolvenční návrh dlužníka, aniž by se soud zabýval návrhem na způsob 

řešení úpadku, meritem ohledně návrhu na povolení oddlužení, nevznikala k takovému návrhu 

překážka věci pravomocně rozhodnuté.79 

Je-li soudu umožněno rozhodování ohledně recidivy oddlužení, dle posledního odstavce tohoto 

ustanovení novela přiznává soudu rovněž možnost přehodnotit takové rozhodnutí z důvodů 

zvláštního zřetele hodného, zejména pro ospravedlnitelný důvod závazku nebo pro výrazný 

nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění. Z uvedeného tedy vyplývá, že soud musí 

pečlivě zvažovat konkrétní okolnosti případu pro případné rozhodnutí o zamítnutí oddlužení.  

 

2.4.  Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení   

Pro zahájení insolvenčního řízení včetně řízení o oddlužení se vyžaduje podání návrhu dle 

ustanovení § 389 a 390 InsZ ve spojení s ustanovením § 97 InsZ. Dle ustanovení § 106 InsZ 

také platí, že hodlá-li dlužník řešit svůj úpadek (hrozící úpadek) cestou oddlužení, musí 

s insolvenčním návrhem spojit i návrh na povolení oddlužení. 

Návrh na povolení oddlužení tedy typicky podává dlužník spolu s insolvenčním návrhem, 

popřípadě dle ustanovení § 390 InsZ jej podává dlužník ve lhůtě nejpozději do 30 dní ode dne 

doručení insolvenčního návrhu zahájeného na popud jiné osoby, tedy typicky věřitele, když ani 

insolvenčnímu správci takové oprávnění nepřísluší.80  

 

2.4.1. Náležitosti návrhu  

Formální předpoklady jsou představovány především podáním řádného návrhu, a to 

prostřednictvím předepsaného formuláře dle ustanovení § 430b InsZ. Kromě obecných 

náležitostí podání ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ vymezujícího obecně náležitosti 

 
78 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1444 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
79 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1448 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
80 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.10. 2012, sp. zn. 29 NSČR 70/2012 (-B-34) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 3 VSOL 450/2013 (-B-26) 
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podání v písemné podobě, insolvenční zákon ve svém ustanovení § 103 vymezuje obsah 

řádného insolvenčního návrhu. Dle uvedeného ustanovení tak insolvenční návrh musí 

obsahovat dostatečnou identifikaci navrhovatele, dlužníka, a to v případě fyzické osoby 

jménem, příjmením a bydlištěm (či sídlem) a v případě podnikatele identifikačním číslem, 

v případě právnické osoby firmou či názvem, sídlem a identifikačním číslem. Dále se ohledně 

návrhu samého vyžaduje uvedení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek (či hrozící 

úpadek)81, včetně označení důkazů a dále i vymezení čeho se navrhovatel svým podáním 

domáhá. Zbývá doplnit, že návrh na oddlužení musí obsahovat rovněž údaje o očekávaných 

příjmech dlužníka v následujícím období, a údaje o příjmech za poslední období.   

Z obecných formálních předpokladů se vyžaduje mimo jiné doručení (obecně insolvenčních) 

návrhů soudu v potřebném počtu vyhotovení, a to tak, aby jeden stejnopis zůstal u 

insolvenčního soudu, a další každému, komu se dále doručuje.  

 

2.4.2. Sepis a podání návrhu 

Problematika sepisu a podání návrhu je s účinností novely insolvenčního zákona provedené 

zákonem č. 64/2017 Sb.82 (někdy označovaná jako tzv. Akreditační novela) svěřena vybranému 

okruhu subjektů.  

Motivem tohoto řešení se stala snaha o regulaci poskytování (právních) služeb v oblasti 

oddlužení, kdy tyto byly poskytovány různorodými komerčními subjekty, za úplatu a bez 

odpovídající odpovědnosti za poskytnuté služby. Z obsahu důvodové zprávy k novele 2017 tak 

mj. vyplývá (cit.): „Tyto komerční subjekty proto již nebudou moci své služby nabízet buď 

vůbec, nebo – bude-li jim ministerstvem udělena příslušná akreditace – nebudou moci za 

poskytnutí svých služeb požadovat, ani od klientů přijímat, odměnu ani náhradu nákladů 

vynaložených v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti oddlužení… akreditované subjekty 

budou poskytovat služby v oblasti oddlužením klientům bezplatně, když stanoví, že těmto 

akreditovaným subjektům právo na odměnu ani na jiná plnění nenáleží.“  

Uvedenou úpravu lze s ohledem na několik let nijak neregulovaný stav bujícího businessu 

různorodých „oddlužovacích společností či agentur“ a vinkuláření jen přivítat, ale, i zde má své 

místo slovo „ale“. Prvotní výhradou je omezení volby poskytovatele právních služeb. Další 

 
81 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008  
82 Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 19. ledna 2017 
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výhradou je skutečnost, že povinnému zastoupení spočívá toliko v zastupování v rámci iniciální 

fáze oddlužení, tj. ryze pro účely sepisu a podání oddlužovacího návrhu, nikoli tedy po celou 

jeho dobu, což neodpovídá klasickému (advokátnímu) procesnímu zastoupení po celou dobu 

řízení.  

Na základě další novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. byl ještě implementován odstavec 

sedmý, podle kterého nelze nikomu přiznat jakékoli zvýhodnění (vč. úplaty) v souvislosti se 

smlouvami zprostředkovatelského typu související se sepisem a podáním návrhu na povolení 

oddlužení, reflektující potřebu regulace tzv. kupčení a různé pochybné praktiky komerčních 

subjektů v oblasti oddlužování, to vše v reakci na pokračující činnost některých 

podnikatelských subjektů v této oblasti. Bohužel se však ukazuje, že vynalézavost, adaptace a 

činorodost některých subjektů, se zřejmě vymýtit zcela nepodařilo.  

Dále blíže k realizaci sepisu a podání.  

V novém ustanovení § 390a InsZ se stanoví, že sepis návrhu a jeho podání je připuštěno toliko 

odborně způsobilým poskytovatelům, z řad profesních organizací, a to advokátům, notářům, 

soudním exekutorům, insolvenčním správcům, a dále akreditovaným osobám podléhajícím 

speciálním akreditačním podmínkám Ministerstva spravedlnosti ČR83, s výjimkou osob s 

dostatečným právně-ekonomickým vzděláním. Ve třetím odstavci tohoto ustanovení je 

obsažena úprava paušální odměny za uvedené služby, když dle odstavce čtvrtého je explicitně 

stanoveno, že osobám akreditovaným v souvislosti s poskytováním služeb žádné plnění 

nenáleží. Nárok na odměnu je dle této úpravy pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám 

za podstatou pro účely jeho uspokojení. 

Vzhledem ke stanovenému postupu podání cestou podatele, i s ohledem na povinnost využít 

standardizovaného formuláře, lze v podstatě vyloučit, že by bylo nutné uvažovat o počtu 

vyhotovení adresovaných soudu jakožto návrh na povolení oddlužení, což ostatně vyplývá i 

vyhlášky MS ČR č. 191/2017 Sb. ze dne 27. června 2017.84 Tak jako tak v praxi je obvyklé, že 

podatel činí podání co nejefektivnější cestou prostřednictvím systému datových schránek 

přístupného z webového portálu (https://www.mojedatovaschranka.cz/).  Navíc formalizované 

podání prostřednictvím standardizovaného formuláře v podstatě odpovídá praxi, kdy sepis 

 
83 K tomu viz úprava v nových ustanoveních v části třetí zákona – Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení 

obsažená v ustanoveních § 418a až 418l InsZ obsahující jednak úpravu udělení akreditace - viz hlava I, § 418a až § 418h ÏnsZ, 

dále úpravu (zvýšeného) dohledu ze strany ministerstva a úpravu správních deliktů a přestupků - viz hlava II, § 418i až § 418l 

InsZ. 
84 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v 

insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. června 2017 

https://www.mojedatovaschranka.cz/
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návrhu na oddlužení dlužníkem je v převažující většině spojován s insolvenčním návrhem, a 

jejich společné podání je tak v podstatě předpokládáno.85  

 

2.4.3. Podání a obsahové náležitosti návrhu 

Návrh na povolení oddlužení musí být dlužníkem, resp. jeho zástupcem, jak je uvedeno, podán 

spolu s insolvenčním návrhem, anebo dle ustanovení § 390 odst. 1 věty druhé InsZ v případě 

podání insolvenčního návrhu ze strany věřitele vůči dlužníkovi, ve lhůtě (procesního 

charakteru) do 30 dnů86 ode dne doručení tohoto (věřitelského) návrhu dlužníkovi.  

V případě vyplňování formuláře je tedy nutné tuto skutečnost vyznačit v kolonce (bodě) 07 

označeném „Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a to to zaškrtnutím 

(nebo nezaškrtnutím) odpovídající kolonky ohledně návrhu, aby soud rozhodl z uváděných 

důvodů úpadku (příp. hrozícím úpadku), a zároveň o povolení oddlužení, a to spolu s popisem 

rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek. 

V případě, že řízení o oddlužení je zahájeno podáním návrhu na oddlužení navazující na 

předešlý insolvenční návrh věřitele postupem dle ustanovení § 390 InsZ, zákon ukládá, aby 

v souvislosti s insolvenčním návrhem vůči dlužníkově úpadku věřitel připojil k návrhu samému 

vlastní přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení (v potřebném počtu paré dle ustanovení § 

8 vyhlášky MS ČR č. 311/2007 Sb. tedy konkrétně dvojmo), v opačném případě dle ustanovení 

§ 128 InsZ podání odmítne (po uplynutí lhůty určené na doplnění za účelem zhojení takové 

vady návrhu, k výzvě soudu). 

Návrh samotný mohou v návaznosti na úpravu provedenou Revizní novelou podat manželé 

jakožto jediný společný návrh, a to konkrétně provedením výběru (zaškrtnutím) hodnoty Ano 

v kolonce (bodě) 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení a vyplněním údajů ohledně 

obou navrhujících manželů (fyzických osob) v kolonce (bodě) 02. Dle ustanovení § 392 odst. 

2 InsZ se na návrhu samotném nevyžaduje (spolu)podpis druhého z manželů. 

Návrh na oddlužení se podává na standardizovaném formuláři dle vyhlášky MS ČR č. 191/2017 

Sb.87 vyplněním jeho elektronické aktuálně platné verze uveřejněné na internetových stránkách 

 
85 Ze soudní praxe se dokládá existence samostatně podaného insolvenčního návrhu a návrhu na oddlužení. Platí ovšem, že 

zatímco v souvislosti s insolvenčním návrhem jsou spojovány účinky zahájení insolvenčního návrhu, se samotným návrhem 

na oddlužení žádné takové účinky nevyplývají (ani procesního charakteru ani hmotněprávní). 
86 Viz Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 1. 2010, sp. zn .1 VSPH 799/2009 
87 Vyhláška MS ČR č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně 

vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. června 2017. 
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Ministerstva spravedlnosti ČR.88 Problémem se totiž v praxi ukázalo být používání původních 

formulářů, kdy práce s původními formuláři vyžadovala značné úsilí, nepůsobila ani intuitivně 

či návodně a byla v podstatě uživatelsky velmi nekomfortní. Mnohdy tak zpracovatel došel 

k situaci, kdy nebylo možné do formuláře zakomponovat některé relevantní skutečnosti, a 

formulář rozsahem adaptovat na konkrétní potřebu. Lze přivítat s povděkem cestu revize 

použitelných formulářů. Přesto lze krátkou výhradu technického charakteru zmínit. Ani 

permanentní „novotvorba“ formulářových vzorů komfortní práci neprospívá. Vhodným 

řešením by tak byla cesta pravidelně se vyskytující frekvence nutné adaptace formuláře 

v nějakém optimálním intervalu, která by najednou řešila více akumulovaných změn. V této 

souvislosti je zajímavé, že 5. prosince 2019 Ministerstvo spravedlnosti ČR uveřejnilo další 

novou podobu formuláře Návrhu na povolení oddlužení s tím, že (cit.:) „Nová forma sníží nejen 

administrativní náročnost insolvenčním správcům a soudům, ale také náklady na tisk a 

archivaci dokumentů vytvořených v rámci insolvenčního spisu. Jedná se právní z řady 

insolvenčních formulářů, které bude ministerstvo v následujících měsících postupně 

zveřejňovat.“89 

 

2.4.4. Vyplnění formuláře návrhu 

Nyní k formuláři návrh na povolení oddlužení.  

Náležitosti formuláře jsou stanoveny vyhláškou MS ČR č. 191/2017 Sb., a to v ustanovení § 17 

této vyhlášky. Obsahovou náplní formuláře návrhu na povolení oddlužení je uvedení typických 

základních údajů označující podání, insolvenční soud a dlužníka, datace a podpisy, a dále také 

údaje o tom, zda je podáván návrh ve věci samé pro úpadek nebo hrozící úpadek včetně uvedení 

skutečností, které úpadek osvědčují. Dále je v návrhu nutné označit údaje o příjmech za 

posledních 12 měsíců představující jakousi obdobu časového testu90, a dále také údaje o 

budoucích příjmech očekávaných v následujících 12 měsících. K tomuto se například vyjádřil 

Vrchního soudu v Olomouci již v roce 2014 tak, že (cit.:) „rozhodujícím ukazatelem příjem 

dosahovaný, a co do jeho výše, stability, potencionality nárůstu či posouzení možností 

přivýdělku. Dočasné výkyvy v tomto nehrají podstatnější roli. … dobu jednoho roku lze 

považovat za dostatečně krátkou na to, aby na průměrnou mzdu neměla vliv již neaktuální 

situace dlužníka (např. související se zvyšováním mzdy vzhledem k inflaci, nebo naopak se 

 
88 https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
89 https://www.justice.cz/?clanek=do-praxe-jdou-nove-formulare-navrhu-na-povoleni-oddluze-1 
90 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 2 VSOL 298/2014 (-A-12) 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
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snižováním mzdy vzhledem ke zhoršenému stavu ekonomiky) a současně dostatečně dlouhou na 

to, aby minimalizovala sezonní vlivy či krátkodobé anomálie v příjmech (pracovní neschopnost, 

prémie apod.)“. 

Dále musí z návrhu vyplývat případný fakultativní návrh, aby insolvenční soud stanovil jinou 

než zákonem určenou výši splátky a pro případ nižších splátek, včetně kalkulace těchto splátek, 

vysvětlení důvodů pro takové snížení. Konečně je potřebné, aby návrh obsahoval vylíčení 

důvodů vzniku úpadkové situace včetně případného popisu dosavadních opatření na své straně, 

a to včetně opatření, která je připraven učinit především za účelem udržení či zvýšení příjmů. 

Dále je do návrhu nezbytné uvést údaj o vyživovaných osobách a vyživovací povinnosti, popis 

majetku, popis ohledně předpokládané výše plnění ve prospěch nezajištěných věřitelů, případně 

i uvedení navrhovaného způsobu realizace oddlužení či uvedení informace, že konkrétní způsob 

není navrhován. V daném případě se tak vychází z předpokladu o oddlužení v podobě 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jakožto preferovaný způsob realizace 

oddlužení. Dále je zapotřebí, aby návrh obsahoval údaje o předešlých insolvenčních řízeních, 

údaje o pravomocných odsouzeních pro trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy, 

určení, zda je podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, je-li podáván spolu s insolvenčním 

návrhem.91 Oddlužovací návrh dále musí obsahovat prohlášení o pravdivosti uváděných údajů, 

když v dřívější podobě byl formulován požadavek na prohlášení o správnosti a úplnosti údajů.92 

A konečně musí návrh obsahovat seznam příloh, případné označení podatele, datum a podpis 

podatele.  

 

2.4.5. Přílohy návrhu 

V odkazu na obecná ustanovení insolvenčního zákona dle ustanovení § 104 InsZ dlužník k 

insolvenčnímu návrhu připojuje zákonem vyžadované přílohy, a to minimálně seznam svého 

majetku včetně svých pohledávek včetně dlužníků, seznam závazků s uvedením věřitelů, listiny 

dokládající úpadek nebo hrozící úpadek. V návaznosti na Oddlužovací novelu z letošního roku 

byl seznam závazků jakožto příloha návrhu na povolení oddlužení vypuštěn z povinných 

příloh.93 

 
91 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1410 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
92 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 29 NSČR 22/2009 
93 K tomu viz také např.  

SPRINZ, P., CHYTIL, P., Přehled změn předjímaných tzv. oddlužovací novelou insolvenčního zákona, ASPI, LIT256883CZ 

(Cit.:) „Z povinných příloh byl totiž odstraněn seznam závazků, který byl v praxi často problematický. Mnoho dlužníků totiž 

nemělo o svých závazcích jasný přehled.“ 



Stránka 43 z 129 
 

Přílohami formuláře návrh na oddlužení tak dle odstavce druhého § 17 vyhlášky jsou tedy dále 

listiny dokládající existenci dlužníka (právnické osoby nepodnikající), nelze-li ověřit jinak, 

například tedy vyplývají-li z výstupů evidencí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních 

registrech, ve znění pozdějších předpisů. Mezi další přílohy patří seznam majetku v podobě 

jakéhosi přehledu majetku (pozn. přičemž nelze ztotožňovat stav neexistence majetku se stavem 

existence majetku bez podstatnější hodnoty či bezcenného majetku),94 a to včetně uvedení 

majetku, který je předmětem zajištění (pozn. bez nutnosti předkládat znalecký posudek o 

aktuální ceně předmětu zajištění) a dále včetně uvedení ostatního majetku. Případně také 

prohlášení o změnách zohledňující podstatnější změny ohledně majetku dle seznamu majetku.95 

Mezi další přílohy návrhu patří listiny dokládající dosahované příjmy za posledních 12 měsíců 

(pozn. dříve 3 roky). Doložení dosahovaných příjmů může být problematičtější například u 

podnikatelů, kteří sice své příjmy typicky dokládají daňovým přiznáním, avšak to o skutečnosti 

dosahovaných příjmů ničeho nemusí vypovídat, obzvlášť za situace uplatňování tak zvaných 

výdajových paušálů (k tomu viz dále pojednáno v pasáži věnované nové úpravě zálohové 

splátky).96 V daném případě je jistě vhodnějším předložení evidence skutečných příjmů a 

výdajů, kterou tak jako tak podnikající subjekt pro účely předpokládaného vedení účetnictví či 

evidence vede. 

Mezi další přílohy je nutné zahrnout předložení výpisu z rejstříku trestů, popř. odpovídajícího 

čestného prohlášení o bezúhonnosti v kvalifikované formě. Dále také písemný souhlas 

nezajištěného věřitele ohledně dohody o nižší míře uspokojení včetně uvedení nejnižší 

dohodnuté výše uspokojení. A konečně další listiny související s návrhem či prokazující 

návrhem tvrzené skutečnosti, včetně dále případných písemných listin související se 

spoludlužnickým či ručitelským poměrem. Typicky se jedná o tak zvaná podpůrná plnění za 

dlužníka například v podobě darování či jiného dobrovolného plnění97, přičemž se předpokládá 

doložení listiny dříve opatřené úředně ověřenými podpisy podpůrce (pozn. návazně na 

Oddlužovací novelu se již úřední ověření podpisu nepožaduje)98. V případě společného návrhu 

 
94Viz např. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 9. 2011, sp. zn. 1 VSPH 537/2009  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sp. zn. 29 NSČR 45/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 33/2016 (-B-38) 
95 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1021 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
96 K tomu např. také 

BOULOVÁ, H., K poslední novele insolvenčního zákona od 1. 6. 2019, ASPI, LIT263033CZ 
97 K tomu viz např. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. 4 VSPH 2007/2015 
98 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1045 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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manželů na povolení oddlužení je nezbytnou přílohou rovněž prohlášení manželů, že souhlasí, 

aby všechen majetek byl považován za majetek ve společném jmění manželů, opatřené úředně 

ověřenými podpisy obou manželů. Konečně je nezbytnou obligatorní přílohou návrhu na 

oddlužení také nově i čestné prohlášení dlužníka dle ustanovení § 392 odst. 1 písm. d) InsZ. 

Z obsahu řádně podepsaného čestného prohlášení dlužníka musí vyplývat, že tento byl při 

sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v 

oddlužení bude řádně platit pohledávky svých věřitelů, že vynaloží veškeré úsilí, které po něm 

lze spravedlivě požadovat, k jejich plnému uspokojení, že bude plnit všechny povinnosti 

vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o schválení oddlužení a že bude přiznávat veškeré 

své příjmy v plné výši. 

A konečně také doložení zplnomocnění sepisovateli a podateli. Bylo-li před účinností novely 

2017 nezbytné, aby návrh na povolení oddlužení byl podáván zároveň jako insolvenční návrh, 

musel být opatřen úředně ověřeným podpisem navrhovatele. Vzhledem k povinnému 

zastoupení v případě podání návrhu na oddlužení, je nezbytné doložit zastoupení na základě 

plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem dlužníka, s přihlédnutím k ustanovení § 441 

odst. 2 NOZ, a to ve formátu elektronicky zkonvertovaného dokumentu99 dle zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

2.4.6. Podání návrhu ve vztahu k plnění poplatkové povinnosti  

Za zmínku stojí, že co se týče poplatkové povinnosti dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou obecně návrhy na zahájení řízení u soudu 

zpoplatněny soudními poplatky dle ustanovení § 4 zákona č. 549/1991 Sb. Nicméně platí, že 

dle ustanovení § 11 odst. 2 stejného předpisu se od poplatku osvobozuje mj. i právě navrhující 

dlužník v insolvenčním řízení. Proto návrh na povolení oddlužení žádné poplatkové povinnosti 

z titulu soudních poplatků nepodléhá.  

 

 
99KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 390a InsZ(JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.)   
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2.4.7. Vady návrhu 

Dle ustanovení § 393 platí, že pro vady návrhu formálního charakteru (není-li na předepsaném 

formuláři, neobsahuje všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný, či pro absenci příloh), 

insolvenční soud vyzve k opravě nebo doplnění ve lhůtě ne delší než 7 dní se současným 

poučením o důsledcích v podobě odmítnutí takového návrhu. Počátek lhůty k opravě nebo 

odstranění vad návrhu běží jak podateli, tak dlužníkovi, to znamená, že výzva musí být 

doručena oběma, aby započal její běh.100101 Následkem takového odmítnutí může být 

rozhodnuto v souladu s ustanovením § 396 InsZ o případné přeměně v konkurs. Uvedené 

následky nicméně nedopadají na situaci věřitelského insolvenčního návrhu odmítnutého dle 

ustanovení § 128a InsZ pro zjevnou bezdůvodnost. Je tedy nutno rozlišovat dlužnický návrh na 

oddlužení a insolvenční návrh věřitele a na tento navazující návrh na oddlužení, a jejich 

důsledky.102 Usnesení o odmítnutí návrhu se doručuje dlužníkovi, a případně i ustanovenému 

insolvenčnímu správci či věřitelskému orgánu. 

Dlužnický návrh na povolení oddlužení může vzít v souladu se zásadou dispozitivnosti 

navrhující dlužník zpět (dle obecných ustanovení § 129 InsZ až do vydání rozhodnutí o úpadku 

či jiného pravomocného rozhodnutí o návrhu), a to dle § 394 odst. 1 InsZ ve lhůtě, dokud 

insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení. Z třetího odstavce tohoto ustanovení 

vyplývá zákaz opětovného podání návrhu na povolení oddlužení dlužníkem poté co dlužník 

vzal svůj oddlužovací návrh zpět, a to ohledně téhož insolvenčního řízení (pozn. tedy typicky 

pro řízení iniciovaného věřitelem).103 Uvedené omezení se ovšem nevztahuje na případy návrhu 

dlužníka na povolení oddlužení spojeného s insolvenčním návrhem, které lze vzít zpět, s tím, 

že opětovné podání nového návrhu není vyloučeno, ale podléhá časovému testu a je zásadně 

přípustné, a to po uplynutí lhůty 3 měsíců po učiněném zpětvzetí dle ustanovení § 395 InsZ. 

Věřitel, který inicioval řízení, může pro tutéž pohledávku podat (nový) insolvenční návrh až po 

6 měsících ode dne zpětvzetí insolvenčního návrhu. Zpětvzetí vezme insolvenční soud 

rozhodnutím, proti němuž není přípustné odvolání, na vědomí. Zpětvzetí návrhu může být 

v konečném důsledku spojeno i s rozhodnutím soudu o přeměně v konkurs dle ustanovení § 

396 InsZ. Taktéž platí, že v případě, kdy dlužník vezme zpět jak návrh na oddlužení, tak i 

 
100 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. 3 VSPH 833/2010 (-A-24) 
101 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 393 (JUDr. Ing. Zdeněk 

Strnad Ph.D.) 
102 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 29 NSČR 1/2008 (-A-15)  
103 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1027 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 



Stránka 46 z 129 
 

insolvenční návrh, řízení končí zastavením dle ustanovení § 129 a 130 InsZ. V typickém 

případě ale v nejčastějších případech dojde v souvislosti návazně na zpětvzetím návrhu 

k zastavení řízení bez přeměny v konkurs. 

 

2.4.8. Oznámení o zahájení insolvenčního řízení cestou zveřejnění vyhlášky 

Dle ustanovení § 101 InsZ platí, že insolvenční soud oznámí zahájení insolvenčního řízení jeho 

zveřejněním v insolvenčním rejstříku ve lhůtě 2 hodin od jeho podání, na základě vyhlášky. 

Účinky zahájení insolvenčního řízení tak nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky 

v insolvenčním rejstříku. V případě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení 

činí lhůta ke zveřejnění vyhlášky 3 dny ode dne, kdy návrh přijde soudu, a to od účinnosti 

novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb.  

Vyhláška se doručuje účastníkům insolvenčního řízení a odvolání proti ní není přípustné.  

V této etapě nelze za účastníka řízení považovat věřitele, neboť jeho účastenský poměr vyplývá 

zásadně až ze skutečnosti, že využije a podá přihlášku své pohledávky.104  

V této etapě řízení je úkolem soudu rovněž vyrozumět o zahájení insolvenčního řízení dle § 102 

InsZ některé orgány a instituce. 

 

2.4.9. Základní účinky zahájeného řízení 

V souvislosti se zahájením insolvenčního řízení obecně platí, že soud může uložit peněžité 

plnění navrhovateli v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 InsZ v podobě zálohy na náklady 

insolvenčního řízení ve výši až do částky 50 000 Kč, a to v případě, je-li to nutné ke krytí 

nákladů řízení a prostředky nelze zajistit jinak.  

Ani řízení o oddlužení tuto možnost zásadně nevylučuje. Byť k tomuto v obvyklých případech 

ani v podstatě nedochází. Ukládání zálohové platby dlužníkovi coby navrhovateli totiž působilo 

jako značně demotivující faktor pro iniciaci řízení. Navíc jak vyplývá judikatury odvolacích 

soudů ve věci zálohových plateb, rozhodnutí soudu prvního stupně ukládající zálohovou platbu 

navrhovateli bylo často přehodnoceno s odůvodněním, že uložení takové platby není pro účely 

oddlužovacího řízení nezbytné (pozn. uspokojení obvykle předpokládáno průběžnou realizací 

 
104 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSČR 4/2008 
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plněním splátkového kalendáře z budoucích příjmů), popř. byla výše ukládané zálohy shledána 

nepřiměřeně vysokou.105 

Mezi základní účinky souvisejícími se zahájením insolvenčního řízení dle obecných ustanovení 

§ 109 až 114 InsZ se řadí následující.  

Zákon se zahájením insolvenčního řízení spojuje účinek v podobě omezení věřitelů v možnosti 

iniciovat soudní řízení za účelem vymáhání pohledávek a jiných majetkových práv vůči 

dlužníkovi, které nelze uplatnit žalobou. Vypořádání práva na uspokojení ze zajištění se řídí 

pravidly a podmínkami stanovenými insolvenčním zákonem. A konečně výkon rozhodnutí či 

exekuci vůči majetku dlužníka lze sice zahájit a nařídit, ale nelze provést. To v konečném 

důsledku znamená, že účinky, s nimiž je insolvenční řízení spojeno nemají samy o soby za 

následek samotné zastavení exekuce, nicméně exekuční výkon rozhodnutí vůči majetku 

zásadně není možné provést.  

Problematikou střetu exekučního a insolvenčního řízení lze ponejvíce zaznamenat právě 

v praxi. Souběžně vedené exekuční a insolvenční řízení totiž v praxi činí problém, především 

na straně plátců mzdy, kteří zpracovávají mzdovou agendu a mnohdy neumí vhodně posoudit, 

který ze vzájemně kolidujících nároků má prioritu pro účely realizace výplaty srážky ze mzdy, 

a v praxi je obvyklé, že tápou. Platí nicméně právě priorita účinků zahájeného insolvenčního 

řízení. To znamená, že v souvislosti s nastalými účinky zahájení insolvenčního řízení plátce 

mzdy realizuje srážky mzdy, obdobným způsobem jako v případě výkonu rozhodnutí, ale tyto 

srážky mzdy do doby jiného rozhodnutí v insolvenční věci nevyplácí ani exekutorovi ani 

dlužníkovi, tedy v podstatě deponuje částky pro jejich další použití v závislosti na konkrétní 

rozhodnutí insolvenčního soudu v dané věci, které je pro něj dále směrodatné. A to i v závislosti 

na konkrétní způsob řešení oddlužení reflektující případné dispoziční oprávnění dlužníka 

k majetkové podstatě (a jeho zachování).106  

Spolu se zahájením insolvenčního řízení je spojován ještě další účinek, a to omezení v možnosti 

uplatnění dohody ohledně realizace výplaty srážek ze mzdy.  

A konečně je nutné zmínit účinek v podobě omezení dispozic dlužníka s majetkovou podstatou 

a majetkem, který by mohl do ní náležet dle ustanovení § 111 InsZ, jehož smyslem je eliminovat 

riziko zmenšení rozsahu majetku k tíži majetkové podstaty. Zakázány jsou tak obecně dispozice 

s majetkovou podstatou a majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné 

 
105 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. 2 VSPH 243/2008 (-A-12) 
106 K tomu ale také např.  

HOZMAN, D., Střet exekučního a insolvenčního řízení, ASPI, LIT263422CZ. 
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změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné 

zmenšení. 

Dále také platí, že po zahájení insolvenčního řízení neběží nebo nezačínají běžet (obecné) lhůty 

k uplatnění práv vůči dlužníkovi, a jedinou možností věřitele je vlastní pohledávky za dlužníky 

uplatnit toliko v souladu s ustanovením § 110 InsZ ve spojení 165 InsZ, a to podáním přihlášky 

pohledávky v zákonné lhůtě spočívající v podání řádně vyplněného a podloženého 

standardizovaného formuláře přihlášky pohledávky. Stanovena je lhůta v trvání 30 dní.  

Zmiňované účinky nastávají, jak již bylo uvedeno, okamžikem zveřejnění vyhlášky 

v insolvenčním rejstříku, a trvají až do skončení insolvenčního řízení.  

Zvláštní účinky schválení oddlužení dle ustanovení § 407 odst. 1 InsZ nastávají zveřejněním 

usnesení o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, a trvají v podstatě až do zveřejnění 

usnesení o osvobození od placení pohledávek dle § 414 InsZ, není-li rozhodnuto jinak. 

 

2.4.10. Uplatnění pohledávek typicky podáním přihlášky  

Jak bylo uvedeno, mezi jeden z nejdůležitějších účinků zahájeného insolvenčního řízení obecně 

patří uplatnění pohledávek typicky cestou přihlášky pohledávky do insolvence. Dle ustanovení 

§ 165 InsZ má konkrétní způsob řešení úpadku vliv na uspokojení věřitelů, tedy v případě 

oddlužení plněním (rozuměno dle konkrétního způsobu realizace oddlužení) vždy z majetkové 

podstaty. Plnění ve prospěch věřitele se po rozhodnutí o úpadku zásadně započítává nejprve na 

jistinu, poté na úroky, úroky z prodlení, a nakonec na náklady spojené s uplatněním 

pohledávky. To vše za předpokladu předchozího řádného uplatnění pohledávky.  

K problematice pohledávek několik poznámek. Obecně platí, že pohledávky se přihlašující 

přihláškou pohledávky ve stanovené lhůtě, podáním přihlášky dle standardizovaného formuláře 

spolu s nezbytnými přílohami. 

Samostatnou kategorií tvoří věřitelé, kteří jsou uspokojováni bez ohledu na to, zda podali 

přihlášku své pohledávky, tj. ze zákona.  

Dále pak zákon počítá s další speciální kategorií věřitelů, a to tzv. zajištěnými věřiteli dle 

ustanovení § 166 InsZ107. Podle ustanovení § 2 InsZ je zajištěným věřitelem zjm. věřitel, jehož 

 
107 Specifickou kategorii zajištěných věřitelů představují dle § 167 odst. 2 InsZ věřitelé vykonatelných pohledávek na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného 

trestným činem zajištěné v trestním řízení postupem dle trestního řádu, podle pořadí vzniku zajištění (mj. i v souladu se 

zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů). 
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pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním 

právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva 

nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní 

úpravy. Zajištěný věřitel dle ustanovení § 293 InsZ je oprávněn udělit insolvenčnímu správci 

pokyny směřující ke zpeněžení zajištěné věci, a v případě plurality takových věřitelů, je 

oprávněn udělit pokyny věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje jako první, přičemž insolvenční 

správce tyto pokyny může posuzujíce jejich výhodnost, respektive tedy nevýhodnost, 

odmítnout, a požádat o jejich přezkum insolvenční soud. V případě absence takového pokynu 

se postupuje dle § 293 odst. 2 InsZ tak, že o způsobu zpeněžení rozhodne insolvenční správce 

se souhlasem věřitelského výboru (popř. zástupce věřitelů) dle ustanovení § 286 InsZ. I tito 

zajištění věřitelé musí však uplatnit své právo přihláškou pohledávky a relevantním způsobem 

toto zajištění doložit. V opačném případě bude na takovou pohledávku nahlíženo jako na 

nezajištěnou.108 Zajištěný věřitel je tedy zjednodušeně zvýhodněn oproti ostatním věřitelům 

tím, že má právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení předmětu podléhajícímu 

zajištění po odpočtu nákladů na správu a nákladů na zpeněžení, a po odpočtu částky připadající 

na odměnu insolvenčního správce dle ustanovení § 298 InsZ. K přihlašování zajištěných 

pohledávek lze zmínit ještě problematiku tzv. štěpení pohledávek, k čemuž bylo judikováno 

následující (cit.) „věřitel, který přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku, jejíž zajištění bylo 

zřízeno jedním právním jednáním pro celou pohledávku, nemůže v přihlášce pohledávky tuto 

částečně uplatnit jako zajištěnou a částečně jako nezajištěnou…“.109 

Zákon dále kategorizuje pohledávky podle svého postavení. Rozlišuje tak pohledávky na 

pohledávky za majetkovou podstatou typicky představované například dle ustanovení § 168 

InsZ náklady souvisejícími s insolvenčním řízením, a to typicky představované hotovými 

výdaji a odměnou insolvenčního správce, daněmi, poplatky, zákonným pojistným, atp. a dále, 

pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou typicky představované 

příkladmo dle ustanovení § 169 InsZ pracovněprávními nároky zaměstnanců, nároky z titulu 

náhrady škody na zdraví, pohledávkami státu (úřadu práce, finančního úřadu), pohledávkami 

z titulu výživného. Obě uvedené kategorie pohledávek lze považovat za přednostně 

uspokojované pohledávky čili tzv. přednostní pohledávky, neboť k jejich uspokojování dochází 

již v průběhu řízení, a to kdykoli po rozhodnutí o úpadku, a to v plné výši.  

 
108 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční zákon s judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované 

vydání ve znění zákona č. 294/2013 Sb. Op. cit. s. 284.   
109Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018, č.j. 29 ICdo 61/2016-54 
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Další speciální kategorii tvoří ještě tzv. podřízené pohledávky dle ustanovení § 172 odst. 2 InsZ, 

které se uspokojují ve speciálním režimu (pozn. a to i s přihlédnutím k ustanovení § 412 odst. 

3 InsZ). Novelou provedenou zákonem č. č. 31/2019 Sb.,110 byla provedena revize 

problematiky tzv. podřízených pohledávek (tj. pohledávek kategorie sui generis)111, podle které 

se za tyto považují rovněž úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení, a i smluvní pokuta 

sjednaná pro případ prodlení, ve výši v souhrnu převyšující výši jistiny přihlášené pohledávky 

věřitele. Podstatou této úpravy byl záměr vyčlenit část přihlašovaného příslušenství mimo 

obvyklý rámec uspokojení, a uspokojit jej, pokud tedy, až po úplném uspokojení pohledávek 

vzniklých v průběhu insolvenčního řízení a přihlášených pohledávek. 

Krátkou zmínku ohledně toho jakou formu lze zhojit případné vady nebo neúplnost přihlášky 

pohledávky v odkazu na zajímavé Usnesení Nejvyššího soudu ČR z roku 2017, podle kterého 

bylo odkázáno na ustálený závěr, že vada přihlášky spočívající v nedodržení předepsané formy 

je odstranitelná (jen) předložením řádně vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři, 

nicméně, i vzhledem k absenci vlastního formuláře na opravu nesprávnosti či vady přihlášky 

bylo shledáno, že ke zhojení vady podání přihlášky lze přihlédnout i v případě, kdy je tak činěno 

mimo rámec vlastního nově vyplněného formuláře přihlášky, tj. i doplňujícím podáním.112  

 

2.4.11. Nárok na odměnu sepisovatele a podatele návrhu 

Jak již bylo výše uvedeno, Akreditační novela implementovala nové ustanovení § 390a InsZ. 

Podle tohoto ustanovení náleží sepisovateli a podateli odměna v paušální stanovené výši. 

Uvedený nárok byl zařazen mezi pohledávky za majetkovou podstatou.  

 
110 Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, ze dne 22. ledna 2019 
111 K tomu viz. také  

VIDOVIČOVÁ, L., Podřízené pohledávky nově při řešení úpadku oddlužením, ASPI, LIT262110CZ 

V odkazu na T. Richtera (T. Richter: Insolvenční právo, 2. vydání, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2017, str. 59-60.) lze poměr 

podřízenosti pohledávek v insolvenčním řízení dá vyložit tak, že podřízené pohledávky nemají lepší pořadí ve vztahu k jiným 

ostatním pohledávkám, když mezi ně spadají obecně (sub a) podřízené pohledávky ze smluv mezi dlužníkem a věřitelem, které 

mají být plněny až po uspokojení jiné pohledávky, (sub b) z podřízeného dluhopisu, (sub c) a pohledávky společníků a členů 

družstva vyplývající s jejich učastenství na úpadci, přičemž však, především s ohledem na celkovou (nedostatečnou) míru 

uspokojení ostatních pohledávek (s lepším pořadím), lze pochybovat o potencialitě jejich reálného uspokojení cestou 

insolvenčního řízení.  
112 K tomu např. viz  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 29 NSČR 107/2015 (-P1-18)  

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mzrgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
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Otázka vhodného časového okamžiku uspokojení tohoto nároku ovšem vzbuzuje jistou 

polemiku. Zcela ekonomicky pochopitelné je, pokud poskytovatel právních služeb za svoji 

práci obdrží úplatu, řádně a včas. Ani v tomto případě se nejedná o poskytování služby (právní) 

pro bono, ale o službu úplatného charakteru poskytovanou v souvislosti s podnikatelskou 

aktivitou poskytovatele klientovi. Poskytnutí služby je podmíněno právě vzájemným 

kontraktačním dojednáním mezi poskytovatelem a zájemcem.  

Logické by tedy bylo, kdyby poskytovatel služby dosáhl protiplnění v podobě odměny za 

zpracování a podání třeba i obratem. Nicméně nacházíme se oblasti regulovaných právních 

služeb. V této souvislosti je tak zajímavé upozornit na stanovisko Ministerstva spravedlnosti 

ČR coby dohledového orgánu,113 podle kterého je právě doporučeným postupem úhrada 

odměny až po povolení oddlužení ze strany soudu. Na případné správně právní důsledky 

vytýkaného postupu tak netřeba více upozorňovat.  

Jak bylo uvedeno, odměna je dle § 390a InsZ považována za pohledávku za majetkovou 

podstatou, kterou nutno uplatnit v řádné lhůtě pro uplatnění pohledávky, přičemž k jejímu 

uspokojení dojde v průběhu řízení. Uplatnění by se tak mělo dít vůči osobě s dispozičními 

oprávněními, a to v případě oddlužení u dlužníka, a souvisejícím vyrozuměním insolvenčního 

správce (vyrozumění na standardizovaném formuláři dle § 11 vyhlášky č. 191/2017 Sb.). 

Nicméně ani ze zákona není případná dřívější úhrada odměny poskytovateli explicitně 

vyloučena. Z ustanovení § 405 odst. 3 InsZ ostatně vyplývá, že zastaví-li insolvenční soud 

řízení, zároveň uloží dlužníkovi zaplatit odměnu sepisovateli, nebyla-li dosud vyplacena. 

Z uvedeného lze tedy presumovat přípustnost dřívější úhrady ve prospěch poskytovatele 

(sepisovatele).114  

Jistý diskurs ovšem přetrvává. Týká se konkrétně regulace hodnoty (resp. výše) nároku, resp. 

odměny poskytovatele právních služeb coby sepisovatele a podatele. V situaci ekonomicky 

slabšího klienta je nepochybně adekvátní opatření v podobě „zastropování“ výše odměny, 

pochopitelná je i snaha o zpřístupnění oddlužení ekonomicky slabším jedincům. Ale stanovená 

výše odměny nijak nereflektuje skutečný objem práce a poskytovaných činností a služeb a tržní 

hodnotu práce poskytovatelů z řad odborných profesí. Podle zákonné úpravy tak náleží osobě 

poskytující právní služby v oblasti oddlužení dle odstavce 1 písm. a) jednorázová odměna 

 
113 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 390a, odst. 3, 4 a 5 InsZ 

(JUDr. Ing. Zdeněk Strnad Ph.D.) 
114 K tomu viz  

MARŠÍKOVÁ, J., Odměna sepisovatele návrhu na oddlužení, s.24, Bulletin advokacie, 5/2019 
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v paušalizované maximální výši 4 000 Kč bez zákonné daně z přidané hodnoty (pozn. v případě 

poskytovatele coby plátce DPH) v případě dlužnického návrhu na oddlužení, či 6 000 Kč bez 

zákonné daně z přidané hodnoty v případě společného dlužnického návrhu manželů na 

oddlužení, přičemž uvedená odměna v sobě zahrnuje i případné nezbytné činnosti spojené 

s podáním návrhu či související včetně porady s klientem či odstraňování vad návrhu. Lze ještě 

krátce poznamenat, že odměna kvalifikované osobě nenáleží, pokud je návrh na povolení 

oddlužení odmítnut nebo zamítnut pro vady způsobené touto osobou.115 

K této věci se tak vyjádřili zástupci odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční 

právo, a to prostřednictvím předsedy JUDr. Michala Žižlavského, ve výkladovém stanovisku 

ze dne 16. ledna 2019,116 z jehož obsahu mj. vyplývá (cit.:) : „Regulovaná cena … dopadá také 

na činnosti nezbytně spojené s podáním návrhu…. Nedopadá na všechny myslitelné úkony, 

které mohou být prováděny souběžně s přípravou návrhu na povolení oddlužení… Činnosti, 

nezbytně spojené s podáním návrhu na povolení oddlužení zahrnují jen to, bez čeho nelze návrh 

na povolení oddlužení vůbec sepsat a podat... Advokát při poskytování právních služeb vychází 

ze skutkových informací klienta a bez jeho souhlasu není oprávněn ověřovat jejich pravdivost 

nebo úplnost (§ 17 ZA a čl. 6 odst. 3 EK). Pokud taková potřeba vznikne a dlužník si vyžádá 

investigativní činnost nebo zastoupení při jednání s klíčovým věřitelem (například s bankou, 

která poskytly bankovní úvěr nebo půjčku), nepůjde již o činnost advokáta nezbytně spojenou 

s návrhem na povolení oddlužení.“  

S ohledem na toto stanovisko vzniká potřeba rozlišovat tedy činnosti nezbytně související 

s podáním návrhu od dalších činností, které mohou být předmětem poskytovaných advokátních 

služeb. Je tedy nutné dbát na elementární poučení klienta jak ve vztahu k plnění povinnostem 

z oddlužení vyplývajících, tak i ohledně rozsahu a obsahu poskytovaných služeb. Dále se 

z výkladového stanoviska podává, že služba v podobě sepisu a podání návrhu nezahrnuje další 

(dodatečné) právní služby poskytované typicky advokátem například na základě generální 

procesní plné moci, tj. po celou dobu trvání oddlužení. Obé popsané činnosti, jsou-li advokátem 

klientovi poskytovány, tedy nejsou předmětem cenové regulace a podléhají režimu smluvní či 

mimosmluvní odměny.117  

 
115 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1016 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
116 Výkladové stanovisko odborné sekce ČAK pro insolvenční právo ze dne 16. ledna 2019, uveřejněné na 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18228 
117 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, 1792 s., ISBN 978-80-7598-578-1, k § 390a  (JUDr. Ing. Zdeněk 

Strnad Ph.D.) 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18228
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V této souvislosti se navíc nabízí úvaha nad vhodností zařazení úpravy odměny v rámci 

insolvenčního zákona, když odměňování z titulu právních služeb je obecně ponecháno na 

stavovských předpisech ohledně odměňování (a to např. vyhláškou MS ČR č. 177/1996 Sb., o 

odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), 

vyhláškou MS ČR č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 

(notářský tarif), atp.).  

 

2.5.  Povolení oddlužení 

2.5.1. Předpoklad oddlužení spočívající ve zjištění úpadku 

Stěžejním předpokladem probíhajícího insolvenčního řízení je vydání rozhodnutí o úpadku. A 

to zjištěním úpadku, kdy soud na základě relevantních skutečností posuzuje a hodnotí, zda jsou 

zejména z obsahu insolvenčního návrhu osvědčeny rozhodné skutečnosti dokládající úpadek. 

Není tedy nutné jejich prokazování, stačí, že jsou takové skutečnosti osvědčeny. I z tohoto 

důvodu je zřejmý akcent na vylíčení relevantních skutečností již v obsahu návrhu ve věci samé. 

Kladným výsledkem v tomto případě je rozhodnutí soudu obsahující jednak výrok o zjištění 

úpadku nebo hrozícího úpadku v podobě zjišťuje se úpadek. A dále další výrokové věty 

v souladu s ustanovením § 136 InsZ, a to zejména výrok o ustanovení insolvenčního správce, 

dále výrok o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, dále výzvu věřitelům, kteří dosud 

nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinily ve lhůtě dvou měsíců s poučením následcích jejího 

marného uplynutí, resp. zmeškání (pozn. do 30. června 2019 byla stanovena lhůta o trvání 30 

dní)118, dále také výzvu k uplatnění práv ze zajištění včetně stanovení lhůty, a výrok ukládající 

insolvenčnímu správci předložit soudu do 30 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek tři 

základní dokumenty, a to zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové 

podstaty. 

 

2.5.2. Rozhodnutí o povolení oddlužení 

O samotném návrhu na povolení oddlužení rozhoduje místě příslušný insolvenční soud, a to 

typicky v rámci jediného rozhodnutí soudu spojujícího věc insolvenčního návrhu a návrhu na 

povolení oddlužení. V případě insolvenčního návrhu věřitele a navazujícího návrhu na 

oddlužení ze strany dlužníka je ze zákona ustanovením § 149 odst. 2 písm. a) InsZ stanovena 

 
118 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2012, sp.zn. 29 NSČR 3/2012).  
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lhůta 30 dní na rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Teorie hovoří o tzv. dvoufázovosti procesu 

týkajícího se řízení o oddlužení, kdy nejprve se rozhoduje o tom, zda se oddlužení povolí nebo 

nepovolí, a to typicky spolu s rozhodnutím o úpadku, a následně se oddlužení schvaluje 

rozhodnutím, ve kterém se rozhodne o způsobu realizace oddlužení.119 

Před povolením oddlužení soud musí posuzovat, zda není na místě vyřídit věc jiným způsobem. 

Zvažuje případné odmítnutí nebo zamítnutí návrhu ve věci samé. Rovněž musí procesně vyřešit 

případné zpětvzetí návrhu. To vše postupem dle ustanovení § 393, 394 a 395 InsZ. V souvislosti 

s těmito rozhodnutími rovněž soud zvažuje otázku přeměny zahájeného insolvenčního řízení v 

konkurs. Není-li tedy věc řešena uvedenými způsoby, postupuje insolvenční soud dle 

ustanovení § 397 InsZ tak, že oddlužení povolí, přičemž povolení je podmíněno splněním 

povinnosti předložit seznam majetku dle ustanovení § 392 InsZ. Nepředloží-li dlužník seznam 

majetku ani k výzvě soudu, je to důvod pro odmítnutí návrhu dle ustanovení § 393 IsnZ.120121 

Usnesení o povolení oddlužení nemusí dle zákona obsahovat odůvodnění a je doručováno 

výhradně navrhujícímu dlužníkovi. Proti usnesení o povolení oddlužení není přípustné 

odvolání. Výjimkou jsou případy, kdy soud využije postup podle ustanovení § 395 odst. 6 InsZ 

a z důvodu zvláštního zřetele hodného nepřistoupí k zamítnutí oddlužení. V tomto případě 

mohou podat odvolání proti rozhodnutí o povolení oddlužení všichni věřitelé s tím, že platí, že 

rozhodnutí je třeba doručit každé subjektivně oprávněné osobě zvlášť.122 

Dle ustanovení § 134 InsZ platí, že o insolvenčním návrhu, tj. návrhu na povolení oddlužení 

spojeného s insolvenčním návrhem, rozhodne soud bez zbytečného odkladu, nejpozději 

v pořádkové lhůtě 15 dnů ode dne jeho podání, resp. ode dne jeho kompletnosti. 

 

2.5.3. Účinky povolení oddlužení 

Mezi základní účinky povolení oddlužení lze zařadit ty, které souvisejí s dispozicemi 

s majetkem, resp. majetkovou podstatou. Pro potřeby jejího zajištění.  

Dle ustanovení § 397a InsZ ve spojení s § 253 až 260 InsZ je zásadně insolvenčnímu správci 

svěřeno oprávnění k výkonu dispozičních práv dlužníka, a to pro určité typy právních jednání, 

 
119 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1002 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
120 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1463 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
121 Viz rovněž Usnesení Vrchního soudu v Olomouci publikované pod zn. Rc 49/2016. 
122 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1052 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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typicky smlouvy, mezi které spadají smlouvy ohledně vzájemného plnění, fixní smlouvy, 

výpůjčky, smlouvy nájemní a podnájemní či leasingové smlouvy. 

 

2.6. Schválení oddlužení  

2.6.1. Způsoby řešení oddlužení  

Povolením oddlužením ze strany soudu se dává následně prostor pro řešení volby konkrétního 

způsobu oddlužení věřitelům vyplývajících z ustanovení § 398 InsZ, a to buďto zpeněžením 

majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 

Úloha věřitelů je tak spojena nikoli s aktivitou nikoli ohledně vlastní otázky, zda povolit nebo 

nepovolit oddlužení, ale právě až s řešením, v jaké podobě oddlužení realizovat. 

Uvedené způsoby oddlužení jsou odrazem novelizace ustanovení § 398 InsZ provedené 

zákonem č. 31/2019 Sb.123 Podle dřívější právní úpravy bylo možné oddlužení realizovat buďto 

zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem, přičemž toto zcela 

neodpovídalo potřebám praxe. Zjednodušeně například z důvodu, kdy buďto nedostačoval 

nabízený majetek, nebo dlužník splátkovým kalendářem plnil jen velmi omezeně ve prospěch 

majetkové podstaty ačkoli mu zůstával v podstatě nepostižitelný vlastní majetek. Absence 

vzájemné propustnosti obou způsobů tak byla v některých případech překlenována aplikační 

praxí soudů, kdy soudy přistupovaly ke kombinování obou přípustných způsobů realizace 

oddlužení. V této souvislosti lze například odkázat na Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 

29. 9. 2010, sp. zn. 3 VSPH 607/2010, z něhož lze krátce citovat následující (cit.:) „I když zákon 

předpokládá, že oddlužení bude probíhat zásadně jednou ze dvou dlužníkem nabízených forem, 

nepřekáží účelu, který je touto úpravou sledován, aby v situaci, kdy s tím dlužník výslovně 

souhlasí a sám takový způsob řešení svého úpadku nabízí, byly v mezích rozhodnutí o způsobu 

oddlužení kombinovány obě formy oddlužení. (…) Ve výjimečných případech je možné i to, že 

obě formy oddlužení budou zkombinovány tak, že rozhodnutím o schválení oddlužení budou 

postiženy jak příjmy dlužníka v následujících pěti letech (oddlužení plněním splátkového 

 
123 Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, ze dne 22. ledna 2019. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mzrgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
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kalendáře), tak majetek náležející dlužníku v době rozhodnutí o schválení oddlužení (oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty).“ 

Výše popsaná revize ustanovení § 398 InsZ sebou přinesla další inovace týkající se realizace 

plnění způsobem plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.  

V novém odstavci pátém bylo soudu umožněno ingerovat cestou modifikace výše splátek, a to 

stanovením jiné výše splátek k žádosti dlužníka. To vše za předpokladu, lze-li se zřetelem ke 

všem okolnostem důvodně předpokládat, že výše dosavadních splátek je způsobilá ohrozit 

plnění splátkového kalendáře, popř. že míra uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů bude 

vyšší i při jiné výši měsíčních splátek (pozn. ve vztahu k částce stanovené postupem dle 

ustanovení § 406 odst. 3 InsZ).  

V odstavci šestém stejného ustanovení bylo nově zařazena úprava limitace majetku k vydání za 

účelem jeho zpeněžování. Dle této úpravy není dlužník zásadně povinen vydat majetek ke 

zpeněžení, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, že by se tím nedosáhlo uspokojení věřitelů. 

Předpokládá se tak především ohledně majetku nikoli významné hodnoty. Dlužníkovi dále není 

povinen vydat své obydlí. A to s limitem odpovídajícím hodnotě obydlí určené prováděcím 

právním předpisem, kterým je nově nařízením vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty 

obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 

července 2019. V ustanovení § 1 tohoto nařízení je obydlí definováno jako každá věc užívaná 

k zajištění bytových potřeb dlužník a jeho rodiny, zejména dům, jednotka nebo družstevní podíl 

v bytovém družstvu, nebo část věci užívaná k témuž účelu, je-li bytem. Aplikace tohoto 

ustanovení nepochybně vyžádá větší či menší pozornost. O problematičnosti tohoto ustanovení 

bylo hojně diskutováno již v průběhu legislativního projednání novely zákona. Zůstává totiž 

otázkou, zda uvedené přispěje k narovnání vyváženosti ochrany obydlí a dlužníkova majetku 

na jedné straně a zájmu věřitelů na dostatečné míře uspokojení z majetku dlužníka, tedy otázka 

optimálně nastavené míry či hodnoty takového nepostižitelného obydlí. Až v praxi se tedy 

ukáže, jak efektivní instrument je metodika zvolená zákonodárcem v podobě popsaného 

nařízení vlády.  

Jen pro zajímavost lze doplnit, že esenciálním parametrem pro hodnocení hodnoty 

nepostižitelného obydlí je ukazatel odpovídající průměrné ceně bytu, o odpovídající lokaci, o 

velikosti v metrech čtverečních průměrnému bytu (pozn. metrech kubických v případě 

průměrného domu), multiplikované o průměrnou kupní cenu za metr čtvereční bytu (či domu), 

to vše se zohledněním parametru hodnoty pozemku, růstu cen v podobě koeficientu, počtu 
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zohledňovaných osob v podobě koeficientu. Tedy rozhodně ne jednoduchý způsob kalkulace. 

Z uvedeného lze nicméně seznat, že ochrany bude požívat průměrný byt a dům, dle lokace.  

Za zcela novátorské lze považovat ještě opatření implementované do ustanovení § 398 odstavce 

sedmého, podle kterého lze v souvislosti s předcházením budoucího úpadku uložit dlužníkovi 

na návrh insolvenčního správce povinnost využít služby odborného sociální poradenství až do 

100 hodin služby (bez úhrady nákladů). Jak efektivní nástroj pro případnou aplikaci se toto 

ustanovení ukáže být opět až s vlastní aplikační praxí. Prozatímně ustanovení vzbuzuje diskusi 

minimálně v tom smyslu, že dosud není ani zřejmé, kdo by měl uvedenou službu včetně 

zaměření služby a metodiky poskytovat a z jakých zdrojů by měla být primárně profinancována. 

Soudy, pokud k uložení povinnosti přistupují, velmi opatrně, a to s přihlédnutím k případnému 

návrhu a odůvodnění insolvenčního správce. Zdůvodnění ukládání takové povinnosti je 

obvykle spojeno s popisem důležitosti prevence. Tedy zacílením na předcházení negativních 

(socioekonomických) důsledků oddlužení po celou dobu řízení o oddlužení a případně i 

z důvodu vhodného poradenství za účelem zvýšení finanční gramotnosti dlužníka (tj. coby 

jakýsi program prevence recidivy pro futuro). 

 

2.6.2. Volba způsobu oddlužení, hlasování na schůzi věřitelů i mimo ni 

K projednání volby konkrétního způsobu řešení oddlužení se postupuje dle ustanovení § 399 

InsZ v návaznosti na výstupy za tímto účelem svolané schůze věřitelů, konané do sedmi dnů 

ode dne zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení. Jinak rozhodne o způsobu řešení 

oddlužení soud. Například nevyplývá-li pochybnost o této věci, a to když již z obsahu spisu je 

zjevné, že byl doložen souhlas přihlášených věřitelů se způsobem řešení jejich pohledávky 

oddlužením včetně určení konkrétního způsobu jeho realizace. 

V obvyklých případech ke svolání schůze věřitelů nedochází. V praxi se dokonce předpokládá, 

že ke svolání schůze věřitelů (především po účinnosti novely InsZ po 1. červenci 2017) dojde 

jen ve zcela výjimečných případech.124 

Právní úprava se svoláním schůze věřitelů nicméně nadále počítá. Ke svolání schůze věřitelů je 

nezbytné, aby tak došlo k návrhu nadpoloviční většiny věřitelů, jejichž pohledávky počítány 

podle výše představované nadpoloviční většiny přihlášených nezajištěných pohledávek. Jedná 

 
124 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 389 a § 399 InsZ (JUDr. 

Ing. Zdeněk Strnad Ph.D.), k § 389 
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se o tzv. kvorum dvojí většiny představované tedy jednak nadpoloviční většinou věřitelů a dále 

většinou podle výše přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů.  

Ke svolání schůze věřitelů je příslušný soud, který rovněž s předvoláním doručuje (do vlastních 

rukou) dlužníkovi a insolvenčnímu správci poučení o nezbytnosti jejich osobní účasti. Smyslem 

a důvodem osobní účasti dlužníka jako nezbytné je posouzení vlastního osobního přístupu 

dlužníka k oddlužení. Posouzení hodnověrnosti jeho tvrzení, ale i motivací a poctivosti. Na 

schůzi věřitelů by tak dlužník měl mít prostor se vyjádřit a odpovídat na případné dotazy ze 

strany soudu, ale i věřitelů. Nevyplývá-li z předvolání insolvenčního správce povinnost osobně 

se dostavit, může se insolvenční správce na schůzi věřitelů nechat zastoupit, a to na své náklady 

a nebezpečí dle ustanovení § 39 InsZ. 

Ostatním účastníkům (věřitelům) doručuje soud vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním 

rejstříku. 

Za stanovených podmínek dle ustanovení § 401 InsZ je přípustné realizovat hlasování o 

způsobu oddlužení i mimo schůzi věřitelů, a to cestou korespondenčního hlasování. Hlasování 

se realizuje vyplněním standardizovaného formuláře hlasovacího lístku, jehož vzor je uveřejněn 

na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR v sekci Insolvenční rejstřík, formuláře. 

V případě, že je ve prospěch hlasujícího věřitele zřízena datová schránka podle zvláštního 

právního předpisu, vyžaduje se i v případě korespondenčního hlasování podání prostřednictvím 

této datové schránky, přičemž vyplněný hlasovací lístek musí být opatřen úředně ověřeným 

podpisem a dokument zaslán ve zkonvertované elektronické podobě.  

Schůze věřitelů se mohou účastnit jen věřitelé, kteří přihlásili své pohledávky řádným 

způsobem, a to bez ohledu na případný přezkum jejich pohledávek.  

Dle ustanovení § 402 InsZ je výkon hlasovacího práva umožněn pouze věřitelům nezajištěných 

pohledávek, vyjma osobám spřízněným dlužníkovi (osobám blízkým či tvořících koncern), 

přičemž k rozhodnutí se vyžaduje přijetí volby způsobu oddlužení prostou většinou hlasů dle 

pohledávek přihlášených nezajištěných věřitelů. Výkon hlasovacího práva není umožněn 

věřitelům pohledávek, ohledně nichž bylo realizováno insolvenčním správcem popěrné právo 

dle ustanovení § 51 InsZ, nebylo-li jim usnesením schůze věřitelů jejich hlasování umožněno, 

popř. rozhodl-li tak v jejich prospěch soud. 

Hlasování je realizováno prostřednictvím hlasovacího lístku dle ustanovení § 50 InsZ, přičemž 

náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, a to § 3 až 7 vyhlášky MS č. 191/2017 Sb. Dle 

odstavce druhého je vyloučeno, aby věřitel měnil souhlas se způsobem oddlužení.  
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Výstupy hlasování na schůzi věřitelů jsou podkladem pro rozhodnutí insolvenční soudu o 

způsobu realizace oddlužení. Soud k nim při rozhodování o konkrétním voleném způsobu 

řešení úpadku oddlužením přihlíží. To v konečném důsledku znamená, že insolvenční soud 

usnesení přijaté na schůzi věřitelů nemůže zrušit, a zvolit či ovlivnit výběr jiného způsobu 

realizace oddlužení. Před účinností oddlužovací novely byla tato problematika judikována 

různě125, a Oddlužovací novela provedená zákonem č. 31/2019 Sb. přispěla ke sjednocení 

výkladu. Tento vychází mimo jiné z názoru vyjádřeného Nejvyšším soudem ČR publikovaném 

pod zn. Rc 47/2014, ze kterého vyplývá (cit.:) „Rozhodne-li o způsobu oddlužení schůze 

věřitelů, insolvenční soud již nepřezkoumává, zda je zvolený způsob oddlužení pro věřitele či 

dlužníka výhodný, není právně významné, zda dlužník prosazoval jiný než přijatý způsob 

oddlužení a insolvenční soud není oprávněn rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu oddlužení 

měnit.“126 

Pro případ, kdy však na schůzi věřitelů nedojde (většinovým způsobem) k přijetí žádného ze 

způsobu řešení úpadku oddlužením, rozhodne soud v rozhodnutí o schválení oddlužení o 

způsobu realizace oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty.  

 

2.6.3. Námitky věřitelů 

Do skončení schůze věřitelů jsou věřitelé, kteří se aktivně zúčastnili (tj. nikoli se zdrželi127) 

hlasování o způsobu řešení oddlužení, oprávněni brojit cestou námitek, které by jinak 

odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Platí totiž, že nebrojí-li 

věřitel dostatečně aktivně proti návrhu na povolení oddlužení, lze tak presumovat na základě 

nevyvratitelné právní domněnky jeho souhlas s oddlužením dlužníka.  

Zde vhodné uvést, že zjištění existence dluhů z podnikání totiž schválení oddlužení nebrání, 

pokud proti povolení oddlužení žádný z oprávněných věřitelů včas neuplatnil námitku.128 A to 

ani ohledně dluhů z podnikání, které nespadají pod ustanovení § 389 odst. 2 InsZ, jejichž 

existence sama o sobě povolení a následnému schválení oddlužení nebrání.129 

 
125 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1086 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
126 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. 29 NSČR 91/2013 
127 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 10. 2010, sp. zn. 2 VSOL 366/2010 
128 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1548 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
129 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1557 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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K podání námitek je oprávněn rovněž insolvenční správce dle ustanovení § 403 InsZ. V případě 

insolvenčního správce se jedná o realizaci či projev výkonu obecné informační povinnosti ve 

vztahu k soudu. Insolvenční správce je totiž ze zákona povinen upozornit na skutečnosti, které 

by odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, a to ve zprávě pro 

oddlužení nebo nejpozději před rozhodnutím schůze věřitelů. Pozornost lze v tomto případě 

upřít k problematice dodržování povinností správce postupovat svědomitě a s odbornou péčí 

v průběhu insolvenčního řízení. Takovému nepochybně nekoresponduje případné zanedbání 

povinnosti notifikace uvedených skutečností uvedeným způsobem. A to třeba i ve světle vlastní 

finanční motivace insolvenčního správce z titulu (bezvadně) probíhajícího řízení.  

V případě, že nebyla svolávána schůze věřitelů, dle ustanovení § 398 odst. 4 odst. 4 InsZ, lze 

podat námitky ve lhůtě do sedmi dnů od zveřejnění zprávy o přezkumu a zprávy pro oddlužení 

v insolvenčním rejstříku. K tomu, aby bylo k námitkám přihlédnuto lze tak (jen) doporučit 

aktivnímu věřiteli, aby v rámci předběžné opatrnosti vznesl námitky v přihlášce pohledávky, 

dále i v souvislosti s hlasováním na schůzi věřitelů a zároveň ještě hlasoval proti oběma 

způsobům oddlužení.130 Aby tak nebylo sporu, že aktivně brojí proti oddlužení. 

O námitkách následně rozhoduje soud, a to nejpozději v souvislosti s rozhodnutím o schválení 

oddlužení dle ustanovení § 404 nebo 405 InsZ. Proti rozhodnutí soudu ve věci námitek není 

přípustné podat odvolání.  

 

2.6.4. Koordinační úloha soudu 

Úlohou soudu v této fázi řízení je především koordinovat veškeré nezbytné a související kroky 

subjektů a vést proces. Především také dohlížet na dodržováním zákonných lhůt, a to jednak 

lhůty pro přihlašování pohledávek, dále ohledně stanovení a průběhu schůze věřitelů, a 

přezkumného jednání. 

 

2.6.5. Úloha insolvenčního správce při přezkumu pohledávek 

Zbývá ještě uvést několik poznámek k přezkumu přihlášených pohledávek. Časově lze tento 

okamžik zařadit či spojit s probíhající schůzí věřitelů předcházející rozhodování soudu o 

schválení oddlužení. Oproti obecné úpravě přezkumu pohledávek v konkursu je právní úprava 

 
130 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1088 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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přezkumu pohledávek modifikována v tom směru, že některé úkony související s přezkumem 

nově, návazně na novelu provedenou zákonem č. 64/2017 Sb.131, převzal insolvenční správce. 

Motivem úpravy byla snaha o tzv. odbřemenění justice.  

Funkce insolvenčního správce v oblasti realizace přezkumného jednání je osobního charakteru 

bez možnosti se nechat zastoupit jinou osobou, včetně vlastního zaměstnance. Insolvenční 

správce je povinen místo a termín přezkumného jednání sdělit dlužníkovi v pořádkové lhůtě 

sedm dní předem, přičemž není stanoveno, jakou formou či způsobem se tak má dít. 

Předpokládá se, že insolvenční správce rovněž o této skutečnosti informuje soud, a to v souladu 

s požadavkem na plnění povinnosti při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí.  

Jednání s dlužníkem by mělo vést k odstranění nejasností týkajících se oddlužení dlužníka a 

jeho poměrů. Předpokládá se, že by si insolvenční správce měl učinit celkový obraz o situaci 

dlužníka. Což následně promítne mj. i do zprávy o přezkumu a na tuto souběžně navazující 

zprávu pro oddlužení předkládanou soudu. Její podstatou je i zhodnocení situace dlužníka, 

posouzení nabídky dlužníka na uspokojení věřitelů, zhodnocení způsobů řešení úpadku jako 

takového, ale i konkrétního způsobu realizace oddlužení. 

Dle ustanovení § 9 vyhlášky MS ČR č. 121/2019 Sb. je insolvenčnímu správci v souladu 

s požadavkem na plnění povinnosti při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí uloženo, 

aby bezprostředně po svém ustanovení do funkce oznámil prostřednictvím insolvenčního 

rejstříku místo a způsob nahlížení do spisů přihlášených pohledávek, dále aby bez zbytečného 

odkladu informoval insolvenční soud o datu a místu konání jednání s dlužníkem k přezkoumání 

přihlášených pohledávek a o každé jeho změně, dále aby provedl řádný přezkum přihlášených 

pohledávek, zejména podle příloh přihlášek, které obdrží od insolvenčního soudu, případně 

které si od věřitele výzvou k doplnění vyžádá, a podle dalších nezbytných podkladů, a 

v případně zdůvodnil, proč přihlášené pohledávky přezkoumává v jiném pořadí, dále aby 

informoval věřitele o možnosti popření pohledávky z jeho strany (pozn. zacílené na 

předcházení sporům a z důvodu účelnosti procesu), a případně popření pohledávky dostatečně 

odůvodnil či podal stanovisko, že pohledávku v protikladu k dřívějším judikaturním 

rozhodnutím nepopírá.  

K vlastnímu přezkumu pohledávek.  

 
131 Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 19. ledna 2017. 
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Dle ustanovení § 410 InsZ insolvenční správce postupuje tak, že v seznamu pohledávek u každé 

jednotlivé pohledávky zajištěné i nezajištěné uvede, zda takovou pohledávku on sám, dlužník, 

nebo věřitel, popírá nebo nepopírá. Činí tak právě v návaznosti na stanovisko dlužníka zjištěné 

při osobním jednáním s dlužníkem, s jehož skončením je spojeno ukončení přezkumného 

jednání. V případě, že dlužník popírá nevykonatelnou pohledávku není v důvodech popření 

v podstatě nijak limitován. Naopak výkon popěrného práva ohledně vykonatelné pohledávky 

limitován je, a je zásadně přípustný pouze z důvodů, pro které by jinak mohlo dojít k zastavení 

exekuce, tj. pohledávka zanikla nebo je promlčená.132 

V případě, že je průběh přezkumného řízení odročován, skončením posledního osobního 

jednání s dlužníkem, na kterém dochází k přezkumu pohledávek.133 

Jak se podává z důvodové zprávy k Oddlužovací novele z roku 2019 došlo k rozšíření 

popěrného práva ve prospěch dlužníka i na pohledávky zajištěných věřitelů, a to z důvodu 

potřeby adaptace právní úpravy reflektující závěry rozsudku Soudního dvora EU ze dne 21. 4. 

2016 ve věci C-377/14, Ernst Georg Radlinger a Helena Radlingerová proti FINWAY a.s., 

vydaného k předběžné otázce Krajského soudu v Praze. Z uvedeného rozhodnutí se podává, že 

součástí práva na účinnou soudní ochranu, je širší pojetí popěrného práva především v oblasti 

spotřebitelského práva, a to například u pohledávek z úvěrové smlouvy, které mohou obsahovat 

zneužívající klauzule. 

Zákon s ukončením osobního jednání s dlužníkem tedy spojuje účinek v podobě ukončení 

přezkumného jednání, přičemž následně vyrozumí věřitele o popření jeho pohledávky, a to 

s poučením o dalším možném postupu včetně poučení o možnosti iniciovat případné 

incidenčního řízení. Ze zákona explicitně vyplývá, že výkon popěrného práva dlužníkem má za 

trvání účinků oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem.134 

K podání incidenční žaloby (tj. žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky) je dle 

§ 198 odst. 1 InsZ stanovena lhůta do 30 dní (od přezkumného jednání nebo) od právní moci 

rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu, když lhůta neskončí dříve než 15 dní od doručení 

vyrozumění o popření pohledávky dlužníkem. Přičemž pro počátek běhu lhůty (ve vztahu 

 
132 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1608 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
133 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, 1792 s., ISBN 978-80-7598-578-1, k § 410 InsZ  (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.) 
134 K tomu např.  

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 1 VSPH 544/2009 (-P6) 
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k dlužníkovi) je rozhodující okamžik zveřejnění usnesení o schválení oddlužení v insolvenčním 

rejstříku, s níž jsou spojovány účinky schválení oddlužení (dle § 407 InsZ).135  

Je-li realizováno popěrné právo k pohledávce, pak taková pohledávka je do oddlužení 

zahrnována podmíněně v očekávání konečného výsledku incidenčního sporu. To v důsledku 

znamená, že dlužník v průběhu oddlužení uspokojuje tyto pohledávky plněním dle splátkového 

kalendáře ve prospěch insolvenčního správce, který ji složí do úschovy insolvenčního soudu.136 

Insolvenční správce dle ustanovení § 411 odst. 2 IsnZ věřiteli vyplatí peněžitý nárok až po 

právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo incidenční žalobě vyhověno. V případě, kdy dojde 

k zamítnutí incidenční žaloby je deponovaná částka odpovídající akumulované výši takto 

zadržených splátek proporcionálně přerozdělena mezi ostatní věřitele. 

Výstupy z osobního jednání s dlužníkem jsou tedy, jak bylo uvedeno, podkladem pro 

vypracování zprávy o přezkumu vypracovávané insolvenčním správcem ve stanovené lhůtě.137 

Zpráva o přezkumu je následně předkládána v souladu s odstavcem 3 stejného ustanovení 

insolvenčnímu soudu ke schválení, a to včetně záznamu o jednání s dlužníkem, který je její 

součástí, dále včetně seznamu přihlášených pohledávek, a dokladu o vyrozumění věřitele 

ohledně realizovaného popěrného práva (vedle zprávy pro oddlužení a soupisu majetkové 

podstaty). V případě, že zprávu o přezkumu soud neschválí, rozhodne buďto o jejím doplnění 

či změně, nebo ji odmítne a uloží insolvenčnímu správci provedení opětovného přezkumu a 

předložení nové zprávy o přezkumu a nové zprávy pro oddlužení ve stanovené lhůtě. 

Očekávaného cíle odbřemenění justice, které bylo nosnou myšlenkou novely provedené 

zákonem č. 64/2017 Sb.138 přenosem části agendy přezkumného jednání na insolvenční správce 

však zřejmě není vždy v praxi dosaženo. Bohužel právě z praxe se ukazuje, že právě přenos 

agendy způsobil soudům i větší zátěž, když soud je nucen revidovat výstupy předložené 

insolvenčním správce. A z důvodu zjištěných vat včetně vad formálního charakteru (ohledně 

aplikovaného formuláře) vrací insolvenčnímu správci zpět, resp. předkládá s výzvou 

k provedení opravy. Jedná se tak o praktický projev dohledové činnosti soudu nad činností 

 
135 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1112 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
136 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1612 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
137 dle ustanovení § 398a InsZ insolvenčnímu správci v zákonné lhůtě 30 dní po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek předložit 

soudu tzv. zprávu pro oddlužení s návrhem na způsob řešení oddlužení, a to spolu se zprávou o přezkumu 
138  Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 19. ledna 2017 
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insolvenčního správce. Vzhledem k takovému postupu nemusí dojít k efektivnímu urychlení 

celého procesu pro realizované přezkumného jednání.139  

Přesto, snaha o odbřemenění justice nemusí být nutně marná a může procesu prospívat. 

K tomuto lze například doplnit, že insolvenční správce je s účinností novely provedené 

zákonem č. 64/2017 Sb. povinen vypracovat řadu potřebných písemných podkladů, které 

k urychlení procesu mohou přispět a soudy je pro svoji činnost tak jako tak potřebují. Jednak 

se tak jedná především o zprávu pro oddlužení (s návrhem na způsob řešení oddlužení) dle 

ustanovení § 398a InsZ, jejímž stěžejní podstatou je zhodnocení přepokládaného plnění ve 

prospěch věřitelů zejména s ohledem na povědomí o uplatněných pohledávkách věřitelů 

(včetně jejich případných negativních stanovisek), majetkové podstatě a modelové kalkulaci 

potenciálního výnosu z předpokládaného budoucího zpeněžení (ve vazbě na ocenění položek 

ke zpeněžení) či plněním splátek dle splátkového kalendáře. Tato zahrnuje tedy i návrh 

distribučního schématu vztahující se k nezajištěným pohledávkám. Je-li v majetkové podstatě 

převoditelná nemovitá věc, vyžaduje se připojení znaleckého posudku. Konečně zbývá doplnit, 

že obsahem zprávy je případné povinné upozornění na relevantní skutečnosti, které by jinak 

odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 403 

InsZ, a dále taktéž i nezbytný soupis majetkové podstaty dle ustanovení § 217 InsZ. Případné 

změny skutečností, které mohou mít vliv na poměry uspokojení nezajištěných věřitelů, je třeba 

promítnout do revize distribučního schématu či aktualizace zprávy pro oddlužení. To odpovídá 

úpravě dle ustanovení § 398 a odst. 7 InsZ, který obsahuje (zřejmě nikoli taxativní)140 výčet 

takových změn. 

 

2.6.6. Další úloha insolvenčního správce  

V souvislosti s oddlužením osob se od insolvenčního správce obecně vyžaduje vyšší míra 

ingerence ve vztahu k dodržování povinností dlužníka po dobu trvání oddlužení, průběžný 

monitoring či dohled dle ustanovení § 412 odst. 2 InsZ a podávání zpráv a informací 

insolvenčnímu soudu a věřitelskému orgánu, a činění proaktivních kroků cílených k co nejvyšší 

míře uspokojení věřitelů z majetkové podstaty.   

 
139 https://www.ceska-justice.cz/2018/06/mistopredseda-soudu-zadrazil-oddluzovaci-novela-muze-zpomalit-vyrizovani-

insolvencnich-veci/ 
140 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1052 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 

https://www.ceska-justice.cz/2018/06/mistopredseda-soudu-zadrazil-oddluzovaci-novela-muze-zpomalit-vyrizovani-insolvencnich-veci/
https://www.ceska-justice.cz/2018/06/mistopredseda-soudu-zadrazil-oddluzovaci-novela-muze-zpomalit-vyrizovani-insolvencnich-veci/
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Obecně tedy po dobu trvání oddlužení je samotný výkon dohledu nad dodržováním povinností 

ze strany dlužníka svěřeno insolvenčnímu správci.  

Dlužník je tak předně nucen strpět například úkony insolvenčního správce ve vztahu k zjištění 

i následnému soupisu majetkové podstaty včetně povinnosti poskytovat všestrannou součinnost 

dle ustanovení § 210 InsZ a následující. Zároveň je povinen umožnit insolvenčnímu správci 

zpřístupnění všech míst, kde se nachází majetek spadající do majetkové podstaty. 

Úkolem insolvenční správce v souvislosti se soupisem majetku je provádění prověřování 

bytových podmínek dlužníka, tj. zda bydlí ve vlastním bytě (s ohledem na tzv. chráněné obydlí) 

či v jiném nájemním bydlení. A tedy zda hodnota obydlí či náklady s bydlením související plně 

odpovídají osobním potřebám dlužníka a s ním spolu žijících osob a zároveň i místním 

poměrům a rovněž i výdělkovým poměrům dlužníka a jeho rodiny. V případě zjištěného 

nesouladu není vyloučeno postižení majetku v podobě zpeněžení obydlí nebo iniciace změny 

ubytování vedená racionální snahou o optimalizaci ubytovacích nákladů.141 

Insolvenční správce je dále oprávněn prověřit výdělkové možnosti dlužníka. To znamená, že 

posuzuje, zda pracovní nasazení dlužníka odpovídá potenciálu dlužníka a jeho výdělkovým 

možnostem. V případě zjištěného nesouladu může insolvenční správce podnítit třeba i změnu 

pracovního zařazení, dodatečnou pracovní činnost či změnu zaměstnání s perspektivou lepšího 

finančního ohodnocení a ve prospěch majetkové podstaty. O zjištěních insolvenční správce 

povinně informuje insolvenční soud. Soud tak návazně na výstupy insolvenčního správce 

hodnotí, zda dlužník po dobu oddlužovacího procesu plní řádně své povinnosti.  

K uvedenému se vyjádřil mimochodem i Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v 

Ostravě, když na Insolvenčním kongresu 2019 uvedl (cit.:), že „těžištěm rozhodování soudů se 

stane posuzování otázky, zda dlužník řádně využívá svůj potenciál na trhu práce, co se týče 

hledání příjmů“.142 

Na základě ustanovení § 15 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 121/2019 Sb. je 

insolvenčnímu správci v souladu s požadavkem na plnění povinnosti při výkonu funkce 

svědomitě a s odbornou péčí uloženo, aby v rámci dohledu nad dlužníkem tedy, jak výše 

uvedeno, plnil následující povinnosti. A to jednak povinnost získávat informace k výši příjmů 

 
141 https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vse-o-insolvenci-zbavit-se-dluhu-bude-snazsi-oddluzeni-se-otevre-vice-

lidem.A190524_210509_ln_byznys_pravo_ssu,  

příp. 

Válová, I., ceska-justice.cz, 28. 4. 2019, Insolvenční kongres: po oddlužení chudých přichází oddlužení podnikatelů, debata 

bude bouřlivá, uveřejněno na https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20449 
142 Štika, M., Insolvenční maraton nedoběhne každý, Lidové noviny, 13. 5. 2019, uveřejněný na 

https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20507 

https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vse-o-insolvenci-zbavit-se-dluhu-bude-snazsi-oddluzeni-se-otevre-vice-lidem.A190524_210509_ln_byznys_pravo_ssu
https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vse-o-insolvenci-zbavit-se-dluhu-bude-snazsi-oddluzeni-se-otevre-vice-lidem.A190524_210509_ln_byznys_pravo_ssu
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20507
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dlužníka, dále sledovat poměry na místním trhu práce a posuzovat, zda lze po dlužníkovi 

spravedlivě požadovat dosahování vyššího výdělku, dále posuzovat, zda nezaměstnaný dlužník 

o získání příjmu dostatečně usiluje, dále kontrolovat podnikajícího dlužníka ohledně výše 

příjmů či posuzovat výdělečnost podnikání a spravedlivě požadovatelnou možnost dosažení 

vyššího příjmu v pracovněprávním vztahu, dále alespoň jednou za tři měsíce zjišťovat u 

dlužníka, zda má nějaké závazky po splatnosti či mimořádné příjmy a jiné změny včetně 

vyživovací povinnosti, a konečně také zjišťovat, zda nevyšly najevo okolnosti, na jejichž 

základě by bylo možno důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. 

Výkon dohledací činnosti je naplněn podáním zprávy soudu v situaci, kdy je tak nezbytně nutné 

notifikovat soudu některé zásadní skutečnosti, které mohou mít na průběh oddlužení vliv. 

S ohledem na procesní ekonomii143 je insolvenčnímu správci nově v návaznosti na novelu 

provedenou zákonem č. 31/2019 Sb.144 ukládáno plnění povinnosti podat insolvenčnímu soudu 

zprávu neprodleně, pouze, lze-li důvodně předpokládat naplnění podmínek odůvodňujících 

zrušení schváleného oddlužení nebo pro průběh řízení rozhodných včetně odůvodnění, 

postupem dle ustanovení § 36 odst. 3 InsZ. 

 

2.6.7. Rozhodnutí o neschválení oddlužení  

Obdobně jako v případě povolení oddlužení, insolvenční soud nejprve posuzuje, zda vyšly 

najevo skutečnosti odůvodňující odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dle 

ustanovení § 405 InsZ. V případě, že jsou dány podmínky pro takový postup, rozhodne 

usnesením tak, že oddlužení neschválí, spolu s eventuálním rozhodnutím o přeměně 

v konkurs.145 Usnesení se doručuje zvlášť dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému 

orgánu (typicky výboru), přičemž k podání odvolání je oprávněn toliko dlužník.  

 
143 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, 1792 s., ISBN 978-80-7598-578-1, k § 412 odst. 2 InsZ  (JUDr. 

Ing. Zdeněk Strnad Ph.D.) 
144 Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 

správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony, ze dne 22. ledna 2019 
145 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016, sp. zn. 3 VSPH 1950/2016 (-B-14). 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mzrgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
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Nejsou-li dány podmínky pro postup podle ustanovení § 405 InsZ, insolvenční soud oddlužení 

schválí. Dle § 406 InsZ je schválením oddlužení nutno rozumět vydání usnesení, kterým soud 

schvaluje oddlužení konkrétním způsobem.  

 

2.6.8. Rozhodnutí o schválení oddlužení 

O schválení oddlužení rozhoduje výlučně insolvenční soud. Rozhodování o schválení oddlužení 

se koná neprodleně po uplynutí lhůty k podání námitek dle 403 InsZ, popř. po skončení jednání, 

na kterém byly námitky projednány, ne dříve než po skončení svolávané schůze věřitelů. 

Neshledá-li tedy soud důvody pro postup podle § 405 InsZ, oddlužení schválí usnesením 

v souladu s ustanovením § 406 InsZ. 

Věřitelé však mohou, jak bylo výše uvedeno, ovlivnit volbu konkrétního způsobu jeho řešení, 

a to jednak plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo zpeněžením 

majetkové podstaty. Volba či přijetí na schůzi věřitelů je popsána v bodě 2.6.2. výše.  

Jak bylo rovněž uváděno, je úkolem insolvenčního správce dle ustanovení § 398a InsZ ve 

spojení s § 136 InsZ předložit soudu zprávu pro oddlužení s návrhem na způsob řešení 

oddlužení, a to spolu se zprávou o přezkumu (dle ustanovení § 410 InsZ) a soupisem majetku, 

ve lhůtě 30 dnů po uplynutí lhůty na přihlášení pohledávek. I z těchto zpráv, především tedy ze 

zprávy pro oddlužení, se podává stanovisko insolvenčního správce k vhodnému způsobu 

realizace oddlužení, jakožto podklad pro rozhodnutí soudu. 

Se schválením oddlužení zákon pojí účinky v podobě formální závaznosti, když explicitně 

stanoví, že jsou jím vázáni jak dlužník, tak věřitelé včetně věřitelů, kteří s oddlužením 

nesouhlasili nebo o něm nehlasovali.  

 

2.6.9. Typy usnesení o schválení oddlužení 

Jak se z úvodní části (a to konkrétně z bodu 1.6.4. výše) podává, v původním znění zákona byly 

přípustné dva základní způsoby realizace oddlužení, a to zpeněžením majetkové podstaty nebo 

plněním splátkového kalendáře upravené v ustanovení § 398 InsZ. Na základě novely 

provedené zákonem č. 64/2017 Sb.146 byla provedena revize ustanovení § 398 InsZ, kterou 

přibyl k uvedeným základním způsobům (tj. zpeněžení majetkové podstaty a plněním 

 
146 Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 19. ledna 2017 
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měsíčních splátek v podobě schváleného splátkového kalendáře) další způsob, který spočíval 

v jejich základní kombinaci, a to způsob realizace oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty nebo její části, a to na základě výslovného prohlášení dlužníka 

k návrhu insolvenčního správce.  

Oddlužovací novelou provedenou zákonem č. 31/2019 Sb. bylo ustanovení § 398 revidováno i 

co do způsobů řešení oddlužení, které lze nyní provést zpeněžením majetkové podstaty nebo 

plněním splátkového kalendáře nově se zpeněžením majetkové podstaty.147 Motivem této 

úpravy byla snaha zvýšit míru uspokojení ve prospěch věřitelů v případě plnění splátkového 

kalendáře, kdy mnohdy dlužníkovi zůstával nepostihnutelný majetek, který tedy nebyl součástí 

majetkové podstaty a nebylo možné dosáhnout výtěžku z jeho zpeněžení ve prospěch věřitelů. 

Zajištění věřitelé se dle úpravy § 398 InsZ uspokojují jen z výtěžku zpeněžení majetkové 

podstaty. Odstavec čtvrtý ustanovení § 398 InsZ obsahuje úpravu pořadí uspokojování 

pohledávek zachovávající princip přednostního uspokojování pohledávek a proporcionality, a 

to způsobem určeným v rozhodnutí soudu o schválení oddlužení.148  

Zásadně se nabízí dvojí typ rozhodnutí dle konkrétního způsobu řešení oddlužení, a to buďto 

usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, jehož podstatou je označení 

majetku náležejícího do majetkové podstaty postupem dle ustanovení § 406 odst. 2 InsZ, což 

je dále nezbytné pro následné úkony realizace zpeněžováním, anebo usnesení o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.  

Usnesení o schválení oddlužení se doručuje zvlášť dlužníkovi, správci a věřitelskému výboru, 

a v případě plnění splátkového kalendáře rovněž plátci mzdy. Odvolání je upraveno nově 

v odstavci čtvrtém § 406 tak, že je oprávněn jej podat jen věřitel, který hlasoval proti přijetí 

schváleného způsobu oddlužení a případně nesouhlasí-li s výší měsíční splátky, a dlužník 

 
147 K tomu např. také 

BOULOVÁ, H., K poslední novele insolvenčního zákona od 1. 6. 2019, ASPI, LIT263033CZ 
148 K tomu např. také  

KOZÁK, J., ZRŮST, L., Splnění oddlužení podle novely – nové podmínky, nové možnosti, nové otázky, ASPI, LIT258743CZ 

Obligatorně stanovené pořadí uspokojování pohledávek při oddlužení (§ 398 odst. 4 InsZ).  

Insolvenční správce bude při oddlužení hradit postupně pohledávky v pořadí (obligatorně stanoveného), a to postupně takto 

podle pořadí:  

1) odměnu a hotové výdaje správce (od povolení oddlužení),  

2) výživné ze zákona (od rozhodnutí o úpadku dlužníka),  

3) odměnu sepisovatele návrhu na povolení oddlužení dle § 390a odst. 5 InsZ, nebyla-li dlužníkem uhrazena před zahájením 

insolvenčního řízení,  

4) odměnu (zálohu) na odměnu a hotové výdaje za 6 měsíců podle § 38 odst. 6 InsZ,  

5) dlužné výživné,   

6) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty,  

7) poměrně ostatní pohledávky zapodstatové a jim postavené na roveň (dle § 168 a 169 InsZ),   

8) nezajištěné pohledávky způsobem určeným v usnesení o schválení oddlužení, vyjma přezkumem „vyřazených“ tzv. 

podřízených pohledávek, 

9) nezajištěné pohledávky, které budou při přezkumu zařazeny mezi tzv. podřízených pohledávek.  

aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%2523398'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%2523390a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%252338'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%2523168'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='182/2006%20Sb.%2523169'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

z důvodu vytýkané nesprávně stanovené výše měsíční splátky, popřípadě z důvodu uložení 

povinnosti vydat ke zpeněžení majetek, který podle zákona není povinen vydat.  

V usnesení o schválení oddlužení může být dlužníkovi uložena i povinnost k úhradě tzv. zálohy 

na odměnu insolvenčního správce za přezkoumané přihlášky dle ustanovení § 38 odst. 1 ve 

spojení s § 2a vyhlášky MS ČR č. 313/2007 Sb. 

 

2.6.10. Usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty  

V rámci usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty insolvenční soud 

označí ve výroku majetek, který je součástí majetkové podstaty ke dni rozhodnutí soudu, popř. 

který se její součástí podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) InsZ stane, pokud jde o majetek, 

který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tak učinit měl, a hodnoty z neúčinného právního 

jednání. 

 

2.6.11. Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty  

V usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty insolvenční soudu principiálně ukládá dlužníkovi, dle konkrétních okolností případu, 

povinnost plnit a dodržovat základní povinnosti související s tímto způsobem řešení oddlužení.  

V usnesení tak konkrétně insolvenční soud dle odstavce třetího ukládá dlužníkovi sub písm. a) 

povinnost platit nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy 

k určenému dni měsíce částku z příjmů podle poměru pohledávek věřitelů určeného (dle 

distribučního schématu149) ve zprávě pro oddlužení, a to včetně určení první splátky, přičemž 

způsob kalkulace výše splátky soud v odůvodnění vyloží150, dále sub písm. b) označí příjmy 

k úhradě první splátky, dále sub písm. c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s nižší 

mírou uspokojení včetně uvedení takové nejnižší hodnoty plnění v jejich prospěch, dále sub 

písm. d) přikáže plátci mzdy provádění srážek z příjmu s účinky ke dni zveřejnění 

v insolvenčním rejstříku, dále sub písm. e) ukládá dlužníkovi povinnost vydat insolvenčnímu 

správci ke zpeněžení majetek náležející do majetkové podstaty obdobně v případě způsobu 

 
149Pozn. nezahrnuje pohledávky zajištěných věřitelů. 
150 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 2010, sp. zn. 1 VSPH 876/2010 
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oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (k tomu blíže v bodě 2.6.10. výše)151, a konečně 

ukládá dlužníkovi případně i povinnost využít sociálního odborného poradenství. 

 

2.6.12. Základní rozdíly mezi způsoby realizace oddlužení 

Mezi způsobem realizace oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jsou tedy rozdíly, které jsou dále stručně 

rekapitulovány.  

Prvně, u způsobu zpeněžení majetkové podstaty je vyloučeno dosáhnout na uspokojení z příjmů 

dlužníka, dále se pro účely zpeněžení užije se všechen (v usnesení o schválení oddlužení 

označený) zpeněžitelný majetek dlužníka včetně obydlí, a naopak se neužijí mimořádné příjmy, 

dále v případě realizace zpeněžením je počítáno s podstatnou rolí insolvenčního správce, a pro 

volbu tohoto způsobu realizace oddlužení je stěžejní aktivní role věřitelů manifestovaná volbou, 

dále lze zmínit, že u tohoto způsobu oddlužení není podstatné, jaké hodnota ekonomického 

výnosu zpeněžením musí být pro splnění oddlužení dosaženo, když pro splnění je rozhodující 

splnění rozvrhového usnesení dle ustanovení § 412a odst. 2 InsZ,152 a konečně lze uvést, že 

v rámci tohoto způsobu oddlužení nelze uložit povinnost sociálního poradenství.  

A contrario tedy k druhému způsobu realizace oddlužení spočívajícího v plnění splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty lze uvést, že postihuje primárně příjmy dlužníka, 

v případě realizace zpeněžení je poskytována ochrana dlužníkova obydlí, je dále zásadně 

přípustné uspokojení i z mimořádných příjmů. Dále je ponecháno dlužníkovi dispoziční 

oprávnění k majetkové podstatě. Po dlužníkovi se vyžaduje splnění povinnosti vynaložit 

veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů, 

nezbytné je splnění minimálního ekonomického (či kvantitativního) kritéria dle ustanovení § 

395 odst. 1 písm. b) InsZ, a konečně v souvislosti s tímto způsobem realizace oddlužení lze 

dlužníkovi uložit povinnost sociálního poradenství.  

Zmínit lze taktéž, že způsob realizace oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty je subsidiárně použitelným způsobem, není-li tedy jiné volby.  

 

 
151 Upozornění na jistou legislativní nesrovnalost spočívající v uvedeném odkazu na (již neexistující) odst. 2 písm. b) 
152 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1129 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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2.6.13. Účinky usnesení o schválení oddlužení  

Se zveřejněním usnesení o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku zákon dle ustanovení 

§ 407 InsZ spojuje jeho účinnost.  

Obecně platí, že účinností rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení dispozičního 

oprávnění dlužníka, došlo-li k takovému omezení v předchozích fázích řízení. Za účinnosti 

usnesení o schválení oddlužení se dle odstavce třetího tohoto ustanovení připouští soudu 

možnost rozhodnout tzv. ex officio, tedy i bez návrhu,153 o změně původního schváleného 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty pro podstatnou 

změnu okolností rozhodujících pro určení výše a trvání měsíčních splátek. Úprava je výrazem 

výhrady změny okolností čili tzv. klasule rebus sic stantibus. Typicky se tak může stát například 

z důvodu nastalého splnění (odkládací či rozvazovací) podmínky ohledně některé 

z přihlášených pohledávek, což vyžaduje rekalkulaci výše splátek dle upraveného 

(distribučního schématu) splátkového kalendáře.  

Dle ustanovení § 408 InsZ jsou s účinky usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty spojovány ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty obdobné účinky jako 

v případě prohlášení konkursu. To zahrnuje i účinek v podobě dispozičního oprávnění 

insolvenčního správce dle ustanovení § 229 odst. 3 písm. c) InsZ ve vztahu k majetku 

náležejícímu do majetkové podstaty, a dále účinek spočívající v zániku společného jmění 

manželů, v případě nejedná-li se o společný návrh manželů na oddlužení. Lze tak odkázat na 

ustanovení § 246 InsZ vztahující se k úpravě konkursu, podle něhož účinností prohlášení 

konkursu přechází na insolvenčního správce základní oprávnění nakládat s majetkovou 

podstatou a související výkon práv a povinností. Insolvenčnímu správci tedy vzniká ex lege 

oprávnění majetkem disponovat, a započít s jeho zpeněžováním. Na podkladě provedeného 

zpeněžení je následně insolvenčním správcem vypracována konečná zprávu, která je 

předkládána insolvenčnímu soudu, obdobně jako v případě konkursu. 

Ve vztahu k majetku získaného po účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení získává dle 

odstavce druhého § 408 InsZ dispoziční oprávnění dlužník. Z tohoto nově nabytého majetku 

lze uspokojit (souběžně probíhajícím) výkonem rozhodnutí nebo exekucí pouze pohledávky 

neuspokojované v probíhajícím řízení o oddlužení a vzniklé právě až po účinnosti rozhodnutí 

o schválení oddlužení.  

 
153Úprava návrhu na změnu výše splátky je obsažena v ustanovení § 398 odst. 5 InsZ popř. 398b odst. 8 InsZ. 
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Dále je v odstavci třetím ustanovení § 408 InsZ stanoveno, že majetek, který je předmětem 

zajištění, podléhá zpeněžení realizovaném insolvenčním správcem. Ke zpeněžení nedojde 

v taxativně uvedených případech, a to především pokud zajištěný věřitel v souladu s vlastní 

dispozicí požádá, aby takový majetek nebyl zpeněžován, nebo došlo-li zpeněžením ostatního 

majetku k plnému uspokojení nezajištěných věřitelů nebo zajištěná pohledávka zjevně 

přesahuje hodnotu předmětu zajištění.  

V případě oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžením majetkové podstaty získává 

dispoziční oprávnění k příjmům dle ustanovení § 409 InsZ dlužník. Je povinen s nimi nakládat 

způsobem dle usnesení o schválení oddlužení. V případě realizace zpeněžení majetku se 

dlužníkovi ukládá povinnost vydat označený majetek ke zpeněžení. Postupuje se jako při 

realizaci oddlužení zpeněžením majetku, tj. platí obdobně ustanovení zákona o účincích 

prohlášení konkursu. Dispoziční oprávnění k majetku náležejícího do majetkové podstaty 

v době schválení oddlužení náleží dlužníkovi, vyjma majetku zajištěného ve prospěch 

zajištěných věřitelů a majetku, který soud uložil dlužníkovi vydat ke zpeněžení. Ohledně 

dalších pohledávek po schválení oddlužení platí obdobná úprava jako v případě realizace 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. 

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení dle ustanovení § 411 InsZ nemá případná exekuce 

či výkon rozhodnutí ohledně majetku ve vlastnictví dlužníka vliv na povinnosti dlužníka 

dodržovat plnění stanoveného splátkového kalendáře. To znamená, že případné nařízení 

exekuce nebo výkonu rozhodnutí nelze provést. Výjimku dle ustanovení § 409 odst. 3 InsZ 

tvoří výkon rozhodnutí nebo exekuce vůči majetku, resp. příjmu, který nepodléhá oddlužení 

čili jej dlužník nabyl až za trvání oddlužení, přičemž pohledávky vznikly až po schválení 

oddlužení a nemohly tak být uplatněny přihláškou pohledávky a zahrnuty do oddlužení. 

 

2.6.1. Povinnost dodržovat povinnosti po schválení oddlužení dle ustanovení § 412 InsZ 

Zákon v ustanovení § 412 InsZ dále konkretizuje základní povinnosti, které dlužník musí 

dodržovat po dobu celou dobu oddlužení. Jedná se o neuzavřený výčet typických základních 

povinností, které jsou-li dodržovány a plněny, mohou být rovněž považovány za esenciální 

kritéria hodnocení ze strany insolvenčního soudu ohledně úspěšnosti oddlužení či subjektivního 

přístupu a poctivosti dlužníka. Plnění uvedených povinností se předpokládá především 

v případě realizace oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty. Při druhém ze způsobů oddlužení, tj. zpeněžením majetkové podstaty, je totiž 
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postihován majetek a plnění povinností je vázáno na podmínky dle usnesení o schválení 

oddlužení reflektující především (efektivní) realizaci zpeněžení. 

Dle výkladu podaného v Komentáři C. H. Beck kolektivem autorů pod vedením doc. Hásové a 

dr. Moravce se k tomuto ustanovení mimo jiné podává, že (cit.:) „Následky porušení uvedených 

povinností nelze shrnout do kategorického výčtu. Budou záviset mimo jiné i na povaze a 

důsledcích zjištěného porušení. Neplnění podstatných povinností v průběhu plnění splátkového 

kalendáře může být důvodem pro zrušení schváleného oddlužení s tím, že úpadek dlužníka může 

být dále řešen konkursem. Co lze považovat za podstatné povinnosti, zákon ovšem nedefinuje; 

posouzení tohoto bude tedy na úvaze soudu, základním vodítkem bude nepochybně výčet 

povinností uvedený v § 412 InsZ.“154 

Předně je dlužník povinen při realizaci plnění splátkového kalendáře vykonávat přiměřenou 

výdělečnou činnost, popř. o tuto usilovat či obstarat si příjem. Dále je dlužník povinen jakékoli 

mimořádné příjmy, tj. hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož 

i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl a neučinil tak, 

včetně příp. výtěžku ze zpeněžení náležejícího do společného jmění manželů, nezatajovat a 

vydat je ke zpeněžení, a to i nad rámec stanoveného splátkového kalendáře. Dále se po 

dlužníkovi požaduje, aby plnil vůči soudu a správci obecnou informační povinnost a dokládal 

ve stanovených termínech své příjmy. Dlužník nesmí po dobu oddlužení samozřejmě žádné 

příjmy zatajovat, poskytovat jakémukoli z věřitelů zvláštní výhody a přijímat na sebe nové 

závazky. A je mu rovněž uložena ustanovením § 412 odst. 1 písm. h) InsZ nově povinnost 

vynaložit veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení 

pohledávek věřitelů.  

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty vykonává nad činností dlužníka dohled insolvenční správce, přičemž takto 

mimo jiné uděluje případný souhlas s právními úkony dlužníka vůči majetkové podstatě, a to 

pro případ odmítnutí daru nebo dědictví, uzavření méně výhodné dědické dohody. Platí totiž, 

že právní úkon, kterým by dlužník za trvání účinků schválení oddlužení odmítl přijetí daru nebo 

dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatným.155 

 

 
154 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1621 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
155 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. 3 VSPH 154/2013 (-B-33) 
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2.7. Realizace plnění schváleného způsobu oddlužení 

2.7.1. Oddlužení v podobě zpeněžení majetkové podstaty 

Další etapa spočívá v samotné realizaci schváleného oddlužení podle jeho způsobu. Na této tzv. 

realizační fázi se v nejpodstatnější měrou podílí dlužník a insolvenční správce.  

Oddlužení v podobě zpeněžení majetkové podstaty je realizováno postupem obdobným jako 

v případě konkursu, když zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení má zásadně stejné účinky 

jako v případě konkursu (dle ustanovení § 398 odst. 2 InsZ).  

Oproti konkursnímu řešení jsou zde jistá specifika. Přesto, podstata zůstává totožná. Jak bylo 

již naznačeno, cílem je maximalizace výnosu z majetkové podstaty, a to cestou prodeje či 

zpeněžení, či uplatněním a vymáháním pohledávek ve prospěch majetkové podstaty.  

Zpeněžitelnou majetkovou podstatu tvoří dle ustanovení § 406 odst. 2 InsZ (sub a) majetek, 

který do majetkové podstaty patří ke dni rozhodnutí o schválení oddlužení, (sub b) dále majetek, 

který se teprve stane součástí majetkové podstaty podle § 412 odst. 1 písm. b) InsZ, pokud 

nebyl uveden v seznamu majetku, ač dlužník takovou povinnost uvést jej měl (tj. hodnoty 

získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník 

neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné 

příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů. Za 

mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z 

titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy), a konečně i (sub c) hodnoty získané 

z neúčinného právního jednání dlužníka.156  

Zpeněžení naproti tomu nepodléhá majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení dle 

ustanovení § 408 odst. 2 InsZ, dále majetek ke zpeněžení, vyplývá-li ze zprávy pro oddlužení, 

že jeho zpeněžením by se nedosáhlo uspokojení věřitelů. V tomto případě lze za limit považovat 

hodnotu minimálně 20 000 Kč (plus DPH). Realizací zpeněžení by tak mělo dojít k uspokojení 

pohledávky insolvenčního správce z titulu odměny a nákladů. Ale mělo by být současně 

spojeno s alespoň minimálním výnosem ve prospěch majetkové podstaty a celkovému 

uspokojení věřitelů.157  

 
156 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 406 InsZ (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.) 
157 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1097 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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Majetkem vyloučeným obecně z majetkové podstaty dle ustanovení § 207 InsZ je zásadně 

majetek nepostižitelný výkonem rozhodnutí vyjma věcí sloužících k podnikání dlužníka, které 

tedy vyloučeny oproti obecné úpravě výkonu rozhodnutí dle OSŘ nejsou.  

K této úpravě několik poznámek. Úprava věcí nepodléhajících výkonu rozhodnutí je obsažena 

v ustanovení § 321 a 322 OSŘ. Dle § 321 OSŘ platí, že výkonem rozhodnutí nemohou být 

postiženy věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán, nebo které podle zvláštních 

předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají. Dle § 322 odst. 1 OSŘ jsou z výkonu rozhodnutí 

vyloučeny věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své 

rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v 

rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. 

Samotná realizace zpeněžení může být v souladu s ustanovením § 286 InsZ provedena dle 

soupisu následujícími způsoby, a to jednak způsobem provedení veřejné dražby (nedobrovolné) 

podle zvláštního zákona, dále prodejem movitých a nemovitých věcí podle ustanovení OSŘ 

ohledně výkonu rozhodnutí, či prodejem mimo dražbu. Konkrétní způsob insolvenční správce 

volí dle vlastního uvážení či výběru, a to na základě předchozího odsouhlasení takového 

postupu ze strany věřitelského výboru, vyjma případů prodeje věcí podléhajících rychlé zkáze 

či znehodnocení, kdy je nezbytné promptní řešení, a to prodej. Dle ustanovení § 285 InsZ platí, 

že zpeněžením zanikají právní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku.  

Cíle zpeněžení je dosaženo s dosažením výtěžku z tohoto zpeněžení. Výtěžek je poté nutné 

rozvrhnout a vyplatit věřitelům, obdobně jako v konkursu.  

Principiálně tedy, jakmile je dosaženo míry uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů, 

přikročí se k závěrečnému rozvrhu, přičemž případný kladný rozdíl tzv. hyperocha se 

distribuuje ve prospěch nezajištěných věřitelů. Výplatou výtěžku zpeněžení ve prospěch 

věřitele jeho účast coby účastníka insolvenčního řízení končí.  

Role insolvenčního správce končí v souvislosti s realizací výplaty ve prospěch všech věřitelů 

zjištěných pohledávek. S tímto okamžikem lze pojit splnění povinností dlužníka vyplývajících 

z oddlužení. Posléze insolvenční správce podá o této skutečnosti v souladu s ustanovením § 

412a odst. 2 InsZ zprávu o splnění rozvrhového usnesení, která je podkladem pro konečné 

rozhodnutí soudu o splnění oddlužení postupem dle ustanovení § 413 InsZ. Splnění oddlužení 

insolvenční soud vezme na vědomí usnesením. 
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2.8.2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty  

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

realizuje jednak plněním splátek dle splátkového kalendáře po stanovenou dobu, a dále 

zpeněžením obdobným způsobem jako v předešlém případě. Ke zpeněžení při tomto způsobu 

několik poznámek. Ze zpeněžení je vyloučeno tzv. obydlí. V případě realizace zpeněžení 

zajištěného majetku lze usuzovat, že bude postupováno obdobně jako při realizaci prostého 

zpeněžení, tedy obdobně jako podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu, dle § 409 

odst.4 poslední věta (k tomu blíže v bodu 2.8.1. výše), s tím, že i případná hyperocha by tak 

měla být redistribuována mezi nezajištěné věřitele. V této souvislosti lze upozornit na posun 

ohledně této problematiky, který je ovlivněn revizí způsobů realizace oddlužení. Při realizaci 

oddlužení (ryze) plněním splátkového kalendáře bylo totiž dle dřívější úpravy judikováno158 

následující (cit.:) „Vzhledem k tomu, že dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do 

majetkové podstaty v době schválení oddlužení má od právní moci rozhodnutí o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník (§ 409 odst. 2 IZ), nelze ani hyperochu, jež 

svojí podstatou není ničím jiným, než transformací takového majetku, považovat za mimořádný 

příjem, ohledně něhož by měl dlužník povinnost naložit s ním způsobem uvedeným v § 412 odst. 

1 písm. b) IZ, tedy použít ho-prostřednictvím insolvenčního správce-k mimořádným splátkám 

nad rámec splátkového kalendáře. Je proto zcela na dlužníkovi, jak s hyperochou naloží...“ 

Cílem a výsledkem je maximalizace výnosu ve prospěch věřitelů, po stanovenou dobu plnění. 

Několik poznámek k úspěšnému plnění splátkového kalendáře.  

V ustanovení § 412a InsZ jsou definovány základní kritéria pro úspěšné splnění oddlužení. Dle 

odstavce prvého platí, že oddlužení způsobem plnění splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty je splněno, pokud (sub a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům 

pohledávky v plné výši, nebo pokud (sub b) v době 3 let od schválení oddlužení splatil 

nezajištěným věřitelům alespoň 60 % pohledávek, či pokud (sub c) po dobu pěti let od schválení 

oddlužení nebylo oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, 

které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů; přičemž 

se má za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům 

alespoň 30 % jejich pohledávek.  

Z uvedeného vyplývá, že konečného cíle v podobě splnění oddlužení může být dosaženo 

s ohledem na konkrétní okolnosti případu i dříve než za předpokládanou dobu plnění 

 
158 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 1 VSPH 175/2012 
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splátkového kalendáře v trvání maximálně pěti let, když jediným relevantním kritériem 

úspěchu je dosažení adekvátní míry uspokojení věřitelů. Ať už s ohledem na případné 

uspokojení realizované prostřednictvím zpeněžení majetku náležejícího do majetkové podstaty 

nebo i pro případné mimořádné příjmy. Splnění oddlužení tak insolvenční soud může vzít 

usnesením na vědomí i mnohem dříve, než bylo předvídáno původním rozhodnutím o schválení 

oddlužení.  

V rozhodnutí o schválení oddlužení je vždy určen termín první splátky, který je relevantní pro 

určení počátku trvání splátkového kalendáře. V této souvislosti lze odkázat na Usnesení 

Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2015 publikovaného pod sp. zn. 1 VSOL 323/2015, 

podle kterého (cit.:) „Nejvyšší soud v rozhodnutí … publ. pod č. 77/2013 formuloval a odůvodnil 

závěr, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů 

při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou, přičemž její 

počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o 

schválení oddlužení.“. Trvání splátkového kalendáře je dle ustálené judikatury počítáno na 

měsíce. A i před účinnosti Oddlužovací novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb. z judikatury 

vyplývalo, že plnění splátkového kalendáře skončilo nejpozději datem, na který připadala 

poslední (tj. 60.) splátka. Nedojde-li k modifikaci doby trvání s vlivem na prodloužení procesu 

lze usoudit, že termínem 60. splátky povinnost hradit splátky končí.159 

K samotné realizaci plnění splátkového kalendáře je nutné uvést, že povinností plátce mzdy je 

odvádět část mzdy postiženou (zabavitelnou) splátkou ve prospěch insolvenčního správce, a to 

v souvislosti s vyúčtováním příjmu (ať už mzdy nebo platu) za každý kalendářní měsíc.  

Zde vhodné zmínit, že v souvislosti se schválením oddlužení získává dispoziční oprávnění 

k majetkové podstatě oddlužení realizovaného v podobě splátkového kalendáře obecně dlužník. 

Je to tedy principiálně on, kdo nese riziko a důsledky případného vadného plnění povinnosti 

provádět řádně a včas srážky ze mzdy ve vztahu k insolvenčnímu řízení.160  

Příjmem se tak typicky rozumí klasický příjem z (hlavní) závislé činnosti, ale i vedlejší příjem, 

včetně příjmu z vedlejšího podnikání, rovněž i výsluhové příspěvky, popř. i přeplatek z ročního 

zúčtování daně. Naproti tomu nepostižitelným je typicky příjem typu plnění ve prospěch jiného 

(např. výživné, či příspěvek na péči ve prospěch třetí osoby), dále například důchod bezúplatně 

zřízený s výhradou exekuční či insolvenční nevymahatelností, dále pohledávka z titulu pojistné 

 
159 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1096 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
160 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1571444 s., ISBN 978-80-

7400-691-3. 
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události k opravě či vybudování nového obydlí, popř. náhrada z titulu cestovních a jiných 

náhrad, ale rovněž i daňový bonus. 

Několik poznámek ke kalkulaci srážek mzdy realizovaných plátci mzdy. Na internetových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR je sice možné najít základní instrument pro kalkulaci 

splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, to ovšem s výhradou, že se jedná o 

nástroj povahy informativní sloužící jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují 

o tom, že podají insolvenčnímu soudu návrh na povolení oddlužení, a tedy zcela bez záruky a 

závaznosti. Jeho efektivní využitelnost pro kalkulaci srážek je tak limitovaná.161  

Kalkulace splátky je upravena v ustanovení § 277 OSŘ ve spojení s § 1 a násl. nařízení vlády 

č. 595/2006 Sb., ve znění účinném od 1. června 2019, podle kterého platí následující. Srážky 

se principiálně provádějí z čisté mzdy (bez ohledu na náhrady nákladů spojených s pracovním 

výkonem)162, a to po odpočtu tzv. nezabavitelné částky vypočtené dle uvedeného nařízení 

vlády. Tato nezabavitelná částka odpovídá 2/3 ze součtu částky životního minima jednotlivce163 

stanoveného aktuálně ve výši 3 410 Kč164 a normativních nákladů na bydlení stanovených pro 

nájemní byt v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel165 odpovídajících aktuálně částce ve výši 

6 233 Kč (a v případě plnění vyživovací povinnosti k další osobě rovněž i částky odpovídající 

¼ nezabavitelné částky za každou osobu), tj. částce ve výši 6 428,67 Kč, v případě dlužníka 

bez vyživovací povinnosti. 

Srážky se konkrétně realizují z rozdílu odpočtu čisté mzdy a nezabavitelné částky, a to z částky 

dělitelné třemi vyjádřené v celých korunách. Platí, že k vydobytí pohledávky lze srazit jen jednu 

třetinu, a pro přednostní pohledávky specifikované v odstavci druhém § 279 OSŘ se srážejí dvě 

třetiny. Tyto se uspokojují nejprve z této části, a nestačí-li tato část, uspokojují se i ze zbývající 

jedné třetiny části).  

Vláda dle ustanovení § 279 odst. 3 OSŘ nařízením stanoví částku, nad níž lze realizovat srážky 

bez omezení, přičemž tato se ze dvou třetin připočítává k ve prospěch přednostních pohledávek, 

a z jedné třetiny ve prospěch ostatních pohledávek. Dle § 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o 

způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při 

výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení 

 
161 https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ 
162 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2010, sp. zn. 3 VSPH 296/2010 (-B-15)  
163 Upraveno v ustanovení § 2 zákona č. 110/2006 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2012 
164Podle Tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 17. února 2020 dochází s účinností od 1. dubna 2020 

k navýšení částek životního (a existenčního) minima o 13,2 %. Životní minimum pro jednotlivce se tak zvýší o 450 Kč na 

3 860 Kč, a to poprvé od roku 2012.  
165 Upraveno v ustanovení § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 320/2018 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2019 

https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
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(nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění účinném od 1. června 2019, je tato částka 

vypočtena jako dvojnásobek částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení 

pro jednu osobu, a tedy aktuálně představuje aktuálně částku ve výši 19 286 Kč.  

Dále je nutné pro správnou kalkulaci zohlednit případný postup při řešení plurality pohledávek. 

Tyto se bez ohledu na povahu, přednostní či nepřednostní, uspokojují podle pořadí, tj. dnem, 

kdy bylo plátci mzdy doručeno rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí (a v případě stejného 

dne poměrně), a rovněž i na pravidla pro uspokojování přednostních pohledávek, podle nichž 

je třeba nejprve uspokojit pohledávky z titulu výživného. 

To vše v modelové situaci například znamená, že má-li například dlužník čistou mzdu 25 000 

Kč, žije sám, nemá žádnou vyživovací povinnost, a nezabavitelná částka je představována 

částkou ve výši 6 428 Kč, pak srážka odváděná ve prospěch insolvenčního správce celkem tak 

představuje částku ve výši 6 190 Kč, tj. částku odpovídající součtu 1/3 (25 000 Kč – 19 286 

Kč) a 1/3 (19 286 Kč – 6 428 Kč). V případě jedné vyživovací povinnosti k dítěti by srážka ze 

mzdy byla kalkulována jako součet 1/3 (25 000 Kč – 19 286 Kč) a 1/3 (19 286 Kč – (6 428 Kč 

+ ¼ z 6 428 Kč, tj. 1 607 Kč)) a po zaokrouhlení (ve prospěch dlužníka) by tak byla celkově 

představována částkou 5 655 Kč. 

Ohledně kalkulace srážek, jak je výše popisováno, se pracuje s termínem čistá mzda 

vztahujícím se ke klasickému zaměstnaneckému poměru. 

Jinak je tomu v případě fyzické osoby, u níž podstatnou část příjmu (čistého příjmu) tvoří 

příjmy z podnikání dle ustanovení § 7 zákona č. 586/1992 Sb. V těchto případech se jeví jako 

značně složité rozklíčit parametr čistá mzda, když podpůrně lze vycházet z předešlých 

daňových přiznání k dani z příjmů, popř. doložením dosažených příjmů a skutečných výdajů, 

nejsou-li přílohou k daňovému přiznání, např. z důvodu uplatnění tak zvaných výdajových 

paušálů. Soud tak obvykle řeší otázku příjmů dosahovaných takovou fyzickou osobou tak, že 

pro zjednodušení stanoví minimální měsíční splátku (s přihlédnutím k předložené účetní 

dokumentaci podnikatele) jako zálohu a po předložení daňového přiznání učiní rekalkulaci 

skutečných čistých příjmů a případně uloží dlužníkovi povinnost k doplatku, přičemž 

v opačném případě vzniklý přeplatek se dlužníkovi nevrací (z důvodu konsumpce). Jedná se o 

principiální vyjádření nové úpravy implementované do zákona novelou č. 31/2019 Sb. a to pod 

novým ustanovením § 398b InsZ. K tomu blíže. Ustanovení upravuje tzv. splátkový kalendář 

fyzické osoby – podnikatele. Takový dlužník je povinen splácet ve prospěch nezajištěných 

věřitelů měsíčně částku představovanou tzv. zálohovou splátkou pro období předcházející 

podání písemné zprávy o splnění oddlužení. Zálohová splátka se dle ustanovení § 398b odst. 3 
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InsZ určí z 1/12 zjištěného zisku za poslední zdaňovací období předcházející podání návrhu na 

povolení oddlužení podle zvláštního zákona, a to zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a 

vypočte se (resp. odhadne se s ohledem na předpokládané příjmy) ve výši, jaké by v případě 

realizovaného výkonu rozhodnutí nebo exekuce mohly být uspokojeny přednostní pohledávky. 

Nelze-li zálohovou splátku takto učit, určí se ve vazbě na očekávané budoucí měsíční příjmy, 

popř. z částky měsíční průměrné mzdě v národním hospodářství za 1. až 3. kvartál předešlého 

kalendářního roku. Na konci zdaňovacího období se na základě předložených účetních výstupů 

ohledně zisku určí (postupem zpětně) tzv. splátková částka a dopočte se ve výši, v jaké mohou 

být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky (referenční srážka). 

Je-li součet zálohových splátek za období nižší než součet referenčních srážek, dlužník doplatí 

rozdíl, a v opačném případě může požádat o snížení zálohové splátky pro další období, s tím, 

že vzniklý přeplatek se dlužníkovi nevrací. Zálohová splátka je totiž konstruována jako 

nevratná.166   

Konečně shrnuto, plátcem mzdy odváděné měsíční splátky ve prospěch insolvenčního správce, 

jsou posléze používány (v souladu s postupem vyplácení splátek upraveným v ustanovení § 16 

vyhlášky č. 121/2019 Sb.)167 nejprve k uspokojování přednostních pohledávek za majetkovou 

podstatou typicky představovanými zálohou na odměnu a paušální náhradu hotových výdajů 

insolvenčního správce, a dále k výplatě pohledávek z titulu soudem stanoveného výživného, a 

ve zbytku k přerozdělení v poměru mezi ostatní nezajištěné věřitele (pozn. bez zbytečného 

odkladu, zpravidla nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly připsány na účet 

majetkové podstaty).168  

S ohledem na celkovou náročnost zpracování mzdové agendy ohledně zaměstnance, jehož 

příjmy podléhají srážkám ze mzdy, je na zváženou, zda by nebyl prostor vytvořit nějaký 

efektivní nástroj či metodiku, který by mohl plátcům mzdy poskytovat účinnou nápomoc. 

Jistým řešením by mohla být nějaká podoba elektronické aplikace umožňující minimálně 

kontrolu postupu kalkulace srážek, a to s přihlédnutím k celkovému technologickému a IT 

vývoji. K uvedenému by zjevně přispěla i efektivnější nápomoc ze strany insolvenčních 

 
166 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, 1792 s., ISBN 978-80-7598-578-1, k § 398b InsZ  (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.) 
167 Vyhláška MS ČR č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce 
168 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, 1792 s., ISBN 978-80-7598-578-1, k § 398 InsZ  (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.) 
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správců v rámci plnění svých povinností, v praxi mnohdy zcela nedostatečná. Lze tak jen věřit, 

že se uvedené přispěje k nápravě této situace.  

Jak bylo výše uvedeno, jisté specifikum představují pohledávky věřitelů, ohledně nichž bylo 

vykonáno popěrné právo a probíhá incidenční spor. V těchto případech jsou částky připadající 

na uspokojení pohledávek podmíněně insolvenčním správcem deponovány do soudní úschovy 

insolvenčního soudu169, a to do doby právní moci rozhodnutí v incidenční věci. V případě 

zjištění pohledávky se následně vyplatí jejich kumulovaná výše ve prospěch úspěšného věřitele, 

v opačném případě se přerozdělí mezi ostatní věřitele, a to podle poměru. 

 

2.8. Splnění oddlužení a osvobození od dluhů 

2.8.1. Obecně  

K tomu, aby bylo možné uvažovat o úspěchu oddlužení, musí soud postupem podle ustanovení 

§ 413 InsZ rozhodnout o splnění oddlužení, které je předpokladem osvobození od dluhů dle 

ustanovení § 414 InsZ a o přiznané dobrodiní v zákonem stanovené době nepřijít jeho 

odejmutím či pro jeho pozdějšího zánik.  

Za neúspěch oddlužení lze považovat rovněž situaci zrušení schváleného oddlužení, ale také 

odejmutí nebo zánik osvobození od placení oddlužením neuspokojených částí dluhů. 

 

2.8.2. Splnění oddlužení 

Jak bylo výše popsáno, předešlá realizační fáze procesu je spojena s průběžným plněním 

podmínek dle schváleného oddlužení.  

O splnění oddlužení lze uvažovat dle ustanovení § 412a InsZ v případě plnění splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty v případě pokud (sub a) dlužník splatil 

nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši, nebo pokud (sub b) v době 3 let od schválení 

oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60% pohledávek, či pokud (sub c) po dobu 

pěti let od schválení oddlužení nebylo oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost 

vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení 

 
169 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1612 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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svých věřitelů; přičemž na základě vyvratitelné domněnky170 se má za to, že tuto povinnost 

neporušil, splatil-li v této době nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.  

Právní úprava podmínek pro splnění oddlužení je doplněna úpravou vztahující se k podřízeným 

pohledávkám a úpravou modifikovaného tzv. privilegovaného režimu v případě osob 

pobírajících starobní či invalidní důchod dle odstavce čtvrtého stejného ustanovení171 coby 

kategorií zvlášť zranitelných osob.172  

Poslední novelizací insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 230/2019 Sb., bylo 

ustanovení § 412a InsZ doplněno ještě o šestý odstavec, podle kterého se u dlužníka, kterému 

vznikly pohledávky (vč. specifikovaného příslušenství) nezajištěných věřitelů alespoň ze dvou 

třetin před dosažením osmnácti let považuje za splněné plnění splátkového kalendáře, nebylo-

li zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Uvedená úprava tedy rozšířila okruh osob 

podléhajících privilegovanému režimu oddlužení173 o tzv. dětské dlužníky, tedy dlužníky 

obtížené dluhy z mládí (či tzv. historickou dluhovou zátěží).174  

Budiž ještě na okraj zmíněno, že řádnému průběhu oddlužení nově navíc nebrání ani postup dle 

nového ustanovení § 412b InsZ, podle kterého lze flexibilně přizpůsobit průběh řízení v podobě 

jeho přerušení (čili tzv. sistace) či prodloužení, a to z důležitých důvodů a na návrh dlužníka 

nebo insolvenčního správce, a to na dobu jednoho roku, s možností jednorázového důvodného 

prodloužení o dalších 6 měsíců.175 

Insolvenční správce bez zbytečného odklad po splnění oddlužení předloží soudu zprávu o 

splnění oddlužení, ve které se rovněž vyjádří k obecnému plnění povinností ze strany dlužníka. 

 
170 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1127 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
171Tzv. privilegovaný režim oddlužení zákon přiznává tzv. zvlášť zranitelným osobám dle ustanovení § 412a odst. 4 InsZ, 

kterým lze zkrátit základní dobu oddlužení, neboť „v praxi nemají možnost obstarat si jiný příjem než příjem poskytovaný 

státem“, a to osobám s nárokem na starobní důchod (vzniklý před schválením oddlužení a trvající) a invalidním osobám ve 

druhém a třetím stupni, a vedle toho nově i kategorii tzv. dětských dlužníků dle odstavce šestého ustanovení § 412a InsZ (po 

novele provedené zákonem č. 230/2019 Sb.)   
172 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1125 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
173 Když privilegovaný režim oddlužení zákon přiznává tzv. zvlášť zranitelným osobám dle ustanovení § 412a odst. 4 InsZ, 

kterým lze zkrátit základní dobu oddlužení, neboť „v praxi nemají možnost obstarat si jiný příjem než příjem poskytovaný 

státem“, a to osobám s nárokem na starobní důchod (vzniklý před schválením oddlužení a trvající) a invalidním osobám ve 

druhém a třetím stupni. 
174 Návrh zákona včetně důvodové zprávy uveřejněn na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=493&CT1=0 

Z důvodové zprávy vyplývá, že pojem tzv. dětského dlužníka potřeba vykládat šířeji, neboť zahrnuje i dodatečně vzniklé dluhy, 

když (cit.:): „…mnozí, kdo dosáhnou zletilosti, se snaží o řešení svého předchozího zadlužení tím, že si berou nové půjčky, 

kterými hradí staré dluhy, mnohdy vzniklé bez jejich vůle. Reálně se tedy nové dluhy jeví jako vzniklé v dospělosti, ale fakticky 

jde pouze o restrukturovanou zátěž z doby nezletilosti. Proto i takové dluhy je třeba považovat za dluhy vzniklé před dosažením 

18. roku, lze-li po věřiteli spravedlivě požadovat, aby strpěl intenzitu takového zásahu – tedy v případech, že pohledávka 

vznikla ze svobodné vůle věřitele (na základě smlouvy jako dvoustranného právního jednání) a při jeho podnikatelské činnosti.“ 
175 Po dobu přerušení řízení (sistace) náleží insolvenčnímu správci snížená odměna o 70 % oproti základní sazbě, a to vedle 

nároku na náhradu hotových výdajů v plné výši, dle ustavení § 3 odst. 3 písm. b) a 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., odměně 

insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách 

jejich nutných výdajů. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=493&CT1=0
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V případě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty se vychází z toho, 

že ke splnění oddlužení došlo již jeho faktickým naplněním, tj. uspokojením věřitelů v 

konkrétní míře reflektující úpravu § 412a odst. 1 InsZ nebo dodržením splátkového kalendáře 

po stanovenou dobu. V případě plnění zpeněžením majetkové podstaty insolvenční správce 

předkládá soudu zprávu o splnění rozvrhového usnesení vázanou na splnění všech podmínek 

stanovených v usnesení o schválení oddlužení. 

Soud dle ustanovení § 413 InsZ rozhodnutím vezme splnění oddlužení na vědomí, a to 

deklaratorním rozhodnutím176, a v opačném případě rozhodne o nesplnění oddlužení. Podstatou 

tohoto rozhodnutí je totiž i celkové posouzení a zhodnocení plnění povinností a podmínek 

oddlužení a subjektivního přístupu dlužníka k oddlužení, co do poctivosti, motivace a přístupu.   

Rozhodnutí o nesplnění oddlužení též pro dlužníka znamená nepřiznání osvobození od placení 

dosud neuhrazených (částí) pohledávek. Není vyloučen dokonce případný postup zrušení 

oddlužení dle ustanovení § 418 InsZ, jsou-li dány důvody pro takový postup.  

Právní mocí usnesení o splnění nebo nesplnění oddlužení insolvenční řízení končí. Spolu 

s rozhodnutím současně insolvenční soud rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho 

nákladech a zprostí jej funkce. Rozhodnutí může odvoláním napadnout jak dlužník, věřitelé, 

ale i insolvenční správce a jeho právní mocí, insolvenční řízení jako takové končí. 

 

2.8.3. Neúspěch oddlužení v podobě zrušení schváleného oddlužení 

Proces oddlužení ovšem nemusí pro dlužníka pro taxativně177 vymezené důvody uvedené v 

ustanovení § 418 InsZ dopadnout úspěšně. Podstatou je rozkol s předpoklady oddlužení co 

do přístupu dlužníka týkající se poctivosti a motivace dlužníka. Na základě uvedeného 

ustanovení je totiž insolvenčnímu soudu umožněno zrušit schválené oddlužení z následujících 

důvodů.  

Prvním z důvodů spočívá v neplnění podstatných povinností podle schváleného oddlužení dle 

ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) InsZ.178 Konkrétní právní hodnocení je věcí soudu, který 

přihlíží k jednotlivým (skutkovým) pochybením, ale také jejich vzájemnému spojení a 

 
176 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1625 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
177 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1044 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
178 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1652 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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celkovému kontextu dané věci.179 Ale také případným krokům dlužníka učiněným ve snaze o 

nápravu takového stavu.180 

Dále je důvodem zaviněné jednání dlužníka, kterému vznikl po schválení oddlužení peněžitý 

závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, presumovaný v případě nařízeného výkonu 

rozhodnutí či exekuce, dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) ve spojení s odst. 2 InsZ. Uvedené 

odpovídá požadavku dbát jisté finanční kázně181 či disciplíny. V této souvislosti je zajímavý 

závěr vyplývající z Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. 2 VSPH 

696/2010 (-B-42), podle kterého (cit.:) „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.“. Nápravou může být vhodné řešení takového dluhu spočívající v jeho 

úhradě.182 

Dalším důvodem je dle § 418 odst. 1 písm c) InsZ, pokud dlužník není v důsledku zaviněných 

okolností schopen po dobu delší než 3 měsíců splácet ani pohledávky podle ustanovení § 395 

odst. 1 písm. b) InsZ, tj. ani ve výši zákonného minima, které vznikly po rozhodnutí o úpadku. 

Konečně nelze vyloučit ani případ, kdy dlužník sám navrhne soudu, aby zrušil schválené 

oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. d) InsZ. I přestože by bylo lze reálné využitelnosti 

pochybovat, nejedná se zřejmě o ustanovení obsoletního charakteru.  

A v neposlední řadě je nutné zmínit důvod dle ustanovení § 418 odst.3 InsZ, jehož podstatou 

je, že po schválení oddlužení vyjdou najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně 

předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.  

Insolvenční soud může zrušit oddlužení i z vlastního podnětu (ex offo), nejedná-li se o případ, 

kdy zrušení oddlužení navrhuje dlužník.183 

Dále lze rovněž zmínit, že naplnění důvodů pro zrušení oddlužení postupem dle ustanovení § 

418 InsZ postačuje v případě společného oddlužení manželů (dle § 394a InsZ) v případě i jen 

 
179 K tomu viz např.  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 41/2017 (-B-92) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 NSČR 53/2016 (-B-53) 
180 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1150 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
181 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1150 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
182 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1051 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
183 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1053 a 1054 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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jednoho z manželů. Bylo tak například Vrchním soudem v Praze usnesením ze dne 23. února 

2017 publikovaným pod sp. zn. 2 VSPH 6/2017 judikováno, že (cit.:) „…podají-li manželé 

společný návrh na oddlužení dle § 394a IZ spojený s jejich společným insolvenčním návrhem… 

je pak na oba nahlíženo jako na jednoho dlužníka, takže i jejich úpadek je zkoumán společně, 

jako by šlo o dlužníka jediného, a stejně jsou společně zkoumány podmínky přípustnosti jejich 

oddlužení, kdy případná diskvalifikační okolnost na straně jednoho z manželů stíhá i druhého 

manžela … Z uvedeného plyne, že při společném oddlužení jsou manželé takříkajíc na jedné 

lodi, a proto také společně nesou případné následky toho, že povinnosti vyplývající ze 

schváleného společného oddlužení neplní třeba jen jeden z nich.“  

Dále k následkům zrušení oddlužení. Dle dalších odstavců § 418 InsZ je totiž zrušení oddlužení 

spojeno s možností přeměny insolvenčního řízení v konkurs. V případě přeměny společného 

oddlužení v konkurs probíhá nadále jedno konkursní řízení s oběma manželi a jedním 

společným insolvenčním správcem.184 Dle odstavce čtvrtého stejného ustanovení insolvenční 

soud o přeměně nerozhodne, zjistí-li (formulace spočívají ve „zjištění“185), že majetek je pro 

uspokojení věřitelů zcela nepostačující, vyjma kumulativně stanovených podmínek, kdy návrh 

na povolení byl podán společně s insolvenčním návrhem, dlužník o provedení konkursu 

požádal, a zaplatil nezbytnou zálohu na náklady insolvenčního řízení. Podstatou této úpravy je, 

obdobně jako v předešlých situacích zvažované přeměny, zamezení vzniku tzv. prázdných 

konkursů a nutnosti jejich procesního řešení. V případě, že tedy insolvenční soud nerozhodne 

o provedení konkursu, insolvenční řízení zastaví, rozhodne o odměně insolvenčního správce a 

jeho nákladech, a zprostí jej funkce, popř. rovněž uloží povinnost uhradit odměnu z titulu 

právních služeb za zpracování a podání návrhu na oddlužení.  

V souvislosti se zastavením insolvenčního řízení postupem dle ustanovení § 418 InsZ je spojen 

ještě jeden zajímavý účinek v podobě prodloužení promlčecí doby na případnou iniciaci 

výkonu rozhodnutí či exekuce ohledně neuspokojené zjištěné pohledávky, a to na dobu 10 let 

ode dne zastavení insolvenčního řízení.  

Rozhodování insolvenčního soudu o zrušení oddlužení je časově omezeno, a to do doby kdy 

soud vezme na vědomí splnění oddlužení. K rozhodnutí o zrušení oddlužení se ze zákona 

předpokládá konání jednání, k němuž soud předvolá dlužníka, správce, věřitelský výbor, popř. 

i věřitele, který návrh na zrušení oddlužení inicioval, neboť se jedná o záležitost zásadního 

 
184 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1053 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
185 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1048 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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charakteru, kterou nelze nahradit jiným způsobem. Od nařízení jednání tedy nelze upustit. 

Právní mocí rozhodnutí řízení končí. 

 

2.8.4. Úspěch oddlužení v podobě osvobození od zbytku dluhů  

Návazně na výše popsané rozhodování o splnění oddlužení dle ustanovení § 413 InsZ, kdy soud 

rozhoduje tak, že vezme na vědomí splnění oddlužení, čímž po právní moci rozhodnutí 

insolvenční řízení končí, je splněna poslední podmínka pro osvobození od dluhů coby 

posledního kroku vedoucího ke konečnému úspěchu oddlužení.  

Zde je zajímavé citovat krátce z pojednání O. Řeháčka uveřejněného v článku Bulletin 

advokacie186, které podstatu osvobození jednoduše a výstižně shrnuje, a to (cit.:) „dobrodiní 

institutu oddlužení náleží jen a pouze dlužníkovi, který nejedná nepoctivě, lehkomyslně či 

nedbale a který napíná síly k plné úhradě svých dluhů, a s tím související potřebu posouzení 

splnění těchto podmínek, přičemž odkazuje rovněž na povinnost insolvenčního správce 

předložit insolvenčnímu soudu bez zbytečného odkladu po faktickém splnění oddlužení zprávu 

o splnění oddlužení, která je podkladem rozhodnutí soudu podle § 413 a 414 InsZ, tj. ohledně 

vzetí na vědomí splnění oddlužení, a případného osvobození od placení pohledávek závislého 

na tamto předchozím rozhodnutí. Platí tedy, že není-li vydáno rozhodnutí o splnění oddlužení, 

nelze vydat dlužníka od placení pohledávek osvobodit.“ 

K uvedenému se ostatně vyjádřil i Nejvyššího soudu ČR ve svém Usnesení ze dne 30. 8. 2018, 

publikovaném pod sp. zn. 29 NSČR 227/2016 (-B-38), ze kterého se mimo jiné podává (cit.:) 

„zjistí-li insolvenční soud za doby trvání oddlužení skutečnosti, které jsou důvodem pro 

rozhodnutí dle § 418 InsZ, měl by oddlužení zrušit a na majetek dlužníka prohlásit konkurs. I 

když tak neučiní, nebrání mu to v tom, aby při rozhodování o přiznání osvobození od zbytku 

dluhů podle § 414 InsZ znovu posuzoval, zda dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti 

podle schváleného způsobu oddlužení. Dlužník je povinen chovat se poctivě, vyhnout se 

lehkomyslnému a nedbalému plnění svých povinností po celou dobu trvání insolvenčního řízení, 

přičemž to, že insolvenčnímu soudu je výslovně předepsáno zkoumat (ne)naplnění podmínek § 

418 InsZ po celou dobu plnění oddlužení až do rozhodnutí o splnění oddlužení, nezbavuje 

insolvenční soud povinnosti zkoumat splnění povinností podle schváleného způsobu oddlužení 

také při rozhodování o návrhu dlužníka na osvobození od placení zbytku dluhů.“ 

 
186 ŘEHÁČEK, O., Splnění oddlužení, Bulletin advokacie, 5/2019, s. 26 
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Předpokladem osvobození, resp. osvobození od placení pohledávek, je po věcné stránce (tj. 

z materiálního hlediska) splnění veškerých povinností podle schváleného způsobu oddlužení.  

Zde závisí pochopitelně na konkrétních okolnostech případu a posouzení soudu, zda a jak přísně 

je nutné trvat na splnění všech povinností, s ohledem na míru případného nesplnění povinností, 

závažnost, trvalost či recidivu. Kritériem také nepochybně opět i hledisko ekonomického 

výsledku oddlužení v podobě dosažené míry uspokojení ve prospěch věřitelů. Není vyloučeno, 

že se tak stane ve vazbě na ekonomický příměr míry potenciálního uspokojení z případného 

konkursního řešení úpadku.187 

Z procesního hlediska v účinnosti od 1. července 2017 v souvislosti s novelou InsZ již není 

nezbytným předpokladem samotná vlastní iniciativa na straně dlužníka čili vlastní procesní 

úkon. Ba naopak procesní postup je založen na postupu z úřední povinnosti, tj. vždy pokud 

budou naplněny podmínky.188 Platí tak, že se tak stane jaksi automaticky v souvislosti 

s rozhodováním o splnění oddlužení, a to postupem dle ustanovení § 414 odst. 1 InsZ, podle 

kterého insolvenční soud spojí s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, kterým dlužníka 

osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v části, ve které nedošlo k jejich 

uspokojení v průběhu oddlužení. Nespojí-li soud s rozhodnutím o splnění oddlužení i 

rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek, což lze považovat za výjimečný případ, je na 

dlužníkovi, aby podal vlastní návrh na osvobození od placení pohledávek.189 

Původní úprava vycházela z pojetí nezbytného kroku iniciativy ze strany dlužníka, tj. výkonu 

vlastní procesní aktivity, čemuž odpovídala i soudní praxe. Ze zákona sice nevyplývala žádná 

konkrétní (procesní) lhůta k podání vlastního návrhu na osvobození, nicméně předpokládalo se, 

že s ohledem na zájmy dlužníka, se tak stane co nejdříve po splnění oddlužení, které právě 

k tomuto řešení cestou celého oddlužovacího procesu tak jako tak směřovalo. V opačném 

případě by totiž teoreticky hrozilo, že by časové prodlevy mohli využít dlužníkovi věřitelé a 

iniciovali vůči dlužníkově majetku výkon rozhodnutí či exekuci za účelem vymožení svých 

neuspokojených pohledávek. 

 
187 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 1 VSPH 2161/2014 (-B-74) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 NSČR 201/2016 (-B-85) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze den 25. 4. 2018, sp. zn. 29 NSČR 2018/2019 (-B-48) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 29 NSČR 21/2017 (-B-57) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 2 VSOL 615/2014 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11. 2014, sp. zn. 1 VSPH 1544/2014 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. KSOS 25 INS 14610/2011 (-B-92) 
188 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1631 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
189 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1138 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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Pro zajímavost vhodné doplnit, že s návrhem na přiznání osvobození se počítalo v souvislosti s 

ustanovením § 415 InsZ, který upravoval situaci, kdy nezajištění věřitelé neobdrželi ani 

minimální míru uspokojení garantovanou zákonem nebo dohodou dlužníkem.190 To vše až do 

účinnosti Oddlužovací novely provedené zákonem č. 31/2019 Sb., která uvedenou úpravu zcela 

vypustila.  

Nicméně přesto že se s návrhem dlužníka nepočítá, v zákoně nadále zůstává úprava možného 

odvolání proti zamítnutí návrhu dle § 416 odst. 2 InsZ, podle kterého je oprávněn podat 

odvolání dlužník proti zamítnutí návrhu v této věci. To by tedy svědčilo o tom, že nelze 

z podstaty vyloučit případný vlastní iniciativní krok dlužníka směrem k osvobození od dluhů. 

To procesu nijak překáží. Navíc uvedená úprava dopadá na zřejmě pouze na raritní případy, 

kdy dlužník podává návrh na osvobození dle § 414 IsnZ, absentuje-li rozhodnutí o osvobození 

spojené s rozhodnutím o splnění oddlužení, jak bylo výše uvedeno.  

Osvobozením dle ustanovení § 414 InsZ tedy dochází k naplnění cíle v podobě úspěšného 

oddlužení spočívajícího liberaci od části dluhů vůči věřitelům. Rozhodnutí o osvobození je 

akcesorickým rozhodnutím ve vztahu k rozhodnutí o splnění oddlužení, a proto nemůže nabýt 

účinnosti dříve než toto rozhodnutí.191 

Konečné rozhodnutí (v podobě usnesení) je spojeno ještě s dalšími důsledky. Dle odstavce 

druhého stejného ustanovení vyplývá, že účinky osvobození se rovněž ze zákona vztahují i na 

věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, dále rovněž na věřitele, 

kteří se nepřihlásili, ač tak měli učinit, a konečně i na ručitele. Uvedeným rozhodnutím se tedy 

ze zákona rozšiřuje celkový dopad účinků úspěšného oddlužení na další subjekty.  

Proti rozhodnutí je vedle dlužníka dáno oprávnění podat proti rozhodnutí o osvobození od 

placení pohledávek odvolání i věřiteli, k jehož plnému uspokojení v průběhu oddlužení 

nedošlo, přičemž namítat mu přísluší toliko to, že pro přiznání osvobození ve prospěch dlužníka 

nebyly splněny předpoklady. 

V této souvislosti zbývá doplnit, že výsledek v podobě jakéhosi dobrodiní v podobě zbavení se 

části dluhů vůči věřitelům je svou podstatou nadále považováno za jakési zákonné prominutí 

dluhů či tzv. naturální obligaci, tzn. že případné dobrovolné plnění ve prospěch věřitele 

nezakládá plnění bez právního důvodu. Věřitel je ale zbaven možnosti se své pohledávky za 

 
190 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1631 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
191 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1141 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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dlužníkem pro futuro domáhat, respektive ji zákonnou cestou vymáhat. Uvedené tak například 

vyplývá z Rozsudku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 

3509/2010192, podle kterého (cit.:) „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 - srov. obdobně režim promlčených 

pohledávek ve smyslu § 100 odst. 1 věty třetí obč. zák. a režim pohledávek ze sázek a her ve 

smyslu § 845 odst. 1 obč. zák.)“ 

Zbývá doplnit, že v ustanovení § 416 odst. 1 InsZ je obsažena úprava zákonných výluk 

z osvobození oddlužení v podobě taxativního výčtu pohledávek, ohledně nichž nelze přiznat 

osvobození. Takovými pohledávkami jsou tak pohledávky z titulu peněžitého trestu nebo jiné 

majetkové sankce uložené v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky z titulu 

náhrady škody způsobené úmyslným porušením práv a povinností či na zdraví, a z titulu 

zákonné vyživovací povinnosti.193  

 

2.8.5. Odejmutí a zánik osvobození od placení pohledávek  

A konečně je třeba ještě zmínit úpravu obsaženou v ustanovení § 417 InsZ.  

Dobrodiní v podobě osvobození od dluhů přiznané postupem podle ustanovení § 414 InsZ nelze 

považovat za bezbřehé a trvalé.  

Zákon připouští možnost zpětného odejmutí přiznaného osvobození v případech dle ustanovení 

§ 417 InsZ. Osvobození lze tak odejmout k návrhu dotčeného věřitele194, ve lhůtě 3 let ode dne 

pravomocného přiznání osvobození, jestliže dodatečně vyjde najevo, že ke schválení oddlužení 

nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání, anebo pro poskytnutí 

zvláštní výhody některým věřitelům.  

V této souvislosti lze zmínit například Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2016, sp. 

zn. 29 NSČR 62/2016 (-B-75) vztahující se k výkladu podmínek pro odejmutí osvobození, ze 

kterého se podává (cit.:) „Ustanovení § 417 odst. 1 insolvenčního zákona umožňuje 

insolvenčnímu soudu odejmout dlužníku osvobození od placení pohledávek (přiznané podle § 

414 a § 415 insolvenčního zákona) jen na základě návrhu podaného některým z dotčených 

 
192 Popř. také 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010  
193 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1145 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
194 K tomu viz např.  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 29 NSČR 62/2016 (-B-75) 



Stránka 90 z 129 
 

věřitelů (mezi které patří i věřitelé, kteří nepřihlásili do insolvenčního řízení pohledávku, ač tak 

učinit měli) do tří let od jeho pravomocného přiznání, a za splnění podmínky, že námitku, podle 

níž ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání 

dlužníka anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům, takový věřitel nemohl 

uplatnit před rozhodnutím o přiznání osvobození.“ 

Ze zákona přiznané osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci usnesení o 

osvobození pravomocně odsouzen za úmyslný trestný činu, kterým došlo k podstatnému 

ovlivnění schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobozením, či jinému 

poškození věřitele. Usnesení soudu o zániku osvobození toliko deklaruje stav jeho vlastního 

zákonného zániku z uvedených důvodů. 

Usnesení je zásadně uveřejňováno v insolvenčním rejstříku, je doručováno dlužníkovi a 

věřiteli, jehož se týká, kteří mohou podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. V případě 

pravomocného odejmutí či zániku osvobození se věřitelům zásadně otevírá opětovně prostor 

domáhat se na dlužníkovi uspokojení oddlužením neuhrazených částí svých pohledávek 

klasickou cestou vymáhání pohledávek. 

Zbývá doplnit, že marným uplynutím lhůt uvedených v tomto ustanovení možnost odejmout 

osvobození nebo jej zrušit fakticky zaniká, což znamená, že dlužník je uplynutím lhůt 

osvobozen od dluhů s konečnou platností.195 

 

2.9.  Odměna a náklady na činnost insolvenčního správce 

Úspěšné oddlužení je završeno rozhodnutím soudu o vzetí na vědomí splnění oddlužení 

postupem podle § 413 InsZ, jak bylo výše uvedeno. V této souvislosti rozhoduje soud rovněž i 

o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech, přičemž jej současně zprostí funkce.  

Insolvenční soud o odměně insolvenčního správce rozhoduje mimoto i v dalších případech kdy 

insolvenční řízení končí. A to například v případě, kdy rozhoduje o zastavení řízení 

v souvislosti s rozhodnutím o neschválení oddlužení postupem dle ustanovení § 405 odst. 3 

InsZ.  

Jak bylo výše uvedeno, vyúčtování odměny a náhrady nákladů je obsaženo v úpravě ustanovení 

§ 38 a 39 InsZ, a dále taktéž v ustanoveních (zjm. § 3) vyhlášky MS č. 313/2007 Sb., ve znění 

 
195 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1643 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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vyhlášky č. 133/2019 Sb. Odměna insolvenčního správce, který je plátcem daně z přidané 

hodnoty, tuto daň nezahrnuje. Je nutné ji tedy v obvyklém případě připočítat.  

V případě řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je odměna insolvenčního správce 

představovaná částkou odpovídající součtu částek, a to jednak částky z výtěžku zpeněžení 

zajišťovaného předmětu196 a dále částky výtěžku zpeněžení k rozdělení mezi nezajištěné 

věřitele určenou procentním výpočtem, a rovněž i částkou odpovídající náhradě nákladů a 

hotových výdajů, a odměnou z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek dle ustanovení 

§ 38 odst. 1 věty druhé InsZ. Úprava odměny za přihlášené pohledávky je spojována s novelou 

InsZ, která vstoupila v účinnost od 1. července 2017. Podle této úpravy má dle ustanovení § 38 

InsZ insolvenční správce nárok na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek, 

a to ve výši 25 % z výše stanovené prováděcím předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných 

přihlášených pohledávek v konkursu, představované dle § 2a vyhlášky č. 313/2007 Sb. částkou 

1 000 Kč, tj. odměnu ve výši 250 Kč (+ případnou zákonnou DPH) za každou jednu 

přezkoumanou přihlášku pohledávky.  

V případě řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty 

je odměna insolvenčního správce kalkulována jako součet nároků související s realizací 

splátkového kalendáře ve výši 750 Kč (bez zákonné DPH) za započatý kalendářní měsíc (od 

rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení splátkového kalendáře. Z právní úpravy 

nevyplývá, že by neměl být rovněž přiznán i nárok z titulu odměny197 vyplývající z realizace 

zpeněžení ve výši určené (odpovídající) procentní výměrou, i přestože bylo v souvislosti 

s projednáváním návrhu Oddlužovací novely diskutováno o zohlednění pouhých měsíčních 

plateb odměny insolvenčního správce a jeho hotových výdajů, odpovídajících realizaci 

splátkového kalendáře. Schválené znění úpravy žádnou takovou redukci související s realizací 

zpeněžení neobsahuje.198 Tudíž i tento nárok je nutné připočítat k výše uvedenému součtu 

nároků. Zatím je ovšem sporné, zda a v jaké podobě bude v průběhu trvání oddlužení zohledněn 

v rámci zálohových plateb ohledně měsíčních splátek odměny a hotových výdajů. K tomu 

zřejmě dospěje postupně až soudní praxe. Prozatímně lze na začátku aplikační praxe očekávat, 

 
 
197 Viz také např. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 29 NSČR 97/2016 (-B-109) 
198 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1041 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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že měsíční splátka na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce bude kalkulována zřejmě 

toliko z nároků vyplývajících z realizace splátkového kalendáře.199  

Současně taktéž uplatňuje insolvenční správce nárok z titulu odměny z počtu přezkoumávaných 

pohledávek obdobně jako v předešlém případě, a dále nárok z titulu náhrady nákladů a 

hotových výdajů dle ustanovení § 7 uvedené vyhlášky představované typicky nárokem na 

úhradu cestovních nákladů ve výši stanovené zvláštními právními předpisy, nárokem z titulu 

poštovného, telekomunikačních služeb, opisů a fotokopií v prokázané výši (max. do výše 5 % 

odměny), a ostatními hotovými výdaji v prokázané výši, popř. paušální náhradou ve výši 150 

Kč (bez zákonné DPH) měsíčně v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty.  

Obvyklá délka celého procesu oddlužení trvá po dobu 5 let v případě realizace plnění 

splátkového kalendáře. Po celou dobu jeho průběhu, tj. nejčastěji po dobu celých pěti let 

vznikají nemalé náklady k tíži majetkové podstaty související s vedením agendy splátek. Jistým 

řešením by tak mohla být revize úpravy minimálně způsobu výplaty v pravidelně stanovených 

termínech, nikoli nutně každoměsíčně, jako je tomu ve stávající podobě. Uvedené by přispělo 

mimo jiné i ke zjednodušení náročnosti zpracovávané měsíční agendy na straně insolvenčního 

správce, což by mohlo přispět k přehodnocení způsobu kalkulace zálohy na odměnu 

insolvenčního správce, a tak i celkové optimalizaci průběžně vznikajících nákladů oddlužení. 

 

2.10.  Společné oddlužení manželů 

2.10.1. Manželství a společné jmění manželů 

Povaha společného jmění manželů související s manželstvím v kombinaci k nepříznivé 

ekonomické situaci manželů vyústila v nutnost jistého koncepčního řešení v podobě speciální 

úpravy ohledně oddlužení manželů, a to s ohledem na jejich společné majetkové zájmy a 

jednání za trvání manželství vyplývající a související se společným jměním manželů. Absence 

odpovídající právní úpravy byla v řízeních o oddlužení ať už ohledně jednoho z manželů, nebo 

obou manželů překonávána různorodým způsobem a mnohdy ryze kazuisticky. 

Několik poznámek ke společnému jmění manželů. Společné jmění manželů je definováno v 

ustanovení § 708 odst. 1 občanského zákoníku, v platném znění, podle něhož jej tvoří (cit.:) 

„to, co náleží manželům, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů“. 

 
199 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1044 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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Úprava a definice pojmu samotná je obsažena v části druhé obsahující úpravu rodinného práva, 

v hlavě I týkající se manželství, dílu čtvrtém upravujícího povinnosti a práva manželů, v 

(samostatném) oddílu druhém označeném jako manželské majetkové právo, tedy koncepčně 

zařazena do systematiky rodinného práva (pozn. ačkoli zřejmě by mohla být úprava rovněž i 

„podřaditelná“ pod úpravu práv majetkových povahy absolutní, a to pro svoji majetkovou 

podstatu a majetkový substrát, kterého se dotýká). Podstatou úpravy společného jmění manželů 

je zájem na ochraně majetkového společenství vytvářeného mezi manžely po dobu trvání 

manželství, tedy úprava jakéhosi společného majetku vznikajícího, souvisejícího či 

vyplývajícího z manželství, kdy nelze zcela oddělovat jednotlivé hodnoty (či položky) majetku 

ve prospěch některého z manželů, neboť tyto hodnoty se po dobu trvání manželství společně 

fakticky mísí, spotřebovávají či rozmnožují. Z platné úpravy vyplývají zásadně tři možné 

způsoby majetkového uspořádání (režimy) mezi manžely, a to režim založený zákonným 

způsobem, smluvně nebo rozhodnutím soudu. 

Dle ustanovení § 709 NOZ tvoří součást společného jmění manželů ze zákona zjednodušeně 

to, co nabývá jeden z manželů nebo oba společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co 

slouží osobní potřebě jednoho z manželů, nabyl jeden z manželů darem, děděním (příp. 

odkazem), na náhradě nemajetkové újmy na přirozených právech, v souvislosti s výlučným 

vlastnictvím. 

Platí tak, že v záležitostech týkajících se společného jmění manželů a jeho součástí, jednají 

zásadně oba manželé společně, nebo jeden se souhlasem druhého, přičemž v případě absence 

souhlasu druhého manžela se může druhý manžel dovolat neplatnosti takového právního 

jednání. Dále platí, že práva a povinnosti spojená se společným jmění manželů náleží oběma 

manželům společně a nerozdílně, stejně jako závazky a oprávnění z právních jednání týkajících 

se společného jmění nebo jeho součástí. Ze zákona tedy vyplývá vztah solidarity (tedy solidární 

odpovědnosti) manželů ve vztahu k závazkům ze společného jmění nebo jeho součástí 

vyplývajících, tj. vztah spoluodpovědnosti jednoho manžela za druhého manžela za závazky 

vzešlé v době trvajícího manželství. Uvedené se projevuje například v možnosti postižení 

majetku ve společném jmění manželů, a to v souvislosti s výkonem rozhodnutí postupem dle 

ustanovení § 262a OSŘ, podle kterého jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění 

manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve 

společném jmění manželů, je přípustné vést výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu 

manžela povinného u peněžního ústavu. 
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Vyvstává otázka, co tvoří majetkovou podstatu, je-li řešeno oddlužení jednoho nebo obou 

manželů. Dle ustanovení § 206 InsZ platí, že majetkovou podstatu tvoří zejména peněžní 

prostředky, věci movité a nemovité, podnik, soubor věcí a věci hromadné, vkladní knížky, listy 

a jiné vklady, cenné papíry, obchodní podíly, pohledávky, mzda nebo plat a další práva a jiné 

majetkové ocenitelné hodnoty, a dále i jejich příslušenství, a to s přihlédnutím k ustanovení § 

205 InsZ. Podle tohoto ustanovení náleží do majetkové podstaty majetek patřící dlužníkovi, a 

to v případě dlužnického insolvenčního návrhu majetek patřící dlužníkovi v okamžiku, kdy 

nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního návrhu a dále nabytý v průběhu 

insolvenčního řízení, a v případě věřitelského insolvenčního návrhu majetek patřící dlužníkovi 

v okamžiku účinků předběžného opatření omezujícího dispozice s majetkem, dále účinků 

rozhodnutí o úpadku a dále nabytý v průběhu insolvenčního řízení. Do majetkové podstaty dle 

odstavce třetí stejného ustanovení patří rovněž i podíl spoluvlastníka na majetku, či majetek 

dlužníka, který je ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.  

 

2.10.2. Společné oddlužení obou manželů 

V původním koncepci oddlužení dle InsZ nebylo možné zohledňovat společenství majetku a 

jeho postižitelnost. Soudy tak mnohdy vlastní aplikační praxí řešily oddlužení obou manželů 

coby dvou fyzických osob cestou spojování řízení postupem dle ustanovení § 112 OSŘ 

(vztahující se k věcem, které spolu souvisejí a týkají se týchž účastníků). Uvedený postup byl 

zdůvodňován procesní ekonomií a hospodárností vedení společného řízení. Přesto oddlužovací 

návrh musel podat každý z manželů podat sám za sebe. Problematičnost takového řešení ale 

spočívala i v tom, že manžel se formálně nestal účastníkem řízení o oddlužení druhého 

z manželů, a to znamenalo v konečném důsledku, že byl každý samostatně bez ohledu na 

společenství majetku povinen splnit podmínky oddlužení včetně podmínek plnění splátkového 

kalendáře a minimální výši uspokojení věřitelů (pozn. tehdy požadovaných 30 %).  

Vzhledem k nejednotnosti soudní praxe ohledně oddlužování manželů také vznikaly různé 

situace, kdy například byli samostatnými řízení samostatně (odděleně) oddlužováni oba 

manželé, a to ze separátních majetkových podstat tvořených v případě splátkového kalendáře 

postižením příjmu každého z manželů pro plnění vlastního splátkového kalendáře, či v jiném 

případě oddělených řízení cestou jakéhosi dorovnání nedostatečné výše splátek u jednoho 

z manželů z příjmu druhého z manželů pro dosažení potřebné míry uspokojení 30 % 

pohledávek cestou insolvenčního správce.  
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Revizní novela provedená zákonem č. 294/2013 Sb. zavedla úpravu společného oddlužení 

manželů, jehož principiální přínos lze spatřovat především v umožnění společně realizovaného 

procesu oddlužení obou manželů, a to nejčastěji cestou splátkového kalendáře, kdy zákonem 

vyžadovanou míru uspokojení věřitelů (dříve ve výši 30 % pohledávek) nemusely naplňovat již 

každý z manželů separátně, ale právě společně, tj. ze společně posuzovaných příjmů obou 

manželů.  

Do zákona byla inkorporováno nové ustanovením § 394a InsZ na základě, kterého bylo 

umožněno manželům podat společný návrh na oddlužení. Dle Usnesení Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 29 NSČR 222/2016(-B-94) se podává, že (cit.:) „na manžele, kteří 

podali společný návrh na povolení oddlužení, se hledí jako na jednoho dlužníka. Po dobu trvání 

této fikce jsou pro oba manžele společné i všechny závazky, bez ohledu na to, že podnikatelem 

byl pouze jeden z manželů. …  § 394a insolvenčního zákona dlužníkům – manželům pouze dává 

právo využít tuto možnost, nejde o povinnost. Je tak zcela na manželích, aby zvážili své možnosti 

oddlužení a podle toho zvolili vhodný postup, tedy zda si podají insolvenční návrh s návrhem 

na povolení oddlužení každý sám nebo využijí práva podle § 394a insolvenčního zákona a 

podají společný návrh na oddlužení. Přitom se vychází z předpokladu, že při společném návrhu 

na povolení oddlužení manželé znají své majetkové poměry a jsou připraveni nést veškerá rizika 

s tím spojená. Jestliže této možnosti využijí, nesou v insolvenčním řízení následky společně a 

nerozdílně, a to včetně neúspěchu při snaze o dosažení oddlužení.“ 

Formálním předpokladem podání společného oddlužovacího návrhu je výslovné prohlášení 

obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen majetek byl považován na základě zákonné fikce 

pro účely schválení oddlužení za majetek ve společném jmění manželů, ohledně kterého se 

vyžaduje, aby bylo opatřeno úředně ověřenými podpisy navrhovatelů. 

Mají-li tak manželé zájem, mohou podat na standardizovaném formuláři společný návrh na 

povolení oddlužení. Procesně se tak zakládá společné oddlužení obou manželů. Podání 

společného návrhu na povolení oddlužení se připouští obdobně jako v případě jediného 

dlužníka prostřednictvím kvalifikované osoby dle ustanovení § 390a InsZ, a to na základě 

řádného zplnomocnění. Platí, že plnou moc uděluje každý z manželů za sebe a je vyžadován 

úředně ověřený podpis zmocnitele a pro potřeby elektronického podání následná autorizovaná 

konverze dokumentu dle zákona č. 300/2008 Sb. 

Ze zákona není ovšem ani vyloučeno, aby každý z manželů podal vlastní návrh na povolení 

oddlužení. Tento zvolený postup ale vylučuje možnost budoucího procesního spojování věcí, 

když je třeba vzít na zřetel úpravu dle ustanovení § 83a InsZ, podle které není zásadně přípustné 
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spojování věcí různých dlužníků v insolvenčním řízení. V takovém případě tedy poté probíhají 

obě řízení separátně pro každého z oddlužovaných manželů. V případě separátních návrhů 

každého z manželů se již nevyžaduje, jak tomu bylo v předešlé právní úpravě, spolupodpis 

druhého z manželů. Takové řešení míří především na situace úpadku na straně jednoho 

z manželů, například pokud většina dluhů pochází z doby před uzavřením manželství a netýká 

se tedy společného jmění manželů. Důsledky úspěšného oddlužení pak logicky ponese pouze 

oddlužovaný manžel.200 

K určení místní příslušnosti soudu lze uvést, že v případě společného návrhu manželů je k řízení 

místně příslušný soud volitelný z obecných soudů kteréhokoli z manželů. V případě 

věřitelského návrhu je místně příslušným soudem insolvenční soud, u kterého byl takový návrh 

podán. Jsou-li naproti tomu zahájena věřiteli samostatná insolvenční řízení ohledně každého 

z manželů u jiných insolvenčních soudů, nezbude než taková řízení spojit, a to u toho soudu, 

ke kterému bude směřován společný návrh manželů na povolení oddlužení.201 

Ze zákona tak v souvislosti se společným insolvenčním řízením manželů lze na manžele 

společně nahlížet jako na jednoho dlužníka, a to pro jejich nerozlučné společenství (pozn. 

s důsledky procesního charakteru, kdy procesní úkon jednoho z manželů zavazuje i druhého 

manžela). Uvedené se ostatně podává mimo jiné i z Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze 

dne 28. 4. 2016, sp. zn. 2 VSOL 54/2016 (-B-19) tak (cit.:) „Institut společného oddlužení 

manželů je postaven na konceptu právní fikce jediného dlužníka.“ 

Konečné beneficium společného oddlužení v podobě osvobození od plnění části oddlužením 

neuspokojených pohledávek věřitelů mohou nakonec dosáhnout oba manželé společně, a to ať 

už za (stále) trvajícího manželství, nebo i po jeho rozvodu s účinky ve prospěch každého 

samostatně.  

Zde ještě vhodné zmínit, že Revizní novelou došlo k úpravě odměny insolvenčního správce, 

kdy společně ustanovenému insolvenčnímu správci je přiznáván toliko jeden nárok na odměnu 

a náhradu hotových výdajů ve výši nově upravené v ustanovení § 3 a 7 vyhlášky č. 313/2007 

Sb., ve znění vyhlášky č. 133/2009 Sb., s tím, že základní odměna se zvyšuje o 50 %, a náhrada 

hotových výdajů je představována částkou 225 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od 

rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. To vše samozřejmě 

 
200Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 813/2011 (-B-37)  
201 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1029 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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s přihlédnutím ke konkrétnímu způsobu realizace oddlužení v návaznosti na rozhodnutí o jeho 

schválení. 

 

2.10.3. Vliv způsobu realizace oddlužení na společné jmění manželů 

Jak výše uvedeno, je v souvislosti s manželstvím obecně presumováno společné jmění 

manželů. 

V závislosti na způsobu realizace oddlužení a aplikovatelné právní úpravy je zajímavé 

porovnání účinků prováděného způsobu oddlužení, a to ve verzi právní úpravy předcházející 

novelu provedenou zákonem č. 31/2019 Sb. (tzv. Oddlužovací novela) a po-novelní podobou 

úpravy.202 Předně případy, kdy do oddlužení vstupuje jeden z manželů, a dále oba manželé 

společným návrhem na oddlužení. 

V případě, že dochází k realizaci oddlužení některého z manželů zpeněžením majetkové 

podstaty, jsou s tím dle § 408 a násl. spojovány účinky jako v případě konkursu. Realizací 

zpeněžení tak dochází ze zákona k zániku společného jmění manželů, které je nutné vypořádat 

podle pravidel konkursu. Dispoziční oprávnění k majetku nabývá insolvenční správce. To platí 

jak pro stávající i dřívější podoby právní úpravy. 

V případě, že oddlužení některého z manželů bylo dle dřívější úpravy realizováno v podobě 

plnění splátkového kalendáře, k zániku společného jmění manželů automaticky nedošlo. I přes 

trvající společné jmění manželů bylo nicméně přípustné, že mohlo dojít ke zpeněžení některých 

majetkových hodnot ve společném jmění manželů, například typicky předmětu zajištění 

pohledávky zajišťovaných věřitelů. V případě vzniku přebytku čili hyperochy ze zpeněžení 

majetku ve společném jmění manželů, náležela tato oběma manželům. Osobou s dispozičními 

oprávněními ohledně realizovaných srážek zůstával být dlužník, zatímco ohledně věcí, které 

byl dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení, jím byla osoba insolvenčního 

správce. Právní úprava přijatá Oddlužovací novelou předpokládá realizaci oddlužení kombinací 

způsobu splátkového kalendáře a zpeněžení majetku. Za tohoto stavu věci tedy zpeněžením 

majetku, dojde-li k němu v předpokládaném případě, dojde ze zákona k zániku společného 

jmění manželů s účinky jako v předešlém případě. Ze zpeněžení je ovšem nutno vyloučit tzv. 

obydlí, není-li zajištěno pohledávkou zajištěného věřitele, a to zásadně v hodnotě stanovené 

právním předpisem.  

 
202KRHUT, R., Společné jmění manželů v oddlužení, Bulletin advokacie, 5/2019, s. 26 
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V případě oddlužení obou manželů v podobě společného oddlužení platí, že dle ustanovení         

§ 408 InsZ k zániku společného jmění manželů ze zákona nedochází203 a ani v dřívější podobě 

nedocházelo. Platí zde dokonce zákonná fikce majetku ve společném jmění manželů vztahující 

se rovněž i na výlučný majetek každého z manželů, že tento se považuje za majetek ve 

společném jmění manželů. A tento tedy netřeba vypořádávat. K tomuto lze odkázat na výklad 

podaný v Komentáři C.  H.Beck kolektivu autorů pod vedením doc. Hásové a dr. Moravce204, 

podle kterého (cit.:) „Vypořádání majetku ve společném jmění manželů se neprovádí, protože 

společné jmění manželů schválením oddlužení zpeněžením majetkové podstaty na základě 

společného návrhu manželů nezaniká, majetkovou podstatu tvoří a zpeněžení podléhá veškerý 

majetek, který patřil do společného jmění manželů, a majetek, který patřil výlučně některému 

z manželů či oběma manželům společně, v okamžiku, kdy nastaly účinky schválení oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty.“  

 

2.10.4. Opodstatnění společného oddlužení s přihlédnutím k Oddlužovací novele 

Jaké efektivitu má ovšem udržitelnost konceptu společného oddlužení, když již není nutné 

udržet společné jmění manželů pro dosažení referenční hodnoty minimálního plnění ve výši 30 

% na uspokojení věřitelů, a když spolu se zpeněžením jakéhokoli postižitelného majetku v SJM 

k jeho zániku ze zákona dojde, lze jen uvažovat.  

Vzhledem k výše uvedenému lze tak shrnout, že speciální úprava společného jmění manželů ve 

stávající právní úpravě nemusí zcela odpovídat původní společenské potřebě. Důvod spočívá 

v tom, že oba způsoby realizace oddlužení mohou mít srovnatelný účinek v podobě zániku 

společného jmění manželů z důvodu realizace zpeněžení majetku. Navíc je zde kritérium 

přínosu společného jmění manželů s ohledem na (ekonomickou) schopnost provádění 

minimálních splátek, kteréžto kritérium, vzhledem k úpravě dle ustanovení § 395 odst. 1 písm. 

b) InsZ, de facto odpadá.  

Faktem zůstává, že dřívější právní úprava společného oddlužení měla svého času opodstatnění 

a při vývoji oddlužení byla několik let efektivním nástrojem. Rovněž platí, že uvedená úprava 

prozatímně nepozbývá zcela uplatnění, když se vztahuje a týká dříve zahájených řízení, a nelze 

vyloučit ani případy, kdy k realizaci zpeněžení vzhledem ke stavu majetkové podstaty nedojde. 

 
203 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1562 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
204 HÁSOVÁ, J.; MORAVEC, Insolvenční řízení: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, 1439 s., ISBN 978-80-7400-

691-3. 
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V tomto případě lze společné oddlužení nadále považovat za vhodný nástroj především pro 

manžele, ohledně nichž se předpokládá ryze plnění v podobě schváleného splátkového 

kalendáře. A smyslu nepostrádá ani vzhledem k úpravě odměňování společně ustanoveného 

insolvenčního správce. 

Z teoretického hlediska se dále jeví jako zajímavá k diskusi případně i problematika přeměny 

oddlužení v konkurs, ať už u jednoho nebo obou manželů. Dále rovněž i problematika úmrtí 

jednoho z manželů na společné jmění manželů a dluhy postihující zemřelého manžela205, ale i 

konečně i problematika rozvodu manželství v době trvajícího procesu oddlužení. Toto bude 

nepochybně předmětem dalších diskuzí a kazuistického řešení při vlastní aplikační praxi ze 

strany soudu. V souvislosti s případným úmrtím jednoho z manželů lze tak například ještě 

zajímavé zmínit Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2016, sp. zn. 4 VSPH 36/2016 

(-B-56), dle kterého se podává (cit.:) „povaha schváleného oddlužení, a to jak ve formě plnění 

splátkového kalendáře, tak ve formě zpeněžení majetkové podstaty, jehož cílem je řešení úpadku 

dlužníka a jeho oddlužení (§ 1 IZ), zcela vylučuje, aby v něm mohlo být jakkoli pokračováno i 

po smrti dlužníka (např. s jeho dědici), neboť po smrti fyzické osoby je vždy zahájeno řízení o 

pozůstalosti (§ 138 z.z.ř.s.), v jehož rámci lze výlučně vypořádat celé jmění zůstavitele (§ 1475 

NOZ). Je tedy zřejmé, že insolvenční řízení (řešící jen část majetkových poměrů dlužníka) 

ustupuje řízení o pozůstalosti (řešícímu definitivně veškeré jeho jmění). Závěrem tedy shrnuto, 

jestliže dlužník v průběhu oddlužení zemře, insolvenční soud bez dalšího insolvenční řízení 

zastaví podle § 107 odst. 5 o.s.ř.; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí.“ 

 

2.11. Oddlužení v úpravě vybraných zahraničních právních úprav 

2.11.1. Vybrané zahraniční úpravy v oblasti oddlužení 

Jak již bylo uvedeno, stávající česká právní úprava nachází svůj odraz jak ve vlastní právně-

ekonomickou situací země, v historické zkušenosti, ale je také odrazem dalších inspiračních 

zdrojů v podobě odpovídajících právních úprav v dalších zemích. Níže jsou popsány základní 

 
205 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2016, sp. zn. 4 VSPH 36/2016 (-B-56) 

Odvolací soud konstantně zastává názor, že povaha schváleného oddlužení, a to jak ve formě plnění splátkového kalendáře, 

tak ve formě zpeněžení majetkové podstaty, jehož cílem je řešení úpadku dlužníka a jeho oddlužení (§ 1 IZ), zcela vylučuje, 

aby v něm mohlo být jakkoli pokračováno i po smrti dlužníka (např. s jeho dědici), neboť po smrti fyzické osoby je vždy 

zahájeno řízení o pozůstalosti (§ 138 z.z.ř.s.), v jehož rámci lze výlučně vypořádat celé jmění zůstavitele (§ 1475 NOZ). Je 

tedy zřejmé, že insolvenční řízení (řešící jen část majetkových poměrů dlužníka) ustupuje řízení o pozůstalosti (řešícímu 

definitivně veškeré jeho jmění). Závěrem tedy shrnuto, jestliže dlužník v průběhu oddlužení zemře, insolvenční soud bez 

dalšího insolvenční řízení zastaví podle § 107 odst. 5 o.s.ř.; právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí. 
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charakteristiky některých cizozemských právních úprav, z nichž bylo čerpáno a jsou 

inspiračním zdrojem české právní úpravy oddlužení.   

Zcela nepopiratelným inspiračním zdrojem při tvorbě stávající úpravy úpadkového práva 

společně pro všechny tradiční kontinentální úpravy představuje americká právní úprava 

obsažená v úpravě konkursního zákona označovaného Bankrupcy Act z roku 1978. Sanační 

řešení úpadkové situace pro fyzické osoby srovnatelné k oddlužení je obsaženo ve třinácté 

kapitole, zatímco likvidační řešení v podobě konkursu (liquidation) je obsaženo v kapitole 

sedmé tohoto zákona. Podstatou sanačního řešení v podobě oddlužení je oddlužení fyzické 

osoby s pravidelným (dostatečným) příjmem na základě povoleného splátkového kalendáře. 

Dlužník takto během období tří až pěti let musí být schopen uhradit ve prospěch věřitelů 

takovou část dluhů, která by v podstatě odpovídalo míře uspokojení v případě řešené likvidace 

(konkursu). V případě úspěchu je dlužníkovi přiznáno oddlužení od dluhů, jednak splnil-li 

stanovené podmínky, nebo jejich nesplnění nezavinil. Tímto postupem zákon odstraňuje 

přílišnou tvrdost ve vztahu k nezaviněnému neplnění plánu splátkového kalendáře. Dlužník 

v průběhu řízení vydává správci podstaty část příjmů, který jej přerozděluje mezi věřitele. 

Likvidační řešení naproti tomu spočívá v uspokojení pohledávek věřitelů z výtěžku zpeněžení 

majetku dlužníka, který je následně přerozdělován mezi věřitele. Předpokladem tohoto řešení 

je situace, kdy dlužník nemá dostatečné příjmy na uspokojení věřitelů způsobem sanačním 

v podobě plnění splátkového kalendáře. Americká úprava klade vysoký důraz na přezkum 

motivace dlužníka včetně posuzování poctivosti dlužníka v podobě tzv. means test. 

Dalším inspiračním zdrojem naší právní úpravy oddlužení se dále, z evropských právních 

úprav, stala úprava206 německá úprava provedená Insolvenčním řádem z roku 1994, s účinností 

od 1. ledna 1999. Jak bylo naznačeno, i tato úprava našla svůj inspirační zdroj v americké 

úpravě (škole). Zákon zavedl úpravu různých způsobů řešení úpadku, ať už likvidační či sanační 

cestou. Sanačním způsobem řešení úpadku je tzv. spotřebitelský konkurs a osvobození od 

zbytku dluhů. Úprava byla určena především ve prospěch dlužníků nevykonávajícím 

samostatnou výdělečnou činnost, mezi které se typově řadí zaměstnanci, důchodci, ženy 

v domácnosti, nezaměstnaní či příjemci sociálních dávek, ale také dřívější podnikatelé. 

 
206 OŠTÁDALOVÁ, Š. Systémy a formy oddlužení v Evropě, srovnávací analýza, Ekumenická akademie, 1. vydání, duben 

2017, str. 22  

Rakouská právní úprava rozeznává dva hlavní způsoby oddlužení fyzických osob – oddlužení bez soustavného dozoru soudu 

dle dohodnutého plánu s věřiteli, anebo s dozorem soudu dle plánu stanoveného soudem. V případě prvého způsobu je nejdelší 

dobou dohodnutého plánu doba sedmi let, přičemž po jejím uplynutí jsou dluhy ve zbytku zahlazeny (odpuštěny). V druhém 

případě soud stanoví plán v trvání sedmi let, přičemž dojde-li ke splacení min. 50 % pohledávek věřitelů může být tato lhůta 

zkrácena na dobu 3 let. Vyžaduje se, aby po uplynutí doby plnění dle standardního plánu (7 let) došlo k uspokojení 

v minimálním rozsahu 10 % z hodnoty přihlášených pohledávek, aby mohlo dojít odpuštění od placení zbývající části dluhů. 

V případě nedostačujícího plnění, lze proces prodloužit o další 3 roky.   
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Úspěchem procesu je osvobození ve prospěch poctivého dlužníka od zbytku jeho dluhů. 

Procesně je tak realizováno klasické poměrné uspokojení věřitelů z konkursu, kdy se 

předpokládá, že na prvém místě dojde ke zpeněžení majetku úpadce a následně plnění dle 

stanoveného splátkového kalendáře po stanovenou dobu šesti let. Vlivem postupných 

novelizací došlo ke zkrácení této doby na dobu o trvání minimálně 3 let podmíněné minimální 

mírou uspokojení věřitelů ve výši 35 % z hodnoty jejich pohledávek.207Předpokladem 

procesního řízení u soudu je předchozí neúspěšné mimosoudní jednání s věřiteli, o obsahu 

dohody mezi dlužníkem a věřiteli, učiněné k návrhu dlužníka. Zákon klade, obdobně jako 

v případě americké právní úpravy, důraz na poctivost v přístupu a jednání dlužníka, a to po 

celou dobu řízení.  

Zajímavé pojetí nabízí francouzská podoba oddlužení. Francouzská právní úprava je totiž, co 

se týče normotvorby značně bohatým inspiračním zdrojem. Úpadek (pozn. la faillite) 

obchodníků a obchodních společností je obsažen především v Obchodním zákoníku208. Ve 

speciálním zákoně, kterým je Spotřebitelský zákon209 se nachází speciální úprava řešení 

úpadkové situace fyzické osoby coby spotřebitele (le consommateur), která je obdobou úpravy 

oddlužení. V tomto speciálním zákoně je obsažena jednak úprava mimosoudní etapy řešení 

situace předlužení210 fyzických osob či osobního bankrotu (la faillite personnelle), ale taktéž 

navazující etapa soudního řešení věci. Na celém procesu se tak pro nás zcela zajímavě podílí i 

orgán nesoudního typu, a to speciální mimosoudní komise (La Commision de surendettement). 

Komise, místně příslušná úpadci, řeší předlužení na základě žádosti úpadce o posouzení stavu 

předlužení. Podstatou této etapy řízení je snaha o nalezení řešení mezi dlužníkem a věřiteli 

cestou smírčího řízení. Komise může v případě, že nedojde k úspěšnému smírčímu vyřízení 

věci cestou dohody, nařídit plán oddlužení až na deset let. Navazující soudní řízení je tak jako 

tak podmíněno neúspěšným pokusem o dosažení dohody mezi dlužníkem a jeho věřiteli v 

řízením před komisí. Úprava osobního bankrotu byla do francouzského právního řádu 

inkorporována až v roce 2003. Dlužníkem může být jakákoli fyzická osoba, včetně obchodníka, 

výkonného umělce či zemědělce, a dále taktéž představitele právnické osoby (po právní i 

faktické stránce). Soudní řešení osobního bankrotu je zacíleno na možnost osvobození od 

zbytku neuspokojených dluhů, obdobně jako v případě srovnatelných právních úprav. 

 
207 SIGMUND, A., Nulové oddlužení – cesta z dluhové pasti, 5. 3. 2018, https://www.epravo.cz/top/clanky/nulove-oddluzeni-

cesta-z-dluhove-pasti-107203.html 
208Code de commerce, Livre VI – Des difficultés des entreprises. (Article L610-1), uveřejněno na 

https://www.legifrance.gouv.fr 
209 Code de la consommation, Livre VII: TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT 
210 Pozn. la situation de surrendettement 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nulove-oddluzeni-cesta-z-dluhove-pasti-107203.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nulove-oddluzeni-cesta-z-dluhove-pasti-107203.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BECC73DBF75A11FAED8C12840B9C86ED.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006113743&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080911
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BECC73DBF75A11FAED8C12840B9C86ED.tplgfr26s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032808520&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20190922
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Předpokladem pro zahájení soudního řízení je předchozí neúspěšný pokus o dosažení 

mimosoudní dohody s věřiteli, a to i cestou předešlého řízení před komisí.  

Pro naši pozornost jistě stojí za zmínku i úprava našich východních sousedů na Slovensku 

provedená zákonem č. 7/2005, o konkurse a reštrukturalizácii.211 obsahující v článku prvém 

část čtvrtou (nadepsanou „Oddlženie“) tvořenou toliko 12 paragrafy ohledně oddlužení. 

V úvodním ustanovení § 166 citovaného předpisu je definována věcná příslušnost podání 

návrhu na oddlužení v podobě jakékoli fyzické osoby, bez ohledu na to, zda má závazky 

z podnikatelské činnosti nebo nikoli, a dále způsoby jeho řešení v podobě konkursního řešení 

nebo plnění splátkového kalendáře.212 Dále zákon definuje pohledávky uspokojované v rámci 

oddlužení, vyloučené z oddlužení, nepostižitelnost obydlí (pozn. představované částí hodnoty 

jedné věci s příslušenstvím včetně případného zastavěného a přilehlého pozemku, kterou 

dlužník označil v seznamu majetku jako svoje obydlí), procesní rozhodnutí spočívající 

v rozhodování soudu usnesením o vyhlášení konkursu nebo usnesením o určení splátkového 

kalendáře213, sankci v podobě zrušení konkursu pro nepoctivý záměr a otázku posuzování 

materiálního předpokladu oddlužení v podobě poctivosti záměru dlužníka.  

 

2.11.2. Směrnice EU 

Rovněž je nutné zmínit, že právní úprava v oblasti oddlužení v České republice se nevyvíjí 

slepě v odhledu od ostatních právních úprav. Ba naopak. V rámci kontinentálních právních 

úprav lze napříč státy zaznamenat tu větší a menší snahy adaptovat oddlužení do právního řádu, 

a přizpůsobovat jej dnešní socio-ekonomické situaci. Tendence směrem k otevřenosti sanačních 

řešení ve prospěch osob jsou zcela zjevné.  

Ve světle evropských reálií je nutné zmínit i vliv členství České republiky v Evropské unii 

s účinností od 1. května 2004.  

 
211 Zákon č. 7/2005 Z. z.Zákon o konkurse a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
212 § 166 zákona č. 7/2005 Sb. SR  

Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, je oprávnený domáhať sa oddlženia konkursom alebo splátkovým 

kalendárom podľa tejto části zákona a to bez ohľadu na to, či má zavazky z podnikateľskej činnosti.. 
213  Podle § 168c zákona č. 7/2005 SR sestavuje do 45 dní od složení tzv. predavku (pozn. zálohy) na náklady řízení návrh 

splátkového kalendáře, přičemž pro uspokojení nezabezpečených věřitelů je stanovena nejnižší míra uspokojení za 

následujících pět let ve výši 30% z nezabezpečených (tj. nezajištěných) pohledávek, platí, že návrh splátkového kalendáře musí 

být přinést min. o deset procent vyšší uspokojení nezajištěných věřitelů než by tomu bylo v případě proběhnuvšího konkursu, 

a být sestavený tak, aby byl splnitelným ve vztahu k možnostem dlužníka, a to zejména s ohledem na jeho budoucí příjmy, 

výdaje na bydlení a základní životní potřeby dlužníka a jím vyživované osoby, plnění vyživovací povinnosti a plnění 

oddlužením nedotčených pohledávek. V případě, že pro poměry dlužníka nelze sestavit návrh splátkového kalendáře, správce 

doporučí dlužníkovi podání návrhu na konkursní řešení svého úpadku. 
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Na unijní úrovni tak lze zmínit, že (již) došlo k přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1023, datované dnem 20. června 2019214, o rámcích pro preventivní 

restrukturalizace, o oddlužení a základech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů 

restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice(EU) 2017/1132 (směrnice o 

restrukturalizaci a insolvenci), jejíž podstatou je právě možnost adaptace právní úpravy 

členských zemí EU v podobě případného možného řešení úplného oddlužení podnikatelů a 

firem za dobu 3 let, a to bez ohledu na konkrétně stanovenou minimální hranici na uspokojení 

pohledávek věřitelů.215  

Je tak nepochybné, že k promítnutí uvedené směrnice do právní úpravy insolvenčního zákona, 

ve světle českých právních a politických reálií, může být dalším úkolem pracovních skupin při 

Ministerstvu spravedlnosti, neboť implementace uvedené směrnice je limitována časově na 

dobu dvou let216, a nepochybně se tak dá očekávat vedení dalších odborných debata na téma 

další revize českého insolvenčního práva.  

K matérii úpravy dle Směrnice několik poznámek. Dle zdůvodnění obsaženého ve Směrnici je 

podstatou či jejím cílem především (cit.:) „přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a 

odstranit překážky bránící uplatňování základních svobod, například volného pohybu kapitálu 

a svobody usazování, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními právními předpisy a postupy 

preventivní restrukturalizaci217, insolvence a oddlužení a zákazů činnosti“. Směrnice si klade 

za cíl přispět k odstranění rozdílů a zajistit pro životaschopné podniky a podnikatele218 ve 

finančních obtížích možnost účinné restrukturalizace, umožnění pokračování jejich činnosti, 

tak aby „poctiví podnikatelé v úpadku nebo předlužení podnikatelé dostali po úplném oddlužení 

po uplynutí přiměřené doby druhou šanci“, a dále zlepšení efektivity procesů (restrukturalizace, 

insolvence a oddlužení), zejména co do zkrácení jejich trvání.  

Dle Směrnice se oddlužení dotýká podnikatelů vykonávajících obchod, živnosti, řemeslo nebo 

povolání jakožto osoby samostatně výdělečně činné, u nichž hrozí úpadek. Odůvodněním 

potřeby úpravy dle Směrnice je zejména takový stav ekonomických obtíží na straně 

 
214 Viz Úřední věstník Evropské unie, L 172/18, CS, 26. 6. 2019 
215 http://denikreferendum.cz/clanek/29732-blizi-se-nulove-oddluzeni-ne-zni-z-rezortu-spravedlnosti-i-snemovny 

https://byznys.ihned.cz/c1-66294900-evropsti-lidri-planuji-nulove-oddluzeni-pro-podnikatele-bez-dluhu-by-mohli-byt-do-tri-

let-cesko-je-proti-a-argumentuje-zajmy-veritelu 
216 Dle článku 34 Směrnice se vyžaduje přijetí a zveřejnění s touto Směrnicí nezbytné kompatibilní právní úpravy na národní 

úrovni, a to do 17. července 2021. 
217 Dle Článku druhého odst. 1 bodu 1) Směrnice se restrukturalizací rozumí opatření s cílem restrukturalizovat podnikání 

dlužníka, mezi něž patří změna složení, podmínek nebo struktury majetku a závazků dlužníka nebo jakékoli jiné části kapitálové 

struktury dlužníka, jako je prodej majetku nebo částí podniku, jakož i jakékoli potřebné provozní změny, nebo jejich vzájemná 

kombinace. 
218 Dle Článku druhého odst. 1 bodu 9) Směrnice se podnikatelem rozumí fyzická osoba vykonávající živnost, řemeslo nebo 

povolání. 

http://denikreferendum.cz/clanek/29732-blizi-se-nulove-oddluzeni-ne-zni-z-rezortu-spravedlnosti-i-snemovny
https://byznys.ihned.cz/c1-66294900-evropsti-lidri-planuji-nulove-oddluzeni-pro-podnikatele-bez-dluhu-by-mohli-byt-do-tri-let-cesko-je-proti-a-argumentuje-zajmy-veritelu
https://byznys.ihned.cz/c1-66294900-evropsti-lidri-planuji-nulove-oddluzeni-pro-podnikatele-bez-dluhu-by-mohli-byt-do-tri-let-cesko-je-proti-a-argumentuje-zajmy-veritelu
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podnikatelů, které podstatně stěžuje a omezuje jejich další aktivity a rozhodování, a plnění 

závazků. Směrnice se dotýká i podnikatelů, kteří by měli dostat tzv. druhou šanci.  

Směrnice si klade za cíl přimět členské státy k adaptaci takových mechanismů a opatření 

s cílem snížení nepříznivých účinků předlužení nebo úpadku na podnikatele povolením tzv. 

úplného oddlužení219 po uplynutí doby nepřesahující 3 roky220 a omezením či regulací délky 

zákazů činnosti. Oddlužovací proces by měl být zajištěn v obdobě plnění splátkového 

kalendáře, zpeněžením majetku, nebo jejich vzájemnou kombinací. Směrnice zdůrazňuje 

nezbytnost posuzování motivací dlužníka, poctivosti a dobré víry, ve vazbě na konkrétní 

ekonomické výsledky, s cílem maximalizace uspokojení věřitelů, a dále ve vazbě na dodržování 

povinností a práva, a to obecně.  

 

2.11.3. Nezbytnost adaptace české úpravy dle Směrnice EU 

Aktuálně tak vyvstává několik klíčových otázek pro případnou adaptaci stávající české právní 

úpravy. Jednak otázka vypořádat se vůbec s koncepčním přístupem ohledně možných podob 

sanačních řešení úpadku v systému českého práva, když se původní rozdílnost sanačních řešení 

spočívající v rozlišování podnikatelského statusu v podstatě již zcela stírá.221 Institut 

reorganizace se navíc v praxi ukázal být velmi málo využívaný nástroj. A výhody oddlužení 

oproti reorganizaci jsou zjevné, že nepochybně lze v souvislosti s avizovanou změnou očekávat 

další rozšíření jeho aplikace, i ve prospěch podnikatelů. To však sebou nepochybně přinese 

potřebu dalšího organizačně-technického zajištění související s případným dalším nárůstem 

insolvenční oddlužovací agendy. Dalším zásadním úkolem bude nepochybně potřeba upravit 

podmínky pro dosažení cíle oddlužení srovnatelně ve prospěch všech subjektů vstupujících do 

procesu oddlužení, když směrnicí definovaný časový limit trvání oddlužení je limitován na 

dobu nepřesahující 3 roky, zatímco aktuálně oddlužovací procedura je koncipována na délce o 

trvání 5 let, obecně, s výjimkami v podobě dřívějšího splnění oddlužení vázanými na vyšší míru 

uspokojení. To vše samozřejmě také úzce souvisí s otázkou hodnoty či míry akceptovatelné 

výše minimálního plnění ve prospěch věřitelů. Dalším úskalím je otázka způsobu zajištění 

 
219 Článku druhého odst. 1 bodu 10) Směrnice se za úplné oddlužení považuje zrušení možnosti vymáhat na podnikatelích 

nesplacené pohledávky osvoboditelné od placení nebo zrušení nesplacených pohledávek osvoboditelných od placení jako 

takových v rámci postupu, který by mohl zahrnovat zpeněžení majetku nebo splátkový kalendář či obojí. 
220 Dle článku 21 Směrnice činí (předpokládaná) doba, po jejímž uplynutí mohou být podnikatelé v úpadku zcela oddluženi 

dobu ne delší než tři roky počínající v případě plnění splátkového kalendáře dnem rozhodnutí orgánu, kterým se tento kalendář 

potvrzuje nebo zahájením jeho plnění, a v případě jiného způsobu realizace oddlužení, dnem rozhodnutí orgánu o zahájení 

takového postupu nebo stanovením majetkové podstaty podnikatele. 
221 I. Nová směrnice = nová změna Insolvenčního zákona, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 a její 

možné dopady do českého insolvenčního práva, ASPI, LIT271242CZ 
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plnění podmínek ze strany podnikatelů po celou dobu řízení, když splnění splátkového 

kalendáře může být problematicky vykonatelné, neb nemusí odpovídat očekávané výkonnosti 

či výnosu z průběžné ekonomické činnosti takového úpadce. To tedy opět souvisí s adekvátní 

mírou uspokojení věřitelů a jejich ochranou.  

A nelze odhlédnout i od potřeby vhodné adaptace případných přechodných ustanovení, která 

budou nepochybně vyžadována. 

 

2.12. Zhodnocení stavu platné úpravy a oddlužení podnikatelů  

Institut oddlužení je dnes, pro všechny uvedené skutečnosti, běžně používaný právní 

instrument, a na tzv. popularitě zřejmě neujde ani dohledné budoucnosti. Základním a 

jednoznačně nejdůležitějším prvkem na atraktivnosti tohoto instrumentu je konečný důsledek 

oddlužení, tedy cíl v podobě osvobození od placení těch částí závazků, které po dobu 

probíhajícího oddlužení nebyly ve vztahu k přihlášeným věřitelům uspokojeny.  

Nelze navíc odhlédnout od toho, že cíl v podobě zbavení se (části) dluhů, může být dnes 

dokonce (s ohledem na principy rovnosti, spravedlnosti a právního státu) zcela legitimně 

vnímán jako jakési vlastní subjektivní právo osoby na oddlužení, k čemuž se ostatně vyjádřil i 

Ústavní soud ve svém usnesení z roku 2014, když (cit.:) „Fyzické osobě se umožňuje po 

úspěšném oddlužení začít nový život nezatížený nezvladatelnými dluhy a znovu se zapojit do 

hospodářského a společenského života. Dle Ústavního soudu tyto sledované zájmy bezpochyby 

představují ústavně chráněné veřejné zájmy a ve druhém případě i individuální zájmy úpadce. 

Neschopnost fyzické osoby plnit své závazky a případně její předlužení má negativní dopady na 

řadu jejích základních práv, zejména v oblasti práv sociálních, jako je například právo na 

bydlení a na přiměřenou životní úroveň (viz čl. 11 Mezinárodního paktu o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech). Umožnění oddlužení soukromé osoby může být také v 

konkrétním případě považováno za realizaci povinnosti státu pomáhat osobám v hmotné nouzi 

(čl. 31 odst. 2 Listiny).222223 

 
222 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. I.ÚS 3271/13  
223 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 395 (JUDr. Ing. Zdeněk 

Strnad Ph.D.) 

(cit.:) „…ne každý dlužník, který by svůj úpadek hodlal řešit oddlužením, by tak býval postupoval s vědomím, že v úvahu 

připadá konkurs. Konkurs je pro dlužníka z hlediska řešení jeho závazků mnohem méně výhodný než oddlužení. Nepřináší mu 

totiž zánik té části jeho závazků, které nebudou v rámci insolvenčního (konkursního) řízení uhrazeny. Při oddlužení je taková 

možnost samozřejmostí a zároveň i hlavní motivací pro většinu dlužníků (§ 414, resp. § 415).“ 
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O popularitě oddlužení coby právního instrumentu ostatně svědčí i základní data a statistické 

údaje ohledně iniciovaných insolvenčních řízeních, z nichž vyplývá, že je nejčastějším 

způsobem řešení úpadku, a to dokonce z více než 90% celkové insolvenční agendy 

projednávané před soudy České republiky představuje agenda oddlužení (viz dále blíže shrnuto 

v příloze č. 2 obsažené v závěru práce). 

Stávající stav právní úpravy oddlužení je výrazem politicky proklamované vize otevřenosti a 

přístupnosti oddlužení co nejširšímu okruhu zájemců, neb Česká republika dlouhodobě 

nedokáže jinak účinně vypořádat a eliminovat projevy dluhového zatížení společnosti.  

Cesta ke zpřístupňování oddlužení v podobě tzv. nízkoprahového oddlužení, to je cesta, jakou 

se zákonodárce posledními novelizacemi, především tedy novelizací provedenou zákonem č. 

31/2019 Sb., vydal.  

Lze si jen klást otázky. Je vždy takový přístup všestranně přínosný, i pro samotného dlužníka? 

Jaká je akceptovatelná míra či hodnota ochrany poctivého věřitele? Jaká je míra efektivní 

ochrany slabší strany? Zjednodušeně také „kolik stačí pro uspokojení věřitele“? A reflektuje 

výše přiznaného osvobození dostatečně hledisko morální odpovědnosti za dluhy předchozí 

vlastní činnosti? 

Zvládne se navíc institucionálně zajistit proces oddlužení, když se předpokládá nárůst soudní 

agendy?224  

K poslednímu zmíněnému bodu lze uvést, že již z prvotních informací prezentovaných 

veřejnosti lze seznat, že nápadu ve věci oddlužení v souvislosti s účinností Oddlužovací novely 

zákona provedené zákonem č. 31/2019 (od 1. července 2019) významně přibylo. Částečně to 

lze přičíst i tomu, že mnoho navrhovatelů odkládalo podání návrhu na dobu po 1. červenci 2019 

(po účinnosti zákona č. 230/2019 Sb.) z důvodů očekávaných příznivějších podmínek 

oddlužení. Vycházet lze tak prozatím jen z neoficiálních dat (k tomu viz blíže příloha č. 3), 

podle nichž se skutečně ukázalo, že v prvotním období po účinnosti novely k nárůstu nápadu 

minimálně v rozsahu dvojnásobku oproti původnímu stavu skutečně došlo. Vzhledem k tomu, 

že se postupem času očekává jistá stabilizace stavu, lze prvotní nápor tedy považovat za 

přechodný stav. Přesto jej nelze podceňovat. Navíc je nutné již pro příště celkově počítat se 

zvýšeným nápadem soudní oddlužovací agendy.  

 
224 DÖRFL, L., Bude se konat další pochod dlužníků na soudy? Bulletin advokacie, 5/2019, s. 15,  

a dále také např.  

GRYGAR, J., Vývoj a další směřování institutu oddlužení, ASPI, LIT263223CZ 
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A aby věc nebyla tak jednoduchá je třeba, aby soudy řešily proces oddlužení v závislosti na 

právní právě účinné v době zahájení řízení, když dle přechodných ustanovení Oddlužovací 

novely se na řízení, u kterých bylo rozhodnuto o úpadku před účinností novely, tedy před 1. 

červnem 2019, uplatní právní poměry před touto novelou, tj. se pokračuje podle dosavadní 

právní úpravy.225 Rozdílnost při posuzování jednotlivých kritérií dle uvedených úprav je zcela 

zřejmá. To nelze přehlédnout. 

Jak se mj. i v odborných diskusích uvádí, oddlužovací novela sice otevřela jakási pomyslná 

vrátka oddlužení širšímu okruhu zájemců, nicméně ne neomezeně. Na oddlužovaného klade 

nároky, a to po celou dobu oddlužovacího procesu. Hovoří se tak například o limitech či 

bariérách oddlužení. Psychologickou bariérou je hledisko ekonomického uspokojení věřitelů. 

Předpokládá se co nejvyšší míra uspokojení věřitelů, a to v rozsahu nejlépe minimálně 30 % 

souhrnu pohledávek nezajištěných věřitelů. Ostatní, tj. nižší, způsoby uspokojení, k úspěchu 

oddlužení automaticky nevedou. Zákon mimoto zavedl řadu povinností ve vztahu k dlužníkovi. 

Tento je povinen předložit vlastní čestné prohlášení dle ustanovení § 392 odst. 1 písm. d) InsZ. 

Je kladen značný důraz na vlastní poctivý přístupu dlužníka po celou dobu řízení, zvýšen dohled 

ze strany insolvenčního správce a soudu, to vše nezbytné pro hodnocení splnění podmínek a 

povinností z oddlužení vyplývajících. Novelou zákona se cílí i na zvýšení uspokojení věřitelů, 

a to především úpravou způsobu realizace oddlužení v podobě plnění splátkového kalendáře se 

zpeněžením případné majetkové podstaty.  

Co se týče tématu otevřenosti a přístupnosti oddlužení jakožto sanačního způsobu řešení úpadu 

ve prospěch právnických osob obecně lze zkonstatovat, že odborná veřejnost na toto téma 

vyjadřuje již několik let úvahy o možnosti sanačního řešení úpadku i ve prospěch podnikatelů. 

Výhodnost takového řešení je nabíledni, když lze podpořit další potenciální podnikatelskou 

aktivitu a sanačními způsoby přispět k ekonomickému ozdravení a ekonomické stabilizaci 

podnikatelských úpadců. Bylo by lze tak na místě uvažovat dle konkrétních okolností případu 

o vhodně adaptovaném plánu plnění pohledávek ve prospěch věřitelů, a odpuštěním části 

takových dluhů. Uvedený postup by bylo lze kvitovat především s ohledem, že stávající obdoba 

konkursu cestou likvidace logicky s dalšími aktivitami podnikatelů nepočítá. Navíc konkursem 

je obvykle dosahováno značně nízké míry výtěžnosti (uspokojení) ve prospěch věřitelů a dalším 

limitem je trvající povinnost k uspokojení konkursem neuspokojených částí pohledávek 

 
225 SPRINZ, P., JIRMÁSEK, T., ŘEHÁČEK, O., VRBA, M., ZOUBEK, H., a kol., Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2019, 1003 s., ISBN 978-80-7400-753-8. 
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věřitelů.226 A rovněž platí, že stávající podoba reorganizace svůj potenciál dosud nenaplnila, 

resp. je využívána v podstatě jen velmi sporadicky.  

Zde se tedy otevírá diskuze, zda a v jaké podobě, i s přihlédnutím k povinnosti implementace 

Směrnice (viz blíže v bodě 2.11.2. výše), zpřístupnit a otevřít prostor oddlužení podnikatelů. 

Nutné v této souvislosti bude třeba vzít v potaz především kritérium adekvátní míry ochrany 

věřitelů co do efektivních možností dosáhnout (nějakého) relevantního uspokojení svých 

pohledávek ze strany dlužníka, podnikatele. A to ať už cestou prodeje potencionálně 

zpeněžitelného majetku, ale především cestou plnění povinností a dodržování splátkového 

kalendáře, po celou dobu trvání řízení o oddlužení.  

  

 
226 KOZÁK, J.; BROŽ, J.; DADAM, A.; STANISLAV, A.; STRNAD, Z., ZRŮST, L.; ŽIZLAVSKÝ, M. Insolvenční zákon. 

Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018, 1840 s., ISBN 978-80-7552-933-6, k § 395 InsZ (JUDr. Ing. 

Zdeněk Strnad Ph.D.) 
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Závěr 

Závěrem této práce lze shrnout, že cílem a motivem při psaní této práce se mi stala snaha o 

uchopení tématu oddlužení, a to v jeho stávající podobě, s přihlédnutím k jeho vývoji, 

vymezení a zařazení, s přihlédnutím k dosavadní judikatuře, odborným článkům a publikacím, 

ale také s přihlédnutím k vlastní praktické zkušenosti. V rámci práce byl rovněž alespoň 

částečně učiněn pokus o to zmínit některé zajímavé a související aspekty související, třeba i 

praktického či technického rázu.  

Téma oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku, lze považovat za aktuálně velmi 

živé téma. To ostatně vyplývá i ze skutečnosti, že oddlužení je instrumentem českého 

procesního práva, jehož opodstatněnost je tedy daná už jen tím, že nemalá část populace, (pozn. 

v odhadu okolo 10 % populace) se ocitá ve větších či menších ekonomických obtížích. A o 

trvajícím potenciálu oddlužení tak nemusí být ani do budoucna větší diskuse.   

Jakékoli pochybnosti ohledně úlohy oddlužení, byly za dobu jeho více než desetileté praxe 

překonány a rozptýleny. Oddlužení má a bude mít svoje místo nadále, a ukazuje se být 

prospěšným instrumentem, ať už ve prospěch samotných oddlužovaných, tak v konečném 

důsledku i ve prospěch společnosti jako takové. V konečném důsledku nelze neodhlédnout ani 

od skutečnosti, že ve vztahu k ostatním způsobům řešení úpadkové situace (konkursu a 

reorganizaci), tvoří soudní agenda oddlužení převažující část insolvenční agendy, a to z více 

než 90 %. Sanační řešení oddlužení, které v sobě pojmově zahrnuje možnost za stanovených 

podmínek dosáhnout zbavení se části dluhu, se ukazuje být výhodným nástrojem jak pro 

samotné dlužníky, tak ale v konečném důsledku i pro jeho věřitele. Výhoda na straně dlužníka 

je spojena především se stabilizací po ekonomické stránce, ale také se sociální reintegrací do 

života, vybřednutím z dluhové pasti, a celkovou destigmatizací a zaktivněním vlastního 

potenciálu. Výhodou na straně věřitele je dosažení alespoň nějakého uspokojení jeho 

pohledávky oproti stavu, kdy dluhy obtížený dlužník v podstatě ztrácí základní sebereflexi a 

motivaci aktivně řešit svoje závazky, zvlášť pokud je jich větší množství, a setrvává v jisté 

uměle vytvořené pasivitě a vakuu, že „nelze vzít tam, kde nic není“. 

Uvedené výhody jsou natolik zásadní, že se nabízí úvaha, zda a v jaké podobě nemohou být 

v adekvátní obdobě inspiračním zdrojem pro budoucí právní úpravu oddlužení i ve prospěch 

podnikatelů obecně. A to i s přihlédnutím k nutnosti adaptace vnitrostátního práva konformně 

s unijní úpravou (tj. cestou implementace) v oblasti práva insolvenčního dle Směrnice (EU) 

2019/1023. Skutečností totiž je, že likvidační řešení úpadkové situace ve stávající podobě 

realizované v souladu s úpravou likvidačního postupu v podobě konkursního řízení žádné 
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takové výhody ve prospěch podnikatelů nepřináší. Ba naopak, lze mnohdy výstupy z 

proběhnuvších konkursů považovat málo úsměvné, když po mnohaletých řízeních nezbývá za 

dlužníky víc než pachuť a hořkost z nízké výtěžnosti konkursu ve prospěch věřitelů. To tedy o 

utěšenosti stavu moc nevypovídá. 

V práci je rovněž věnován rovněž prostor rozboru právní úpravy a provedených změn 

v průběhu několika málo let. De facto lze shrnout, že v práci byla připuštěna celková živost, 

variabilita a proměnnost v oblasti práva oddlužení, a to v reflexi na aktuální dynamiku 

celospolečenského vývoje. Všestranná kritika, i ze strany tradičně konzervativnější odborné 

veřejnosti, na této věci ničeho nezmění. Zákonodárce zvolil řešení, ke kterému můžeme chtě 

nechtě mít výhrady, ale úprava je na světě a nelze ji tedy ignorovat.  

Obecně platí, že setrvávat na fungujícím a zavedeném a nesnažit se o zlepšení, to není cesta, 

jak připustit do právního života proměnlivost a variabilitu spojenou s dnešní socio-

ekonomickou realitou a jejím tempem. Ba naopak, obecně lze jen kvitovat snahy o zlepšení, 

vývoj a modifikaci. A to i návazně na trendy evropských úprav. Vždyť principem naší kulturní 

oblasti je právě společnost jako funkční a fungující celek, neopomíjející aktuální potřeby i těch 

nejpotřebnějších. I na tyto cíle a úkoly nutno pamatovat při sestavování vizí práva pro 

jednadvacáté století.  

S ohledem na principy právní jistoty by také bylo lze doporučit, aby případné další směřování 

právní úpravy pro futuro reflektovalo principy trvalejšího charakteru, nota bene imunní vůči 

mnohdy pro líbivému politickému populismu. Problematika úpadkové situace je totiž svou 

podstatou pochopitelným zdrojem neustálého pnutí a konfrontace zájmů na jedné straně 

dlužníka a na druhé straně věřitelů. Nutné je tak neustálé vyvažování úrovně poskytované míry 

ochrany práv, vlastnictví a osobní svobody na straně dlužníka ale i věřitele. Neb zvýšená 

příklonnost k ochraně jedné strany v sobě nese břímě dlouhodobě neudržitelné 

disproporcionality vůči potřebám druhé strany. A přiměřené vyvažování principů je úkolem 

efektivně fungujícího státu.  

Zároveň by bylo také na místě prozkoumat rovněž i možnosti prevence a mimosoudní nápomoci 

osobám obtíženým dluhy a exekucemi, když se zdá, že absentuje celkově koordinovaný a 

koncepční přístup.  

V daném kontextu si nelze závěrem odpustit ještě jednu poznámku ke změnám v oblasti práva 

oddlužení, ke kterým došlo v uplynulém období. Zde je třeba apelovat na potřebu stávající 

právní úpravu v oblasti oddlužení nechat, minimálně po dobu několika následujících sezon, 
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„strávit“ změny provedené v posledních letech, a pokusit se cestou minimálních zásahů řešit 

nezbytné techniku vyžadující věci, za účelem stabilizace procesu oddlužení. Svoji 

neopominutelnou úlohu na tomto procesu nepochybně ponesou i soudy a jednotliví soudci a 

jiný soudní personál. Ostatně tak jak tomu je po dobu již více než deseti let. Vždyť právě 

praktici, jejichž odborná výchova spadá povětšinou již do období 21. století, jsou ve své 

podstatě morálními nositeli a garanty principiálních hodnot demokracie a ochrany lidských 

práv.  
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https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/k-oddluzeni-jako-reseni-pro-nadmerne-zadluzene-obce
https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/k-oddluzeni-jako-reseni-pro-nadmerne-zadluzene-obce
https://www.epravo.cz/top/clanky/zadluzenost-mistnich-samosprav-97670.html
https://www.mojedatovaschranka.cz/
https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/
https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi
https://www.obcanskeporadny.cz/
https://www.justice.cz/?clanek=do-praxe-jdou-nove-formulare-navrhu-na-povoleni-oddluze-1
https://www.justice.cz/?clanek=do-praxe-jdou-nove-formulare-navrhu-na-povoleni-oddluze-1
https://www.ceska-justice.cz/2018/06/mistopredseda-soudu-zadrazil-oddluzovaci-novela-muze-zpomalit-vyrizovani-insolvencnich-veci/
https://www.ceska-justice.cz/2018/06/mistopredseda-soudu-zadrazil-oddluzovaci-novela-muze-zpomalit-vyrizovani-insolvencnich-veci/
https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vse-o-insolvenci-zbavit-se-dluhu-bude-snazsi-oddluzeni-se-otevre-vice-lidem.A190524_210509_ln_byznys_pravo_ssu
https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/vse-o-insolvenci-zbavit-se-dluhu-bude-snazsi-oddluzeni-se-otevre-vice-lidem.A190524_210509_ln_byznys_pravo_ssu
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=20507
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18228
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Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. února 2020, uveřejněná 

na https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_02_2020+TZ+-

+zvýšení+životního+a+existenčního+minima.pdf/6267a261-c596-a5da-dd5e-

a71b85da3cb9 

 

1. Seznam použitých právních předpisů 

Zákon č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ze dne 30. března 2006, včetně důvodové zprávy 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4. 

prosince 1963 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. února 

2012 

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, ze 

dne 12. září 2013 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 

července 1991 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 

listopadu 1991 

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů (poslední 

pod č. 31/2019 Sb.), ze dne 23. května 2006 

Zákon č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., 

o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. září 2013, včetně 

důvodové zprávy 

Zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 

19. ledna 2017, včetně důvodové zprávy 

Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 22. ledna 

2019, včetně důvodové zprávy 

Zákon č. 230/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v účinnosti od 1. října 

2019, včetně důvodové zprávy 

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění 

pozdějších předpisů, ze dne 12. září 2013 

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 

sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_02_2020+TZ+-+zvýšení+životního+a+existenčního+minima.pdf/6267a261-c596-a5da-dd5e-a71b85da3cb9
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_02_2020+TZ+-+zvýšení+životního+a+existenčního+minima.pdf/6267a261-c596-a5da-dd5e-a71b85da3cb9
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_02_2020+TZ+-+zvýšení+životního+a+existenčního+minima.pdf/6267a261-c596-a5da-dd5e-a71b85da3cb9
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mzrgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi
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kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách, 

ve znění pozdějších předpisů (poslední pod č. 91/2019 Sb.), ze dne 12. prosince 2006 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční 

řízení a kterou se provádějí některá ustanovení InsZ, ve znění pozdějších předpisů a novel 

(poslední pod č. 191/2017 Sb.) ze dne 22 listopadu 2007 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, 

o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a 

o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů a novel (poslední pod č. 

133/2019 Sb.) ze dne 22. listopadu 2007 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 70/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 311/2007 

Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení InsZ, 

ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. března 2011 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 488/2012, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 

Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 

a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ze dne 20. 

prosince 2012 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 322/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, 

ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. října 2013 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 397/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (poslední pod č. 70/2011 

Sb.,), ze dne 28. listopadu 2013 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 398/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve 

znění pozdějších předpisů (poslední pod č. 488/2012 Sb.), ze dne 28. listopadu 2013 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 InsZ (o 

platební neschopnosti podnikatele), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. června 2017 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů 

elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o 

jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. června 2017 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 384/2017 Sb., kterou se mění vyhláška MS č. 

37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, 

ze dne 14. listopadu 2017  

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a 

standardech výkonu funkce insolvenčního správce, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 

26. dubna 2019 

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 131/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním 

řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a 

kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, ze dne 27. května 2019 
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Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 133/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve 

znění pozdějších předpisů, ze dne 28. května 2019 

Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není 

povinen vydat ke zpeněžení, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. července 2019 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015, o 

insolvenčním řízení 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023, datovaná dnem 20. června 

2019 

Zákon č. 258/2017 Sb., ze dne 20. července 2017, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 

činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 

2. Seznam použité judikatury 

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 4. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 72/06 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. II. ÚS 2444/10  

Usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. IV. ÚS 1196/11 

Usnesení ze dne 26. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 1232/11 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 8.8.2013, sp. zn. II. ÚS 1072/13 

Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 6. 2. 2014, sp. zn. I.ÚS 3271/13 

 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. 29 NSČR 4/2008  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 29 NSČR 7/2008 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 29 NSČR 3/2009, publikované 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 7/2009 pod zn. R 79/2009 civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 29 NSČR 1/2008 (-A-15)  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2009, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/2012 pod zn. R 14/2012 civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011, sp. zn. 29 NSČR 36/2009 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2012, sp.zn. 29 NSČR 3/2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 32/2011, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8/2012 pod zn. R 112/2012 

civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.10. 2012, sp. zn. 29 NSČR 70/2012 (-B-34) 



Stránka 119 z 129 
 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 29 NSČR 12/2013, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod zn. R 77/2013 civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8/2013 pod zn. R 86/2013 civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. 29 NSČR 91/2013, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2014 pod zn. R 47/2014 civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2014, sp. zn. 29 NSČR 88/2013 (-B-29) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 29 NSČR 47/2013 (-B-49), 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 2/2016 pod zn. R 24/2016 civ. 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 33/2016 (-B-38) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 29 NSČR 62/2016 (-B-75) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. 29 NSČR 153/2016 (-B-81) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 NSČR 22/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. 29 NSČR 21/2017 (-B-57) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 29 NSČR 97/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 29 NSČR 107/2015 (-P1-18) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3108/2015 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2018, sp. zn. 29 NSČR 2/2018 (-B-39) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 1. 2018, sp. zn. 29 NSČR 2/2018 (-B-39) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2018, sp. zn. 29 NSČR 40/2016 (-B-130) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2055/2016 (-103) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 29 ICDdo 10/2016 (-68) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. 29 NSČR 53/2016 (-B-53) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 4. 2018, sp. zn. 29 Cdo 1890/2016 (-195) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze den 25. 4. 2018, sp. zn. 29 NSČR 2018/2019 (-B-48) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018, sp. zn. 29 NSČR 227/2016 (-B-38) 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2018, č.j. 29 ICdo 61/2016-54 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 NSČR 136/2018 (-B-65) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 29 NSČR 201/2016 (-B-85) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 29 NSČR 222/2016(-B-94) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2018, sp. zn. 29 ICdo 121/2016 (-192) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2019, sp. zn- 29 NS ČR 179/2019-B-70 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NS ČR 36/2017 (-B-30) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 41/2017 (-B-92) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2019, sp. zn. 29 NSČR 12/2013 (-B-54) 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. 1 VSPH 103/2008, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3/2009 pod zn. R 37/2009 civ. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. 2 VSPH 243/2008 (-A-12) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 10. 2009, sp. zn. 1 VSPH 524/2009 (-A-20) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 11. 2009, sp. zn. 2 VSPH 433, 434/2009 (-B-

22) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 1. 2010, sp. zn .1 VSPH 799/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 1 VSPH 544/2009 (-P6) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 9. 2010, sp. zn. 3 VSPH 296/2010 (-B-15) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 3 VSPH 607/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 10. 2010, sp. zn. 1 VSPH 876/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 10. 2010, sp. zn. 3 VSPH 833/2010 (-A-24) 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2009, 

publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/2012 pod zn. R 14/2012 civ. 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 9. 2011, sp. zn. 1 VSPH 537/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 9. 2011, sp. zn. 813/2011 (-B-37)  

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 2011, sp. zn. 3 VSPH 101/2011 (-B-

151) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. 2 VSPH 696/2010 (-B-42) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 12. 2011, sp.zn. 3 VSPH 1204/2011 (-A-24) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 1 VSPH 175/2012 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. 3 VSPH 154/2013 (-B-33) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 2. 2014, sp. zn. 1 VSPH 1582/2013 (-A-20) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 5. 2014, sp. zn. 2 VSPH 961/2014 (-A-14) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 9. 2014, sp. zn. 1 VSPH 1900/2014 (-B-23) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11. 2014, sp. zn. 1 VSPH 1544/2014 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 1 VSPH 2161/2014 (-B-74) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 11. 2015, sp. zn. 4 VSPH 2007/2015 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 6. 2016, sp. zn. 4 VSPH 928/2016 (-B-47) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2016, sp. zn. 2 VSPH 2001/2015 (-A-15) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 6. 2016, sp. zn. 4 VSPH 36/2016 (-B-56) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 11. 2016, sp. zn. 3 VSPH 1950/2016 (-B-14) 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 2. 2017, sp. zn. 2 VSPH 6/2017 (-B-75) 

 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 2 VSOL 119/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. 2 VSOL 103/2009 (-A-

13) 
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 4. 2009, sp. zn. 2 VSOL 66/2009 (-B-

25) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 5. 2010, sp.zn. 2 VSOL 135/2010 (-A-

19) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 10. 2010, sp. zn. 2 VSOL 366/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 6. 2013, sp. zn. 3 VSOL 450/2013 (-B-

26) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. 2 VSOL 298/2014 (-A-

12) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 9. 2014, sp. zn. 2 VSOL 615/2014 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 9. 2015, sp. zn. 1 VSOL 918/2015 (-A-

18), publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 4/2016 pod zn. R 49/2016 

civ. 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 1 VSOL 323/2015 (-B-

116) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 2 VSOL 54/2016 (-B-

19) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 2 VSOL 893/2016 (-

B-53) 

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. KSOS 25 INS 

14610/2011 (-B-92) 
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Příloha č. 1 – Výčet dalších právních předpisů v oblasti insolvenčního práva  

Insolveční právo je vedle základního pramene práva, kterým je zákon č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, obsaženo v celé řadě dalších zákonných a podzákonných právních předpisů.  

Níže uvedený výčet zahrnuje výčet nejdůležitějších aktuálně použitelných norem v oblasti 

insolvenčního práva, a to úpravu provedenou v:  

1. v zákoně č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů 

(poslední pod č. 31/2019 Sb.), ze dne 23. května 2006, 

2. v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 

sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad 

kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách, 

ve znění pozdějších předpisů (poslední pod č. 91/2019 Sb.), ze dne 12. prosince 2006,  

3. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční 

řízení a kterou se provádějí některá ustanovení InsZ, ve znění pozdějších předpisů a novel 

(poslední pod č. 191/2017 Sb.) ze dne 22 listopadu 2007,  

4. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, 

o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a 

o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů a novel (poslední pod č. 

133/2019 Sb.) ze dne 22. listopadu 2007,  

5. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 70/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení InsZ, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 9. března 2011,  

6. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 488/2012, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 

Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů 

a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ze dne 20. 

prosince 2012,  

7. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 322/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, 

ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. října 2013,  

8. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 397/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 
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ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů (poslední pod č. 70/2011 

Sb.,), ze dne 28. listopadu 2013,  

9. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 398/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve 

znění pozdějších předpisů (poslední pod č. 488/2012 Sb., ze dne 28. listopadu 2013,  

10. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 InsZ (o 

platební neschopnosti podnikatele), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. června 2017,  

11. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a 

formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 

Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení 

insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisům ze dne 27. června 2017,  

12. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 384/2017 Sb., kterou se mění vyhláška MS č. 

37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, 

ze dne 14. listopadu 2017,  

13. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a 

standardech výkonu funkce insolvenčního správce, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 

26. dubna 2019,  

14. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 131/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním 

řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a 

kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů, ze dne 27. května 2019,  

15. ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 133/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o 

odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve 

znění pozdějších předpisů, ze dne 28. května 2019, a konečně i v 

16. nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není 

povinen vydat ke zpeněžení, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. července 2019. 
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Příloha č. 2 - Základní statistická data v oblasti insolvenční agendy  

Z dostupných zdrojů týkajících se uveřejňovaných statistických ukazatelů uveřejňovaných 

Ministerstvem spravedlnosti ČR vyplývají ohledně insolvenční agendy dle zprávy označené 

„České soudnictví 2018: Výroční statistická zpráva“227, tj. ve stavu ke konci kalendářního roku 

2018,228 především níže uvedené závěry. Budiž poznamenáno, že zpráva pracuje s termíny jako 

spotřebitelská a podnikatelská insolvence, když zde uváděno je toto členění spíše je odrazem 

původní koncepce insolvenčního práva, podle které zjednodušeně spotřebitelské insolvence se 

řešily a dodnes řeší tzv. oddlužením, a naopak ty podnikatelské konkursem.229  

V odkazu na hodnocení obsažené 

ve zprávě je připojen zpracovaný 

graf délky insolvenčních řízení 

obecně, z něhož lze, jak se ze 

zprávy ostatně taktéž podává, 

vyvozovat na jistý průběžný nárůst 

délky insolvenčních řízení mezi 

lety 2012 až 2015, s tím, že 

v dalších letech lze zaznamenat 

v podstatě stabilizaci ohledně 

posuzované celkové délky řízení 

v oblasti insolvenční agendy. 

K tomuto je podáváno, že uvedené 

je odrazem průběžného vyřizování insolvenční agendy.  

Doprovodnou je rovněž tabulka zachycující stav nápadu a vyřizování věcí ohledně insolvenční 

agendy, kdy lze zejména v posledních letech zaznamenat setrvalý stav nárůstu vyřizované 

 
227 Zpráva Ministerstva spravedlnosti ČR ozn. „České soudnictví 2018: Výroční statistická zpráva“, s. 113 a násl. 
228Insolvenční agenda prvního stupně (označovaná INS) v sobě sice v obecné rovině, dle zprávy, zahrnuje i projednávání 

incidenčních sporů (označovaných ICm). S ohledem na statistické potřeby ovšem tato agenda do výstupů zprávy ohledně 

insolvencí nebyla zahrnována. 

Ze zprávy také vyplývá upozornění na problematičnost hodnocení délky insolvenčního řízení, které probíhá v několika fázích, 

když například oddlužení celé trvá 5 let, přičemž vliv na délku insolvenčních řízení ze strany soudu lze vztáhnout toliko k fázi 

řízení týkající se první fáze řízení (od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o insolvenčním návrhu), zatímco druhou 

fázi řízení při řešení úpadku ovlivňují insolvenční soudy v podstatě již nepřímo, pročež výstupy týkající se této fáze do zprávy 

nejsou zahrnuty. Statistické výstupy lze tedy hodnotit právě a pouze ve vazbě na uvedené limity. 
229 Ze zprávy nicméně vyplývá, že takové dělení částečně ztrácí na významu, když mj. v důsledku změn vyplývajících z 

posledních novelizací InsZ bylo podnikajícím fyzickým osobám umožněno řešit úpadek oddlužením, a s tímto vědomím je 

třeba tedy nahlížet a pracovat s předloženými výstupy. Tedy tak, že uváděná data zahrnují jistou nepřesnost ve vztahu ke 

zjednodušené statistické metodice vycházejících z úpadkové situace podnikatelů a spotřebitelů. 
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insolvenční agendy, stabilizaci co do stavu nevyřízené agendy, a rovněž i jistý pokles 

v celkovém nápadu insolvenční agendy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovšem pro práci se ukazuje nejzajímavější (a kruciální) poslední předkládaná tabulka, 

s výhradou že se jedná o dostupná data ke konci kalendářního roku 2017, která sumarizuje data 

ohledně proporčního zastoupení 

jednotlivých způsobů realizace 

úpadku. Z uvedeného se podává, že 

v řádech jednotek procent představuje 

insolvenční agendu dle konkrétního 

prvoinstančního soudu agenda 

konkursu (vyjma Městského soudu 

v Praze s téměř dvojnásobným 

zatížením konkursní agendou oproti jiným soudům, což může být odůvodněno například i právě 

zvýšeným výskytem podnikatelské aktivity a poměrem residentství podnikatelů v oblasti 

hlavního města Prahy), v hodnotách blížících se v podstatě nule procent je zastoupena agenda 

reorganizace, a převažující část insolvenční agendy je představována agenda oddlužovací, a to 

z více než 90 % (pozn. s výhradou k ohledně Městského soudu v Praze z logiky věci).  

Oddlužovací agenda tedy představuje neoddiskutovatelně základ, respektive převažující část 

práce insolvenčních soudů. 
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Jak se dále podává z důvodové zprávy k zákonu č. 31/2019 Sb.230, tvoří převažující část 

oddlužovací agendy nápad v podobě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení.  

Tabulka č. 1: Počet insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení 

Rok 

 Insolvenční návrhy spojené 

s návrhem na povolení 

oddlužení  

Návrhy na povolení oddlužení podané po 

zahájení insolvenčního řízení 

 

Insolvenčních 

návrhů 

celkem  

2013                   30 209     167           37 606     

2014                   30 446     206           35 076     

2015                   28 468     157           32 334     

 

  

 
230 Důvodová zpráva k zákonu č. 31/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon),ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti 

(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým 

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních 

řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ze dne 22. ledna 2019, str. 40 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mjygi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mjsga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgazf6nq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mzrgi
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mrzgy
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6mrzgi


Stránka 127 z 129 
 

Příloha č. 3 - Základní data ohledně oddlužení po novelách 2019 

S ohledem na dostupnost dat v oblasti oddlužovací agendy ke dni vypracování práce, kdy není 

prozatímně zveřejněna oficiální statistická data prostřednictvím očekávané Výroční zprávy 

Ministerstva spravedlnosti ČR za rok 2019, lze toliko předložit k seznámení jen dílčí výstup 

ohledně nápadu uveřejněný prostřednictvím internetu ilustrující skutečnost o zvýšení nápadu 

oddlužovacích návrhů o minimálně dvojnásobek po účinnosti novely InsZ provedené zákonem 

č. 230/2019 Sb., v prvních měsících po účinnosti novely (pozn. po 1. červenci 2019) oproti 

předešlému období.231  

Uvedené taktéž potvrzují svými slovy v médiích i někteří představitelé soudů. 

 

 

 

 

  

 
231 https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/oddluzeni-nova-pravidla-insolvence-osobni-bankrot-poradna-pri-financni-

tisni-dluznici-veritele.A191209_160807_viteze_sov  
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Název diplomové práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v českém 

jazyce 

 

Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku 

Abstrakt  

Oddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku upraveným v zákoně č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). V dnešní obdobě se jedná, nikoli 

překvapivě, o nejužívanější instrument v oblasti insolvenčního práva a řízení, jehož podstatou 

je za stanovených zákonných podmínek dosažení cíle v podobě uspokojení minimálně části 

pohledávek vůči věřitelům, a dosažení osvobození od povinnosti platit pohledávky věřitelů ve 

zbývajícím rozsahu. Tedy o zbavení se dluhů.  

Oddlužovanému, typicky fyzické osobě, se dostává zákonné ochrany ve vztahu k věřitelům, po 

dobu probíhajícího řízení, a v konečném důsledku i očekávaného beneficia v podobě zbavení 

se dluhů. 

Motivem této práce se stala snaha o charakteristiku oddlužení ve vazbě na právní úpravu, jeho 

vývoj včetně vývoje v podobě posledních novelizací, dále s přihlédnutím na socio-ekonomické 

reálie, a to včetně přihlédnutí k judikatuře insolvenčních soudů a Ústavního soudu České 

republiky, odborným publikacím a článkům, ale také k vlastním praktickým zkušenostem. 

Text práce se dělí na dvě základní části, které jsou uvozeny stručným úvodem do tématu. 

V následující první části práce je obsažen především výklad základního pojmosloví včetně 

vymezení způsobů řešení úpadku dlužníka, dále popsán historický exkurz související 

s tématikou.  

Druhá, stěžejní část práce je věnována podrobnému rozpracování samotného procesu 

oddlužení, a to od podání návrhu na povolení oddlužení až do skončení insolvenčního řízení, a 

to včetně úpravy osvobození od placení pohledávek, to vše s přihlédnutím ke dvěma způsobům 

řešení oddlužení, a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty nebo 

zpeněžením majetkové podstaty. 

Závěrem práce je stručné shrnutí tématu. 

3 klíčová slova v českém jazyce: oddlužení, sanace, proces 



Stránka 129 z 129 
 

Název diplomové práce v anglickém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v 

anglickém jazyce 

Discharge of debts – one financial rehabilitation solution for resolving insolvency 

Abstract  

Discharge of debts is one of the financial rehabilitation methods for resolving insolvency 

regulated through Act No 182/2006, on insolvency and the methods of its resolution (the 

Insolvency Act). It is today, not surprisingly, the most widely used instrument in the field of 

insolvency law and proceedings, and its essence is to achieve, under statutory conditions, the 

objective of satisfying at least part of the claims of creditors, and to obtain exemption from the 

obligation to pay the remaining receivables of those creditors. Meaning debt relief.  

Through the discharge of debts, typically for a natural person, legal protection from creditors is 

obtained for the duration of the proceedings and, ultimately, also the anticipated benefit in the 

form of debt relief. 

The motive for this paper is an effort to characterise discharge of debts in relation to legislation, 

its development, including through the most recent amendments, and also considering socio-

economic reality, including consideration of the case law of insolvency courts and the 

Constitutional Court of the Czech Republic, professional publications and articles, yet also my 

own practical experience. 

This paper is split into two basic parts with concise introductions. The first part primarily 

provides an explanation of the basic terminology, including a definition of the methods for 

addressing the insolvency of a debtor, followed by a historical excursion connected with the 

topic.  

The second – key – part of the paper focuses on a thorough elaboration of the actual discharge 

of debts process, from the submission of a petition for the discharge of debts through to the 

completion of the insolvency proceedings, including the regulation for the exemption from the 

payment of receivables, all considering two methods of addressing the discharge of debts: a 

repayment schedule with the realization of property or the realization of property. 

The paper concludes with a concise summary of the topic. 
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