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Úvod 

 

 Tato práce se věnuje oddlužení, tj. zvláštnímu způsobu řešení úpadku dlužníka v rámci 

insolvenčního řízení. Institut oddlužení se do českého právního systému začlenil díky 

insolvenčnímu zákonu z roku 2006, jedná se tím pádem stále ještě o mladý typ soukromoprávního 

řízení, jež se v podstatných znacích liší od klasického řízení občanskoprávního. Oddlužení se za 

svou zatím relativně krátkou existenci však stalo vcelku populárním, a to nejen u dlužníků, 

k jejichž úlevě a pomoci je úprava vytvořena, ale i v odborných právnických kruzích, a díky tomu 

jsou insolvence živým a rychle se rozvíjejícím oborem. Zejména v dnešní době (rozumějte v době 

pandemie nemoci Covid-19) je vypořádání se zadlužeností fyzických i právnických osob více než 

aktuálním tématem, jemuž stojí za to věnovat pozornost.  

 První kapitola této práce je zaměřena na uvedení do samotného pojmu insolvenčního řízení, 

jeho zařazení do českého právního systému, stejně jako přiblížení historie řešení úpadku. Aby 

čtenář mohl pochopit komplexní úpravu, je taktéž třeba se věnovat obecným otázkám a vysvětlit 

základní pojmy a instituty řízení.  

 V druhé kapitole je pozornost upřena na první část insolvenčního řízení, tedy obecné 

úpravě, jež se užije pro všechna řešení úpadku dle insolvenčního zákona. Tím rozumíme 

především zahájení insolvenčního řízení na návrh dlužníka či jeho věřitele a jeho účinky, dále 

rozhodování o insolvenčním návrhu. V neposlední řadě se obecná ustanovení týkají přihlašování 

pohledávek věřitelů do řízení a jejich následný přezkum, včetně popírání pravosti, výše či jejich 

pořadí.  

 Třetí část se soustředí na zvláštní ustanovení o oddlužení, od jeho schválení, přes případné 

zrušení, až po splnění oddlužení a osvobození dlužníka od zbytku pohledávek. Práce se také snaží 

objasnit oba typy oddlužení (tj. zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového 

kalendáře za současného zpeněžení majetkové podstaty), které právní úprava rozlišuje, včetně 

jejich podobností i rozdílů.  

 Poslední kapitola je věnována dvěma novelám insolvenčního zákona, jež se nás 

momentálně dotýkají. První z nich je již v účinnosti díky zákonu č. 191/2020 Sb., ta druhá nás 

teprve čeká, neboť se momentálně nachází v Poslanecké sněmovně jako vládní návrh zákona č. 

1073/0.  

Cílem následujících stránek je tedy stručné a srozumitelné seznámení s celým procesem 

insolvenčního řízení se zaměřením na klasické oddlužení fyzických osob. Ačkoli autor zohledňuje 

některá speciální ustanovení týkající se oddlužení manželů a fyzických osob – podnikatelů, 
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záměrem práce není výklad jejich odlišností. Ve snaze předejít jakýmkoli nedorozuměním, je 

nasnadě avizovat, že práce vychází z české úpravy (tudíž se nesnaží o komparaci s evropským či 

mezinárodním právem), a to s odkazem na platné znění zákona č. 182/2006 Sb., s účinností k 1. 

červnu 2021, i na současnou judikaturu a odbornou literaturu.   
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1. Insolvenční řízení 

 

1.1. Exkurze do historie 

 

Dlužnictví – stav, ve kterém má věřitel pohledávku vůči určitému dlužníkovi, je institut 

starý jako lidstvo samo. V určitých případech se pak stává, že dlužník má vícero věřitelů a není 

schopen své závazky plnit – je v úpadku. V této zdánlivě bezvýchodné situaci se uplatní zvláštní 

proces, v němž se řeší dlužníkův úpadek a jeho uspokojivé řešení nazvané úpadkové neboli 

insolvenční řízení.  

Snahy vypořádat se s dlužníkovým úpadkem se objevují již ve starověkých civilizacích, 

jako příklad lze uvést Tóru (v Izraeli se již ve 13. stol. př. n. l. držel takzvaný svobodný rok, během 

něhož měli izraelité možnost se zbavit svých dluhů1) nebo Chammurapiho zákoník (Babyloňané 

znali institut dlužního otroctví, pokud ovšem někdo prodal svou manželku či dítě, čtvrtým rokem 

byli propuštěni a stávali se opět svobodnými občany2). Staří Římané pak položili pevné základy 

insolvenčnímu řízení jako takovému a již za Justiniána se výtěžek z rozprodaného majetku 

dlužníka rozděloval poměrně dle pohledávek věřitelů, tedy podle zásady poměrného uspokojení. 

Středověká úprava byla značně rozličná a odvíjela se jak od místa, tak od stavu. Za zmínku stojí 

vznik slova bankrot z italského „banca rotta“ tedy rozbitý stůl. Během renesance italští bankéři 

nabízeli na ulici své služby na lavicích, které jim byly v případě platební neschopnosti úředně 

rozbity, odtud mezinárodní termín bankrot.  

Nové společenské poměry vyvolané průmyslovou revolucí daly rozvinout i modernímu 

insolvenčnímu právu. Tento vývoj vyvrcholil v americkém Bankruptcy Act z roku 1976, jenž 

přijal mimo konkursu i jiné sanační způsoby řešení úpadku dlužníka, rozumějme taková řešení 

úpadku, jež nemají za následek likvidaci dlužníka. Hlavní myšlenky a principy pak převzaly 

ostatní státy, a i naše stávající právní úprava staví na základech daných tímto právním předpisem.  

Na českém území lze o insolvenčním právu mluvit od Obnoveného zřízení zemského 

z roku 1627, které se ovšem uplatnilo pouze v zemském právu. Překonat dualismus práv zemských 

a městských se podařilo až konkursnímu řádu Josefa II. vydanému roku 1781. Josefinský 

konkursní řád vytvořil obecné úpadkové právo pro celou říši, jako způsob řešení úpadku znal 

pouze konkurs, a i přes určité mezery platit téměř století (nahrazen byl v roce 1868). Určitou formu 

 
1 Leviticus 25:28 
2 Chammurapiho zákoník čl. 117 
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vyrovnacího řízení, připouštějící i jiný způsob urovnání dluhů než rozprodání majetku dlužníka, 

přineslo až císařské nařízení č. 337/1914 ř. z. zavádějící nový řád konkursní, vyrovnací a odpůrčí. 

Ten byl Československou republikou převzat v rámci recepčního zákona a platil do začátku 30. 

let. I za socialismu existovala jistá právní úprava úpadku, zahrnovala však pouze likvidaci, a 

především byla vzhledem k ideologii státu prakticky neaplikovatelná.  

Po revoluci v roce 1989 nebylo pochyb o nutnosti vzniku nové úpravy, a tak byl přijat zák. 

č. 328/1991 Sb, o konkursu a vyrovnání. Po nějaké době se však ukázal jako nevhodný, a to 

vzhledem k hospodářskému vývoji i nárůstu úpadků, zejména nepodnikatelů, rozmáhajících se 

v souvislosti s expanzí úvěrových smluv. Nový zákon neznal jiné způsoby řešení úpadku než 

konkursní nebo vyrovnací řízení, přičemž v praxi se ukázalo, že konkursní drtivě převažuje (v roce 

2003 bylo vyřízeno 4639 konkursů a 24 vyrovnání). Navíc věřitelé neměli mnoho vlivu na určení 

správce konkursní podstaty ani na kontrolu jeho činnosti, způsob řešení úpadku vybíral pouze 

dlužník a řízení se nadměrně protahovala. Ke všemu se v roce 2004 Česká republika stala členem 

EU a bylo třeba sladit právní úpravu s evropskou, obzvláště s několika směrnicemi a nařízením 

Rady EU č. 1346/2000, o úpadkovém řízení. 

Nové úpravy se dostalo v podobě zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). Mezi její cíle patřilo urychlit řízení, poskytnout širší kontrolu věřitelům a 

vytvořit větší prostor pro sanační způsoby řešení úpadku. Kromě konkursu tak zavedla 

reorganizaci, oddlužení pro nepodnikatele a drobné podnikatele a vytvořila nový institut 

moratoria, jenž dává dlužníku šanci překonat hrozící úpadek ještě před zahájením insolvenčního 

řízení. Další novinkou byl nepatrný konkurs, jenž ovšem není zvláštním způsobem řešení úpadku, 

ale speciálním případem konkursu, a stejně tak platí pro konkursní řešení úpadku finančních 

institucí. Zákon také zavedl jednotné insolvenční řízení. „V první fázi tohoto řízení jde především 

o to, zda existuje úpadek a jak ho řešit. Teprve po rozhodnutí o úpadku se toto řízení diferencuje, 

a to tak, že pro každý ze způsobů řešení úpadku je zvolen různý postup „.3  

 

 

1.2. Postavení insolvenčního řízení v právním systému ČR 

 

Insolvenční zákon se zabývá specifickou oblastí práva civilního a představuje komplexní 

a samostatnou úpravu úpadku dlužníka a jeho řešení s vlastními zásadami, na nichž insolvenční 

 
3 Důvodová zpráva k zák. č. 182/2006 Sb.  

https://app.codexis.cz/doc/EU/10329#L1
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řízení spočívá a které jsou výslovně uvedeny v §5 IZ. Na otázky, které zákon výslovně neupravuje, 

a které nelze vyřešit na základě zásad uvedených v §5 IZ, se subsidiárně použije OSŘ, resp. ZŘS 

(IZ má postavení lex specialis k OSŘ i ZRŘ). Takové použití musí být ovšem přiměřené a 

v souladu se zásadami insolvenčního řízení.  Obecná úprava občanského soudního řádu se 

promítne například při dokazování, zastupování, jednání, ukládání pořádkových pokut nebo 

v incidenčních sporech. Insolvenční zákon také může odkázat na ustanovení týkající se exekuce či 

výkonu rozhodnutí, i ta se ale aplikují přiměřeně, a to jen tehdy, stanoví-li tak výslovně zákon.  

I jiné právní normy se nicméně dotýkají insolvenčního řízení. Jsou to zejména zákon č. 

312/2006 Sb., o insolvenčních správcích a vyhlášky ministerstva spravedlnosti např. vyhláška č. 

313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, nebo vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu 

pro insolvenční řízení. Dále je pak třeba zmínit trestní zákoník, jenž v hlavě V. zvláštní části uvádí 

několik trestných činů vztahujících se k úpadkové situaci dlužníka4.  

 

 

1.3. Subjekty 

 

 Mezi základní subjekty insolvenčního řízení řadíme insolvenční soud, dlužníka a jeho 

věřitele a insolvenčního správce, někdy také likvidátora dlužníka a státní zastupitelství, které 

vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu.  

 Insolvenční soud dle §10 IZ vydává rozhodnutí v insolvenčním řízení a zároveň vykonává 

„dohledací činnost“, tedy činnost spojenou se zajištěním účelu řízení. Ukládá povinnosti 

účastníkům, rozhoduje o průběhu řízení a zároveň vykonává dohled nad insolvenčním správcem, 

má proto právo vyžadovat průběžné zprávy, nahlížet do účtů a provádět různá šetření. 

Insolvenčním soudem je v první instanci krajský soud (v Praze Městský soud) a rozhoduje vždy 

jeden ze samosoudců.5  

Dlužníka a věřitele, jež uplatňují své právo vůči dlužníku, nazýváme účastníky řízení. 

Dlužníkem v oddlužení se může stát právnická osoba, která není dle zákona považována za 

podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo fyzická osoba, a to i podnikatel, pokud nemá 

dluhy z podnikání6. Zákon stanovil výjimky z působnosti zákona pro subjekty jako jsou stát, Česká 

 
4 Jedná se o trestné činy zvýhodnění věřitele, poškození věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti učinit 

pravdivé prohlášení o majetku, pletichy v insolvenčním řízení a porušení povinnosti v insolvenčním řízení.  
5 Srov. §7a a §12 IZ 
6§389 odst. 2 IZ: „Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže 

a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde (platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou 
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národní banka, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, územně samosprávné celky, 

veřejné vysoké školy a jiné vyjmenované v §6 odst. 1, 2 IZ 7. Pokud by v insolvenčním návrhu byl 

jako dlužník uveden takový subjekt, byl by to důvod pro odmítnutí návrhu (srov. §128 IZ). 

Účastníci řízení mohou být zastoupeni, jejich procesní postavení se odvíjí od příslušných 

ustanovení občanského soudního řádu. V insolvenčním řízení není vedlejší účastenství přípustné, 

může se ovšem objevit v incidenčních sporech8. Ani záměna účastníka a vstup do řízení nejsou na 

rozdíl od klasického civilního řízení přípustné9. Během řízení však často dochází ke vstupu věřitele 

na místo jiného dle §18 IZ (typicky na základě smluv o postoupení pohledávek, ať už v plném či 

částečném rozsahu).  

Zvláštní postavení mezi věřiteli mají tzv. zajištění věřitelé, jejichž postavení upravují 

předně §166 a §167 IZ. Jejich pohledávky jsou zajištěny majetkem, který spadá do majetkové 

podstaty, typicky z titulu zástavního či zadržovacího práva, může se ovšem vyskytnout i omezení 

převodu nemovitosti, zajišťovací převod práva a jiné. Uspokojování takových pohledávek se děje 

prostřednictví zpeněžení majetkové podstaty. Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení 

se proto v určitých záležitostech liší od ostatních věřitelů, např. v průběhu řízení mají právo 

vydávat pokyny ke zpeněžení předmětu zajištění, na druhou stranu při oddlužení nedisponují 

právem hlasovat o způsobu oddlužení, a to právě z důvodu specifického uspokojování jejich 

pohledávek.  

 

 

1.3.1. Věřitelské orgány 

 

 Vzhledem k mnohosti věřitelů v insolvenčním řízení a potřebě jejich vzájemné spolupráce 

vznikají v řízení věřitelské orgány, do nichž řadíme schůzi věřitelů, věřitelský výbor a zástupce 

věřitelů.  

 
své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní), 

nebo 

b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční 

soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo 

c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.“ 
7 Pro §6 odst. 1 písm. a) až h) platí vyjmutí absolutní, pro zbytek jen relativní, tzn. k použití ustanovení je třeba splnit 

ještě nějakou podmínku.  
8 Incidenční spory jsou spory vyvolané insolvenčním řízením a řeší se v rámci sporného nalézacího řízení, jež se řídí 

příslušnými ustanoveními OSŘ. Mohou to být spory o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky, o vyloučení 

věci, práva či jiné hodnoty z majetkové podstaty a jiné případy stanovené § 159 IZ. 
9 Srov. §17 IZ a §92 odst. 1,2 OSŘ 

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L1598
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L1599
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 Základním a nejvyšším orgánem je schůze věřitelů, jíž přísluší pravomoc rozhodovat o 

nejdůležitějších otázkách insolvenčního řízení závisejících na vůli věřitelů. Také disponuje 

právem volby ostatních věřitelských orgánů, a nejsou-li zvoleny, pak vykonává jejich působnost. 

Dále má možnost vyhradit si do své působnosti cokoli, co náleží do působnosti ostatních 

věřitelských orgánů. Právo účastnit se schůze věřitelů mají všichni přihlášení věřitelé, insolvenční 

správce i dlužník, státní zastupitelství, účastní-li se insolvenčního řízení, nebo také odborové 

organizace. Schůzi svolává insolvenční soud buď z vlastní iniciativy, nebo na žádost 

insolvenčního správce, věřitelského výboru či, bavíme-li se pouze o oddlužení, nadpoloviční 

většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky zároveň činí více jak 50% celkové výše všech 

pohledávek. Schůze věřitelů v rámci své činnosti vydává usnesení, k jejichž platnosti je zapotřebí 

nadpoloviční většina hlasů přítomných věřitelů (hlasy se počítají poměrně podle výše jejich 

pohledávek). I přesto může insolvenční soud takové usnesení zrušit, odporuje-li společnému zájmu 

věřitelů (výjimka je stanovena pro usnesení jímž se stanoví způsob oddlužení).   

Pokud do insolvenčního řízení přihlásilo svou pohledávku více jak 50 věřitelů, má schůze 

věřitelů povinnost ustanovit věřitelský výbor, a to jak ze zajištěných, tak i nezajištěných 

přihlášených věřitelů. Tato povinnost ovšem neplatí v případě nepatrného konkursu a oddlužení, 

kde se věřitelské orgány většinou neustanovují. Hlavním úkolem věřitelského výboru je chránit 

společný zájem věřitelů a přispět k naplnění účelu řízení, proto do jeho působnosti patří zejména 

dohlížet na činnost insolvenčního správce, zároveň mu ale také poskytnout podporu a součinnost. 

Výbor je oprávněn nahlížet do účetnictví nebo jiné evidence dlužníka, poskytnout souhlas 

k uzavírání smluv o úvěrovém financování (zejména při reorganizaci) a celkově může předkládat 

soudu návrhy týkající se průběhu řízení, včetně návrhů na uložení procesních sankcí. Jestliže zákon 

nestanoví povinnost schůzi věřitelů zvolit věřitelský výbor, může být zvolen pouze zástupce 

věřitelů a jeho náhradník, přičemž jejich práva a povinnosti jsou vzhledem k věřitelskému výboru 

obdobná.  

 

1.3.2. Insolvenční správce 

 

Postavení insolvenčního správce upravuje kromě insolvenčního zákona v prvé řadě zákon 

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Insolvenční správci jsou ustanovováni příslušným 

insolvenčním soudem ze seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle zákonného pořadí 

ve formě opatření, přičemž systém přidělování je v podstatě totožný se systémem přidělování věcí 

soudcům. Dle §25 odst. 5 IZ může soudce nicméně určit insolvenčního správce i mimo zákonné 
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pořadí, své rozhodnutí však musí řádně odůvodnit. Ačkoli tedy v těchto případech soud rozhoduje 

ve formě opatření, musí obsahovat odůvodnění se všemi náležitostmi.10  

Kromě nepodjatosti má insolvenční správce povinnost v řízení postupovat svědomitě 

s odbornou péčí a vyvinout veškeré úsilí k docílení uspokojení věřitelů v co nejvyšší míře. 

Společným zájmům věřitelů musí dát přednost před vlastními i jiných osob včetně dlužníka. Dále 

odpovídá za škodu či jinou nemajetkovou újmu, která vznikla v důsledku porušení jeho povinností, 

zákonných či stanovených soudem. Z tohoto důvodu §23 IZ stanoví povinné pojištění pro všechny 

insolvenční správce. Za výkon funkce mu náleží odměna a náhrada hotových výdajů, jejichž výše 

se odvíjí od vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce. Částka se hradí 

z majetkové podstaty dlužníka, pokud k jejímu uspokojení majetková podstata nestačí, hradí je 

stát.   

 „Insolvenční správce jedná svým jménem na účet dlužníka, pokud na něho přešlo 

oprávnění jednat s majetkovou podstatou.“11 Do takového jednání patří především nakládání, resp. 

zpeněžování majetkové podstaty a úkony v incidenčních či jiných sporech, jichž se účastní namísto 

dlužníka. Mezi činnost insolvenčního správce se řadí například zjišťování majetkové podstaty, 

přezkoumání přihlášek věřitelů a jiné úkony lišící se podle vybraného způsobu řešení úpadku. 

Vcelku nové upřesnění povinností insolvenčních správců představuje vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního 

správce, jejímž cílem je sjednotit způsoby výkonu činnosti insolvenčních správců a eliminovat 

zásadní rozdíly v jejich praxi.  

 O odvolání insolvenčního správce rozhoduje insolvenční soud návrh věřitelského orgánu, 

žádost samotného insolvenčního správce nebo z vlastního podnětu. Podmínky pro takové usnesení 

jsou uvedeny v §29 a §31 IZ.12  

 Zákon zná také institut předběžného správce, jenž je ustanoven před rozhodnutím o 

úpadku. Soud v takovém případě musí stanovit práva a povinnosti předběžného správce, která 

ovšem nesmějí svou šířkou přesáhnout zákonná práva a povinnosti insolvenčního správce. Pokud 

insolvenční soud nestanoví jinak, stává se po rozhodnutí o úpadku klasickým insolvenčním 

 
10 Viz nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3141/15 
11 §40 odst. 3 IZ 
12 Bez udání důvodu lze insolvenčního správce odvolat, pokud se tak usnesli věřitelé na schůzi nejblíže následující po 

přezkumném jednání. Takové usnesení musí být přijato nadpoloviční většinou, která se počítá podle výše jejich 

pohledávek, v praxi tedy může jít jen o jednoho věřitele, jehož výše pohledávky činí více jak 50% výše veškerých 

pohledávek. Mezi důvody pro odvolání insolvenčního správce z jeho funkce patří zánik oprávnění (ze zákona i 

rozhodnutím soudu) vykonávat činnost insolvenčního správce, žádost insolvenčního správce o odvolání do 3 

dnů, kdy se o svém ustanovení do funkce dozvěděl (toto ustanovení představuje možnost insolvenčního správce 

daný případ odmítnout), a dále z důležitých důvodů, jež nemají původ v porušení povinností insolvenčního 

správce. 
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správcem s plnou působností.  Insolvenční soud také může ustanovit takzvaného odděleného 

insolvenčního správce v situacích, kdy je insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj 

poměr k některému věřiteli, resp. jeho zástupci, či některé jeho zájmy odporují společným zájmům 

insolvenčního řízení.  

 Na základě §2 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích rozeznáváme též 

hostujícího insolvenčního správce. Tato úprava reflektuje členství České republiky v Evropské 

unii a vychází tak z komunitárního práva. Hostujícím insolvenčním správcem může být příslušník 

cizího členského státu Evropské unie nebo Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo 

příslušník Švýcarské konfederace, jenž vykonává činnost insolvenčního správce právě v jednom 

z těchto států a zároveň má oprávnění dočasně nebo příležitostně vykonávat tuto činnost i na území 

České republiky. Oprávnění vzniká na základě uznání odborné kvalifikace dle zákona č. 18/2004 

Sb., o uznávání odborné kvalifikace. „Základem tohoto systému je vzájemná důvěra členských 

států v rovnocennost formálních kvalifikací a zajištění odbornosti výkonu příslušné činnosti. 

Osobě, která je v jednom členském státě dostatečně kvalifikovaná k výkonu určitého povolání, musí 

být v zásadě povolen přístup ke stejnému povolání v jiném členském státě.“13 Hostujícím 

insolvenčním správcem se může stát i právnická osoba (zahraniční společnost) poskytující stejné 

záruky svým věřitelům jako česká veřejná obchodní společnost.  

Konečně posledním neklasickým typem je zvláštní insolvenční správce. K jeho ustanovení 

dochází, jestliže se v řízení řeší zvláštní problematika vyžadující odbornou specializaci, jako 

například výplata nároku uživatelů platebních služeb či držitelů elektronických peněz.  

 

 

1.4. Majetková podstata 

 

 Do majetkové podstaty v zásadě řadíme veškerý majetek dlužníka, z něhož se budou 

uspokojovat pohledávky přihlášených věřitelů. Jedná se o všechny peněžní prostředky, movité i 

nemovité věci, zabavitelná část mzdy, pohledávky, obchodní podíly, akcie a jiná práva mající 

ocenitelnou hodnotu. Naopak do majetkové podstaty dle §207 IZ nepatří majetek, který nelze 

postihnout výkonem rozhodnutí či exekucí. S odkazem na §321 OSŘ tak nelze vykonat rozhodnutí 

na věcech, jejichž prodej je dle zvláštního předpisu zakázán, nebo výkonu rozhodnutí nepodléhají. 

 
13 BRAUN, Tomáš. Hostující insolvenční správce. Praktický průvodce insolvenčním řízením: Insolvenční zákon - 

komentář [online]. Verlag Dashöfer, nakladatelství [cit. 2021-5-26]. Dostupné z: https://www.insolvencni-

zakon-komentar.cz/onb/33/hostujici-insolvencni-spravce-uniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4Eltu6PFEtumJimdF9kX4YAzpQQHUwR2pEQ/ 

https://www.insolvencni-zakon-komentar.cz/onb/33/hostujici-insolvencni-spravce-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eltu6PFEtumJimdF9kX4YAzpQQHUwR2pEQ/
https://www.insolvencni-zakon-komentar.cz/onb/33/hostujici-insolvencni-spravce-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eltu6PFEtumJimdF9kX4YAzpQQHUwR2pEQ/
https://www.insolvencni-zakon-komentar.cz/onb/33/hostujici-insolvencni-spravce-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eltu6PFEtumJimdF9kX4YAzpQQHUwR2pEQ/
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§322 odst. 1 OSŘ stanoví vyjmutí z výkonu rozhodnutí pro věci potřebné k uspokojování 

hmotných potřeb povinného, jeho rodiny, či k plnění svých pracovních úkolů14  a také věci, jejichž 

prodej by se příčil dobrým mravům a jejichž počet a hodnota odpovídají obvyklým majetkovým 

poměrům. Odstavec druhý stejného ustanovení pak demonstrativně vyjmenovává např. osobní 

věci povinného, jeho oblečení, obvyklé vybavení domácnosti, zdravotní pomůcky nebo 

náboženská literatura.  

Pakliže se jedná o podnikatele v oddlužení, jsou z výkonu rozhodnutí (a tudíž i ze zařazení 

do majetkové podstaty) vyloučeny všechny věci nezbytně potřebné k výkonu jeho podnikatelské 

činnosti. Podal-li insolvenční návrh dlužník, náleží do ní vlastněný majetek k okamžiku zahájení 

insolvenčního řízení, v případě navrhovatele – věřitele majetek k okamžiku právní moci 

rozhodnutí o úpadku. Celkový stav majetkové podstaty zjišťuje insolvenční správce, dlužník mu 

přitom poskytuje součinnost a výsledkem celého procesu je následně soupis majetkové podstaty, 

který se předkládá soudu. Třetí osoba, jejíž majetek byl do soupisu zahrnut a neměl být, se může 

bránit žalobou proti insolvenčnímu správci a domáhat se vyloučení svého vlastnictví z majetkové 

podstaty. Byla-li věc již zpeněžena, náleží třetí osobě všechen výtěžek ze zpeněžení.  

 

 

1.5. Úpadek 

 

Primární podmínkou úspěšného vedení insolvenčního řízení je úpadek (potažmo hrozící 

úpadek) dlužníka, jehož existenci musí soud nejprve zjistit. Úpadkem rozumíme hmotněprávní 

stav dlužníka, přičemž naše právo rozeznává dva takové stavy: platební neschopnost a předlužení.  

Proces zjišťování platební neschopnosti dlužníka nazýváme testem likvidity. O platební 

neschopnost se jedná, jestliže má dlužník více než jednoho věřitele, jeho peněžité závazky jsou po 

lhůtě splatnosti po dobu delší než 30 dnů a tyto závazky není schopen plnit. Samotný fakt, že 

dlužník své závazky neplní, nemusí nutně znamenat, že je není schopen plnit, dlužník tak může 

 
14 K tomu se vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 180/2003: „… výkonem rozhodnutí 

nelze postihnout jen takový majetek, který slouží k uspokojování těch životních potřeb, které lze hodnotit jako 

základní (majetek, jež reflektuje potřebu "nezbytnou"). Skutečnost, že určité věci - se zřetelem k aktuálním 

sociálním standardům - tvoří i typické vybavení domácnosti (kupř. barevný televizor, přehrávací aparatura, 

sedací souprava apod.), ještě neznamená, že jsou věcmi nezbytně potřebnými. I když jsou tedy součástí tzv. 

obvyklého vybavení domácnosti, nemusí být z výkonu vyloučeny, jestliže jsou současně věcmi (posuzováno 

především z objektivního hlediska) k uspokojování potřeb povinného zbytnými. Okolnost, že tyto věci byly dosud 

povinným užívány "běžně" a "přirozeně" v sledovaných souvislostech významná není; měřítko nezbytnosti se 

totiž neodvíjí pouze od četnosti a způsobu užívání věcí, nýbrž má základ v úvaze, zda lze na povinném požadovat, 

aby se při uspokojování základních životních potřeb svých a své rodiny bez uvedených věcí obešel, případně je 

uspokojoval na kvalitativně nižší úrovni, s nižšími náklady, dávaje přednost plnění svých zákonných povinností.“  
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nekonat úmyslně. Určení, zda opravdu jde o dlužníkovu nemožnost plnit závazky, se tím pádem 

ztěžuje. Proto zákon stanovuje vyvratitelné domněnky, při jejichž splnění lze mít důvodně za to, 

že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Dle §3 odst. 2 IZ jde o stav kdy dlužník: „ 

a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo 

c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči 

dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo 

d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v §104 odst. 1, kterou mu uložil 

insolvenční soud.15“ 

Tyto domněnky prospívají věřitelům podávajícím návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

neboť jim stačí odkázat na jednu z nich (spolu s pluralitou věřitelů a existencí závazků po 

splatnosti 30 dnů). Poté nese důkazní břemeno vyvrácení takové domněnky dlužník. Dle 

Nejvyššího soudu dlužník vyvrátí domněnku platební neschopnosti, pokud prokáže schopnost 

uhradit všechny závazky věřitelů, jež má soud za osvědčené pro účely rozhodnutí o věřitelském 

insolvenčním návrhu. 16 

Je třeba zmínit také další důležitý judikát Nejvyššího soudu, podle něhož se při zjišťování 

úpadku nepřihlíží k dlužníkovým pohledávkám vůči třetím osobám, které dlužník není schopen 

využít k úhradě svých závazků.17 Při posuzování platební neschopnosti soud tedy posuzuje 

především stávající likviditu dlužníkových aktiv.  

Předlužení může nastat pouze u právnických osob nebo fyzických osob – podnikatelů. 

Stejně jako u platební neschopnosti zde existuje podmínka více věřitelů, druhou podmínkou je pak 

fakt, že souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku dlužníka. Při stanovení hodnoty majetku 

právnické osoby či podnikatele je třeba mít na paměti jeho dynamickou (proměnlivou) povahu, 

proto se přihlíží i k budoucí správě majetku, popř. k dalšímu provozování majetku, lze-li 

předpokládat, že dlužník bude moci ve své činnosti pokračovat. Věřitelé většinou nemají přesný 

přehled o veškerém dlužníkově majetku, tudíž institut předlužení užijí více sami dlužníci.  

Jak bylo výše uvedeno, zákon pracuje i s termínem hrozící úpadek. Jedná se o stav, při 

němž lze předpokládat, a to se zřetelem ke všem okolnostem, že dlužník nebude schopen řádně a 

včas splnit podstatnou část svých závazků. Definice hrozícího úpadku je tedy o dost volnější, její 

existenci může reálně zhodnotit pouze dlužník, a proto dle §97 odst. 7 IZ pouze on disponuje 

právem podat insolvenční návrh pro tuto příčinu. Zákonodárce se tím snažil ochránit dlužníka před 

 
15 Jde o seznam zaměstnanců, závazků a majetku včetně pohledávek dlužníka. 
16 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2012, sp. zn. 29 NSČR 38/2010 
17 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 12. 2010, sp. zn. 29 NSČR 10/2009 
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zneužíváním institutu hrozícího úpadku, kdy by mohlo docházet např. k určitým formám nátlaku 

ze strany věřitelů. 

 

1.5.1. Způsoby řešení úpadku 

  

Způsoby řešení úpadku můžeme dělit do dvou skupin podle následku řízení, a to likvidační 

a sanační. Mezi likvidační způsoby řadíme historicky nejstarší formu insolvence – konkurs. 

Konkursem rozumíme zpeněžení majetkové podstaty a následně poměrné uspokojení pohledávek 

věřitelů z výtěžku. Neuspokojené pohledávky, resp. jejich části po skončení konkursu nezanikají, 

pokud zákon nestanoví jinak. Konkurs se v podstatě dotýká právnických osob a fyzických osob 

podnikatelů s vyšším obratem. Pro nepodnikatele a menší podnikatele (s obratem do 2.000.000, - 

Kč za poslední kalendářní rok a méně než 50 věřiteli) zákon stanovuje vcelku nový institut 

nepatrného konkursu. Jeho proces je snadnější a rychlejší a rozhodnutí o něm může soud vydat i 

bez návrhu kdykoli během insolvenčního řízení po prohlášení konkursu.  

Speciální úpravu konkursu zákon zavedl také pro likvidaci finančních institucí. Nejde o 

zvláštní způsob řešení úpadku, týká se pouze zvláštních subjektů, zvláště bank a spořitelních a 

úvěrních družstev, dále pak pojišťoven a zajišťoven, obchodníků s cennými papíry, některých 

zahraničních bank a jiných osob. Jejich vyčlenění je důležité z hlediska zvýšené ochrany věřitelů 

těchto velkých institucí (např. všechny pohledávky věřitelů plynoucí z účetnictví dlužníka se 

automaticky pokládají za přihlášené). Likvidace finančních institucí také mohou narušit stabilitu 

finančního trhu, jejím insolvenčním správcem se proto může stát pouze osoba disponující 

zvláštním povolením podle §6 odst. 2 zák. o insolvenčních správcích.  

Jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka – podnikatele v našem právním 

systému je reorganizace. Jejím cílem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování 

provozu dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravení hospodaření podle schváleného 

plánu. Pohledávky tedy nejsou uspokojovány ihned z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty, ale 

postupně díky ozdravenému provozu dlužníkova podniku. Důsledkem reorganizace by mělo být 

zefektivnění provozu podniku a celkově hospodaření dlužníka – podnikatele, a zároveň uspokojení 

pohledávek věřitelů. Reorganizace stále zůstává v ČR celkem výjimečnou záležitostí, od svého 

vzniku v roce 2006 jich soudy řešily jen několik desítek.  

Posledním způsobem řešení úpadku dlužníka zůstává oddlužení, kterému se tato práce 

věnuje. Oddlužení je sanačním způsobem řešení úpadku, při němž zjednodušeně řečeno dochází 

buď ke zpeněžení majetkové podstaty, nebo k plnění splátkového kalendáře za současného 
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zpeněžení zajištěných věcí z majetkové podstaty. Splní-li dlužník zákonem dané podmínky 

stanovené §412a IZ, soud ho od zbytku pohledávek osvobodí a dlužník může znovu začít „s čistým 

štítem“.  

 

 

Schéma č. 1- Průběh první fáze insolvenčního řízení 

 

  

Rozhodnutí o úpadku

Konkurs Reorganizace Oddlužení

Zpeněžením 
majetkové podstaty

Plněním splátkového 
kalendáře se 
zpeněžením 

majetkové podstaty

Úpadek

Insolvenční návrh podává 
dlužník/věřitel

Hrozící úpadek

Insolvenční návrh podává jen 
dlužník
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2. Zahájení řízení 

 

 Insolvenční řízení se řídí dispoziční zásadou a z tohoto důvodu může být zahájeno pouze 

na návrh. Řízení se zahajuje dnem, kdy byl insolvenční návrh doručen věcně příslušnému soudu, 

přičemž pokud nemá vadu, jež by způsobila, že se k návrhu nepřihlíží, zahájí se vyhláškou soudu 

ve veřejném insolvenčním rejstříku18. Tuto povinnost musí soud splnit do dvou hodin od doručení 

návrhu nebo od záznamu do spisu, v rámci jeho pracovní doby (pokud je soudu doručen 

insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, je lhůta pro vyvěšení prodloužena, a to 

na 3 dny). Proti vyhlášce se dle §101 odst. 3 IZ nelze odvolat. Bezprostředně poté soud vyrozumí 

o zahájení řízení příslušný finanční úřad, Úřad práce ČR, orgán správy sociálního zabezpečení a 

jiné osoby uvedené v §102 odst. 1 IZ.  

 

 

2.1. Osoby oprávněné podat insolvenční návrh 

 

 Právo podat insolvenční návrh mají pouze dlužník a jeho věřitelé. Při oddlužení dlužník 

spolu s insolvenčním návrhem podává návrh na povolení oddlužení, zatímco věřitelé podávají 

pouze insolvenční návrh, na nějž může dlužník reagovat návrhem na povolení oddlužení19. Může 

se také stát, že insolvenční návrh podají zároveň dlužník i věřitel. Soud v takovém případě posoudí 

návrh, jenž byl doručen nejdříve a na ostatní se nahlíží jako na přistoupení k řízení, tedy pokud 

jsou podány do rozhodnutí o úpadku, jinak k nim dle § 107 odst. 5 IZ soud nepřihlíží.  

 V určitých případech má dlužník (fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba) ze 

zákona povinnost podat na sebe insolvenční návrh. Stává se tak pokud se dlužník dozvěděl, či se 

při náležité péči měl dozvědět, o svém úpadku, nebo pokud dojde k pravomocnému zastavení 

výkonu rozhodnutí či exekuce postižením jeho závodu z důvodu nepostačujícího majetku. 

V těchto případech musí dlužník podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu takovým 

způsobem, který připouští vyhovění návrhu ze strany soudu. V opačném případě (návrh není 

podán/ je podán opožděně/ je podán vadně) se povinnost považuje za nesplněnou a dlužník 

 
18 Insolvenční rejstřík je veřejný seznam, v němž soud zveřejňuje svá rozhodnutí, vyrozumění a jiné písemnosti 

týkající se insolvenčního řízení. Nestanoví-li zákon jinak, je zveřejnění bráno jako doručení dokumentu daným 

osobám, říkáme tomu doručení vyhláškou. Insolvenční rejstřík spravují příslušné rejstříkové soudy, což jsou 

soudy krajské.  
19 Lhůta pro podání je 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku, je-li podán až po lhůtě, soud ho odmítne 

dle §390 IZ.  
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odpovídá všem svým věřitelům za škodu, resp. jinou újmu jeho jednáním způsobenou. Škodou 

rozumíme rozdíl mezi částkou, kterou mohl věřitel obdržet při včasném a bezvadném podání 

návrhu, a částkou, kterou věřitel reálně obdržel. Této odpovědnosti za škodu se lze zprostit pouze 

pokud škoda nevznikla, nebo pokud dlužník prokáže nemožnost podání návrhu vzhledem 

k objektivním a neodvratitelným překážkám.  

 

 

2.2. Náležitosti insolvenčního návrhu 

 

 Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví §103 IZ. Kromě obecných náležitostí daných §42 

odst. 4 OSŘ20 musí návrh obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, 

případně dalších zástupců.21 Dále jsou podstatné rozhodující skutečnosti dokládající úpadek (nebo 

hrozící úpadek) a oprávnění navrhovatele podat insolvenční návrh, kromě toho také vymezení, 

čeho se navrhovatel domáhá, tedy samotný návrh. Není-li návrh doručován v elektronické podobě, 

musí obsahovat příslušný počet stejnopisů spolu se všemi listinami a důkazy, jichž se navrhovatel 

dovolává.  

 

2.2.1. Insolvenční návrh podaný věřitelem 

 

 Speciální povinností věřitele – navrhovatele je doložit existenci splatné pohledávky vůči 

dlužníku. Zároveň s návrhem věřitel podává i přihlášku této pohledávky, v opačném případě se 

jedná o vadu řízení, soud poskytne věřiteli lhůtu pro napravení chyby a pokud k doplnění nedojde, 

insolvenční návrh odmítne podle §128 IZ.  

Přihláška musí být podložena listinnými nespornými důkazy svědčícími o existenci, 

splatnosti a výši věřitelovy pohledávky. „Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele je v 

řízení před soudem prvního stupně i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti 

týkající se pohledávky, kterou je insolvenční navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit 

pouze listinami, a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů 

 
20 Musí být patrno, kterému soudu je podání určeno, kdo je činí, v jaké věci a co sleduje a dále obsahuje podpis a 

datum.  
21 Fyzické osoby jsou označeny jménem, příjmením a bydlištěm, v případě podnikatele se použije i IČO. U 

právnických osob se vyžaduje obchodní firma, sídlo a IČO.  V případě státu se označí příslušná organizační 

složka, jež stát v řízení zastupuje. 
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(výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční 

soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce.“22 

Dle §176 IZ se přihláška podává na formuláři, jehož náležitosti stanoví vyhláška č. 

191/2017 Sb., včetně příloh. Tyto formuláře spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a lze je získat 

na jeho internetových stránkách.  

 

2.2.2. Insolvenční návrh podaný dlužníkem 

 

 Podává-li insolvenční návrh dlužník sám na sebe, má povinnost doložit, kromě listin 

dokládajících jeho úpadek, resp. hrozící úpadek, i zvláštní seznamy. Jedná se především o seznam 

majetku, ve kterém dlužník jednotlivě označí všechen svůj majetek, tzn. nemovité a movitě věci, 

cenné papíry, podíly v obchodních korporacích a také své pohledávky (u nich se vyjádří i k jejich 

dobytnosti, popř. zda jsou promlčené). Seznam majetku je důležitý z hlediska posouzení 

majetkové podstaty dlužníka, způsobu řešení oddlužení a celkově úspěchu řízení. Pokud dlužník 

nevlastní žádný majetek nebo pohledávky, musí tak výslovně uvést. K návrhu dlužník také přiloží 

seznam svých zaměstnanců, obzvláště pokud se jedná o fyzickou osobu – podnikatele. V případě, 

kdy dlužník nesměřuje k oddlužení, je povinen přiložit ještě seznam závazků, v němž označí 

všechny své věřitele s pohledávkami vůči němu, informace o jejich vzniku, výši a splatnosti a zda 

nějaké pohledávky popírá.  

Seznamy musí být pravdivé, úplné a stvrzené jeho podpisem. Zvláště v případě oddlužení 

je důležité, aby dlužník poskytl přesný a úplný obraz své situace, v opačném případě může být 

povolení oddlužení ohroženo vzhledem k dlužníkově nepoctivosti. S oddlužením jsou totiž spjaty 

určité výsady a chce-li dlužník, aby byla velká část jeho dluhů prominuta, je v řízení vyžadován 

jeho poctivý záměr a aktivita. „Ústředním principem vévodícím způsobu řešení dlužníkova úpadku 

oddlužením je zásada poctivosti dlužníka a zodpovědného přístupu dlužníka k plnění povinností 

v insolvenčním řízení“23. Nepředložení těchto seznamů vede, tedy pokud je dlužník nedoložil ani 

po dodatečné výzvě soudu, k odmítnutí insolvenčního návrhu dle §128 IZ.  

 

 

 
22 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 11. 2012, sp. zn. 2 VSPH 1113/2012 
23 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 37/2017 



 

22 

 

 

2.2.2.1. Návrh na povolení oddlužení 

 

Chce-li dlužník svůj úpadek řešit oddlužením, je povinen spolu s insolvenčním návrhem 

podat i návrh na povolení oddlužení. Zároveň dle §389 odst. 3 IZ pouze dlužník může podat návrh 

na povolení oddlužení. Novelou insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. bylo stanoveno, že návrh na 

povolení oddlužení může za dlužníka24 sepsat a podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, 

insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. Zákonodárce se tímto snažil urychlit postup při 

povolování oddlužení a zároveň usnadnit práci soudům (je-li návrh bezvadný, řízení probíhá 

efektivněji). Akreditované osoby nabízejí tuto službu bezplatně, ostatní pak mohou žádat odměnu 

do výše 4.000, - Kč (resp. 6.000, - Kč jde-li o oddlužení manželů) bez DPH, jež se v řízení 

uplatňuje jako pohledávka za majetkovou podstatou. Sepisovatelé návrhu nezastupují dlužníka 

během insolvence25, i tak nicméně mají povinnost ho při sepisu informovat o jeho základních 

právech a povinnostech v řízení.  

Návrh na povolení oddlužení musí být podán na předepsaném formuláři. Je nutné řádně 

označit dlužníka, popř. jeho zástupce, uvést údaje o příjmech v předchozích 12 měsících a 

očekáváné příjmy v příštích 12 měsících. Dlužník zde také navrhuje způsob oddlužení (nebo sdělí, 

že žádný způsob nenavrhuje), a žádá-li o oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty, může též navrhnout stanovení nižších než zákonem stanovených měsíčních 

splátek.26  

K návrhu se povinně přikládají přílohy, jež jsou stanoveny v §392 IZ. Stejně jako při 

insolvenčním návrhu jde o seznam majetku (pokud dlužník podává insolvenční návrh spolu 

s návrhem na povolení oddlužení, předkládá pouze jeden seznam majetku, případně prohlášení o 

nastalých změnách, v porovnání se seznamy, které už předložil), dále potom listiny dokládající 

jeho příjem za posledních 12 měsíců a čestné prohlášení o tom: „ … že 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“27. Je-li již od 

 
24 Dlužníka, který nemá ekonomické nebo právnické vzdělání v magisterském oboru nebo není insolvenční správcem, 

nebo dlužníka, který je právnickou osobou zastoupenou s takovým vzděláním.  
25 Tím ale není vyloučena možnost dlužníka nechat se v řízení zastoupit, pro zastoupení se dle §20 odst. 1 IZ použijí 

patřičná ustanovení OSŘ. 
26 Tato částka činí dvojnásobek odměny insolvenčního správce včetně DPH, tedy 2178,- Kč (2 x 1089,- Kč). Má-li 

dlužník stanovenou vyživovací povinnost, minimální výše splátky se ještě navyšuje o částku výživného.  
27 §392 odst. 1 písm. d) IZ 
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začátku jasné, že existuje nezajištěný věřitel, jehož pohledávka nebude uspokojena v dostatečné 

míře (30 % při oddlužení trvající 5 let a 60 % při oddlužení trvající 3 roky), je též třeba k návrhu 

přiložit jeho písemný souhlas. „Skutečnost, že se nezajištění věřitelé dlužníka (či alespoň některý 

z nich) spokojí s nižším než zákonem stanoveným minimálním plněním dlužníka, je ve prospěch 

dlužníka. Je proto zcela na dlužníkovi, aby (nejlépe již při podání insolvenčního návrhu) doložil, 

že se dohodl s některým svým věřitelem, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší 

než 30 % jeho pohledávky.28 

Přesnější vymezení toho, co všechno musí obsahovat formulář a přílohy k němu potom 

stanoví §17 vyhlášky č. 191/2017 Sb. Jsou to především údaje o vyživovaných osobách a 

výživném stanoveném soudem, údaje o dlužníkových zahraničních věřitelích a údaje z dlužníkovy 

minulosti, které by měly za následek zamítnutí návrhu na povolení oddlužení podle §395 odst. 3, 

4 a 5 IZ29. Údaje o dlužníkových zahraničních informacích jsou zvláště důležité, neboť často jen 

díky nim má soud možnost takové věřitele identifikovat a posléze jim zaslat oznámení o zahájení 

insolvenčního řízení a informovat je o možnosti podat do řízení přihlášku své pohledávky dle §430 

IZ. „Ochrana majetkových zájmů zahraničních věřitelů dlužníka je tedy přímo závislá na řádném 

plnění povinností, které dlužníku ukládá zákon v souvislosti s podáním insolvenčního návrhu, 

popřípadě návrhu na povolení reorganizace, či návrhu na povolení oddlužení.“30  

Návrh na povolení oddlužení může dlužník vzít zpět, a to dokud není rozhodnuto o 

povolení oddlužení (po vydání takového rozhodnutí by byl návrh neúčinný). Dlužník však poté 

nemá právo podat návrh na povolení oddlužení znovu.  

Narozdíl od insolvenčního návrhu zákon se samotným návrhem na povolení oddlužení 

nespojuje žádné účinky. Není-li návrh na povolení oddlužení bezvadný, soud vyzve k jeho opravě, 

a to ve lhůtě jež není delší než 7 dní a nedojde-li k opravě, soud návrh odmítne. Pokud byl spolu 

s vadným návrhem na povolení oddlužení podán bezvadný insolvenční návrh, soud řízení podle 

§395 odst. 2 zastaví. Byl-li podán s vadným návrhem na povolení oddlužení i vadný insolvenční 

 
28 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2018, sp. zn. 29 NSČR 67/2017 
29 Ad odst. 3: „Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 10 letech před 

podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení 

pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny.“ 

Ad odst. 4: „Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 5 letech před 

podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím 

sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení 

zrušeno.“ 

Ad odst. 5: „Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení také tehdy, jestliže v posledních 3 měsících před 

podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.“ 
30 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 VSPH 463/2010 ze dne 5. 8. 2010 
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návrh, soud odmítne pouze insolvenční návrh31 a návrhem na povolení oddlužení se nebude 

zabývat. V praxi se prvá verze typicky vyskytuje při věřitelském návrhu, zatímco druhá při návrhu 

dlužníka, neboť jak již bylo zmíněno, dlužník musí s insolvenčním návrhem podat návrh na 

povolení oddlužení a Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo formulář spojující oba návrhy v jedno, 

tudíž se nestává, že by byl každý návrh vypracován zvlášť.  

 

 

2.3. Účinky zahájení insolvenčního řízení 

 

 Zahájením insolvenčního řízení nastupují zvláštní účinky, jež insolvenční zákon vymezuje 

v §109 až §114, a trvají až do skončení insolvenčního řízení (může jít o zamítnutí insolvenčního 

návrhu, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, v případě oddlužení usnesením o vzetí na 

vědomí splnění oddlužení nebo usnesení o zrušení schváleného oddlužení). Od okamžiku 

zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení tak věřitelé nemohou své pohledávky a jiná 

práva týkající se majetkové podstaty uplatnit žalobou, pokud mohou být uplatněny přihláškou32, 

přičemž lhůty k uplatnění takových práv neběží nebo ani nezačínají. Zároveň jsou věřitelé 

oprávněni podávat přihlášky i před zveřejněním výzvy k podávání přihlášek. Právo na uspokojení 

ze zajištění majetku spadajícího do majetkové podstaty lze nabýt a uplatnit jen za podmínek 

stanovených insolvenčním zákonem (to platí i pro soudcovské a exekutorské zástavní právo na 

nemovitosti). Dále dohody mezi věřitelem a dlužníkem, jež zakládají právo na výplatu srážek ze 

mzdy nebo jiných příjmů, se neuplatní.  

Probíhající exekuce a výkony rozhodnutí se přerušují, lze je nařídit či zahájit, ovšem 

nemohou být provedeny. Nejvyšší soud judikoval, že: „…Dovolává-li se povinný účinků 

spojených se zahájením insolvenčního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ v tom 

směru, že exekuci nelze provést, je třeba zdůraznit, že uvedené ustanovení má primárně zabránit 

tomu, aby nebyl zmařen výsledek insolvenčního řízení a aby majetek dlužníka sloužil předně k 

uspokojení pohledávek přihlášených v insolvenčním řízení…“33. Důležité je také zmínit, že 

 
31 Soud odmítne insolvenční návrh usnesením dle §128 IZ. V případě vadného insolvenčního návrhu zákon nepřipouští 

žádnou lhůtu pro opravu.  
32 Řízení o takové žalobě by bylo zastaveno po právní moci rozhodnutí o úpadku dle §141a IZ. 
33 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 3544/2014 

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2800
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exekutoři jsou povinni výtěžek z vymoženého plnění vydat do insolvenčního řízení (předtím si 

však odečtou náklady exekuce 34).  

Zásadním účinkem zahájení insolvenčního řízení je omezení dlužníkových dispozic 

s majetkovou podstatou. Nerozhodne-li soud jinak, dlužník se musí zdržet nakládání s majetkovou 

podstatou a majetkem, jež by do ní mohl patřit, které by mělo za následek jeho nezanedbatelné 

zmenšení nebo změnu ve skladbě využití či určení. Cílem tohoto opatření je zachování majetkové 

podstaty v původní podobě pro maximální uspokojení věřitelů. Peněžité dluhy může dlužník plnit 

jen za podmínek a v rozsahu stanoveným insolvenčním zákonem. Jedná se například o povinnosti 

stanovené zvláštními předpisy (placení, daní, pokut), odvracení hrozících škod, plnění obvyklého 

hospodaření, vyživovací povinnosti nebo pohledávek za majetkovou podstatou.  

Právní úkony (právní jednání), které dlužník učinil v rozporu s omezeními nastalými v 

důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou ve smyslu §111 odst. 

3 insolvenčního zákona vůči věřitelům dlužníka neúčinné za předpokladu, že byl posléze zjištěn 

úpadek dlužníka.35 Dlužník nebo jeho věřitel si ovšem mohou k dispozici s majetkem předem 

vyžádat souhlas soudu, a je-li poskytnut, jsou veškerá právní jednání v souladu se zákonem. 

Insolvenční soud dále může vydat předběžné opatření, jímž speciálně upraví dlužníkovo omezení 

disponovat s majetkem, popř. mu určí předběžného správce (obligatorně pokud soud omezení 

rozšiřuje). Předběžné opatření může soud stanovit na určitou dobu, po níž zanikne, nebo jej může 

rozhodnutím zrušit. Ze zákona také zaniká vyhlášením moratoria, není-li stanoveno jinak a 

vydáním rozhodnutí podle §142 IZ (odmítnutí či zamítnutí insolvenčního návrhu a zastavení 

řízení).   

 

 

2.4. Rozhodování o insolvenčním návrhu 

 

 Navrhovatel může až do rozhodnutí o úpadku vzít svůj návrh zpět, soud v takovém případě 

řízení zastaví. Soud též zastaví insolvenční řízení pro neodstranitelný nebo neodstraněný 

nedostatek podmínky řízení (např. nedošlo k zaplacení zálohy na náklady řízení nebo dlužník po 

zahájení řízení splatit pohledávku vůči věřiteli – navrhovateli). Byl-li podán nesrozumitelný nebo 

neurčitý insolvenční návrh, nebo neobsahuje-li zákonem stanovené náležitosti, pro něž nelze 

 
34 „Při vydávání výtěžku exekuce do insolvenčního řízení vydá soudní exekutor insolvenčnímu správci vymožené plnění 

po odpočtu nákladů exekuce.“ - Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2016, sp. zn. 20 Cdo 3541/2016 
35 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 NSČR 67/2014 

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2808
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2808
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v řízení pokračovat, soud návrh odmítne bez umožnění opravy či doplnění. Pokud ovšem vada 

spočívá v přílohách (nemají zákonem požadované náležitosti nebo nebyly vůbec podány) soud 

insolvenční návrh odmítne až po poskytnutí max. sedmidenní lhůty pro jejich doplnění či opravu.  

Insolvenční soud také odmítne návrh podaný věřitelem, je-li zcela zjevně bezdůvodný. Dle 

§128a IZ jde o takový návrh, který a) je doložen pohledávkou, k níž se v pro účely rozhodnutí o 

úpadku nepřihlíží, b) je podán opětovně, přičemž věřitel nedoložil splnění povinností stanovených 

mu v případně předchozím rozhodnutí o insolvenčním návrhu, c) věřitelovo podání zcela zjevně 

sleduje zneužití svých práv na úkor dlužník, d) splatná záloha na náklady insolvenčního řízení 

nebyla řádně a včas zaplacena36. Tyto návrhy se někdy také nazývají šikanózní a jsou „založené 

na smyšlených a neexistujících skutečnostech odůvodňujících zahájení insolvenčního řízení, které 

byly navrhovatelem záměrně vykonstruovány, s cílem vyvolat důsledky spojené se zahájením 

insolvenčního řízení. Zpravidla se jedná o to, aby byly v insolvenčním rejstříku, který je veřejně 

dostupný, uveřejněny nepravdivé skutečnosti nasvědčující tomu, že je osoba v úpadku, což mohlo 

mít pro "oběť" šikanózního návrhu dalekosáhlé důsledky, spočívající například ve ztrátě důvěry a 

dobré pověsti u klíčových klientů nebo obchodních partnerů“37. Pokud soud odmítá takový 

insolvenční návrh, může v rozhodnutí věřiteli uložit také pokutu až do výše 500.000, - Kč. 

Následkem právní moci rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro zcela zjevnou 

bezdůvodnost je nemožnost věřitele podat další návrh na stejného dlužníka po dobu 6 měsíců (k 

insolvenčnímu návrhu podanému dříve se nepřihlíží).  

Nejsou-li splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, soud 

insolvenční návrh zamítne. V případě věřitele – navrhovatele dojde k zamítnutí, pokud neprokázal 

existenci své a jiné osoby splatné pohledávky vůči dlužníku. Za jinou osobu nelze pokládat toho, 

komu byla (alespoň částečně) postoupena pohledávka věřitelem – navrhovatelem v posledních 6 

měsících před podáním insolvenčního návrhu nebo až po zahájení řízení. Jde o další zákonnou 

prevenci před nepoctivými návrhy věřitelů. K zamítnutí návrhu dojde i v případě platební 

neschopnosti dlužníka, prokáže-li, že nastala následkem protiprávního jednání třetí osoby a 

zároveň lze důvodně předpokládat, že dlužník situaci odvrátí do 3 měsíců po splatnosti jeho 

 
36 Je-li navrhovatelem věřitel podávající insolvenční návrh proti právnické osobě podnikateli, je povinen u soudu složit 

zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000, -Kč, jestliže je dlužníkem právnická osoba nepodnikající 

nebo fyzická osoba, činí výše zálohy 10.000, -Kč.  
37 Právní specifika a sankce spojené s podáváním tzv. „šikanózních“ insolvenčních návrhů 

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. - https://www.pravniprostor.cz/clanky/procesni-pravo/pravni-specifika-a-

sankce-spojene-s-podavanim-tzv-sikanoznich-insolvencnich-navrhu 
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peněžitých závazků. Důležité je zmínit nemožnost zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek 

dlužníkova majetku, ačkoli je zřejmé, že nepostačí ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení38.  

Proti těmto rozhodnutím se lze odvolat, proti zamítnutí se může odvolat jen navrhovatel. 

V řízení o odvolání se však nepřihlíží ke skutečnostem, jež nastaly až následně, tedy po vydání 

rozhodnutí soudu první instance. Bylo-li vydáno rozhodnutí dle §142 IZ v důsledku chyby 

navrhovatele a tím vznikla škoda či jiná újma určité osobě, je tato oprávněna žalobou žádat o 

náhradu škody nebo jiné újmy, přičemž v pochybnostech platí domněnka, že takové rozhodnutí 

zavinil navrhovatel (při zamítnutí insolvenčního návrhu se nárok na náhradu škody či jiné újmy 

uplatní pouze v případě, kdy nedošlo k zamítnutí v důsledku splnění závazků nebo uzavření 

dohody s věřitelem o jiném způsobu plnění svých závazků).  Žaloba dle §147 odst. 1 IZ musí být 

podána ve lhůtě 6 měsíců od doručení/zveřejnění takového rozhodnutí (jde o lhůtu prekluzivní), 

nejdříve však po nabytí právní moci rozhodnutí soudu. Je též třeba zmínit, že v případě této žaloby 

se nejedná o incidenční spor, nýbrž klasickou občanskoprávní žalobu. Požádá-li o to oprávněná 

osoba a je-li zřejmé, že ke škodě či jiné újmě opravdu došlo, může soud nařídit předběžné opatření, 

kterým uloží navrhovateli složit do úschovy soudu přiměřenou částku.  

 

 

2.4.1. Rozhodnutí o úpadku 

 

Nerozhodl-li soud jednou z výše uvedených možností a byl-li zjištěn dlužníkův úpadek, 

potažmo hrozící úpadek, soud vydá usnesení o úpadku. Rozhodnutí musí splňovat náležitosti dané 

§136 odst. 2 IZ (především obsahovat výrok o zjištění úpadku/hrozícího úpadku, ustanovení 

insolvenčního správce, výzvu věřitelům k podávání přihlášek a jiné). Usnesení o úpadku se 

doručuje insolvenčnímu správci a dlužníku do vlastních rukou, soud ho také zašle příslušnému 

finančnímu úřadu, úřadu práce ČR, orgánu, který vede obchodní či jiný rejstřík, je-li v něm dlužník 

zapsán a dalším osobám jež stanoví §139 odst. 1 IZ.  

Po rozhodnutí o úpadku dále trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, 

změna nastává pouze v právu disponovat s majetkovou podstatou, které plně přechází na 

insolvenčního správce. V určitých případech je také možné započíst vzájemné pohledávky věřitele 

a dlužníka. Dále se po dobu trvání účinků spojených s rozhodnutím o úpadku dle §140a IZ 

 
38 Ke změně došlo novelou č. 294/2013 Sb., přičemž dříve zamítnutí pro nedostatek majetku bylo možné, pokud byla 

splněna další podmínka (např. majetek by nepostačoval ani k úhradě nákladů řízení, dlužníkem byla obchodní 

společnosti zrušená rozhodnutím soudu nebo návrh byl podán likvidátorem). 
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přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové 

podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou (nebo na které se pohlíží jako 

na přihlášené či se v řízení neuspokojují). To znamená, že v těchto řízeních neběží lhůty a nekonají 

se jednání. V ostatních soudních nebo smírčích řízeních je také zakázáno vydat rozhodnutí39, a 

dokonce je ani nelze nově zahájit. Jiná řízení pokračují, ovšem bez možnosti v nich rozhodnout o 

náhradě škody či jiné újmy (jedná se typicky o daňová řízení, řízení ve věcech sociálního pojištění 

nebo řízení s katastrem nemovitostí).  

Dle §136 odst. 4 IZ v rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení 

oddlužení, uloží insolvenční soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odměnu a hotové výdaje 

insolvenčního správce. Výše odměny a náhrady hotových výdajů se řídí vyhláškou č. 313/2007 

Sb., přičemž bavíme-li se o oddlužení plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové 

podstaty, jež je v ČR nejčastější40, náhrada hotových výdajů činí paušálně 150,- Kč za každý měsíc 

od povolení oddlužení po skončení splátkového kalendáře (pro oddlužení manželů 225,- Kč). 

Odměna je určena na 750,- Kč měsíčně (pro oddlužení manželů 1.125, - Kč) a došlo-li 

ke zpeněžování majetkové podstaty, další odměna závisí na výši výtěžku a způsobu zpeněžení. 

Záloha se každopádně přiznává jen za náhradu hotových výdajů a odměnu při plnění splátkového 

kalendáře, neboť přesnou částku výtěžku, a od toho odvislou odměnu za zpeněžení majetkové 

podstaty, lze přesně určit až po samotném zpeněžení. K výše uvedeným částkám se musí přičíst i 

DPH, ve skutečnosti tak dlužník typicky měsíčně splácí insolvenčnímu správci 1.089, - Kč (750 + 

150= 900 Kč + DPH), a jsou-li v oddlužení manželé 1.633, - Kč.   

Byl-li navrhovatelem věřitel, právo odvolat se proti rozhodnutí o úpadku má pouze dlužník, 

který může namítat jen neosvědčení úpadku nebo existenci zákonné překážky k vydání rozhodnutí. 

Proti insolvenčnímu návrhu dlužníka není odvolání přípustné nikdy.  

Insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku také spojí rozhodnutí o způsobu jeho řešení, tedy 

pakliže byl s insolvenčním návrhem podán i návrh na povolení oddlužení, soud v rozhodnutí o 

úpadku rozhodne i o povolení oddlužení. V případě insolvenčního návrhu věřitele, na který 

 
39 „…ne každé soudní nebo rozhodčí řízení je technicky vzato řízením o pohledávce nebo jiném právu týkajícím se 

majetkové podstaty, avšak tato jiná řízení mohou vyústit ve vydání rozhodnutí, z nějž taková pohledávka vzejde. 

Podstatou úpravy pak je zakázat za trvání insolvenčního řízení „vyrábění takových pohledávek“, jež stejně 

nebudou moci být v insolvenčním řízení stejně uspokojeny. Jedinou výjimkou bude trestní řízení a v jeho rámci 

vydané rozhodnutí, kterým bude poškozeným osobám přiznáno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem.“ 

(MARŠÍKOVÁ, Jolana a kolektiv. Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 

1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-87576-80-9. Převzato z 

CODEXIS®, doplňku LIBERIS®.) 
40 Například na Městském soudu v Praze v období mezi 1. 1. 2021 a 31. 1. 2021 došlo k rozhodnutí o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty ve 179 případech, zatímco 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bylo schváleno pouze v jediné věci.  
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dlužník reagoval podáním návrhu na povolení oddlužení, soud rozhodne o povolení oddlužení do 

30 dnů od rozhodnutí o úpadku.  

Na návrh dlužníka ještě před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku může soud rozhodnout 

o neexistenci dlužníkova úpadku, pokud s tím insolvenční správce a všichni věřitelé souhlasí. 

Neosvědčí-li se ani dodatečně do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníkův úpadek, nebo 

nepřihlásil-li žádný z věřitelů svou pohledávku a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim postavené na roveň byly uspokojeny, rozhodne soud o tom, že dlužník není 

v úpadku i bez návrhu. Právní moci rozhodnutí insolvenční řízení končí.  

 

2.4.1.1. Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení 

  

 Do doby, než soud rozhodne o schválení oddlužení, je dlužník oprávněn svůj návrh vzít 

zpět (k zpětvzetí návrhu se po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení nepřihlíží). Zpětvzetí 

návrhu na povolení oddlužení soud vezme usnesením na vědomí a řízení zastaví. Poté však dlužník 

ztrácí možnost podat návrh znovu. Soud též v některých případech smí návrh na povolení 

oddlužení odmítnou, a to pakliže nebyl podán a sepsán oprávněnou osobou nebo nebyl i přes výzvu 

doplněn41, a pro tuto chybu nelze pokračovat v řízení.  

 Dle §395 IZ k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dojde tehdy, je-li možno s důvodem 

pochybovat o poctivém záměru dlužníka42, anebo nebude-li dlužník schopen splácet ani 

pohledávky za majetkovou podstatou či pohledávky postavené jim na roveň (přičemž jejich výše 

není vyšší než splátky ostatním věřitelům). Soud také zamítne návrh dlužníka, jehož dosavadní 

jednání svědčí o lehkomyslném a nedbalém přístupu k plnění povinností v insolvenčním řízení, 

anebo bylo-li dlužníku přiznáno osvobození od placení neuspokojených pohledávek v jeho 

předcházejícím oddlužení během posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu. 

K povolení oddlužení nedojde ani jestliže v předchozích 3 měsících před podáním insolvenčního 

návrhu dlužník svůj předchozí návrh vzal zpět, ani pokud byl dlužníkův návrh na povolení 

 
41 Dle §393 odst. 1 a 2 IZ soud vyzve k doplnění návrhu, jenž nebyl podán na stanoveném formuláři nebo stanoveném 

formátu či způsobem, neobsahuje-li všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný a neurčitý, anebo neobsahuje-li 

stanovené přílohy či tyto přílohy nemají zákonem stanovené náležitosti. 
42 Nepoctivý záměr dlužníka je vcelku neurčitý právní pojem, který insolvenční zákon nijak nedefinuje. Judikatura 

Nejvyššího soudu (viz např. usnesení sp. zn. 29 NSČR 88/2013, 29 NSČR 14/2009 či 29 NSCR 163/2018) 

zdůrazňuje, že soud musí při posuzování nepoctivosti dlužníka brát v úvahu především konkrétní skutečnosti 

daného případu. Z ustálené praxe se tak dovodilo několik domněnek, při nichž se považuje dlužníkovo jednání 

za poctivé (např. jeho aktivní přístup, spolupráce s insolvenčním správcem, soudem i věřiteli nebo reálná snaha 

při hledání práce) a kdy naopak za nepoctivé (pasivita, záměrné zamlčení podstatných informací, snaha převést 

majetek na jinou osobu a jiné).   
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oddlužení zamítnut z důvodu nepoctivého záměru (nebo ze stejného důvodu došlo k neschválení 

či zrušení oddlužení) v posledních 5 letech. S odkazem na judikát Nejvyššího soudu k zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení též dojde: „jestliže podle dlužníkových tvrzení zahrnutých v návrhu 

na povolení oddlužení sepsaném na předepsaném formuláři a v povinných přílohách návrhu na 

povolení oddlužení dlužník nabízí svým nezajištěným věřitelům (kteří nesouhlasili s nižším 

plněním) méně než 30 % jejich pohledávek“43.   

 Právo odvolat se proti odmítnutí či zamítnutí návrhu má pouze dlužník, zatímco proti 

usnesení o zastavení insolvenčního řízení se mohou odvolat i věřitelé. Spolu s odmítnutím, 

zamítnutím nebo vzetím na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení může soud eventuálně 

rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem, tedy v situacích předvídaných §396 odst. 1 IZ, 

jinak soud insolvenční řízení zastaví. Podstatný je rovněž odst. 3 téhož paragrafu, podle něhož se 

upravený seznam pohledávek stává po zastavení řízení exekučním titulem pro zjištěnou 

neuspokojenou a nepopřenou pohledávku po dobu 10 let.  

Nenastane-li žádná z výše uvedených situací, je oddlužení povoleno, ne však dříve, než 

dlužník předloží seznam majetku. Rozhodnutí o povolení oddlužení nemusí být odůvodněno, to 

platí i pokud bylo povolení oddlužení spojeno s rozhodnutím o úpadku.  

 

 

2.5. Přihlášky věřitelů 

 

 Nejčastějším způsobem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení je zvláštní procesní 

úkon zvaný přihlášení pohledávky. Přihlášku své pohledávky mohou věřitelé podat 

k insolvenčnímu soudu od zahájení řízení, až do uplynutí procesní lhůty dané soudem. Lhůta 

zpravidla činí pro oddlužení 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku, později podané přihlášky jsou 

soudem odmítnuty a v řízení se dále neuspokojují. Výjimku tvoří věřitelé vykonatelných 

pohledávek na náhradu škody či jiné nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s trestným činem 

nebo bezdůvodným obohacení, takové přihlášky mohou věřitelé podávat po celou dobu trvání 

insolvenčního řízení. Pohledávky se přihlašují i jestliže už byly uplatněny u soudu, vymáhány 

exekucí či výkonem rozhodnutí, dále pohledávky nesplatné (mluvíme o tzv. zesplatnění 

 
43 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 29 NSČR 6/2008 
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pohledávky) nebo vázané na určitou podmínku44. Ode dne, kdy došla bezvadná přihláška 

pohledávky soudu přestává běžet promlčecí lhůta k uplatnění pohledávky.  

 Přihlášku lze podat pouze pomocí speciálního formuláře, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí předpis45 a kromě obecných náležitostí stanovených §42 odst. 4 OSŘ musí obsahovat 

přesnou výši přihlášené pohledávky včetně příslušenství a důvod jejího vzniku (skutečnost, na níž 

se její vznik zakládá – typicky smlouvy o úvěru, výkazy nedoplatků či rozhodnutí o nákladech 

řízení). Stejně tak je třeba průkazně podložit případnou vykonatelnost pohledávky. Pohledávku lze 

přihlásit i je-li nepeněžitá, je ovšem třeba ji řádně vyčíslit v penězích, a to v české měně. Spolu 

s přihláškou věřitel vždy podává přílohy obsahující listiny, které dokládají jeho tvrzení.  

 Věřitel může kdykoli během řízení vzít svou přihlášku zpět. Insolvenční soud zpětvzetí 

vezme na vědomí rozhodnutím, jehož právní mocí končí účast věřitele v řízení. Došlo-li ke 

zpětvzetí z důvodu uspokojení pohledávky třetí osobou, soud danou osobu vyrozumí o možnosti 

vstupu do řízení na místo věřitele a poskytne jí k tomu dostatečnou lhůtu. Až po marném uplynutí 

takové lhůty soud vezme na vědomí zpětvzetí přihlášky, v opačném případě nastupuje na místo 

věřitele třetí osoba a přihláška pohledávky trvá dál. Pokud přihlášený věřitel nevzal přihlášku zpět, 

ačkoli byla v průběhu řízení jeho pohledávka zcela uspokojena, soud jeho účast v řízení ukončí 

rozhodnutím, proti kterému se nelze odvolat46.  

 Je-li po přezkumu přihlášek určitá pohledávka zjištěna ve skutečné výši menší než 50 % z 

přihlášené částky, k přihlášce se nepřihlíží ani v rozsahu, v němž byla zjištěna (to však neplatí, 

závisela-li výše pohledávky na znaleckém posudku nebo uvážení soudu). Podobná úprava se týká 

i zajištěných věřitelů, pro které je rozhodná jak 50% hranice, tak i uvedení správného pořadí práva 

na uspokojení.  

 Zákon od klasických pohledávek rozeznává pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky postavené jim na roveň, jejichž taxativní výčet nalezneme v §168 a §169 IZ. Mezi 

pohledávky za majetkovou podstatou řadíme například odměnu a hotové výdaje insolvenčního 

správce, znalečné za ocenění majetku v majetkové podstatě, daně, poplatky a pojistné na sociální 

zabezpečení a jiné. Tyto pohledávky vznikly až po zahájení insolvenčního řízení a uspokojují se 

kdykoli během něj (po rozhodnutí o úpadku), a to sice v plné výši. Pohledávky postavené na roveň 

pohledávek za majetkovou podstatou se také uspokojují v plné výši, nemusí ale nutně vzniknout 

 
44 §548 OZ rozlišuje podmínku rozvazovací (při jejím splnění právní následky pominou) a odkládací (při jejím splnění 

právní následky nastanou). Přihlášky pohledávek s rozvazovací podmínkou se považují v řízení za nepodmíněné, 

dokud není podmínka splněna. 
45 Vyhláška č. 311/2007 Sb. 
46 Nesouhlasil-li by věřitel s takovým rozhodnutím, mohl by se domáhat žalobou určení, že jeho pohledávka nadále 

trvá. Žalobu by musel podat proti insolvenčnímu správci a projednána by byla jakožto incidenční spor.  
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až po zahájení insolvenčního řízení. Jedná se o pracovněprávní pohledávky dlužníkových 

zaměstnanců, pohledávky na výživném ze zákona, pohledávky na náhradu škody způsobené na 

zdraví a další. Pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky postavené jim na roveň se 

uplatňují kdykoli během řízení vůči osobě s dispozičním oprávněním. Není-li takovou osobou 

insolvenční správce, musí být o těchto pohledávkách vyrozuměn. Osoba s dispozičním 

oprávněním uspokojí tyto pohledávky z majetkové podstaty, v opačném případě má věřitel 

možnost obrátit se na soud s žalobou. Řízení není incidenčním sporem.  

 

 

  

2.5.1. Přezkum přihlášek 

 

 Po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek přezkoumá insolvenční správce všechny 

přihlášky a sestaví seznam přihlášených pohledávek. Během přezkumu vyzve dlužníka, aby se 

k přihlášeným pohledávkám vyjádřil a uvedl k nim své stanovisko47. Do seznamu nezařadí 

přihlášky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a jiné pohledávky o nichž 

to stanoví zákon. Dále v seznamu uvede, zda některé přihlášky popírá a z jakého důvodu, nebo 

došlo-li k popření ze strany dlužníka či jiného přihlášeného věřitele.  

 Insolvenční správce, dlužník nebo přihlášený věřitel mohou popírat přihlášenou 

pohledávku co do její pravosti (pohledávka zanikla, je promlčená nebo vůbec nevznikla), výše či 

pořadí. Je-li popírána výše nebo pořadí pohledávky, musí být zároveň uvedeno v jaké výši či 

pořadí má být pohledávka uspokojena. Věřitele, jehož pohledávka byla popřena, o tom vyrozumí 

insolvenční správce. Popírá-li nevykonatelnou pohledávku insolvenční správce, může se proti 

tomu věřitel bránit podáním žaloby do 30 dnů. Neučiní-li tak, k popřené pohledávce se nepřihlíží 

(pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je zjištěna ve výši či pořadí uvedením v popření). 

Popírá-li insolvenční správce vykonatelnou pohledávku48, je povinen podat do 30 dnů od právní 

moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu žalobu, kterou své popření uplatní.  

 
47 Insolvenční správce v oddlužení zajišťuje stanovisko dlužníka prostřednictvím osobního jednání, o němž se zároveň 

vyhotovuje záznam, který se předkládá soudu srov. §410 odst. 2 in fine IZ. Na jednání s dlužníkem musí být 

přítomen insolvenční správce osobně.  
48 Pohledávka je vynutitelná je-li vymahatelná prostřednictvím exekuce nebo výkonu rozhodnutí. Jedná se o 

pohledávky přiznané rozhodnutím soudu, správního orgánu či rozhodčím nálezem nebo notářským zápisem, 

v němž dlužník uznal svůj dluh vůči věřiteli.  
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 Přihlášený věřitel, který popírá pohledávku jiného přihlášeného věřitele tak musí učinit na 

formuláři nejpozději do 10 dnů od uplynutí lhůty pro podávání přihlášek. Soud může popření 

odmítnout, v opačném případě se podání po právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o 

přezkumu považuje za žalobu uplatněnou u insolvenčního soudu. Popření pohledávky dlužníkem 

nemá na její zjištění vliv, platí ale, že v rozsahu popření se pohledávka v seznamu přihlášených 

pohledávek nestává exekučním titulem.  

 Spory o pravost, výši nebo pořadí pohledávky jsou vždy incidenčními spory, v nichž 

účastníci nemají proti insolvenčnímu správci zásadně právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí 

o sporu je účinné vůči všem procesním subjektům a insolvenční správce výsledek zaznamená a 

soudu zašle upravený seznam přihlášených pohledávek.  

 Jestliže nebyla pohledávka popřena ani insolvenčním správcem ani věřitelem, popř. bylo-

li popření odmítnuto či vzato zpět, je pohledávka zjištěna dle §201 IZ. Zjištění může nastat i 

rozhodnutím soudu ve sporu o určení pravosti, výše či pořadí pohledávky. Zjištěné pohledávky 

(nepopřené dlužníkem, viz výše) jsou na základě seznamu přihlášených pohledávek vymahatelné 

prostřednictvím exekuce nebo výkonu rozhodnutí s promlčecí lhůtou 10 let. 49 

 Seznam přihlášených pohledávek se předkládá soudu na stanoveném formuláři jako 

součást zprávy o přezkumu50 a soud tyto dokumenty zveřejňuje v insolvenčním rejstříku. 

Insolvenčnímu správci je k sestavení zprávy o přezkumu poskytnuta lhůta 30 dnů od uplynutí lhůty 

k podávání přihlášek, může být ovšem rozhodnutím soudu prodloužena. Proti zprávě o přezkumu 

mohou účastníci řízení podávat námitky, to ovšem neplatí vůči popěrným úkonům, viz §398a odst. 

4 IZ. Jsou-li námitky důvodné, soud nařídí změnu či doplnění zprávy o přezkumu. Zpochybňují-li 

vznesené námitky důvodně zprávu jako celek, soud zprávu o přezkumu odmítne a nařídí 

insolvenčnímu správci, aby opětovně přezkoumal přihlášené pohledávky a podal novou zprávu o 

přezkumu ve lhůtě soudem určené. Pokud námitky nejsou důvodné nebo nebyly podány, soud 

zprávu o přezkumu schválí. Na rozdíl od ostatních způsobů řešení úpadku tak v rámci oddlužení 

nedochází k přezkumnému jednání dle §190 a násl. IZ, na němž se před insolvenčním soudem 

vyjadřují k přihláškám dlužník, insolvenční správce i věřitelé.  

 

 
49 Způsobilost seznamu přihlášených pohledávek být exekučním titulem dovozuje Nejvyšší správní soud v usnesení 

20 Cdo 2746/2018-90 ze dne 23. 1. 2019 : “… dovolací soud odkazuje na ustanovení § 312 odst. 4 a § 192 odst. 

3, resp. § 410 odst. 1 ve spojení s § 190 až § 202 IZ v rozhodném znění, z nichž lze dovodit, že seznam 

přihlášených pohledávek je obecně vzato způsobilým exekučním titulem (§ 40 odst. 1 písm. f/ exekučního řádu) i 

v režimu oddlužení“.   
50 Dle §410 odst. 2 in fine IZ je součástí zprávy o přezkumu záznam o jednání s dlužníkem, seznam přihlášených 

pohledávek a případně doklad o písemném vyrozumění věřitele o popření jeho nevykonatelné pohledávky.  

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L1616
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2523
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2523
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L3390
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L965
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L1011
https://app.codexis.cz/doc/CR/5894#L2229
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2.6. Způsoby provedení oddlužení 

 

 Zákon rozlišuje dva způsoby oddlužení, a to oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V prvém případě se 

postupuje obdobně jako při zpeněžování majetkové podstaty v konkursu, s tím, že majetek nabytý 

dlužníkem po schválení oddlužení náleží pouze dlužníkovi a nezahrnuje se do majetkové podstaty. 

Druhý způsob je mnohem častější a spočívá v postupném splácení pohledávek nezajištěných 

věřitelů pomocí splátkového kalendáře, zatímco zajištění věřitelé se uspokojují výhradně 

z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.  

Způsob provedení oddlužení může nejprve navrhnout sám dlužník, a to v návrhu na 

povolení oddlužení. Zároveň insolvenční správce se zprávou o přezkumu předkládá také zprávu 

pro oddlužení dle §398a IZ. V ní navrhne způsob řešení oddlužení, dále uvede předpokládané 

plnění věřitelům, odůvodnění ocenění položek v soupisu majetku i znalecký posudek, je-li součástí 

soupisu nemovitá věc. Navrhuje-li insolvenční správce oddlužení plněním splátkového kalendáře 

se zpeněžením majetkové podstaty, předloží také návrh distribučního schématu splátkového 

kalendáře a propočet předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů.  

 Do sedmi dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení může nadpoloviční většina nezajištěných 

věřitelů (počítá se dle výše pohledávek i počtu hlav) navrhnout svolání schůze věřitelů za účelem 

rozhodnutí o způsobu provedení oddlužení. Není-li svolána schůze věřitelů, rozhodne o způsobu 

provedení oddlužení podle §399 odst. 1 IZ insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení.  
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3. Schválení oddlužení 

  

Soud rozhoduje o schválení oddlužení neprodleně po projednání námitek proti zprávě o 

přezkumu, pokud nebyly námitky podány po marném uplynutí lhůty k jejich podání. Vyšly-li 

v průběhu řízení najevo skutečnosti, jež jsou důvodem pro odmítnutí či zamítnutí návrhu na 

povolení oddlužení (§395 a §396 IZ), soud oddlužení neschválí a řízení zastaví. V usnesení též 

rozhodne o odměně a náhradě hotových výdajů insolvenčního správce a zprostí ho jeho funkce. 

Proti usnesení o zastavení řízení mohou podat odvolání dlužník, insolvenční správce i přihlášený 

věřitel. Ke schválení oddlužení nedojde ani v případě stanoveném §405 odst. 2 IZ51 a soud 

současně rozhodne o způsobu řešení úpadku konkursem. Proti rozhodnutí o neschválení oddlužení 

může podat opravný prostředek pouze dlužník.  

V ostatních případech soud rozhodnutím dané oddlužení schválí a stanoví způsob jeho 

provedení. Náležitosti rozhodnutí o schválení oddlužení se liší právě dle způsobu jeho provedení. 

Schvaluje-li soud oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, musí označit majetek náležející do 

majetkové podstaty ke dni vydání rozhodnutí, včetně majetku, který se součástí majetkové 

podstaty teprve stane52. Náležitosti rozhodnutí, jímž se schvaluje oddlužení plněním splátkového 

kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty stanoví §406 odst. 3 IZ. Jedná se například o uložení 

povinnosti dlužníkovi vydat insolvenčnímu správci daný majetek ke zpeněžení, povinnost platit 

vždy k určitému dni splátky až do podání zprávy o splnění oddlužení a termín první úhrady, nebo 

příkaz plátci mzdy provádět pravidelné srážky.  

 Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem vyvěšení rozhodnutí o schválení 

oddlužení a stejně jako náležitosti rozhodnutí se mění v návaznosti na způsob provedení oddlužení. 

Dle §408 odst. 1 IZ jsou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, co se týče 

majetku, podobné jako účinky prohlášení konkursu53, a to včetně zániku společného jmění 

 
51 „a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že 

majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové 

podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, 

b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že 

majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové 

podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nebo 

c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjistí, že majetek 

dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je 

pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem podle § 410 odst. 

2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, 

stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.“ 
52 Jde o majetek, který dlužník měl uvést v seznamu majetku, ale neučinil tak a dále též hodnoty získané z neúčinných 

právních jednání, z dědictví a darů a jiné mimořádné příjmy dle §412 odst. 1 písm. b) IZ.  
53 §263 až §267 IZ 

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L3391
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L3391
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L3238
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L3239
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manželů dlužníka a jeho manžela (pokud nepodali společný návrh manželů na povolení oddlužení 

dle §394a, v takovém případě společné jmění manželů nezaniká). Dispoziční oprávnění k majetku 

nabytému po zveřejnění schválení oddlužení náleží dlužníkovi a lze jej postihnout v exekuci či 

výkonu rozhodnutí pro pohledávky, jež vznikly po schválení oddlužení a zároveň se v oddlužení 

neuspokojují.  

Dispoziční oprávnění k příjmům od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty má dlužník a zároveň je povinen s příjmy naložit tak, jak bylo 

stanoveno v rozhodnutí o schválení oddlužení. „Po dobu trvání účinků schválení oddlužení nemá 

nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo zahájení exekuce, která by postihovala majetek ve 

vlastnictví dlužníka, vliv na povinnost dlužníka naložit s příjmy určenými k plnění splátkového 

kalendáře způsobem určeným v rozhodnutí o schválení oddlužení.“ §401 odst. 1 IZ 

Pakliže byla dlužníkovi v rozhodnutí uložena povinnost vydat majetek ke zpeněžení, 

použije se §408 odst. 1 IZ obdobně. I pro majetek nabytý po nastalých účincích schválení 

oddlužení platí pravidla výše uvedená. Na rozdíl od oddlužení pouhým zpeněžením majetkové 

podstaty má ovšem dlužník v tomto případě dispoziční oprávnění i k majetku, jenž náleží do 

majetkové podstaty, ale neslouží k zajištění či ho soud neuložil vydat ke zpeněžení.  

 Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty jsou dle §412 odst. 1 IZ dlužníku stanoveny zvláštní povinnosti. Jedná se 

například o povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (nebo o ní alespoň usilovat), 

nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit, neposkytovat 

žádnému z věřitelů zvláštní výhody, nebo podávat pravidelné zprávy insolvenčnímu soudu o svých 

příjmech. Zároveň po tuto dobu vykonává insolvenční správce nad dlužníkem dohled a o stavu 

řízení podává zprávy soudu a věřitelskému výboru. Zákon též stanoví neplatnost právních úkonů, 

kterými by dlužník odmítl dar nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, či by uzavřel 

dohodu o vypořádání dědictví, podle níž by obdržel méně, než je jeho dědický podíl, opět bez 

souhlasu insolvenčního správce.  
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Schéma č. 2 – Proces od povolení ke schválení oddlužení 

 

 

 

3.1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

 

 Jak již bylo řečeno, při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně 

jako při zpeněžování majetkové podstaty v konkursu. Na rozdíl od konkursu ovšem do majetkové 

podstaty nenáleží dlužníkův majetek nabytý poté, co nastaly účinky schválení oddlužení, není-li 

zákonem stanoveno jinak. Movitý i nemovitý majetek bývá zpeněžen typicky prostřednictvím 

veřejné dražby nebo prodejem mimo dražbu. Z výtěžku si insolvenční správce odečte odměnu a 

náhradu hotových výdajů a zbytek rozdělí poměrně mezi nezajištěné věřitele. Je-li v oddlužení 

přítomen i zajištěný majetek, insolvenční správce vydá výtěžek z jeho zpeněžení zajištěnému 

věřiteli. Zajištěný věřitel může požádat, aby zajištěný majetek zpeněžován nebyl, přesahuje-li výše 

zajištěné pohledávky zjevně hodnotu zajištěného majetku, anebo zpeněžením ostatního majetku 

došlo k úplnému uspokojení všech nezajištěných věřitelů.  

Po zpeněžení předá insolvenční správce soudu návrh rozvrhového usnesení a po jeho 

přezkoumání po věcné stránce soud vydá rozvrhové usnesení, v němž určí jednotlivé částky 

k vyplacení věřitelům. O splnění rozvrhového usnesení vyrozumí insolvenční správce soud 

zprávou.  
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3.2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty 

 

 Při této formě oddlužení dlužník platí pravidelné měsíční splátky, jimiž naplňuje splátkový 

kalendář a zároveň může i nemusí dojit k prodeji jeho majetku, z jehož výtěžku se uspokojují 

zajištění věřitelé. Při zpeněžování majetku se postupuje obdobně jako v oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty. Vydá-li zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení určeného majetku, insolvenční 

správce tak učiní a poté předloží soudu návrh na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, v níž uvede 

výši výtěžku zpeněžení a částku určenou zajištěnému věřiteli, jež je ponížena o náklady zpeněžení, 

náklady správy majetku a odměnu insolvenčního správce. Je-li návrh věcně správný, soud s ním 

vysloví souhlas.  

 Zároveň po celou dobu trvání účinků schválení oddlužení má dlužník povinnost platit 

pravidelné měsíční splátky, jejichž výše je vymezena v usnesení o schválení oddlužení. Má-li 

dlužník zaměstnavatele, soud uloží plátci mzdy provádět pravidelné srážky ze mzdy. Částka se 

pak poměrně rozděluje mezi nezajištěné věřitele, předtím se od ní ovšem odečítají prioritní 

pohledávky. Nepostačují-li měsíční splátky k uspokojení všech pohledávek za majetkovou 

podstatou a pohledávek postavených jim na roveň, uspokojí se prioritní pohledávky dle §398 odst. 

4: „ nejdříve odměna a hotové výdaje insolvenčního správce, poté pohledávky věřitelů na výživném 

ze zákona, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, poté pohledávka podle § 390a odst. 5 (tj. 

odměna za sepis a podání dlužníkova insolvenčního návrhu), poté záloha na úhradu odměny a 

hotových výdajů insolvenčního správce, poté ostatní pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a 

poté náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty. Ostatní pohledávky za 

majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uspokojí poměrně.“ 

 Probíhá-li během plnění splátkové kalendáře řízení o popření pohledávky, částka určená 

věřiteli dané pohledávky se deponuje. Jestliže se pohledávka dodatečně zjistí, deponovaná částka 

je věřiteli vyplacena, v opačném případě se deponace rozdělí poměrně mezi ostatní nezajištěné 

věřitele.  

 V případě dlužníka – podnikatele soud určí platit zálohovou splátku. Jedná se o minimální 

nevratnou částku, kterou dlužník platí ze svých podnikatelských příjmů54. Na konci každého 

 
54 Dle §398b odst. 3 se zálohová částka stanoví z výše zjištěného zisku za poslední zdaňovací období předcházející 

podání návrhu na povolení oddlužení.  

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L3341
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zdaňovacího období až do splnění oddlužení předkládá dlužník svému insolvenčnímu správci 

účetnictví (nebo daňovou evidenci) a jiné doklady osvědčující jeho příjmy a náklady. Z této 

dokumentace určí insolvenční správce referenční srážku – jedná se o jednu dvanáctinu zjištěného 

zisku za zdaňovací období. Je-li referenční srážka nižší než zálohová splátka, může soud určit 

dlužníku platit nižší zálohovou splátku. Je-li referenční srážka naopak vyšší, insolvenční správce 

uloží dlužníku doplatit rozdíl mezi nimi, nestanoví-li soud něco jiného.  

Pokud došlo během plnění splátkového kalendáře k podstatným změnám okolností, jež 

jsou rozhodné pro výši i další trvání měsíčních splátek (jako ztráta zaměstnání, trvalý úraz, 

narození dítěte, dlouhodobá nemoc člena domácnosti a jiné), soud může rozhodnutí o schválení 

oddlužení změnit, a to i bez návrhu (tím není vyloučeno právo dlužník žádat o stanovení nižších 

splátek dle §398 odst. 5 IZ). Proti změně se může odvolat pouze věřitel, kterému bude tímto 

vyplaceno méně, než mělo být před změnou.  

Vcelku oblíbenou možností k navýšení pravidelných příjmů bývá zajištění si daru na 

základě darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu s osobou, která je ochotna po celou dobu 

plnění splátkového kalendáře pravidelně přispívat dlužníkovi a navýšit tím celkovou postižitelnou 

částku. Oba typy smluv se uzavírají podle občanského zákoníku a platí pro ně tedy i patřičná 

ustanovení o zániku závazku. Zvláštní na darech v oddlužení je skutečnost, že insolvenční správce 

není oprávněn vymáhat její plnění. Neplní-li tudíž povinná osoba dar, ke kterému se zavázala, 

vymáhat po ní splnění své povinnosti může pouze dlužník. Ba dokonce vymáhat dar patří mezi 

jeho povinnosti v oddlužení.  

V průběhu plnění splátkového kalendáře může dlužník taktéž obdržet mimořádné příjmy. 

I ony jsou součástí majetkové podstaty, a proto jsou do splátkového kalendáře zahrnuty dle §412 

odst. 1 písm. b). Ne všechny mimořádné příjmy jsou ale postižitelné, dlužníku zůstávají plnění 

z pojistných smluv o škodovém pojištění i jiná plnění v rámci náhrady škody a nemajetkové újmy. 

Ačkoli mezi mimořádné příjmy typicky řadíme odměny zaměstnavatele, v nedávné době se 

vyskytla výjimka. V souvislosti s propuknutím nemoci Covid-19 se dostalo mimořádných odměn 

zdravotníkům za jejich bezprecedentní nasazení. Tyto odměny však dle Vrchního soudu v Praze 

nelze zařadit mezi mimořádné příjmy právě pro jejich absolutní nadstandardnost: „Odejmout 

některým zdravotníkům – dlužníkům v insolvenčním řízení – toto mimořádné finanční ocenění státu 

jen proto, že nedomyšleně novelizovaný IZ expressis verbis na takovou situaci prozatím vůbec 

nepamatuje, vnímá odvolací soud jako zjevnou nespravedlnost a amorálnost, již je třeba bez 

zbytečného prodlení napravit“55. 

 
55 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 1. 2021, sp. zn. 4 VSPH 1515/2020-B-35 



 

40 

 

 

 

 

3.3. Přerušení a prodloužení oddlužení 

 

Na návrh dlužníka nebo insolvenčního správce může soud oddlužení prostřednictvím 

plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty přerušit, a to až na 1 rok. 

Přerušení oddlužení se v jednom řízení nesmí opakovat, přičemž jakmile odpadne důvod 

přerušení, soud rozhodne o pokračování v řízení i bez návrhu, což neplatí, bylo-li řízení přerušeno 

na přesně určenou dobu. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o přerušení řízení jako takové, ale 

pouhé přerušení dlužníkovi povinnosti splácet měsíční splátky, přičemž zároveň neběží doby 

rozhodné pro splnění oddlužení dle §412a odst. 1 IZ.  

Zákon také zná prodloužení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty dle §412 odst. 5 IZ. Návrh na prodloužení podává soudu dlužník po skončení 

doby rozhodné pro splnění oddlužení dle §412a odst. 1 IZ. Soud může dlužníkův návrh schválit, 

existují-li pro to důležité důvody, a prodloužit tak oddlužení až o 6 měsíců. K prodloužení ovšem 

nesmí dojít opakovaně. Proti usnesení o prodloužení oddlužení nelze použít opravných prostředků.  

Další možnost, jak prodloužit oddlužení představuje §413 odst. 3 IZ, kdy soud uloží 

dlužníku dál plnit povinnost měsíčních splátek. Stane se tak po podání zprávy o splnění oddlužení 

insolvenčním správcem, ačkoli nebyly naplněny podmínky pro splnění oddlužení. Proti tomuto 

rozhodnutí se však může odvolat jak dlužník, tak i insolvenční správce.  

Všechny výše stanovené instituty mají za cíl poskytnutí mimořádné šanci dlužníku, aby 

dosáhl zdárného konce a dospěl ke splnění oddlužení, potažmo k osvobození od zbývajících 

pohledávek.  

 

 

3.4. Zrušení schváleného oddlužení 

 

 Ačkoli bylo oddlužení dlužníku schváleno, za určitých podmínek stanovených v §418 IZ 

může soud během řízení oddlužení zrušit a zároveň rozhodne o konkursu jako způsobu řešení 

dlužníkova úpadku. Soud o konkursu nerozhodne, pakliže majetek (k věcem, právům a jiným 

majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty se nepřihlíží) dlužníka zcela 

nepostačuje k uspokojení věřitelů, ledaže dlužník požádal o způsobu řešení jeho úpadku 
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konkursem, nebo byl s insolvenčním návrhem současně podán návrh na povolení oddlužení, anebo 

dlužník složil zálohu na náklady řízení, kterou mu soud uložil zaplatit. Není-li prohlášen konkurs, 

soud řízení zastaví, přičemž v rozhodnutí rozhodne i o odměně a náhradě nákladů insolvenčního 

správce a zprostí ho jeho funkce. Nedošlo-li k vyplacení odměny za sepis a podání insolvenčního 

návrhu oprávněné osobě, jež byla do řízení přihlášena jako pohledávka postavená na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou, soud v rozhodnutí uloží dlužníku jí uhradit.   

 O zrušení oddlužení soud rozhodne až po jednání, které soud nařídí vždy, trvá-li na tom 

dlužník (platí domněnka, že dlužník na jednání netrvá, nevyjádřil-li se do 10 dnů od vyrozumění 

soudem o takové možnosti), či na návrh věřitele nebo insolvenčního správce. Všechna rozhodnutí 

o zrušení oddlužení může soud vydat i bez návrhu, kromě případu, kdy o zrušení zažádal sám 

dlužník (zcela logicky nelze vydat rozhodnutí na základě návrhu i bez návrhu), a kdy se rozhoduje 

o zrušení oddlužení z důvodu nepoctivosti dlužníka.  

Soud oddlužení zruší, neplní-li dlužník podstatné povinnost stanovení podle schváleného 

způsobu oddlužení. Dalším z důvodů zrušení je skutečnost, že v důsledku zaviněného jednání 

dlužníka mu vznikl další peněžitý závazek, který je 30 dnů po splatnosti. Zde se uplatní právní 

domněnka, že dlužníkovo jednání bylo zaviněné, byl-li k výkonu peněžitého závazku nařízen 

výkon rozhodnutí či exekuce.  

Ke zrušení dojde i tehdy, jestliže dlužník není v důsledku okolností, jež zavinil, schopen 

splácet v plné výši ani pohledávky primárně uspokojované (jedná se o výživné, odměnu a hotové 

náklady insolvenčního správce a odměnu za sepis insolvenčního návrhu), jež vznikly po 

rozhodnutí o úpadku. Zrušení oddlužení může navrhnou i sám dlužník.  

Posledním důvodem jsou dle §418 odst. 3 IZ okolnosti, na jejichž základě lze důvodně 

předpokládat o dlužníkově nepoctivém záměru, a jež vyšly v průběhu řízení najevo (tedy až po 

schválení oddlužení, prokázala-li by se dlužníkova nepoctivost již předtím, ke schválení oddlužení 

by vůbec nedošlo). Nepoctivost dlužníka jako důvod pro zrušení oddlužení dovozovala určitou 

dobu pouze judikatura, zákon ji zná až od 1. ledna 201456.  

Při zkoumání nepoctivého záměru dlužníka je třeba vycházet z celkového obrazu o něm a 

zkoumat insolvenční řízení jako celek57, aby tedy soud mohl konstatovat, že dlužník jedná 

s nepoctivým záměrem, musí danou věc komplexně vyhodnotit a zároveň si pomoci judikaturou, 

která je v této oblasti poměrně bohatá. Nejvyšší soud například uvádí, že: „Neuvedení dlužníku 

známé pohledávky v seznamu závazků dokládá lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění 

povinností v insolvenčním řízení a může případně jít o skutečnost, na jejímž základě lze (ve spojení 

 
56 1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela Insolvenčního zákona č. 294/2013 Sb.  
57 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 3 VSPH 463/2010 
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s dalšími okolnostmi) důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.“58 ; nebo 

: „Neuvede-li dlužník v seznamu svého majetku podstatnou část svého majetku, je to podkladem 

pro závěr, že dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k 

plnění povinností v insolvenčním řízení (§ 395 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona). Kdyby se 

prokázalo, že se tak stalo úmyslně, bylo by již na tomto základě možné důvodně předpokládat, že 

dlužník sleduje podáním návrhu na oddlužení nepoctivý záměr“59.  

Soud tedy zkoumá dlužníkovu poctivost po celou dobu řízení ex officio, ostatně dle 

Nejvyššího soudu je poctivý záměr dlužníka ústředním principem vévodícím způsobu řešení 

dlužníkova úpadku oddlužením60. „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.“61 

Ač je oddlužení zpeněžením majetkové podstaty v určitých věcech podobné konkursu (v 

němž se poctivost dlužníka nezkoumá), dlužníkův poctivý záměr se v něm bude zkoumat stejně 

jako při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. „Zásada 

"poctivosti" dlužníka v oddlužení se prosadí bez ohledu na to, zda jde o oddlužení plněním 

splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty, respektive bez ohledu na to, zda 

věřitelé nebo insolvenční soud rozhodli o jiném způsobu oddlužení, než navrhoval dlužník.“62  

 

 

3.5. Splnění oddlužení 

 

Nebylo-li oddlužení v průběhu řízení zrušeno, může soud vzít na vědomí splnění oddlužení 

usnesením, jsou-li pro to dány podmínky. V tomtéž usnesení také rozhodne o odměně a nákladech 

insolvenčního správce a zprostí ho jeho funkce. Proti usnesení mohou podat opravný prostředek 

jak dlužník, tak i věřitel či insolvenční správce. Právní mocí usnesení o splnění oddlužení 

insolvenční řízení končí.  

 
58 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 41/2017 
59 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 29 NSČR 55/2017 
60 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 37/2017  
61 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sp. zn. 29 NSČR 45/2010 
62 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2018, sp. zn. 29 NSČR 19/2017 

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2202
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2198
https://app.codexis.cz/doc/JD/178447#L1
https://app.codexis.cz/doc/JD/340167#L1
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Oddlužení řešené zpeněžením majetkové podstaty je splněno, obdržel-li soud zprávu o 

splnění rozvrhového usnesení od insolvenčního správce (insolvenční správce vyplatil věřitelům 

jim určené částky z výtěžku zpeněžení, které soud stanovil v rozvrhovém usnesení), a pakliže 

dlužník splnil všechny povinnosti, jež mu byly uloženy v rozhodnutí o schválení oddlužení.  

U oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty může dojít 

k několika variantám, při nichž lze mít oddlužení za splněné. První z nich je, splatí-li dlužník svým 

nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši (splatí 100 %). Dlužníkovo oddlužení je 

splněno také tehdy, splatil-li alespoň 60 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů v době 3 let 

od schválení oddlužení, jinak řečeno po 3 letech plnění splátkového kalendáře došlo ke splacení 

nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Poslední možností, kdy dojde ke splnění tohoto 

způsobu oddlužení je, pakliže za dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo oddlužení zrušeno a 

dlužník zároveň neporušil povinnost vynaložit veškeré úsilí, jež po něm lze spravedlivě požadovat, 

k uspokojení svých věřitelů. §412a odst. 1 písm. c) in fine IZ zároveň stanoví vyvratitelnou 

domněnku, při níž máme za to, že dlužník takovou povinnost neporušil, splatil-li během těchto 5 

let alespoň 30 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů.63 Jestliže nedošlo ke splacení alespoň 

30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, je na úvaze soudu, aby zhodnotil, zda dlužník opravdu 

vynaložil veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů. Pro splnění oddlužení, vyjma splacení 100 % 

pohledávek, postačí dosáhnout požadované míry splacení bez přihlédnutí k podřízeným 

pohledávkám64 (tzn. do celkové výše pohledávek, z níž se vypočítává procentuální uspokojení 

věřitelů, se podřízené pohledávky nezapočítávají).  

Zvláštní podmínky pro splnění oddlužení vyhradil § 412a odst. 4 IZ starobním důchodcům 

a osobám s druhým a třetím stupněm invalidity, kdy splnění oddlužení nastane, nebylo-li 

oddlužení zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Nárok na starobní důchod však v tomto 

případě musí vzniknout ještě před schválením oddlužení. Listiny dokládající invaliditu či nárok na 

starobní důchod dokládá dlužník svému insolvenčnímu správci, který pak tyto listiny promítne do 

zprávy o splnění oddlužení. Jestliže již dlužník v jiném řízení splnil oddlužení právě takovým 

způsobem, a bylo mu přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, může 

soud opětovně rozhodnout o splnění oddlužení podle §412a odst. 4 IZ jen z důvodů zvláštního 

 
63 Tento velmi tolerantní způsob, kterým lze dosáhnout splnění oddlužení zavedla novela insolvenčního zákona č. 

31/2019 Sb. Celkovým cílem novely bylo usnadnit dlužníkům oddlužení a dosáhnout vyšších hodnot oddlužení 

osob na území České republiky.  
64 Podřízené pohledávky upravuje §172 odst. 2 IZ a jde o pohledávky, které a) mají být uspokojeny až po uspokojení 

jiné pohledávky, resp. ostatních pohledávek dlužníka; b) jsou pohledávkami z podřízeného dluhopisu podle zák. 

č. 190/2004 Sb., o dluhopisech; c) jsou pohledávkami členů nebo společníků dlužníka vyplývající z jejich účasti 

na družstvu či společnosti; d) jen v oddlužení jsou úroky, úroky a poplatky z prodlení a smluvní pokuty 

z pohledávek přihlášených věřitelů, jejichž celková výše převyšuje souhrnnou výši jistiny přihlášené pohledávky 

k okamžiku jejího vzniku.  
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zřetele hodných. Tento institut slouží jako malá pojistka proti zneužívání tohoto celkově značně 

benevolentního způsobu splnění oddlužení.  

Obdobný způsob splnění oddlužení (tedy splnění za předpokladu, že v době 3 let od 

schválení oddlužení nedošlo k jeho zrušení) je poskytnut také osobám, jejichž pohledávky (včetně 

příslušenství a smluvních pokut) nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin v době před 

dosažením věku 18 let. Za takovou pohledávku se  také považují smlouvy vzniklé při 

podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, využil-li 

obdržené plnění od věřitele alespoň ze dvou třetin k úhradě pohledávky, jež dlužníku vznikla před 

dosažením jeho 18 let. Tímto ustanovením se zákon snaží usnadnit pozici takzvaných dětských 

dlužníků, jejichž situace byla dlouhodobým problémem českého právního systému. Dluh dětského 

dlužníka vznikl už dle názvu v době, kdy byl dlužník dítětem, k jeho splacení byli ovšem povinni 

rodiče z důvodu zákonného zastoupení a neodpovědnosti dítěte. Nedošlo-li ke splacení, dluh dále 

narůstá kvůli úrokům a jinému příslušenství pohledávky a na dlužníka dolehne v době dosažení 

jeho plnoletosti, a tím podstatně ztěžuje dlužníkův vstup do dospělého života. „Tzv. dětští dlužníci 

se nacházejí na samém počátku ekonomicky aktivního života a je kruciální, aby do něj vstupovali 

za takových podmínek, které je od ekonomické aktivity nebudou odrazovat a které jim umožní v 

dohledné době a za přijatelných podmínek vyřešit historickou dluhovou zátěž, která je nepostihla 

o jejich vlastní vůli.“65  

V oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty podává na 

konci řízení insolvenční správce soudu zprávu o splnění oddlužení, viz §36 odst. 4 IZ. Zpráva o 

splnění oddlužení je důležitým podkladem pro rozhodování soudu o splnění oddlužení. 

Insolvenční správce se v ní vyjadřuje k dlužníkovu chování po dobu oddlužení (zda plnil své 

povinnosti), k celému průběhu řízení a v návaznosti na to také může nedoporučit soudu 

rozhodnout o splnění oddlužení (což má podstatný význam právě při oddluženích plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, kdy dlužník za 5 let trvání účinků 

schválení oddlužení nesplatil ani 30 % pohledávek svým nezajištěným věřitelům). Soud není tímto 

doporučením vázán, rozhodne-li však o splnění oddlužení, musí se v odůvodnění se svým 

odlišným rozhodnutím vypořádat.  

 

 

 

 

 
65 Důvodová zpráva k novele insolvenčního zákona č. 230/2019 Sb.  
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3.5.1. Osvobození od placení pohledávek 

 

 Pakliže dlužník splnil všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně 

a včas, rozhodne při schvalování oddlužení soud také o osvobození dlužníka od placení 

pohledávek. Osvobození od placení zbytku pohledávek je zvláštní dobrodiní poskytnuté 

dlužníkovi, je proto logické, že poctivý záměr, jakožto ústřední princip oddlužení, zde soud opět 

bedlivě zkoumá.66  

Osvobození od placení pohledávek se týká všech pohledávek přihlášených do oddlužení, a 

to v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Tyto pohledávky ovšem nezanikají, avšak věřitel je 

nemůže úspěšně vymáhat. Dle Nejvyššího soudu mají povahu naturální obligace, „…dlužníku, 

který se rozhodne pohledávky, od jejichž placení byl rozhodnutím insolvenčního soudu osvobozen, 

později uhradit dobrovolně, zůstane tato možnost zachována“67, uhradí-li tedy později dlužník 

zbývající pohledávku dobrovolně, nelze skutečnost klasifikovat jako bezdůvodné obohacení. 

Dejme tomu, že dlužník tedy splatil během 5 let 40 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů a 

zároveň splnil všechny své povinnosti. Soud rozhodne o splnění oddlužení podle §412a odst. 1 

písm. c) IZ a zároveň osvobodí dlužníka od zbytku pohledávek, takže zbylá výše 60 % pohledávek 

se nejenže neuspokojí, ale také není nadále vymahatelná.  

 Rozhodnutím soudu jsou osvobozeny také pohledávky, k nimž se v řízení nepřihlíželo a 

pohledávky věřitelů, kteří svou pohledávku nepřihlásili do řízení, ač tak měli učinit (tedy byli 

řádně vyzváni a byla jim poskytnuta lhůta k podání přihlášky), či přihlášku podali, ale opožděně. 

Dle §414 odst. 3 se osvobození vztahuje i na ručitele a jiné osoby, jež měli vůči dlužníku pro tyto 

pohledávky právo postihu. Osvobození ovšem nelze aplikovat pro pohledávky vzniklé až po 

rozhodnutí o úpadku. Nevztahuje se ani na pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným 

porušením povinnosti, pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a pohledávky věřitelů na 

náhradu škody způsobené na zdraví. Také peněžité sankce či jiné majetkové sankce, jež dlužníku 

vznikly v trestním řízení pro jeho úmyslný trestný čin nezanikají a musejí být splaceny.  

 Co se týče zajištěných věřitelů, nedošlo-li ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

pohledávky, mají nadále právo domáhat se uspokojení svých pohledávek z výtěžku zpeněžení 

tohoto majetku (jejich pohledávky jsou nadále vymahatelné). Jedná-li se o pohledávky, jež se 

 
66 „Naopak, akceptace závěru, podle něhož by dlužník měl být osvobozen od placení zbytku dluhů, ačkoli za trvání 

oddlužení svým úmyslným protiprávním jednáním způsobil vznik dalšího (nového) dluhu, s jehož úhradou je v 

prodlení, je zjevně nepřijatelná.“ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2018, sp. zn. 29 NSČR 19/2017 
67 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010 
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v řízení neuspokojují dle §170 IZ68, mohou se zajištění věřitelé domáhat uspokojení jen za dobu 

od skončení řízení.  

 Před novelou insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. musel dlužník podávat návrh na 

přiznání osvobození, dnes již insolvenční soud rozhoduje o osvobození automaticky, bez návrhu. 

Jestliže osvobození přiznáno nebylo, může se proti takovému rozhodnutí dlužník odvolat. Bylo-li 

osvobození přiznáno, může se proti tomu odvolat naopak věřitel, jenž byl účastníkem řízení a jehož 

pohledávka nebyla v řízení zcela uspokojena.  

 Za určitých podmínek může dojít k odejmutí již přiznaného osvobození od placení 

pohledávek. Dle §417 odst. 1 IZ soud odejme osvobození na návrh dotčeného věřitele (může jít i 

o věřitele, který nebyl účastníkem řízení69), vyjde-li najevo, že ke schválení oddlužení nebo 

přiznání osvobození došlo v důsledku dlužníkova podvodného jednání, anebo že dlužník poskytl 

zvláštní výhody některému z věřitelů. Pro podání návrhu platí objektivní lhůta 3 roky od 

pravomocného rozhodnutí o přiznání osvobození, mohl-li však věřitel námitku uplatnit už před 

rozhodnutím o přiznání osvobození, je návrh nepřípustný.  

 Judikatura opět dovozuje, že důvodem k odejmutí osvobození může být i nepoctivý záměr 

dlužníka: „Ústředním principem vévodícím způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením (jenž 

má po skončení insolvenčního řízení vyústit v rozhodnutí, jímž bude dlužník zbaven povinnosti k 

úhradě zbytku svých dluhů), je zásada poctivosti dlužníka (§ 395 odst. 1 písm. a/ insolvenčního 

zákona) a zodpovědného přístupu dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. Proto je 

otázka poctivosti dlužníkových záměrů a otázka, zda dlužník v insolvenčním řízení nekoná 

lehkomyslně či nedbale, zkoumána nejen při povolení oddlužení, nýbrž i při posouzení, zda má být 

oddlužení schváleno, ale i po skončení insolvenčního řízení (coby důvod pro odejmutí přiznaného 

osvobození od placení zbytku dluhů).“70 

 Osvobození taktéž zaniká ex lege, pokud byl dlužník v době 3 let od pravomocného 

rozhodnutí o osvobození odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil průběh 

 
68 „a) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím 

o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí,  

b) úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly splatné až po rozhodnutí o úpadku,  

c) pohledávky věřitelů z darovacích smluv,  

d) mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků a jiných 

obdobných peněžitých plnění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 

pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o 

úpadku, e) smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí o úpadku,  

f) náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení.“ 
69 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 29 NSČR 62/2016: „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 věřitelů (mezi které 

patří i věřitelé, kteří nepřihlásili do insolvenčního řízení pohledávku, ač tak učinit měli)…“ 
70 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 37/2017 

https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2198
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2305
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2295
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2295
https://app.codexis.cz/doc/CR/13928#L2299
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oddlužení, nebo jinak poškodil věřitele. Zrušení osvobození ovšem nedopadá na věřitele, u nichž 

se prokázalo, že se podvodného jednání účastnili, nebo vědomě požívali nedovolených výhod. Tito 

věřitelé jsou vyjmenování v usnesení o odejmutí osvobození a dále své pohledávky nemohou 

vymáhat.  

  



 

48 

 

 

4. Změny v insolvenčním zákoně 

 

Insolvenční zákon je jedním z nejrychleji se měnících zákonů, které v našem právním řádu 

máme. Ačkoli je chvályhodné, že se zákonodárce snaží neustále tento právní předpis vylepšovat a 

vytvořit precizní všeobjímající právní normy, novely většinou přinášejí více zmatku než užitku. 

Vzniká tak právní úprava, ve které se sotva kdo orientuje a vytváří se prostor pro manipulaci a 

zneužívání dobrodiní oddlužení (např. dlužníci vyčkávají, či dokonce sami žádají o zrušení 

stávajícího oddlužení, aby posléze podali návrh na povolení oddlužení s účinky příznivější 

novely). V nestálém právním prostředí je i pro soudy téměř nemožné vytvořit souvislou a 

ustálenou judikaturu, která by dopomohla vybudovat pevné základy insolvenčnímu řízení.  

„…za 4748 dnů účinnosti insolvenčního zákona (ke dni 31. 12. 2020) zde máme 41 

novel (počítaje v to i rušící nálezy Ústavního soudu), což představuje průměrně jednu novelu za 

16 týdnů, 3 dnů, 19 hodin, 19 minut a 1 sekundu…“ 71 

 V této kapitole bych se ráda věnovala dvěma novelám insolvenčního zákona, jedna se do 

naše právního systému již promítla, a to sice zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke 

zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, 

poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského 

soudního řádu (dále jen „novela o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie“), a dále vládní novele, 

jež se momentálně nachází v 1. čtení Poslanecké sněmovny, sněmovní tisk č. 1073/0.  

 

 

4.1. Novela č. 191/2020 Sb. 

 

 V důsledku vypuknutí pandemie SARS-CoV-2 došlo na území České republiky 

k opatřením, jež podstatně ovlivnili téměř všechny sféry každodenního života. Došlo k omezení 

pohybu, pobytu i podnikání, které měly bezpochyby těžký ekonomický dopad. Některá odvětví 

byla zcela ochromena, ku příkladu hoteliérství, restauratérství, a tak docházelo k hromadnému 

propouštění zaměstnanců, drobní živnostníci a podnikatelé (kadeřnice, kosmetičky, provozovatelé 

cestovních kanceláří) dlouhodobě nevykazovali zisk. Restrikce měly samozřejmě vliv i na již 

 
71 JIRMÁSEK, Tomáš. Desatero pro výtěžnější oddlužení. Epravo [online]. 5. 2. 2021 [cit. 2021-5-28]. ISSN 1213-

189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/desatero-pro-vyteznejsi-oddluzeni-

112516.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-8-2-2021  

https://www.epravo.cz/top/clanky/desatero-pro-vyteznejsi-oddluzeni-112516.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-8-2-2021
https://www.epravo.cz/top/clanky/desatero-pro-vyteznejsi-oddluzeni-112516.html?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=novinky-epravo-cz-8-2-2021
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probíhající soudní řízení, včetně insolvenčního, hlavní obavy panovaly ohledně schopnosti 

účastníků řízení dostát všem procesním lhůtám.  

 Insolvenční řízení byla z důvodu nestálé ekonomické situace o to více ohrožena. Drasticky 

se opatření projevila v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty, kdy se značné množství dlužníků dostalo do situace, v níž nemohli dostát své povinnosti 

plnit pravidelné splátky. Často docházelo ke ztrátě pracovní pozice, nebo nemožnosti dosáhnout 

zisků či jejich podstatného snížení, přičemž obstarat si jiný pracovní závazek se stalo prakticky 

nemožné. Nečekaný a nezaviněný ekonomický propad se ovšem týkal i podnikajících subjektů, 

jež byly nuceny přerušit svůj provoz, čímž došlo ke ztrátě jejich zisků za současné povinnosti plnit 

mandatorní výdaje. 72  

  Již 30. března 2020 (nouzový stav vláda vyhlásila dne 12. března 2020) byla Poslanecké 

sněmovně předložena novela o opatření ke zmírnění dopadů epidemie, která byla vyhlášena ve 

Sbírce zákonů dne 17. dubna 2020 s účinností od stejného dne. Novela je rozdělena do čtyř částí, 

přičemž z hlediska insolvenčních řízení jsou důležité dvě. První část se věnuje opatřením ke 

zmírnění dopadů pandemie zejména co do úpravy procesních lhůt, druhá pak mění některá 

ustanovení insolvenčního zákona. „Avizovaný zásah do insolvenčního práva lze považovat za 

legitimní reakci na stávající bezprecedentní situaci. Insolvenční právo v podmínkách zdravé 

ekonomiky očišťuje podnikatelské prostředí od nevýkonných ekonomických subjektů a stává se 

nástrojem zvyšování míry efektivní alokace aktiv v ekonomice. V situacích systémových 

simultánních selhání různých ekonomických odvětví nicméně přestává tento účel plnit a v krajních 

případech se stává dokonce rizikovým, ohrožujícím faktorem“.73  

Předně je důležité zmínit, že promíjení zmeškání lhůt dle tohoto zákona lze aplikovat pouze 

a jen v době trvání mimořádných opatření při epidemii.74 O promíjení zmeškání lhůty rozhoduje 

insolvenční soud na základě žádosti osoby, jež zmeškala lhůtu stanovenou jí k provedení úkonu 

v insolvenčním řízení. Žádost spolu se zmeškaným úkonem je nutné podat do 7 dnů75 od ukončení 

či zrušení mimořádných opatření při epidemii. Lhůta musí být zmeškána z důvodu omezeních 

 
72 „Předně je to narušená schopnost celé řady dlužníků, kteří se již nyní nacházejí v oddlužení, splácet své závazky i 

nadále ve stejné výši. Opatření se však nevyhnou ani podnikatelům včetně velkých korporací, kteří dosud neměli 

žádné hospodářské problémy. Podnikatelské subjekty se mohou dostat do neočekávané a přechodné platební 

neschopnosti, která není způsobena neobratnými podnikatelskými rozhodnutími, nýbrž tím, že jsou náhle nuceni 

zastavit svůj provoz a uchází jim zisk.“ – Důvodová zpráva k zák č. 191/2020 Sb. 
73 Důvodová zpráva k zák. č. 191/2020 Sb. 
74 Mimořádná opatření při epidemii jsou dle §2 zák. č. 191/2020 Sb.: a) krizová opatření přijatá za nouzového stavu 

dle krizového zákona; b) mimořádná opatření vydaná v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví dle zákona o 

ochraně veřejného zdraví a zák. č. 94/2021 Sb.; c) mimořádná opatření vydaná v roce 2020 krajskými 

hygienickými stanicemi dle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
75 Tato sedmidenní lhůta neskončí dříve než 7 dnů po skončení či zrušení nouzového stavu dle §5 odst. 2 in fine zák. 

č. 191/2020 Sb.  
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plynoucích z mimořádných opatření při epidemii, jež výkon úkonu podstatně ztěžovaly či zcela 

znemožňovaly. Zmeškání lhůty nelze prominout, pokud již došlo k rozhodnutí ve věci, které se 

úkon týkal, či bylo-li zmeškaným úkonem odvolání či námitky a rozhodnutí již nabylo právní 

moci. Pakliže bylo zmeškaným úkonem odvolání, rozhoduje o prominutí zmeškání lhůty odvolací 

soud, v ostatních případech rozhoduje soud, který byl příslušný rozhodovat o zmeškaném úkonu. 

Rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty se doručuje pouze zveřejněním v insolvenčním rejstříku 

a nelze proti němu podat opravné prostředky. Neprominul-li soud zmeškání lhůty, zveřejní 

rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a zároveň rozhodnutí doručí osobě, jež o zmeškání žádala.  

Obecně co se v insolvenčním řízení doručování týče, nestanoví-li soud či zákon jinak než 

§75 odst. 2 IZ, doručuje se do uplynutí 12 měsíců od ukončení či zrušení mimořádných opatřeních 

při epidemii pouze dlužníku, osobám, o jejichž podání se rozhoduje a osobám, které mají 

v insolvenčním řízení něco vykonat.  

Do uplynutí 6 měsíců od zrušení či skončení mimořádných opatření při epidemii 

(nejpozději však do 30. 6. 2021) nemá dlužník – podnikatel povinnosti podat na sebe insolvenční 

návrh dle §98 odst. 1 IZ. Tato výjimka se ovšem neuplatní, jestliže úpadek nastal už před přijetím 

mimořádných opatření, nebo jimi nebyl z převážné části zapříčiněn.  Rovněž se do 31. srpna 2020 

nepřihlíželo k věřitelským insolvenčním návrhům, což nicméně neomezilo právo věřitele podat 

insolvenční návrh znovu až po tomto datu.  

Další relevantní opatření pro insolvenční řízení se týkají plnění splátkového kalendáře. Pro 

oddlužení zahájená do 30. června 2017 platí, že soud může změnit rozhodnutí o schválení 

oddlužení dle §407 odst. 3 IZ i bez svolání schůze věřitelů a doporučení věřitelů k žádosti dlužníka 

o stanovení jiné výše měsíčních splátek. V oddlužení, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku do 31. 

května 2019, a v nichž také došlo ke změně rozhodnutí o schválení oddlužení dle §407 odst. 3 IZ 

do 12 měsíců od zrušení či skončení mimořádných opatření při epidemii, nedojde k aplikace §398 

odst. 3 IZ76. Nadále všechna oddlužení, v nichž došlo k rozhodnutí o úpadku do 31. května 2019, 

soud oddlužení nezruší dle §418 odst. 1 písm. b) IZ (dlužníku zaviněně vznikl peněžitý závazek, 

který je více než 30 dnů po splatnosti), pakliže nesplnění podstatné části splátkového kalendáře 

lze přičítat okolnostem souvisejícím s mimořádnými opatřeními při epidemii (nebo jinými 

opatřeními, které byly vydány do 30. června 2021 v souvislosti s rozšířením nemoci Covid-19).  

Rovněž při osvobozování od placení pohledávek přibyla změna od účinnosti zákona č. 

191/2020 Sb. Soud je oprávněn osvobodit dlužníka od placení pohledávek v rozsahu, v němž 

nebyly v řízení dosud uspokojeny, i přesto, že hodnota plnění je nižší, než je třeba ke splnění 

 
76 Viz kapitola Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. 



 

51 

 

 

oddlužení za normálních okolností. Dlužník nicméně musí prokázat, že k nižší hodnotě plnění 

došlo v důsledku okolností, jež nemohl zavinit (k tomu platí domněnka, že dlužník okolnosti 

nezavinil, pokud nastaly v souvislosti s mimořádnými či jinými opatřeními vzniklými 

v souvislosti s šířením nemoci Covid-19).  

Mluvíme-li o trvalých změnách insolvenčního zákona v rámci této novely, máme zde dvě 

důležité novinky. Jedná se o §127a IZ upravující mimořádné moratorium, o něž mohli dlužníci 

žádat do 31. srpna 2020 (jeho hlavní výhoda se nachází v možnosti upřednostnit splacení 

pohledávek souvisejících se zachováním provozu závodu dlužníka). Druhá změna spočívá v §389 

odst. 1 písm. b), kdy dlužník nyní může navrhnout jako způsob řešení jeho úpadku oddlužení, i 

pokud je fyzickou osobou mající dluhy z podnikání.  

 

 

4.2. Vládní návrh zákona č. 1073/0 

 

K přijetí novely insolvenčního zákona, jež je momentálně v 1. čtení Poslanecké sněmovny, 

vláda v důvodové zprávě představuje dva hlavní argumenty. Primárně má za to, že zákon stále 

obsahuje množství nedořešených otázek, které vytvářejí v oboru značnou nekonzistenci 

v rozhodování soudů. Stále též při vstupu do oddlužení existuje řada překážek, jež má za následek 

nepřístupnost oddlužení pro některé dlužníky. Vláda má tudíž v úmyslu usnadnit zákonný postup 

k dosažení oddlužení většímu množství osob, a to ještě předtím, než na společnost plně dolehnou 

dopady opatřeních, jež byla přijata v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19. Druhým podnětem 

k novelizaci zákona se stala směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2019/1023 ze dne 20. 

června 2019, jež požaduje vyšší míru individualizace při určování výše měsíčních splátek, zkrácení 

doby trvání oddlužení i odstranění odlišných podmínek řízení pro podnikatele. Hlavním tématem 

této novely je tedy zjednodušení, zefektivnění a zpřístupnění.  

V rámci novelizace by mělo dojít ke změně v určování zálohové splátky fyzické osoby – 

podnikatele. Soud také bude moci uložit plátci mzdy či jiného příjmu dlužníka, aby insolvenčnímu 

správci vyplácel měsíčně zálohu na jeho odměnu a hotové výdaje již od rozhodnutí o úpadku. 

Povinnost však uloží pouze pokud stav majetkové podstaty neumožňuje uspokojit tyto pohledávky 

jinak. Zároveň určí insolvenčnímu správci, aby obdrženou částku přednostně vyplatil osobě, mající 

po dlužníkovi pohledávku na výživném.  

Novela opouští termín zpráva o splnění oddlužení, nově by insolvenční správce podával 

zprávu pro osvobození. Tu by bylo třeba podat bezodkladně po naplnění podmínek pro splnění 
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oddlužení dle §412a IZ, nejpozději ovšem do 3 let od schválení oddlužení, doba se může případně 

navýšit o dobu přerušení či prodloužení oddlužení dle §412b IZ. Její náležitosti se v podstatě neliší 

od zprávy pro oddlužení.  

Určité modifikace se týkají také povinností dlužníka po schválení oddlužení, vyjmenované 

v §412 IZ. Dlužník by například zprávu o svých příjmech předkládal namísto soudu svému 

insolvenčnímu správci, či v mezidobí od splnění podmínek pro osvobození (dle §412a IZ) po vzetí 

na vědomí splnění oddlužení, nejdéle však 3 roky, by dlužníku byla stanovena povinnost 

poskytnout insolvenčnímu správci součinnost ke zpeněžení majetku zařazeného do majetkové 

podstaty. Proti změně rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

zpeněžením majetkové podstaty dle §407 odst. 3 IZ poskytne zákon možnost odvolání nejen 

věřiteli, ale i dlužníku.  

Největší změna je věnována splnění oddlužení, pro které musí dojít ke splnění podmínek 

pro osvobození spolu s obdržením zprávy o splnění rozvrhového usnesení77. Podmínek pro 

osvobození dle §412a IZ by dlužník dosáhl kromě splacení 100 % pohledávek svých nezajištěných 

věřitelů i v případě, že dlužníku nebylo zrušeno oddlužení po dobu 3 let a dlužník neporušil svou 

povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Došlo by 

tím k jakémusi spojení dosavadního znění písmen b) a c) §412a IZ78, kdy by se po 3 letech 

neuplatnil nutný požadavek 60 % splacených pohledávek, ale předpoklady, které nyní využíváme 

pro pětiletá oddlužení. Zároveň by starobní důchodci, invalidé i dlužníci s dluhy z dětství ztratili 

své privilegované postavení, neboť vláda navrhuje zrušit odst. 4 až 6 §412a IZ, fakticky vzato by 

se však jejich postavení nezměnilo.  

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty by vedle aktuální úpravy (kdy soud osvobodí 

dlužníka po obdržení zprávy o splnění rozvrhového usnesení, plnil-li dlužník po dobu řízení své 

povinnosti) mohlo být splněno i pakliže dlužník plnil své povinnosti a současně mu nebylo 

oddlužení zrušeno za dobu 3 let.  

Co do osvobození od pohledávek, rozhodnutí o něm je nyní spojeno s rozhodováním o 

splnění oddlužení. Podle této úpravy by však mělo předcházet rozhodování o splnění oddlužení, 

 
77 Zprávu o splnění rozvrhového usnesení musí insolvenční správce předložit vždy v oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty a v oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty jen pokud ke 

zpeněžování došlo (zcela logicky, nedošlo-li ke zpeněžení, není důvod k rozvrhovému usnesení, natož pak k jeho 

splnění).  
78 „b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek, 

    c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost 

vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých 

věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 

% jejich pohledávek.“ §412a IZ 
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přičemž mezi těmito dvěma rozhodnutími by insolvenční správce mohl přistoupit ke zpeněžení 

reziduálního majetku (důvodem je uspokojení věřitelů, z jejichž pohledávek se staly naturální 

obligace, a také snaha osvobodit dlužníka od účinků schváleného oddlužení co nejdříve – proto 

úprava navrhuje spojit s rozhodnutím o osvobození i zrušení veškerých omezení dlužníka, k nimž 

došlo v průběhu řízení). „Důsledkem stávajícího pravidla je, že k osvobození dlužníka dochází 

zásadně až v samotném závěru insolvenčního řízení. Tato skutečnost je v rozporu se záměrem 

předkladatele, jehož cílem je umožnit insolvenčnímu správci dokončit zpeněžování reziduálního 

majetku dlužníka i po osvobození dlužníka od placení zbývajících dluhů zahrnutých do 

oddlužení.“79  

Návrh na odejmutí osvobození by měl nově možnost podat i dlužníkův insolvenční 

správce. K dodatečnému zániku osvobození by došlo i tehdy, jestliže dlužník za trvání jeho 

povinnosti poskytnout součinnost při zpeněžování dosud nezpeněženého majetku, takovou 

povinnost porušoval závažným způsobem nebo opakovaně, či lze mít za to, že dlužník sleduje 

nepoctivý záměr.  

Tolik ve stručnosti k připravované novele insolvenčního zákona, jež zatím asi nemá smysl 

rozebírat dopodrobna, neboť bude v Poslanecké sněmovně teprve projednávána, a tudíž o 

zachování její přesné textace lze důvodně pochybovat. 

  

 
79 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu č. 1073/0. 
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Závěr 

 

 Jak již bylo avizování v úvodu, záměrem práce je přiblížit a přehledně vysvětlit 

oddlužení fyzických osob tak, aby se v něm mohli orientovat i neprávníci. Z autorova úhlu pohledu 

je esenciální, aby se povědomí o insolvenčním právu, zejména o jeho základech a principech, 

dostalo i mezi laiky, neboť právě jim mají právní normy primárně pomoci. Oddlužení je ovšem 

výhodné pro všechny zúčastněné, dlužníku poskytuje možnost se vypořádat se svými dluhy a opět 

se začlenit do ekonomicky aktivního života, z něhož následně může čerpat celá společnost, a 

věřitelům se dostane uspokojení jejich pohledávek, které by jinak vymáhali léta, a možná i 

neúspěšně.  

Institut oddlužení (a v širším měřítku i všechny způsoby řešení úpadku) je však vcelku 

nesnadný hned z několika důvodů. Prvně jde o právní obor, jež je relativně nový a pro širší 

společnost, ale i starší generaci právníků poněkud nezakořeněný. Ačkoli je insolvenční řízení bez 

výjimek řazeno do části práva soukromého, obsahuje určité prvky, jež se v ostatních právních 

odvětvích nevyskytují, čímž je nejen výjimečné, ale i náročné pro pochopení. Co do orientace 

v něm pak ještě znesnadňují veškerou snahu o porozumění časté novelizace, neustálená soudní 

praxe i odlišné názory a výklady odborné veřejnosti.  

Přesto všechno je oddlužení fenoménem posledních let, jež dlužníci využívají stále více. 

Ze statistiky soudů vyplývá, že za duben 2021 bylo v České republice rozhodnuto o úpadku ve 

1994 věcech za současného rozhodnutí o způsobu jeho řešení. Z toho žádné nepřipadlo 

reorganizaci, pouhých 63 konkursu a zbylých 1931 úpadků se bude řešit oddlužením, což činí 

neuvěřitelných 96,84 % z těchto rozhodnutích daného měsíce. Obdobná čísla nejsou ničím 

neobvyklým, za březen stejný podíl činí 96,71 % a za únor 96,14 %. Tato čísla jasně dokazují, že 

oddlužení dominuje insolvenčnímu řízení, a proto je nasnadě mu věnovat dostatečný prostor na 

výsluní.  

Autor této práce vycházel předně z účinných znění relevantních právních předpisů, jež se 

snažil doplnit o judikaturu a adekvátní odbornou literaturu tak, aby si každý mohl vytvořit 

odpovídající a reálnou představu o dané problematice s vhledem do teorie i praxe. Závěrem už 

snad jen lze vyslovit naději v dokonalejší a stabilnější právní kulturu v tomto oboru, jež snad 

přinese blízká budoucnost.  
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Abstrakt 

Oddlužení jako způsob řešení úpadku fyzických osob 

Úpadek dlužníka lze řešit v rámci insolvenčního řízení několika způsoby – konkursem, 

reorganizací a oddlužením, přičemž tato práce se zaměřuje právě na poslední ze zmíněných, tedy 

oddlužení. Jedná se o institut relativně nový, do našeho právního řádu zavedený zákonem č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon. Ústředním bodem diplomové práce je tak komplexní pohled na 

řešení úpadku oddlužením fyzických osob, bez zaměření na podnikatele či oddlužení manželů.  

Insolvenční řízení řadíme do odvětví soukromoprávního, neboť vykazuje určité zásady 

společné tomuto odvětví, přesto je v některých záležitostech odlišné a svým způsobem unikátní. 

Český právní systém rozeznává dvě formy oddlužení, a to oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty a oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.  

Dle zákona rozlišujeme dvě fáze insolvenčního řízení. Zatímco první fáze je společná pro 

všechny způsoby řešení úpadku a zahrnuje v první řadě zahájení řízení, jež lze uskutečnit pouze 

na návrh (a to buď dlužníka či jeho věřitele), dále rozhodování o úpadku a insolvenčním návrhu 

jako takovém, a v neposlední řadě podávání přihlášek pohledávek věřitelů a jejich následný 

přezkum, druhá fáze upravuje jednotlivé způsoby řešení úpadku. V oddlužení se jedná zejména o 

schválení oddlužení, jeho provedení oběma typy, případné zrušení a jeho splnění včetně 

osvobození od zbytku nesplacených pohledávek.   

V této práci jsou nejprve vysvětleny pojmy důležité pro porozumění celému řízení, včetně 

krátké historické exkurze a osvětlení zařazení insolvenčního práva v českém právním systému. 

Dále se autor věnoval první a posléze druhé fázi insolvenčního řízení. Poslední kapitola je 

dedikována změnám a novelám insolvenčního zákona, jež jsou momentálně aktuální.  

Oddlužení se v České republice za svou vcelku krátkou existenci stalo populárním 

fenoménem, jež ročně využívají tisíce dlužníků. Nárůst těchto čísel navíc můžeme očekávat po 

ekonomických dopadech stávající pandemické krize.  
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Abstract 

Discharge as a form of resolving bankruptcy of individuals 

A debtor’s discharge can be solved within insolvency by a few forms, where this thesis 

aims attention to a discharge. The issue is a relatively new institute, which has been incorporated 

to our system of law by Act No. 182/2006 Coll., the insolvency act. The key theme of this thesis 

is a complex view of a way to solve an individual’s bankruptcy by a discharge, without a focus on 

businessman or discharge of spouses.  

 We count insolvency among private law for its same principals, however in some cases it 

is quite different and in its own way unique. Czech legal system knows two types of discharge, a 

discharge by a realization of an insolvency estate and a discharge by fulfilling a payment schedule 

with a realization of an insolvency estate. Due to the law, we differ two phases of insolvency. The 

first one is mutual for all the forms of resolving bankruptcy and includes especially initiation of 

the process, which can be done only by submitting a proposal (of either a debtor or a creditor), 

also ruling about bankruptcy and insolvency proposal as itself, and finally submission of 

applications of creditors’ claims, while the second one adjusts forms of resolving bankruptcy. 

Within a discharge we talk mainly about passing of discharge, performing individual types of 

discharge, possibly dissolution of discharge and its satisfaction with freeing of the rest of unpaid 

debts.  

In this thesis are primarily explained important terms for understanding the process, 

including short historical excursion and enlightenment of categorization of insolvency law within 

Czech legal system. The author afterwards pays attention to the two phases of the process. The last 

chapter is dedicated to changes and amendments of insolvency act that are currently present.  

A discharge has become quite a popular phenomenon in the Czech Republic, despite of its 

relatively short existence. Thousands of debtors use it every year and an increase of those numbers 

is expected, due to the economic impacts of current pandemic crisis.  
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