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1  Úvod 

Oddlužení, někým zatracovaný  jiným vzývavý způsob řešení úpadku dlužníka, je z mého 

pohledu zajímavý a neustále proměňující se institut insolvenčního práva, který stojí za 

pozornost. Proto jsem si ho i já vybrala jaké téma mé rigorózní práce, jejímž ústředním 

tématem bude vstup do oddlužení. Vstupem do oddlužení ve smyslu, v jakém o něm bude 

pojednáno  v rigorózní práci, se rozumí samotný počátek insolvenčního řízení, počátek 

oddlužení, tedy institutu, jehož cílem je osvobození dlužníka od pohledávek, které nebyly 

v insolvenčním řízení uspokojeny.   

V poslední době prochází institut oddlužení nemalými změnami a v blízké budoucnosti jej 

další velké změny čekají. A v důsledku těchto změn se stává oddlužení dostupnější širší 

skupině dlužníků i právnických osob. Přednostně si proto dovolím rozebrat,  jaké mají změny 

pozitivní a jaké negativní následky, kterými velkými změnami insolvenční zákon, potažmo 

institut oddlužení v poslední době prošel a představím také změny, které ho v blízké 

budoucnosti čekají. Do plánovaných novel, ať už proběhlých či chystaných, významným 

způsobem zasáhla celosvětová pandemie koronaviru COVID19 a zákony, které byly přijaty ke 

zmírnění  jeho  dopadů,  proto  i  tzv.  Lex  Covid  justice,  nemůže být na dalších stránkách 

opomenut.  

Nežli se však dostanu k samotnému institutu oddlužení, budu se krátce věnovat úvodu do 

samotné problematiky,  jako je předmět úpravy insolvenčního zákona, definice úpadku či 

hrozícího úpadku a způsoby jeho řešení, mezi které právě patří i oddlužení.  

V navazující kapitole  věnující se již samotnému oddlužení krátce představím historii 

insolvenčního práva, naváži historií insolvenčního práva na našem území, jež vyvrcholilo 

nabytím účinnosti insolvenčního zákona  dne  1. ledna  2008.  V souvislosti  s přijetím 

insolvenčního zákona se budu věnovat stěžejním přínosům a problémům, se kterými se 

insolvenční zákon potýkal. V kapitole věnující se oddlužení se rovněž budu věnovat subjektům, 

které institutu oddlužení mohou využít, budu se věnovat otázkám, jaký vývoj v této oblasti 

zaznamenala právní úprava a jaký vývoj nás v této oblasti ještě čeká.  

V další části práce se budu již věnovat samotnému tématu práce, tedy vstupu do oddlužení. 

V té souvislosti budu hledat odpovědi na otázky, jak lze do insolvenčního řízení, respektive 

oddlužení vstoupit, jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení či jaké překážky tomuto vstupu 
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mohou bránit. V této části práce nelze opominout vývoj podmínek vstupu do  oddlužení, 

odpovědět na otázky, jak se změnily podmínky vstupu do oddlužení a zda se jedná o změny 

k lepšímu či nikoliv.  

V další kapitole provedu komparaci české právní úpravy s právní úpravou zahraniční. Pro 

tento účel se podívám na úpravu slovenskou a německou, tedy úpravu sousedů, kteří k nám 

mají historicky i právně velmi blízko. Při komparaci se budu soustředit na úpravu oddlužení 

v daných zemích s větším důrazem na vstup do oddlužení a na otázky s tím související. Budu 

hledat odpovědi na otázky, kterých subjektů se oddlužení v dané zemi týká, jaký je proces 

vstupu do oddlužení, zda daná země klade nějaké překážky vstupu do oddlužení a jak si její 

úprava stojí v porovnání s právní úpravou insolvenčního práva v České republice. Cílem této 

kapitoly bude najít taková řešení, která mohou být pozitivní inspirací pro českou právní úpravu 

do budoucna.  

V závěru práce  se budu věnovat  směrnici Evropského Parlamentu a Rady  2019/1023  ze 

dne 20. června 2019 a jejímu vlivu na institut oddlužení členských zemí. Budu hledat odpovědi 

na otázky, jak Směrnice změní institut oddlužení v členských státech, jaký vliv bude mít 

Směrnice na vstup oddlužení, zda zavede podmínky pro vstup do oddlužení. V souvislosti  se 

Směrnicí se pak budu věnovat novele insolvenčního zákona (tzv. novelu Transpoziční) a budu 

se zabývat otázkami, jakým způsobem Česká republika přistoupila k transpozici Směrnice, zda 

je transpozice Směrnice ve vztahu k oddlužení a vstupu do oddlužení dostatečná či zda Česká 

republika přijme novelu insolvenčního zákona ve stanovené transpoziční lhůtě.  

Závěr práce bude věnován shrnutí celé práce, shrnutí odpovědí na otázky uvedené výše a 

zhodnocení, jakým směrem se bude (či by se měl)  vyvíjet institut oddlužení, potažmo jeho 

vstupní část.  
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2  Insolvenční řízení  

Předmětem úpravy insolvenčního zákona je dle § 1 tohoto zákona1  řešení úpadku a 

hrozícího úpadku dlužníka některým ze stanovených způsobů. Pojem úpadek či hrozící úpadek 

je následně definován v ustanovení § 3  insolvenčního zákona2, který rozlišuje dvě formy 

úpadku dlužníka, a to platební neschopnost a předlužení.  

Úpadkem dlužníka ve formě platební neschopnosti se rozumí stav, kdy dlužník má více 

věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen 

plnit.  K tomu, aby soud vyslovil, že se dlužník nachází v úpadku, je dlužník (či věřitel, jeli 

navrhovatelem věřitel) povinen osvědčit výše uvedené skutečnosti. S ohledem na téměř 

stoprocentní četnost dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení 

oddlužení budu pro účely této práce nadále vycházet z toho, že insolvenční navrhovatel je 

právě (jen) dlužník.  

Podmínku více věřitelů, kteří mají za dlužníkem splatné peněžité závazky po dobu delší 

než 30 dnů, je insolvenční navrhovatel  povinen  v insolvenčním návrhu tvrdit  a  přiloženými 

listinami  osvědčit.  To může učinit tak, že v insolvenčním návrhu uvede alespoň dva různé 

 
1 viz § 1 insolvenčního zákona, „Tento zákon upravuje a) řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním 

řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným 

dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 

věřitelů, b) oddlužení dlužníka.“ 
2 viz § 3 insolvenčního zákona: „(1) Dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu 

delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). (2) Má se 

za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže 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. (3) Má se za to, že 

dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho 

splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků (dále jen „mezera krytí“) stanovený ve výkazu 

stavu likvidity podle prováděcího právního předpisu představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých 

závazků, anebo pokud výhled vývoje likvidity sestavený podle prováděcího právního předpisu osvědčuje, že mezera 

krytí klesne v období, na které se výhled vývoje likvidity sestavuje, pod jednu desetinu výše jeho splatných 

peněžitých závazků. Výkaz stavu likvidity anebo výhled vývoje likvidity musí být sestavené v souladu s požadavky, 

které stanoví prováděcí právní předpis, auditorem, znalcem nebo osobou, která se zabývá ekonomickým 

poradenstvím v oblasti insolvencí a restrukturalizací a splňuje požadavky stanovené prováděcím právním 

předpisem. (4) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou  podnikatelem, je v úpadku i tehdy, jeli 
předlužen. O předlužení jde tehdy, máli dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho 

majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu 

provozování jeho podniku, lzeli se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve 

správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. (5) O hrozící úpadek jde tehdy, lzeli se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

peněžitých závazků. (6) Obsah, rozsah a způsob sestavování výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity a 

uspořádání, označování a obsahové vymezení jednotlivých položek majetku, závazků, nákladů, výnosů, příjmů a 

výdajů ve výkazu stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity, délku období, na které se sestavuje výhled vývoje 

likvidity, a požadavky na osoby, které jsou oprávněny k sestavení výkazu stavu likvidity anebo výhledu vývoje 

likvidity, stanoví prováděcí právní předpis.“ 
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věřitele, čímž je podmínka více věřitelů splněna3 a uvede splatnost peněžitých závazků, které 

má dlužník vůči jím uvedeným věřitelům. Tvrzené peněžité závazky musejí být alespoň 30 dnů 

po lhůtě splatnosti, nebylali  tato podmínka splněna, byl insolvenční návrh s žádostí o 

prohlášení úpadku podán předčasně, ledaže by dlužník žádal o vyslovení, že se nachází 

v hrozícím úpadku. 

První dvě podmínky je dlužník povinen osvědčit, nikoli prokázat či doložit. Osvědčení je 

slabší formou doložení  uvedených  skutečností a pro účely insolvenčního návrhu jsou 

dostačující. To však rovněž znamená, že dlužník veškeré skutečnosti, které osvědčují jeho 

úpadek, je povinen uvést již v insolvenčním návrhu. Dlužník svou povinnost osvědčit úpadek 

nesplní tím, že se odkáže na listinné důkazy, které k návrhu připojí.4 Takový insolvenční návrh, 

který by neobsahoval všechny požadované informace, ačkoliv by dané informace  byly 

dohledatelné v přílohách návrhu, by insolvenční soud odmítl z důvodu, že dlužník  osvědčení 

neučinil v insolvenčním návrhu.  

Třetí podmínka, která musí být naplněna, aby soud vyslovil, že se dlužník nachází 

v úpadku,  je neschopnost dlužníka plnit své peněžité závazky. K osvědčení této podmínky 

zákon stanovuje  čtyři vyvratitelné právní domněnky, kterými jsou zastavení podstatné části 

peněžitých závazků dlužníka, neplnění peněžitých závazků po dobu delší než tři měsíce po 

lhůtě splatnosti, nemožnost dosažení uspokojení některých z dlužníkových peněžitých závazků 

výkonem rozhodnutí nebo exekucí a nesplnění povinnosti předložit seznamy uvedené v § 104 

odst.  1  insolvenčního zákona, pokud mu soud takovou povinnost uložil. S použitím 

vyvratitelných právních domněnek má insolvenční navrhovatel jednodušší postavení ve vztahu 

k osvědčení třetího kritéria. To má význam především v tom, kdy návrh podává věřitel, který 

nedisponuje toliko informacemi o ekonomickém stavu dlužníka5.  

První z vyvratitelných právních domněnek, prostřednictvím které zákon předpokládá, že se 

má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky je, pokud dlužník pozastavil 

platby podstatné části svých  peněžitých závazků. Předpokladem však je aktivní jednání 

dlužníka, které spočívá v tom, že si je vědom, že není schopen hradit část svých peněžitých 

závazků a vědomě platby pozastaví  a zároveň učiní prohlášení vůči věřitelům, kterých se to 

 
3 viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2017, č. j. 29 NSČR 25/2015A60 
4 viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26.2.2009, sen.zn. 29 NSČR 7/2008, uveřejněné ve Sbírce soudních 
rozhodnutí a stanovisek pod č. R 91/2009 
5 viz Sprinz, P., Jirmásek, T., Řeháček, O., Vrba M., Zoubek, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2019, s 12. 
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týká, a to způsobem, o němž se mohou dotčení věřitelé dozvědět6. Pouhé pozastavení plateb 

podstatné části dlužníkových peněžitých závazků je nedostačující.  

Další vyvratitelnou právní domněnkou, která zakládá předpoklad, že dlužník není schopen 

plnit své peněžité závazky, je neplnění peněžitých závazků po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě 

splatnosti. Jedná se o v praxi nejčastěji využívanou domněnku, prostřednictvím které dlužníci 

osvědčují, že nejsou schopni plnit své peněžité závazky. Klíčové je uvedení splatnosti 

jednotlivých pohledávek, které navrhovatel v insolvenčním návrhu uvedl. Při uvedení splatnosti 

však nepostačí uvést pouze rok, ale měl by být uveden  konkrétní den konkrétního měsíce a 

roku, kdy byla pohledávka splatná a od kterého dne se  tak 3 měsíce počítají.  Insolvenční 

navrhovatel tyto informace musí pouze osvědčit, nemusí je nijakým způsobem dokládat, proto 

uvedení celého data působí ze strany dlužníka tak, že vynaložil určitou snahu k tomu, aby bylo 

možné rozhodnout o tom, že se nachází v úpadku a zároveň se dlužník vyhne pochybnostem, 

které může nedostatečně uvedená splatnost  vyvolat  u  insolvenčního soudu.  Nedisponujeli 

dlužník jinou vyvratitelnou právní domněnkou, která by založila, že není schopen plnit své 

peněžité závazky, je dlužník povinen naplnit tuto domněnku alespoň u dvou různých věřitelů, 

které v insolvenčním návrhu uvedl.  

Třetí vyvratitelnou právní domněnkou je, že není možné dosáhnout uspokojení některé ze 

splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Jedná se 

tedy o případy, kdy se již vede exekuční řízení na majetek dlužníka, ale ničeho v něm nebylo 

vymoženo. Pokud je věřitel v postavení insolvenčního navrhovatele a zároveň je jeho 

pohledávka vůči dlužníku vymáhána exekučně, snadno může díky této vyvratitelné domněnce 

osvědčit, že dlužník není schopen peněžité závazky plnit. A poslední podmínkou je nesplnění 

povinnosti předložit seznamy dle ustanovení § 104  odst.  1  insolvenčního zákona,  pokud  mu 

soud takovou povinnost uložil.  

Druhou formou úpadku dlužníka je předlužení, u něhož je zákonná definice poněkud 

skoupá. Předlužení se dotýká pouze právnických osob či fyzických osob –  podnikatelů a to 

tehdy, pokud má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 

Oproti platební neschopnosti, hovoříme o předlužení jako o úpadku věřitelům skrytém,7 neboť 

věřitelé často nemají dostatek informací o skutečném stavu majetku dlužníka, o jeho závazcích 

a hodnotě jeho majetku. 
 

6 viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2015, č. j. 29 NSČR 24/2013A175 
7 viz Sprinz, P., Jirmásek, T., Řeháček, O., Vrba M., Zoubek, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2019, s 15. 
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Stejně jako u platební neschopnosti je podmínkou pro zjištění úpadku ve formě předlužení 

to,  že dlužník má více věřitelů. Na rozdíl však od platební neschopnosti, zákon nepřipojuje 

podmínku splatnosti pohledávek věřitelů vůči dlužníku. Absence tohoto požadavku se však 

v minulosti dostala do kolize s ustanovením § 143 odst. 2 insolvenčního zákona8, které uvádí, 

že dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu podaném věřitelem, pokud nebude osvědčeno, že 

jsou tu alespoň dva věřitelé, kteří mají vůči dlužníku splatnou pohledávku. Kolizi vyřešil až 

Nejvyšší soud9, který došel k názoru, že ustanovení § 143 odst. 2 insolvenčního zákona dopadá 

pouze na případy úpadku ve formě platební neschopnosti, jelikož podmínka více věřitelů, kteří 

mají vůči dlužníku splatné pohledávky je podmínkou pouze úpadku ve formě platební 

neschopnosti, nikoli předlužení.  

Druhým kritériem předlužení, které musí být kumulativně  splněno spolu s první 

podmínkou více věřitelů, je,  že souhrn pohledávek věřitelů převyšují hodnotu majetku 

dlužníka. Způsob oceňování majetku dlužníka je však  složitý, musí se vzít v potaz  spoustu 

kritérií a na majetek pohlížíme ze širokého hlediska, zahrnujeme například i budoucí očekávané 

výnosy. Otázka tohoto hodnocení je otázka komplexní a s ohledem na předmět této práce 

(oddlužení) a subjektů, kterých se předlužení týká, nebudu se mu již podrobněji věnovat.   

Insolvenční zákon neupravuje řešení pouze úpadku, ale také hrozícího úpadku, tedy stavu, 

kdy se dlužník ještě v úpadku nenachází, ale s ohledem na všechny okolnosti lze očekávat, že 

dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků vůči 

alespoň dvěma věřitelům. Zákonná definice je velmi široká poskytující prostor pro zneužití, a 

je ponecháno na insolvenčním soudu, aby posoudil, zda se dlužník v hrozícím úpadku nachází, 

či nikoli.  

Ustanovení § 4 odst. 1 insolvenčního zákona10 zakotvuje způsoby řešení úpadku dlužníka, 

kterými jsou konkurs, který spočívá ve zpeněžování majetku dlužníka a následné distribuci 

výtěžku zpeněžení mezi věřitele dlužníka, reorganizace, jejímž cílem je postupné uspokojování 

věřitelů dlužníka při současném zachování dlužníkova závodu (jedná se o ideální typ),  a 

 
8 viz § 143 odst 2 insolvenčního zákona: „Insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže 

nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. 

Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele 

proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního 

řízení.“ 
9 viz usnesení Nejvyššího soud ČR ze dne 31. 7. 2019, č. j. 29 NSČR 206/2017A174 
10 viz § 4 insolvenčního zákona: „1) Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním 

řízení (dále jen "způsob řešení úpadku") se rozumí a) konkurs, b) reorganizace, c) oddlužení a d) zvláštní způsoby 

řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.“ 
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konečně oddlužení, které představuje způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku zásadně pro 

fyzické osoby, byť je připuštěno i pro osoby právnické11. Zákon dále uvádí, že způsobem řešení 

úpadku či hrozícího úpadku mohou být zvláštní způsoby řešení úpadku, které zákon stanovuje 

pro určité subjekty, kterými mohou být například finanční instituce.  

3  Oddlužení 

Oddlužení jako jeden ze způsobů řešení úpadku, jehož cílem je osvobození dlužníka od 

zbývajících pohledávek zahrnutých do oddlužení, které nebyly v průběhu insolvenčního řízení 

uspokojeny.  Jedná se o institut insolvenčního práva, který má především sociální rozměr a 

význam pro společnost,  a to na úkor jiných aspektů, zejména aspektu  plného uspokojení 

pohledávek dlužníkových věřitelů. Obecně lze říci, že v právním prostředí a ve společnosti jsou 

respektovány zásady, že smlouvy se mají dodržovat a dluhy se mají platit. Proč tedy zavádíme 

tak invazivní institut, který tyto zásady narušuje?  

3.1  Historické ohlédnutí  

Ve společnosti se vždy nacházeli lidé majetnější a ti, kteří toliko majetkem nedisponovali, 

což vedlo k situacím, kdy ti majetnější půjčovali finanční či hmotné prostředky těm 

nemajetnějším. Motivací jim však nebyla solidarita, ale vidina získání většího plnění zpět. A 

obdobně jako v naší moderní společnosti, již ve vzdálené minulosti docházelo k tomu, že 

nemajetní, kteří se dostali do postavení dlužníků, neměli prostředky na splacení svých dluhů. 

Tento problém ale nikdy nebyl problémem pouze  toho konkrétního jedince. V okamžiku, kdy 

takových jedinců bylo více, situace začala být ve společnosti postupně neudržitelná. Příkladem 

z historie budiž Mezopotámie  v době Sumerů, jejichž vládci přišli s řešením, kterému říkali 

„prohlášení svobody“ a  jednalo  se  o  všeobecné prohlášení všech (dnešním vyjádřením) 

spotřebitelských půjček, které byly prohlášeny za neplatné. Dlužníci poté získali zpět svůj 

majetek a ti, jejichž neudržitelná situace vedla k tomu, že se stali nevolníky svých věřitelů, se 

mohli vrátit domů12. Na tento akt „prohlášení svobody“  lze nahlížet jako na určitý předobraz 

dnešního oddlužení. A rozhodně se v minulosti nejednalo o poslední akt podobného typu. 

Potřeba osvobození dlužníků od jejich dluhů, které nemohou splatit a které vedou k rozpadu 

společnosti, tu byla vždy.  

 
11 z poslední doby například LHK Jestřábi Prostějov, spolek, jehož insolvenční řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 

37 INS 18378/2017 
12 Viz Jirmásek, Tomáš: Oddlužení: Svatý rok a potřeba kvalitní analýzy  
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A jinak tomu není ani dnes. Insolvenční zákon, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008 a 

který je účinný v pozměněném znění, zavedl několik způsobů řešení úpadku. Tento zákon však 

nebyl přelomovou novinkou, která se v našem právním řádu objevila. Právní úprava úpadku a 

způsobu jeho řešení má u nás dlouhou tradici. Napříč naší historií můžeme najít předpisy, jež se 

v menší či větší míře problematikou úpadku a způsobu jeho řešením zabývali. Mezi takové 

předpisy patřil např. Josefinský konkursní řád z roku 1781, konkursní řád z roku 1868 či řády 

konkursní, vyrovnávací a odpůrčí z roku 1914 a 193113. K přerušení vývoje této oblasti práva 

došlo ve 20. století, když zákonem č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném do 

31. prosince 1952, byl zrušen zákon č 64/1931 Sb., aniž by byl nahrazen jinou právní úpravou. 

K obnovení insolvenčního práva došlo až po roce 1989, konkrétně byl dne 11. července 1991 

přijat zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Zákon o konkursu a vyrovnání se 

inspiroval zákonem č 64/1931 Sb., avšak s ohledem na dobu, která uplynula od doby účinnost 

zmíněného zákona,  a jiného  právního  prostředí, do kterého byl nový  zákon o konkursu  a 

vyrovnání zasazen, nemohl zákon o konkursu a vyrovnání navázat  na aplikační praxi či 

judikaturu.  

Brzy po nabytí účinnosti zákona o konkursu a vyrovnání se začaly projevovat jeho 

nedostatky.  Zákon o konkursu a vyrovnání měl několik zcela zásadních nedostatků, které 

shrnuje mimo jiné důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. Mezi nedostatky, které jsou 

uvedeny v důvodové zprávě, například patří velký počet novel, které se snažily řešit výkladové 

problémy a koncepční nedostatky, ale žádná z novel nebyla v tomto ohledu dostačující, nárůst 

úpadků netýkajících se podnikatelů (neboli spotřebitelských úpadků), k jejichž řešení však 

neexistovala právní úprava, nebo převažující likvidační forma nad formou sanační.  

Současně došlo k posunu řešení úpadků také na úrovni evropské. Rada Evropské unie 

vydala Nařízení tykající se  úpadkového řízení na mezinárodní úrovni. A ačkoliv evropské 

právo nemohlo ovlivnit hmotněprávní úpravu úpadkového řízení jednotlivých členských států, 

vydáním Nařízení o úpadku, které se již vztahovalo na všechny subjekty, které se dostaly do 

úpadku, bez ohledu na to, jestli se jednalo o fyzickou či právnickou osobu, o podnikatele či 

nikoliv, nastínilo tendence, které se později projevily i v našem insolvenčním právu.  

A jak již bylo zmíněno, dne 30. března 2006 byla přijata nová právní úprava zcela 

nahrazující zákon o konkursu a vyrovnání, která do našeho právního řádu zavedla několikeré 

způsoby řešení úpadku (či hrozícího úpadku). Mimo jiné tak byl zaveden institut oddlužení, 

 
13 Viz důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu   
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jakožto sanační způsob řešení úpadku či hrozícího úpadku řešícího úpadek či hrozící úpadek 

zejména osob fyzických – nepodnikatelů (později byl okruh subjektů rozšířen).  

3.2  Přínosy a negativa oddlužení  

Zavedení institutu, který umožňuje prominout některé nesplacené dluhy dlužníků, může 

působit nespravedlivě vůči věřitelům a je tak mnohdy i vnímáno. Mezi základní zásady 

insolvenčního řízení patří, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby se dosáhlo rychlého, 

hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.14  Uvedením jednoho z cílů insolvenčního 

řízení dosažení co nejvyššího uspokojení věřitelů  (nikoliv dosažení plného uspokojení 

pohledávek věřitelů)  může být vnímáno  jako prolomení zásady /pacta  sunt  servanda/  ve 

prospěch dlužníků, kteří jednají často nezodpovědně a své dluhy nezvládají hradit. Nic však 

není černobílé a s oddlužením je to zrovna tak.  

Primární přínos, které  oddlužení přineslo pro fyzické osoby, je  plné znovuzačlenění 

dlužníka do společnosti. Dlužníci nacházející se v úpadku,  tedy v situaci, kdy pasiva dlužníků 

převyšují jejich aktiva, v jehož důsledku nejsou objektivně schopni dostát veškerým  svým 

povinnostem vůči věřitelům, nemají mnohdy reálnou možnost uhradit veškeré své závazky. 

Jejich příjmy jsou postihovány exekučními srážkami ze mzdy, majetek, pokud nějaký mají, je 

rovněž postihnut exekucí. Dlužníci se pohybují na hranici šedé ekonomiky, nejsou motivováni 

vykonávat žádnou výdělečnou činnost nebo pouze takovou, která jim zajistí příjem, který 

nebude  v rámci exekučního řízení postihován. Sociální funkce oddlužení, která představuje 

návrat dlužníka do ekonomického fungování ve společnosti, je tak jednou z nejvýznamnějších, 

kterou oddlužení přineslo.  

Ačkoliv tento aspekt může být vnímán jako pozitivum pouze pro dlužníka, není tomu tak. 

Rovněž věřitel má z proběhlého oddlužení prospěch. Velká část dlužníků není schopna hradit 

žádné ze svých závazků, věřitelům se tak nedostává ničeho. Zahájením insolvenčního řízení 

formou oddlužení se tak naskýtá šance rovněž věřitelům, aby alespoň částečně dosáhli 

uspokojení svých neuhrazených pohledávek. Zásada rychlosti a hospodárnosti insolvenčního 

řízení a jistý sociální aspekt však neumožňuje dlužníky držet v oddlužení až do úhrady všech 

jejich nesplacených závazků, a tak je právo věřitelů na uspokojení jejich pohledávek upozaděno 

stanovením maximální časové  hranice oddlužení a věřitelům se tak nemusí dostat všeho na 

 
14 Viz § 5 písm. a) insolvenčního zákona: „Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: 
a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně 

zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů.“ 
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uspokojení jejich nesplacených pohledávek vůči dlužníkům,  což může být vnímáno jako 

negativum institutu oddlužení, zvláště pro věřitele.  

Jak už však bylo uvedeno výše, historicky je institut oddlužení či cokoli jemu podobné 

potřebný a vždy tomu tam bude. Jedná se o institut, který zasahuje do základních zásad, na 

kterých jsou založeny smluvní vztahy (smlouvy  se musí dodržovat, dlužník je povinen vrátit 

věřiteli vše, co mu věřitel plnil a za sjednaných podmínek smlouvy i plnění vyšší). S ohledem na 

jeho potřebnost má však v našem právním řádu své místo,  měl by být vnímán jako institut 

potřebný ale zároveň institut výjimečný.  Dlužníci by jej měli vnímat jako cestu k nápravě 

svých předešlých chyb, nikoliv jako stále se opakující institut, který mohou vždy v pravidelném 

časovém horizontu využít; tomu se snaží bránit ustanovení § 395 insolvenčního zákona tvořící 

překážky pro vstup do oddlužení těmto „notorickým dlužníkům“. 

3.3  Subjekty oddlužení 

Ve vládním návrhu insolvenčního zákona15, se počítalo s tím, že způsob řešení úpadku či 

hrozícího úpadku oddlužením bude přístupný  fyzickým nepodnikajícím osobám a fyzickým 

osobám –  podnikatelům, kteří nemají pracovněprávní závazky a kteří nemají více jak 20 

věřitelů. Ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona však v tomto znění nebylo 

Parlamentem schváleno  a  v přijatém  znění insolvenčního zákona zůstala pouze ta část 

umožňující vstoupit do oddlužení fyzickým nepodnikajícím osobám.16  Ustanovení § 389 

odst. 1 insolvenčního zákona v tomto znění bylo účinné až do 31. prosince 2013, teprve poté 

byl okruh subjektů, jež mohou institut oddlužení využít, rozšířen.  

Oprávnění podat návrh na povolení oddlužení se tak naskýtala pouze dlužníku, který nebyl 

podnikatelem a který zároveň neměl závazky mající původ v podnikání.  Druhá podmínka 

„nemá závazky mající původ v podnikání“  vycházela až ze stanoviska Expertní skupiny 

Ministerstva spravedlnosti, která k této otázce vydala stanovisko č. 2.  Řešit svůj  úpadek  či 

hrozící úpadek oddlužením tak nebylo umožněno ani osobám, které již nebyli podnikateli, ale 

jejich závazky měly původ v podnikatelské činnosti. Podrobně se k danému ustanovení věnoval 

Nejvyšší soud17, který shrnul, že s ohledem na výklad nemůže být umožněno do oddlužení 

vstoupit osobám, které jsou podnikateli, ani osobám, které podnikateli již nejsou, ale jejich 

 
15 Viz Sněmovní tisk č. 1120/0 Vl.n. insolvenčního zákona 
16 Viz § 389 odst. 1 insolvenčního zákona ve znění účinném do 8. 6. 2009: „Dlužník, který není podnikatelem, 

může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.“ 
17 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 29 NSČR 3/2009, publikováno ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanoviskem pod č. R 79/2009 
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závazky pocházejí z podnikatelské činnosti. Nejvyšší soud si však uvědomoval  tvrdost  tohoto 

výkladu, který by mohl mít dopad na některé osoby, a proto jej mírnil, když uvedl, že v každém 

konkrétním případě u osob, které již nejsou podnikateli, ale jejich závazky z podnikatelské 

činnosti pocházejí, je nutné vážit, zda by tvrdou a bezmyšlenkovitou aplikací daného výkladu 

na všechny případy nebyl znemožněn vstup do oddlužení osobě, s jejímž vstupem však zákon 

typově počítá. Nejvyšší soud proto stanovil kritéria18, na základě kterých měly insolvenční 

soudy posoudit, zda osobě, která není podnikatelem avšak má závazky pocházející 

z podnikatelské činnosti, bude vstup do oddlužení umožněn či nikoliv. 

Stanovením kritérií, kterými by se insolvenční soudy měly zabývat dříve, než osobě, jejíž 

závazky pocházejí z podnikatelské činnosti,  neumožní vstoupit do oddlužení, Nejvyšší soud 

v menší míře předeslal budoucí vývoj insolvenčního zákona.  

Dne 1. ledna 2014 nabyla účinnosti další novela insolvenčního zákona (v pořadí již 

osmnáctá,  tzv.  novela  Revizní),  která umožnila využít řešení úpadku oddlužením dalším 

subjektům,  nežli jen fyzickým osobám, které nejsou podnikateli a které nemají dluhy 

z podnikání19. Nově mohla spojit insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení právnická 

osoba, která nebyla považována za podnikatele a která neměla dluhy z podnikání. Insolvenční 

zákon podnikatele nedefinoval  (a dodnes nedefinuje), k určení na které právnické osoby dané 

ustanovení dopadá, tak musel být využit občanský zákoník.  Ustanovení § 42020  a § 42121 

 
18 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009,  sp. zn.  29 NSČR 3/2009, publikováno ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanoviskem pod č. R 79/2009: „To, zda existuje rozumný důvod nepokládat při rozhodování o 

návrhu na povolení oddlužení nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za překážku bránící 

uplatnění institutu oddlužení neuhrazený dluh z dlužníkova dřívějšího podnikání, insolvenční soud uváží vždy 

především s přihlédnutím k: 1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, 2) době ukončení 

dlužníkova podnikání, 3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání, 4) výši konkrétního 

dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků, 5) tomu, zda 

věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení (to může 

vyplynout např. z toho, že věřitel nejpozději při projednání způsobu oddlužení neuplatní výhradu proti schválení 

oddlužení založenou na argumentu, že jeho pohledávka je dlužníkovým dluhem z podnikání).” 
19 Viz § 389 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2014: „(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu 

navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jdeli o a) právnickou osobu, která podle 

zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou osobu, která nemá 

dluhy z podnikání. (2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, 

jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, 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.“ 
20 Viz § 420 občanského zákoníku: „(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je 

považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. (2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za 

podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet 

podnikatele.“ 
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občanského zákoníku zakotvují, které osoby jsou podnikateli či se za ně považují. Ustanovení 

§ 421 odst. 1 občanského zákoníku například stanovuje, že za podnikatele se považuje osoba 

zapsaná v obchodním rejstříku. Tímto byly vyloučeny z řešení úpadku oddlužení některé 

právnické osoby, které fakticky nepodnikají, ale dle zákona se za podnikatele považují (př. 

bytová družstva). 

Naopak jiným  právnickým osobám nová právní úprava otevřela dveře k možnosti řešení 

jejich úpadku oddlužením, takovými právnickými osobami mohly být třeba  nadace.  Tyto 

právnické osoby se podle zákona za podnikatele nepovažovali (nepovažují) a bylo tak na soudu, 

aby posoudil, zda právnická osoba, která se podle zákona za podnikatele nepovažuje, 

vykonávala podnikatelskou činnost, byť v omezené míře, jak jí umožňoval (umožňuje) zákon. 

Ostatně soud by tak měl tuto otázku zkoumat nejen u právnických osob, jež se za podnikatele 

nepovažují. I fyzická osoba obracíc se na insolvenční soud s návrhem na povolení oddlužení 

může v počátku jako podnikající osoba působit, avšak později může vyjít najevo, že podnikající 

osobou není. Jak například uvedl ve svém rozhodnutí Nejvyššího soud22, pouhá účast 

společníka ve společnosti s ručením omezeným z něj  automaticky nečiní podnikatele. 

Insolvenční soud tak tuto otázku musel pečlivě vážit.  

Obdobně jako v předchozí právní úpravě § 389 insolvenčního zákona i po Revizní novele 

bylo zachováno, že návrh na povolení oddlužení je oprávněna podat fyzická osoba, která není 

podnikatelem a která nemá dluhy z podnikání (byť to takto explicitně uvedeno nebylo). I  pro 

fyzické osoby se však podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení rozšířily,  a  to  za 

pomoci ustanovení § 389 odst. 2 insolvenčního zákona, který stanovil, které dluhy z podnikání 

nejsou na překážku bránící řešení úpadku oddlužením jak u fyzické,  tak u právnické osoby, 

která se nepovažuje za podnikatele. V praxi  však tyto podmínky byly  rozšířeny i o další 

kritéria, kterými například bylo, pokud fyzická osoba, která nebyla podnikatelem,  měla dluh 

pocházející z podnikání, ale  s ohledem na povahu tohoto dluhu insolvenční zákon jeho 

 
21 Viz § 421 občanského zákoníku: „(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za 

jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. (2) Má se za to, že podnikatelem je 

osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.“ 
22  Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2012, sp. zn. 29  Cdo  2830/2011:  „Účast společníka ve 

společnosti s ručením omezeným z něj totiž nečiní podnikatele, jak opakovaně uzavřel Nejvyšší soud (k tomu 

srovnej např. rozsudek Nejvyššího ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, publikovaný v časopisu Soudní 

judikatura č. 12, ročník 1998 nebo rozsudek ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 22 Cdo 103/2005, uveřejněný v 

Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek, C. H. Beck, pod pořadovým č. C 3991). Z uvedených rozhodnutí 

jednoznačně plyne, že převod obchodního podílu bez dalšího (jen na základě prosté účasti ve společnosti s 

ručením omezeným) nelze považovat za úkon související s podnikáním.“ 
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uspokojení v insolvenčním řízení nepřipouštěl (nepřipouští)23. Aplikovat danou právní úpravu a 

v tomto případě neumožnit dlužníku vstup do oddlužení, by bylo zbytečnou restriktivní aplikací 

zákona, když uspokojení daného dluhu z podnikání není v insolvenčním řízení možné.  

Další z výjimek, která nebránila dlužníku vstoupit do oddlužení, ačkoliv jeho dluhy 

pocházely z podnikatelské činnosti, v praxi činila výkladové problémy. Jednalo se o výjimku 

spočívající v tom, že dluhy z podnikání nebránily dlužníku vstupu do oddlužení za 

předpokladu, že s tím věřitel, o jehož pohledávku se jednalo, souhlasil. Otázku vyvolalo, zda je 

nutné přiložit či doložit souhlas věřitele již při podání návrhu. Vrchní soud v Praze24 judikoval, 

že souhlas věřitele není povinnou náležitostí návrhu. Oproti tomu Vrchní soud v Olomouci 

zaujal poněkud přísnější postoj25, ke kterému se později přiklonil rovněž Nejvyšší soud.26 Tento 

postoj byl však poněkud v rozporu  s novelou, která měla fyzickým osobám –  podnikatelům 

vstup do oddlužení spíše umožnit než jim v tom bránit. 

 
23 Viz § 170 insolvenčního zákona: „V insolvenčním řízení se neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, 

neníli dále stanoveno jinak, 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.“ 
24 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 10 2014, sp. zn. 2 VSPH 1995/2014A13: „Současně však 

platí, že ust. § 389 odst. 2 IZ ve spojení s úpravou obsaženou v ust. § 397 odst. 1 a § 403 odst. 2 IZ nelze 

interpretovat tak, že (ve smyslu ust. § 389 odst. 2 písm. a/ IZ) je předpokladem soudem akceptovatelného návrhu 

na povolení oddlužení doložení výslovného souhlasu všech věřitelů, kteří mají vůči dlužníku nezajištěné 

podnikatelské pohledávky, s řešením jeho úpadku oddlužením. Takový souhlas totiž není předepsanou náležitostí 

návrhu na povolení oddlužení a ani se nevyžaduje, aby byl dán písemnou formou. Otázka subjektivní přípustnosti 

oddlužení se v režimu nové právní úpravy zásadně koncentruje do fáze po povolení oddlužení, a to na schůzi 

věřitelů dle ust. § 403 odst. 2 IZ, kde teprve mohou dotčení věřitelé své kvalifikované stanovisko k oddlužení (zda 

je hodlají umožnit či nikoli) zaujmout, a kdy tak teprve může být nastolena případná fikce jejich souhlasu 

s oddlužením.“ 
25 Viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 9. 2015, sp. zn. VSOL 918/2015A18, zveřejněno ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 4/2016 pod č. R 49/2016 
26 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn 29 NSČR 185/2016: „Máli dlužník dluh z podnikání, 

je povinen již v návrhu na povolení oddlužení tvrdit skutečnosti, z nichž v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 
insolvenčního zákona vyplývá, že dluh z podnikání nebrání řešení jeho úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením. 
Jestliže dlužník, který má dluh z podnikání, v návrhu na povolení oddlužení ani k výzvě insolvenčního soudu 

netvrdí skutečnosti, z nichž v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 insolvenčního zákona vyplývá, že dluh z 

podnikání nebrání řešení jeho úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, insolvenční soud návrh na povolení 

oddlužení odmítne; totéž platí, máli důvod, pro který dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo 

hrozícího úpadku oddlužením, spočívat v tom, že s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde (§ 389 odst. 2 písm. 

a/ insolvenčního zákona), a dlužník v návrhu na povolení oddlužení uvede, že takový souhlas nemá, nebo vyjdeli 
před rozhodnutím o návrhu na povolení oddlužení v řízení najevo, že věřitel, o jehož pohledávku jde, s oddlužením 

nesouhlasí. Postup podle § 397 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona je v těchto případech vyloučen. Na shora 

uvedených závěrech (s nimiž dal najevo svůj souhlas tím, že shora označené usnesení Vrchního soudu v Olomouci 

uveřejnil za účelem sjednocení rozhodovací praxe obecných soudů ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek) 

Nejvyšší soud plně setrvává (přejímá je coby názory vlastní) a nemá důvod na nich nic měnit ani v poměrech 

projednávané věci.“  
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Další změnu v této oblasti  přinesla Akreditační novela, která nabyla účinnosti dne 

1. července 2017. K ustanovení § 38927 insolvenčního zákona byl přidán tichý souhlas věřitele. 

Tichý souhlas věřitele znamená, že dlužníku nebrání v řešení úpadku či hrozícího úpadku 

oddlužením dluh z podnikání za předpokladu, že věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku má 

původ v podnikatelské činnosti, nesdělí soudu nejpozději s podáním přihlášky pohledávky, že 

s řešením dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku oddlužením nesouhlasí (v duchu „Kdo mlčí, 

souhlasí“). Aktivně vyjevený souhlas, jak o něm byla řeč výše, se totiž ukázal jako 

nepřekonatelnou překážkou tam, kde měl dlužník podnikatelské dluhy vůči státním institucím, 

typicky vůči finančním úřadům, kteří odmítaly souhlasy dávat, ačkoliv v tichosti přiznávaly, že 

se proti oddlužení odvolávat nebudou.  

V této souvislosti tak vystávají dvě otázky,  a to časový aspekt sdělení nesouhlasu 

s oddlužením dlužníka a aspekt obsahový vyjádřeného nesouhlasu. Právo vyjádřit svůj 

nesouhlasit je oprávněn učinit ten věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku má původ 

v podnikatelské činnosti dlužníka. Pokud toto kritérium věřitel splňuje a nesouhlasí s řešením 

dlužníkova úpadku oddlužením,  má právo sdělit svůj nesouhlas,  a to nejpozději s podáním 

přihlášky pohledávky. Spojení nejpozději s podáním přihlášky pohledávky by se nemělo 

vykládat tak, že by se mělo jednat  o  stejnou  minutu  a  sekundu  jako podání přihlášky 

pohledávky, zvláště pokud věřitelé podávají k přihlášce pohledávky samostatné podání, v němž 

své námitky uplatňují. Námitky proti řešení dlužníkova úpadku oddlužením jsou však věřitelé 

povinni podat ve lhůtě pro podání přihlášky pohledávky. Praxe však v daném přístupu může 

být u některých soudů přísnější.28  Řešením pro daného věřitele může být to, že přihlášku 

pohledávky vezme zpět a následně ji přihlásí opětovně a zároveň podá podání vyjadřující jeho 

nesouhlas  s řešením dlužníkova úpadku oddlužením, za předpokladu, že vše stihne učinit ve 

lhůtě pro podání přihlášky pohledávky.  Tento postup považuji za nadbytečný, zatěžující 

administrativu soudu i samotného věřitele, proto bych podání věřitele podané ve lhůtě pro 

podání přihlášky tolerovala i přesto, že přišlo později nežli samotná přihláška pohledávky.  

 
27 Viz § 389 insolvenčního zákona účinného od 1. 7. 2017 do: (1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, 

aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jdeli o a) právnickou osobu, která podle zákona není 

považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo  b)  fyzickou osobu, která nemá dluhy  z 
podnikání. (2) 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 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. (3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.“ 
28 Viz Sprinz, P., Jirmásek, T., Řeháček, O., Vrba M., Zoubek, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2019, 10071008 s. 



18 
 

Vedle včasného sdělení svého nesouhlasu, musí věřitel dodržet také obsahové náležitosti. 

Zákon sice nestanovuje žádné zákonné požadavky daného nesouhlasu, ale obecně lze říci, že by 

věřitel měl předložit natolik závažné důvody, jenž brání řešení dlužníkova úpadku oddlužením. 

Věřitel například může poukázat na lehkomyslné, nedbalé či nepoctivé jednání dlužníka. Soud 

se následně s námitkami věřitele musí vypořádat, a pokud uzná námitky věřitele za 

opodstatněné, nelze povolit či schválit řešení dlužníkova úpadku oddlužením.   

Následně Nejvyšší soud vydal usnesení,  z něhož vyplývá, že odůvodnění nesouhlasu 

s oddlužením dlužníka může věřitel omezit na pouhé sdělení, že s řešením dlužníkova úpadku 

(hrozícího úpadku) oddlužením nesouhlasí.29  

V roce 2020 byl tichý souhlas věřitele zredukován. Právo věřitelů  sdělit svůj nesouhlas 

s řešením úpadku oddlužením v případě, že dlužníkovy dluhy pocházejí z podnikání, bude nově 

věřitelům ponecháno pouze u právnických osob, které nejsou považovány za podnikatele. 

Jedná se o důsledek zrušení části ust. § 389 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, z něhož bylo 

přijetím novely zákona ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru30  odstraněna věta: „která 

nemá dluhy z podnikání“. Zákonodárce v důvodové zprávě neuvedl, proč tak učinil právě 

v souvislosti  s přijetím novely zákona ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru. Lze pouze 

dovodit, že tak bylo přijato právě s ohledem na předpokládané zvýšení osobních bankrotů 

podnikatelů, kteří budou mít dluhy z podnikání, a kteří se budou obracet na insolvenční soudy a 

žádat o povolení řešení úpadku oddlužením. Dalším důvodem může být připravovaná novela, 

která v důsledku harmonizace Směrnice přinese další velkou změnu ve vztahu k oddlužení, 

kterým je právě umožnění vstupu do oddlužení fyzickým osobám –  podnikatelům, a to bez 

omezení.  Po  dlouhých letech, kdy vyvstávaly otázky, zda fyzickým osobám –  podnikatelům 

umožnit vstup do oddlužení a za jakých podmínek jim vstup do oddlužení bude umožněn. 

Vstup do oddlužení bude umožněn vstup všem fyzickým osobám.  

 
29 viz právní věta usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 12. 2019, č.j. 29 NSČR 81/2019A24: „Chceli dlužník, 

který má dluh z podnikání, prosadit, aby insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku oddlužením, musí 

(mimo jiné) osvědčit, že věřitel pohledávky vzniklé z podnikání dlužníka s tímto způsobem řešení jeho úpadku 

souhlasí, až již výslovně nebo na základě nevyvratitelné domněnky jeho souhlasu. Odůvodnění nesouhlasu s 

oddlužením dlužníka může věřitel omezit na (pouhé) konstatování, ze kterého bude (ve spojení s přihláškou 

pohledávky) seznatelné, že do insolvečního řízení dlužníka přihlásil včas pohledávku za dlužníkem (včetně toho, že 

jde o pohledávku vzniklou z podnikání dlužníka) a včas insolvečnímu soudu sdělil svůj nesouhlas s oddlužením 

dlužníka. Insolvenční soud může zastavit (podle ustanovení § 396 insolvenčního zákona) insolvenční řízení jen 

tehdy, bylli zjištěn úpadek dlužníka.“ 
30 viz Lex Covid justice  
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4  Vstup do oddlužení  

Po krátkém představení insolvenčního řízení a samotného institutu oddlužení se již 

dostávám k hlavnímu předmětu dané práce, kterým je vstup do oddlužení. Je několik způsobů, 

jak pojem vstup do oddlužení chápat. Já se ve své práci zaměřím na samotný počátek 

insolvenční řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen oddlužením. Zaměřím se tak na vstup do 

oddlužení v užším slova smyslu, týkající se vstupu do oddlužení pouze samotného dlužníka. 

V širším slova smyslu bychom za vstup do oddlužení mohli považovat rovněž přihlášku 

pohledávky věřitele, který svou pohledávku přihlašuje do insolvenčního řízení, ve kterém je 

úpadek dlužníka řešen oddlužením.  

Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh, prvním krokem ke vstupu do oddlužení je 

tak podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení.  

4.1  Návrh na povolení oddlužení  

Insolvenční řízení je zahájeno podáním insolvenčního návrhu místně příslušnému 

Krajskému soudu. Jeli cílem řešení úpadku dlužníka oddlužení, je insolvenční řízení zahájeno 

podáním  insolvenčního návrhu spolu s návrhem na povolení oddlužení, návrh na povolení 

oddlužení nelze podat samostatně,31 vyjma případů, kdy je již insolvenční řízení zahájeno na 

návrh věřitele dlužníka. Aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem 

na povolení oddlužení má pouze dlužník, jehož úpadek by měl být předmětem insolvenčního 

řízení. V případě manželů a společného řešení jejich dluhů jsou to oba manželé. Insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení nemůže být podán osobou odlišnou od 

dlužníka, byť tak dlužník nemůže (chybíli mu potřebné vzdělání) učinit samostatně.  

Od 1. července 2017 musí být návrh na povolení oddlužení sepsán a za dlužníka podán 

advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo akreditovanou 

osobou, ledaže by dlužník sám měl právnické či ekonomické vzdělání v magisterském 

studijním programu či vykonal zkoušku insolvenčního správce.32  Tato  novela  byla  do 

 
31 Viz § 390 odst. 1 insolvenčního zákona: „Návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním 

návrhem. Podáli insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od 

doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.“ 
32 Viz § 390a insolvenčního zákona: „(1) Neníli dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán 

a za dlužníka podán a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo b) akreditovanou 

osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro 

poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona; osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem 

zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v 

insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v 

insolvenčním řízení. (2) Odstavec 1 se nepoužije, a) jeli dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo 
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insolvenčního zákona  vložena zejména proto, aby bylo zabráněno pokoutně působících osob 

obohacovat se na dlužnících, kteří při řešení svého dluhového problému vyhledali pomoc. Před 

přijetím dané úpravy docházelo k situacím, kdy návrhy, za jejichž zpracování dlužníci zaplatili 

nemalé prostředky (z praxe jsou známy případy i třicetitisícové odměny), byly zpracovány tak 

nekvalitně, že těmto dlužníkům oddlužení povoleno nebylo, či byly návrhy zpracovány 

osobám, které nesplňovaly podmínky pro vstup do oddlužení. Na základě těchto poznatků tak 

byla do insolvenčního zákona vložena novela, která omezila okruh subjektů, kteří insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení mohou zpracovat a podat.  

V důsledku omezení okruhů osob, které mohou insolvenční návrh zpracovat a podat, 

může být insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podán od 1. července 

2017  pouze  advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem či 

akreditovanou osobou, kterou se dle ustanovení § 390a odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona 

rozumí právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro 

poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona. První skupinu osob, která může za 

dlužníka podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení jsou kvalifikované 

osoby, které mají garantovat dostatečnou kvalitu podávaných návrhů. Takový byl zamýšlený 

záměr, praxe je bohužel mnohdy poněkud jiná. Ačkoliv jsou návrhy zpracovávány a podávány 

odborníky, není výjimkou, že v návrhu nejsou uvedeny všechny zákonem požadované 

informace, či chybí některá ze zákonem požadovaných příloh návrhu. Tento stav přetrvává i 

nyní, kdy náležitosti návrhů byly ještě více zjednodušeny a návrh na zahájení insolvenčního 

řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení musí obsahovat naprosté minimum. I přes toto 

zjednodušení se najde nemálo insolvenčních návrhů, které nejsou úplné a insolvenční řízení, jež 

bylo jejich podáním zahájeno, končí odmítnutím návrhu. A pokud nedojde k odmítnutí návrhu, 

je soud nucen vyzývat k doplnění insolvenčního návrhu, čímž dochází ke zbytečnému 

prodlužování insolvenčního řízení.  

Druhou skupinou, která je oprávněna za dlužníky podávat návrhy na povolení 

oddlužení, jsou akreditované osoby, tedy osoby, kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena 

akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona. Jedná se o 

 
ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo b) 

jeli dlužníkem právnická osoba a jednáli za ni osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má 

právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního 

správce.“ 
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různé neziskové organizace či poradny, které dlužníkům (bezplatně) pomáhají při řešení jejich 

tíživé finanční situace.  

S omezením okruhu osob, které mohou za dlužníka podat insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení, přišlo také omezení maximální možné odměny, které si 

osoby  k tomu oprávněné mohou za sepsání a podání návrhu účtovat. Tato částka byla 

stanovena maximální hranicí 4 000 Kč s DPH  v případě podání  insolvenčního  návrhu za 

jednoho dlužníka a 6 000 Kč s DPH v případě podání společného návrhu za manžele. Je však 

otázkou, zda je tato maximální odměna za sepsání a podání  insolvenčního návrhu spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení kvalifikovanou osobou v praxi dodržována. Jednání, které by 

limitovanou odměnu obcházelo, lze posoudit jako přestupek, stejně lze posoudit nabízení 

služeb v oblasti oddlužení bez náležitého oprávnění33.  

Oproti tomu sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného  s návrhem na povolení 

oddlužení akreditovanou osobou může být nabízeno pouze bezplatně. Pro dlužníky však může 

být v tomto případě neúnosná dlouhá čekací doba a raději si zvolí cestu uhrazení odměny za 

sepsání a podání insolvenčního návrhu  spojeného s návrhem na povolení oddlužení 

kvalifikovanou osobou, obzvláště za situace, kdy se tato pohledávka považuje v insolvenčním 

řízení za pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou34  a může 

tak být uspokojena až během insolvenčního řízení, po vydání usnesení o schválení oddlužení.   

K sepsání a podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení za 

dlužníka je třeba sepsat mezi dlužníkem a kvalifikovanou či akreditovanou osobou plnou moc, 

která je k insolvenčnímu návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení  následně 

přiložena. V civilním řízení, kterým je i insolvenční řízení,  je možné udělit plnou moc 

kvalifikované osobě pouze pro celé řízení, tzv. procesní plnou moc35. Insolvenční zákon však 

pro tento případ zavedl výjimku a umožnil, aby dlužníci udělili kvalifikovaným osobám plnou 

moc pouze pro sepsání a podání návrhu, tzv. zvláštní plnou moc. V praxi to však 

 
33 Viz § 418j a § 418k insolvenčního zákona.  
34 Viz § 390a odst. 5 insolvenčního zákona: „Osoba podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala 

návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1, může odměnu podle odstavce 3 

uplatnit pouze v insolvenčním řízení ve lhůtě podle § 136 odst. 3; tato pohledávka se považuje za pohledávku 

postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.“ 
35 Viz § 25 a 25a občanského soudního řádu: § 25 „(1) Zástupcem si účastník může vždy zvolit advokáta. Advokátu 

lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (dále jen "procesní plná moc"). (2) Advokát je oprávněn dát se 

zastupovat jiným advokátem nebo, s výjimkou případů, v nichž je zastoupení advokátem podle tohoto zákona 

povinné, advokátním koncipientem nebo svým zaměstnancem jako dalším zástupcem.“ § 25a „(1) Účastník si může 

zvolit zástupcem též notáře; notář může účastníka zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného 

zvláštními předpisy. Notáři lze udělit pouze procesní plnou moc.“ 



22 
 

kvalifikovanými osobami není vždy dodržováno, respektive  si dané ustanovení vykládají po 

svém a k insolvenčním návrhům jsou přikládány plné moci, které zplnomocňují k zastupování 

nejen k sepsání a podání insolvenčního návrhu, ale také k dalšímu řízení, avšak pouze do určité 

části. Může se jednat o zplnomocnění k zastupování do rozhodnutí o úpadku či do schválení 

oddlužení. Tato plná moc však již překračuje parametry zvláštní plné moci a nahlížíme na ni 

jako na plnou moc procesní, která v případě ukončení zastupování dlužníka musí být řádně 

vypovězena a soud o tom musí být bezodkladně informován.  

Výše uvedené se užije i v případě, že dlužník podává insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení  na základě poučení, kterého se mu dostalo po podání 

insolvenčního návrhu jinou osobou.  Dlužník je jediný, kdo může podat insolvenční návrh 

spojený s návrhem na povolení oddlužení, avšak není jedinou osobou aktivně legitimovanou 

k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem bude řešení jeho úpadku či hrozícího úpadku. 

Insolvenční návrh na dlužníka může podat  osoba odlišná od dlužníka, tou osobou může být 

věřitel dlužníka a v takovém případě hovoříme o věřitelském insolvenčním návrhu. Avšak i 

insolvenční návrh podaný osobou odlišnou od dlužníka může nakonec vést ke vstupu dlužníka 

do oddlužení.   

Jeli podán věřitelský návrh na dlužníka – fyzickou osobu, je insolvenční soud povinen 

dlužníka vyzvat a poučit o tom, že nejpozději ve lhůtě 30  dnů má právo podat návrh na 

povolení oddlužení a zvrátit tak řešení svého úpadku konkursem. Dlužník musí být o tomto 

svém právu náležitě ze strany insolvenčního soudu poučen. Není dostačující, když insolvenční 

soud uvede pouze citaci ustanovení § 390 odst. 1 insolvenčního zákona.  Je třeba, aby byl 

dlužník, na něhož byl podán věřitelský insolvenční návrh, poučen, jakým způsobem a v jaké 

lhůtě může podat insolvenční návrh spojený s návrhem  na povolení oddlužení. Přičemž není 

rozhodující, jakým způsobem tak insolvenční soud učiní, zda tak učiní ve výroku či v poučení 

usnesení, či tyto informace najde dlužník v odůvodnění usnesení. Podstatné je, aby se dlužníku 

dostalo řádného poučení, se kterým se může seznámit.36 Nedostaloli by se dlužníku řádného 

poučení, je to důvod pro odvolání proti rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužníka, 

 
36 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2012, č. j. 29 NSČR 39/2012B27: „Povinnost insolvenčního 

soudu poskytnout dlužníku, který není insolvenčním navrhovatelem, při doručení věřitelského insolvenčního 

návrhu poučení o možnosti podat v zákonem stanovené lhůtě návrh na povolení oddlužení není splněna pouhou 

citací ustanovení § 390 odst. 1 insolvenčního zákona, obsaženou mezi jinými ustanoveními insolvenčního zákona v 

odůvodnění výzvy k předložení seznamů dle ustanovení § 104 odst. 1 insolvenčního zákona a k vyjádření k 

insolvenčnímu návrhu.“ 
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avšak proti pravomocnému  usnesení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka již s touto 

námitkou dlužník neuspěje.37  

4.1.1  Náležitosti insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení  

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení musí splňovat, stejně jako 

většina podání, která jsou vůči soudu směřována, zákonem předepsané náležitosti. Nároky na 

insolvenční návrhy v posledních letech spíše klesají, a to i přesto, že na základě insolvenčního 

návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, by měl být schopen soud bez slyšení 

účastníka posoudit, zda se dlužník nachází v úpadku či zda svým návrhem nesleduje nepoctivý 

záměr. Avšak i přes klesající tendenci na požadavky na insolvenční návrhy spojené s návrhy na 

povolení oddlužení, stále jsou zde některé zákonem předepsané náležitosti, které insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení musí dodržet.  

Jak již bylo uvedeno, návrh na povolení oddlužení nelze podat samostatně, musí tak být 

podán spolu s insolvenčním návrhem. V důsledku tohoto spojení  užijeme ve vztahu 

k náležitostem insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení zákonná 

ustanovení upravujících náležitost návrhu na povolení oddlužení (§ 391 insolvenčního zákona) 

ve spojení s obecnými ustanoveními upravujícími náležitosti insolvenčního návrhu (§ 97, § 103 

a § 104 insolvenčního zákona).  

Základním  nástrojem  pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddlužení je podání na předepsaném formuláři. Ten je poměrně návodný zohledňující 

všechny nezbytné náležitosti insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení. Formulář je zveřejněný na internetových stránkách www.justice.cz a jeho náležitosti 

stanovuje Vyhláška o náležitostech podání a elektronických podání v insolvenčním řízení. 

Formulář pro podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 

v sobě zahrnuje jak obecné náležitosti pro soudní podání, tak i zvláštní náležitosti pro 

insolvenční řízení. Z obecných náležitostí, které jsou stejné pro všechna podání adresovaná na 

soud, musí osoba podávající insolvenční návrh spojený s návrhem  na povolení oddlužení 

dodržet například povinnost označit soud, kterému je insolvenční návrh adresován, identifikaci 

dlužníka a případně identifikaci osoby oprávněné jednat za dlužníka.  

 
37 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2014, č. j. 29 NSČR 5/2014, publikováno ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 2014 pod č. R 61/2014 civ.: „Jestliže insolvenční soud prohlásil konkurs na majetek 

dlužníka, a toto rozhodnutí nabylo právní moci, odmítne dlužníkův návrh na povolení oddlužení jako podaný 

někým, kdo k němu nebyl oprávněn (§ 390 odst. 3 insolvenčního zákona), bez zřetele k tomu, zda dlužníkovi 

uplynula lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení.“ 
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Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení by měl být adresován 

místně příslušenému krajskému soudu. Jak z předchozího vyplývá, věcná  příslušnost 

v insolvenčních věcech je dána v prvním stupni pouze krajským soudům38.  

Při podání insolvenčního návrhu u věcně či místně nepříslušného soudu, užijeme postup 

zakotvený v ustanoveních  občanského soudního řádu39.  Jeli insolvenční návrh podán u 

okresního soudu, předloží okresní soud insolvenční návrh svému nadřízenému vrchnímu soudu 

k rozhodnutí o tom, jaký soud je v dané věci věcně a místně příslušný. Jeli insolvenční návrh 

podán u vrchního soudu, rozhodne o věcné a místní příslušnosti k projednání dané věci vrchní 

soud, u něhož byla daná věc podána. V případě podání insolvenčního návrhu u Nejvyššího 

soudu, bude Nejvyšší soud postupovat obdobně jako vrchní soud a rozhodne o tom, který soud 

je věcně a místně příslušný k projednání dané věci.  

V případě místní nepříslušnosti je postup poněkud jednodušší a lze věc postoupit jinému 

soudu bez aktivní účasti nadřízeného vrchního soudu. Jeli insolvenční návrh podán krajskému 

soudu, který se domnívá, že v dané věci není dána jeho místní příslušnost, vysloví svou místní 

nepříslušnost a postoupí spis soudu, u něhož se domnívá, že je v dané věci místně příslušným 

soudem. Pokud soud, kterému byl spis postoupen, s postoupením souhlasí, je insolvenční řízení 

zahájené a s  daným  spisem  se  nakládá jako s jakýmkoli jiným spisem. V případě že soud, 

kterému byl spis postoupen, však s postoupením nesouhlasí, musí se obrátit na nadřízený 

vrchní soud, aby o místní příslušnosti v dané věci rozhodl. 

Nabízí se otázka, zda by i v případě otázky věcné příslušnosti či nepříslušnosti nebylo 

namístě postup soudů zjednodušit obdobně jako tomu je v případě místní příslušnosti. 

Domnívám se, že v případě insolvenčních věcí je postup okresního soudu postupující spis 

k rozhodnutí  svému nadřízenému vrchnímu soudu, který následně o věci rozhodne a spis 

postoupí místně příslušnému krajskému soudu, neefektivní. V případě insolvenčních návrhů, u 

kterých není pochyb, že se jedná o insolvenční návrh, bych navrhovala postup obdobný 

postupu v případě místní příslušnosti. Okresní soudy by tak mohly postoupit spis přímo místně 

příslušnému krajskému soudu. A až v případě pochybností by věc měla být předložena 

vrchnímu soudu. Na druhou stranu se však nabízí otázka, zda se nejedná o natolik výjimečný 

institut, že změna zákona by v tomto případě nebyla ku prospěchu věci. Jsem toho názoru, že 

postup  v případě věcné nepříslušnosti v insolvenčních věcech je neefektivní, avšak při 

 
38 viz ust. § 7a insolvenčního zákona  
39 viz § 104a o.s.ř. a § 105 o.s.ř. 
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zohlednění subjektů, které podávají insolvenční návrhy, a jejich informovanosti  o věcné 

příslušnosti insolvenčních soudů, považuji případnou změnu zákona za nadbytečnou. V praxi 

věcná příslušnost nečiní velké problémy, místní příslušnost však v některých případech může 

být předmětem sporu.  

Dle ust. § 7b odst. 1 insolvenčního zákona je místně příslušným insolvenčním soudem 

obecný soud dlužníka40. Otázka  obecného soudu dlužníka se  zodpovídá pomocí občanského 

soudního řádu, který v insolvenčním řízení využíváme podpůrně41. Ust. § 85  odst. 1 

občanského soudního řádu42  tak stanovuje, že obecným soudem dlužníka je soud, v jehož 

obvodu má dlužník bydliště, a nemáli bydliště, tak soud, v jehož obvodu se dlužník zdržuje. 

Bydlištěm se rozumí místo pobytu, ve kterém se dlužník zdržuje s úmyslem zdržovat se tam 

trvale. Pojem bydliště je odlišný od pojmu trvalý pobyt dle zákona o evidenci obyvatel. Adresa 

trvalého pobytu má spíše evidenční charakter, neodráží skutečné bydliště dlužníka, tedy místo 

pobytu, kde se dlužník zamýšlí zdržovat trvale.  

Při posuzování, zda je daný insolvenční soud ve věci místně příslušný, se  insolvenční 

soud nejčastěji orientuje dle uvedené korespondenční adresy dlužníka. Nic nebrání tomu 

posoudit místní příslušnost dle uvedené trvalé adresy dlužníka, pokud z insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na povolení oddlužení neplynou pochybnosti o tom, že se dlužník na této 

adrese skutečně zdržuje. Pochybnosti se mohou objevit například při uvedení trvalého pobytu 

na obecním úřadě jakožto jediné uvedené adresy  pobytu dlužníka, či pokud z insolvenčního 

návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení vyplývá, že dlužník se trvale zdržuje na 

jiné adrese, než kterou uvedl v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení 

oddlužení. V takových případech je namístě dlužníka vyzvat k uvedení a případně doložení 

 
40 viz ust. § 7b insolvenčního zákona: „Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud 

dlužníka. Pro insolvenční řízení proti dlužníku, který je zapsán v obchodním rejstříku, je příslušný soud, v jehož 

obvodu byl obecný soud dlužníka ke dni, který předchází o 6 měsíců okamžik zahájení insolvenčního řízení; neníli 
takový soud, je příslušný soud podle věty první. 
41 viz ust. § 7 insolvenčního zákona: „Nestanovíli tento zákon jinak nebo neníli takový postup v rozporu se 

zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně 

ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a neníli to možné, ustanovení zákona o 

zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen 

tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.“ 
42 viz ust. § 85 odst. 1 občanského soudního řádu: „Nestanovíli zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby 

okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemáli bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Máli 
fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s 

úmyslem zdržovat se tam trvale. Nelzeli zjistit bydliště fyzické osoby nebo nelzeli zjistit, v obvodu kterého 

okresního soudu se fyzická osoba zdržuje, nebo lzeli to zjistit jen s velkými obtížemi, je obecným soudem fyzické 

osoby okresní soud, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu evidované v informačním systému evidence 
obyvatel podle zákona o evidenci obyvatel, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních 

předpisů.“ 
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adresy, na které se skutečně zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Zjistíli insolvenční 

soud  (ať už přímo z insolvenčního návrhu či z následné dohledací činnosti soudu), že  v dané 

věci není místně příslušný, postoupí spis soudu, který dle jeho názoru místně příslušný 

k projednání věci je a vydá usnesení o své místní nepříslušnosti. Je třeba podotknout, že místní 

příslušnost lze zkoumat pouze na počátku řízení.  

Vedle obecných náležitostí musí dlužník v insolvenčním návrhu spojeného s návrhem 

na povolení oddlužení uvést rozhodující skutečnosti osvědčující jeho úpadek či hrozící úpadek, 

což mimo jiné zahrnuje uvedení alespoň dvou věřitelů, jejichž pohledávky jsou alespoň 30 dnů 

po splatnosti a které dlužník není schopen plnit. Dlužník je dále povinen uvést údaje o 

očekávaných příjmech v následujících 12 měsících, údaje o příjmech dlužníka za posledních 12 

měsíců a návrh způsobu oddlužení, nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší. Navrhujeli 

dlužník oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, může 

v návrhu na povolení oddlužení požádat  o stanovení nižších než zákonem stanovených 

splátek.43 

V této částí insolvenčního návrhu došlo Oddlužovací novelou ke změně v tom rozsahu, 

že bylo zkráceno období, za které byl  dlužník povinen  uvést své minulé příjmy a rovněž 

období, za které lze příjmy očekávat. Před Oddlužovací novelou bylo požadováno, aby dlužníci 

uvedli údaje o očekávaných příjmech v následujících 5 letech a údaje o příjmech za poslední 3 

roky. Zkrácení požadovaného období považuji za přínosný posun, a to v tom ohledu, že pro 

úspěšné pokračování v insolvenčním řízení není podstatné, zda dlužníci v posledních třech 

letech vykonávali výdělečnou činnost. Je podstatné, že ji vykonávají v době podání 

insolvenčního návrhu a že si ji během insolvenčního řízení zamýšlejí uchovat. V tomto ohledu 

považuji i uvedení údajů o příjmech dlužníka za posledních 12 měsíců za nadbytečné, dle mého 

názoru by postačilo uvedení údajů o příjmech dlužníka za poslední 3 měsíce. Ostatně 

nebudeme bránit ve vstupu do oddlužení dlužníku, který vykonával  výdělečnou činnost za 

období kratší nežli 12 měsíců před podáním návrhu.  

4.1.2  Přílohy insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení  

Další nezbytnou náležitostí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení jsou jeho přílohy. Vedle zákonné úpravy (ust. § 104 a § 392 insolvenčního zákona) 

najdeme úpravu povinných příloh k insolvenčnímu návrhu také v podzákonném právním 

 
43 viz ust. § 391 insolvenčního zákona 
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předpisu44, konkrétně ust. § 17 odst. 245 explicitně vyjmenovává povinné přílohy insolvenčního 

návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Vyhláška  rozvíjí úpravou zákonnou a ve 

znění účinném od 1. 1. 2021 odpovídá zákonné právní úpravě (což dříve nebývalo pravidlem). 

Do  31. 12. 2020 Vyhláška stanovovala některé povinné přílohy insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na povolení oddlužení odlišně od zákona, resp. nad rámec zákona 

vyžadovala povinné přílohy, které zákon nepožadoval. Příkladem mohu uvést povinnost 

předložit výpis z rejstříku trestů, který Vyhláška nad rámec zákona vyžadovala. Tento 

požadavek jsem nepovažovala za legální, když z žádného ustanovení insolvenčního zákona ani 

z o.s.ř. nevyplývá povinnost předložit k insolvenčnímu návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddlužení výpis z rejstříku trestů. Zároveň jsem tento požadavek Vyhlášky 

nepovažovala ani za legitimní, když dlužníku předchozí trestná činnost ve vstupu do oddlužení 

nebrání. Naopak oddlužení má být institut poskytující dlužníkům druhou šanci a tato šance by 

neměla být znemožněna osobám, které se v minulosti dopustily trestné činnosti za předpokladu, 

že splní všechny podmínky pro vstup do oddlužení a další trestné činnosti se již nedopustí. 

Změnu Vyhlášky, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021, tak v této části vítám.  

Vyhláška rozvíjí zákonnou právní úpravu, vycházejme tedy především z insolvenčního 

zákona, dle kterého jsou povinnými přílohami insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddlužení seznam majetku, listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za 

posledních 12 měsíců, seznam zaměstnanců, čestné prohlášení o tom, že byl dlužník při sepisu 

insolvenčního návrhu poučen o jeho povinnostech v insolvenčním řízení, listiny dokládající 

úpadek dlužníka, případně písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl 
 

44 Vyhláška č. 191/2017, o náležitostech podání a elektronických podání v insolvenčním řízení  
45 viz § 17 odst. 2 Vyhlášky: „Přílohami formuláře návrhu na povolení oddlužení jsou a) listiny dokládající 

existenci dlužníka  právnické osoby, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v 

příslušném registru, b) seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem 

zajištění sloužícího k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajištění 

sloužícího k uspokojení věřitelů, se uvádí zvlášť, c) listiny dokládající dlužníkovy příjmy za posledních 12 měsíců, 

zejména kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání nebo výpisy z bankovních účtů, 
d) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při 

oddlužení obdrží, bude nižší než míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona; 

zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl, e) listiny, kterých 

se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které prokazují skutečnosti tvrzené v návrhu na povolení 

oddlužení, f) listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které spolupodepisují návrh na povolení 

oddlužení, g) plná moc, pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci a plná moc není součástí spisu, h) 
prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení 

považován za majetek ve společném jmění manželů, pokud je podáván společný návrh manželů na povolení 

oddlužení; podpisy manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny, a i) čestné prohlášení dlužníka, 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. 
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na tom, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než míra uspokojení, která mu 

dle zákona náleží.46  

Seznam majetku je prohlášením dlužníka o jeho aktuální majetkové situace a je 

významným podkladem pro insolvenční řízení. Dlužník je povinen v seznamu majetku uvést 

veškerý  jemu známý majetek,  a to i ten, který dlužník nepovažuje za zpeněžitelný 

v insolvenčním řízení47, stejně tak je povinen uvést majetek či pohledávku, jejíž pravost 

zpochybňuje.48 Neuvedením veškerého majetku v seznamu majetku se dlužník vystavuje tomu, 

že jeho přístup bude hodnocen jako nedbalý či lehkomyslný. Nezbytným následek neuvedení 

majetku  v seznamu majetku je povinnost dlužníka vydat tento majetek ke zpeněžení,  a  to  i 

přesto, že pokud by majek v seznamu majetku uveden byl, povinnost jej vydat ke zpeněžení by 

mu nebyla uložena.49  Tento sankční následek měl význam především před Oddlužovací 

novelou, kdy dlužníkům bylo usnesením o schválení oddlužení uložena povinnost vydat 

majetek, který v seznamu  majetku  neuvedli.  S ohledem na to, že po Oddlužovací novele je 

možné řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové 

podstaty či pouze zpeněžením majetkové podstaty, je tento následek poněkud upozaděn.  

Významnou změnou oproti právní úpravě před Oddlužovací novelou bylo odstranění 

požadavku přiložit k insolvenčnímu návrhu seznam závazků. Změna, která měla výrazně 

ulehčit sepisovatelům návrhu, spíše přitížila soudům. Dlužník nově nemusí k insolvenčnímu 

návrhu přikládat seznam všech jeho závazků,  k tomu,  aby bylo rozhodnuto o jeho úpadku a 

povoleno řešení úpadku oddlužením dlužníku postačí, pokud uvede alespoň dva závazky, které 

jsou po splatnosti více jak 30 dnů, u dvou různých věřitelů. Soudu ale  zůstala povinnost dle 

ust. § 430 insolvenčního zákona50  informovat známé zahraniční věřitele dlužníka. Bez aktivní 

 
46 viz ust. § 392 odst. 1 insolvenčního zákona  
47 viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněné pod číslem 

86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek: „Dlužník je povinen uvést v seznamu majetku veškerý 

svůj majetek. Hodnocení, zda jde o majetek zpeněžitelný v insolvenčním řízení, není na dlužníku. Jinak řečeno, 

dlužníkova subjektivní představa, že určitý majetek, jenž je obecně (druhově) vnímán jako majetek hodnotný, má 

nulovou hodnotu, se může promítnout v seznamu majetku v údaji o dlužníkem odhadované hodnotě majetku, nikoli 
tak, že dlužník tento majetek v seznamu majetku pomine.“ 
48 viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 45/2010, uveřejněné pod číslem 

86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 
49 viz ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona: „Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z 
neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, 

vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku 

zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec 

splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a 

plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.“ 
50 viz ust. § 430 insolvenčního zákona: „(1) Známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště 

nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení 
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spolupráce dlužníka však soud nemá možnost se o zahraničních věřitelích dlužníka dozvědět. 

Nutno však podotknout, že sepisovatelé návrhu na to reagují a snaží se nad rámec uvedení 

závazků k osvědčení dlužníkova úpadku uvést dlužníkovo známé zahraniční věřitele. K tomuto 

účelu byla do formuláře přidána kolonka pro uvedení zahraničních věřitelů dlužníka. V našem 

senátu však nespoléháme pouze na sepisovatele návrhu a v usnesení o úpadku sami dlužníky 

vyzýváme k tomu, aby insolvenčního správce informovali o svých zahraničních věřitelích.  

Z přiloženého seznamu závazků nebylo možné zjistit pouze zahraniční věřitele. Mohli 

jsme rovněž snáze posoudit poctivost záměru dlužníka k podání insolvenčního návrhu. 

Kupříkladu u dlužníka, u kterého bylo patrné, že veškeré jeho závazky vznikly jen několik 

málo měsíců neli dnů před podáním návrhu, byla zaměřena pozornost insolvenčního soudu 

právě na zkoumání poctivosti dlužníkova záměru k podání návrhu  na povolení oddlužení. 

Za situace, kdy již dlužník nemá povinnost uvést veškeré své závazky, soud nedisponuje 

dostatkem informací k tomu, aby v některých ohledech poctivost dlužníkova záměru zkoumal, 

a musí se tak spolehnout na zjištění insolvenčního správce v pozdější fázi insolvenčního řízení, 

za předpokladu že dlužníku bude vstup do oddlužení umožněn.   

Další změnou, kterou přinesla Oddlužovací novela v části týkající se příloh 

insolvenčního návrhu  spojeného s návrhem na povolení oddlužení, bylo zavedení povinnosti 

přiložit k insolvenčnímu návrhu čestné prohlášení o tom, že byl dlužník při sepisu 

insolvenčního návrhu poučen o jeho povinnostech v insolvenčním řízení, o tom že má řádně 

platit pohledávky svých věřitelů a vynaložit veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě 

požadovat k plnému uspokojení pohledávek jeho věřitelů. Dle důvodové zprávy51 

k Oddlužovací novele bylo cílem zavedení povinnosti přiložit k insolvenčnímu návrhu čestné 

prohlášení klást větší důraz na poučení dlužníků o tom, jaké povinnosti jsou v insolvenčním 

řízení povinni plnit a o tom, že jsou povinni vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze 

spravedlivě požadovat k plnému uspokojení pohledávek jeho věřitelů. Zůstává však otázkou, 

jaký reálný informační a výchovný dopad toto prohlášení má. Zda se nejedná pouze o další 

nezbytnou náležitost insolvenčního návrhu, kterou  je dlužník povinen podepsat, aniž by se 

hlouběji zabýval samotným obsahem. Dlužníkovi povinnosti v insolvenčním řízení a zejména 

jeho povinnost vynaložit veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat k plnému 

 
insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. (2) Povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 

splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, 

rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění, standardní formulář oznámení a standardní formulář pro 

přihlašování pohledávek podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie.“ 
51 viz důvodová zpráva k Oddlužovací novele 
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uspokojení pohledávek jeho  věřitelů, by mu měly být neustále připomínány jak ze strany 

insolvenčního správce, tak ze strany insolvenčního soudu. Jinými slovy řečeno, neměli bychom 

spoléhat pouze na poučení sepisovatele návrhu, ale aktivně dbát na řádné poučení dlužníka ve 

všech fázích insolvenčního řízení.   

Další povinnou přílohou insolvenčního návrhu jsou listiny dokládající údaje o příjmech 

dlužníka za posledních 12 měsíců. Jak již bylo uvedeno, došlo ke zkrácení období, za které byl 

dlužník povinen uvést své příjmy a s tím došlo i ke zkrácení období, za které je dlužník povinen 

své příjmy doložit. K tomuto účelu dlužníci předkládají výplatní pásky, výpisy z bankovního 

účtu, daňová přiznání či rozhodnutí týkající se přiznané výše jejich důchodu. V této souvislosti 

je vhodné poukázat na to, že dle zákona nejsou povinnou přílohou insolvenčního návrhu listiny 

dokládající budoucí příjmy dlužníka, tato povinnost však opětovně vyplývá z Vyhlášky. 

Vyplývá tak z ust. § 17 odst. 2 písm. e) Vyhlášky, které stanovuje jako povinnou přílohu 

insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení listiny, kterých se návrh na 

povolení oddlužení dovolává a listiny, které prokazují skutečnosti tvrzené v návrhu na povolení 

oddlužení. A jelikož je dlužník povinen v insolvenčním návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddlužení tvrdit budoucí příjmy, je současně v souladu  s Vyhláškou povinen svá 

tvrzení prokázat listinami. K tomuto účelu může sloužit doložení pracovní smlouvy, či 

rozhodnutí příslušného orgánu o přiznání výše starobního či invalidního důchodu.  

Nedisponujeli dlužník žádnými příjmy, či jsou jeho příjmy nedostatečné  (nelze z nich 

cokoliv postihnout), dlužník je povinen insolvenčnímu soudu tvrdit a doložit, že jeho budoucí 

příjmy postačí alespoň na minimální měsíční splátku.52  K tomuto účelu poslouží darovací 

smlouva či smlouva o důchodu, která nově již nemusí být opatřena úředně ověřeným podpisem 

dárce. K insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení však stále 

přiložena býti musí. Dlužník je povinen prokázat budoucí příjmy ze smlouvy o důchodu či 

z darovací smlouvy stejným způsobem jako budoucí příjmy ze mzdy.   

Vyjma zvláštních ustanovení insolvenčního zákona nám povinné přílohy insolvenčního 

návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení  stanovují i obecná ustanovení 

insolvenčního zákona. Dle ust. § 104 odst. 1 písm. d)  insolvenčního zákona53  jsou povinnou 

 
52 viz podkapitola 4.2 Postup insolvenčního soudu 
53 viz ust. § 104 insolvenčního zákona: „(1) Podáli insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) 

seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam 

svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), nespojilli s insolvenčním návrhem návrh na 

povolení oddlužení, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.“ 



31 
 

přílohou insolvenčního návrhu listiny dokládající úpadek či hrozící úpadek dlužníka. 

K osvědčení toho, že se dlužník nachází v úpadku či hrozícím úpadku mu stačí předložit listiny 

dokládající jeho dluh po splatnosti vůči alespoň dvěma různým věřitelům. Nepředložením listin 

ani po výzvě soudu se dlužník vystavuje riziku odmítnutí insolvenčního návrhu. Judikatura 

Vrchního soudu v Praze54  s tímto však ne zcela souhlasí a připouští možnost, kdy není nutné 

trvat na doložení listin dokládající úpadek dlužníka. A to za předpokladu, že insolvenční návrh 

spojený s návrhem na povolení oddlužení obsahuje všechny předepsané náležitosti a je opatřen 

řádnými seznamy, zejména seznamy majetku a seznamy závazků. Vrchní soud v Praze  tuto 

judikaturu konstantně aplikuje a trvá na  ni55  i přesto, že byla odstraněna povinnost předložit 

seznam závazků. Tento přístup však nepovažuji za správný. Ve světle této judikatury bychom 

analogicky neměli žádat předložení žádných dalších listin (prokazující minulé příjmy, budoucí 

příjmy apod.) za předpokladu, že dlužník v insolvenčním návrhu uvede všechny požadované 

informace  (kterých není mnoho) a současně předloží seznam majetku a seznam zaměstnanců. 

Tento směr nepovažuji za správný, nároky na insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení neustále klesají, a to ať už dle zákona (odstranění povinnosti předložit seznam 

závazků) či s vývojem judikatury a pokud tento trend bude pokračovat dále, nezbude nám nic 

než jen holý formulář, ve kterém dlužník vyplní pár základních údajů osvědčujících  alespoň 

úpadek. Soud následně nebude mít dostatek informací pro zkoumání poctivého záměru 

dlužníka, jeho lehkomyslnosti či nedbalosti a nezbude mu nic jiného, než vstup do oddlužení 

dlužníku povolit vždy a případné zkoumání poctivosti dlužníkova jednání ponechat do dalších 

fází  insolvenčního řízení. V opačném případě by si soud každého dlužníka žádajícího  o 

povolení oddlužení pozval ke slyšení do jednací síně, což je cesta, která se v insolvenčních 

věcech opouští a neníli to nezbytně nutné, jednání se nenařizuje.  

Povinnou přílohou insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, 

která však nemá v oddlužení v obecném měřítku takový význam, je dle obecných ustanovení 

insolvenčního zákona seznam zaměstnanců. Tato povinná příloha insolvenčního návrhu se 

 
54 viz usnesení VSPH ze dne 25. 5. 2010, č. j. KSLB 76 INS 5600/2009, 1 VSPH 804/2009A15: „Listiny 

dokládající úpadek či hrozící úpadek dlužníka jsou sice podle § 104 odst. 1 písm. d) IZ jednou z předepsaných 

příloh insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem, nicméně podle názoru odvolacího soudu je způsobilý 

projednání (je dostatečným podkladem pro meritorní rozhodnutí) takový dlužníkův insolvenční návrh, který 

obsahuje všechny předepsané náležitosti a je opatřen řádnými seznamy podle § 104 odst. 1 písm. a) až c) IZ, a to 

zejména seznamy majetku a závazků, pokud je absence zaměstnanců dlužníka jinak zřejmá. Za splnění těchto 

podmínek tedy není třeba trvat na předložení dalších příloh insolvenčního návrhu – listin uvedených v § 104 odst. 

1 písm. d) IZ, ledaže údaje obsažené v návrhu a seznamech vykazují vzájemné rozpornosti či nejasnosti, které 

správnost těchto údajů (z hlediska rozhodných tvrzení o úpadku či hrozícím úpadku) zpochybňují, a které je nutno 

uvést na pravou míru za pomocí příslušných listinných důkazů.“ 
55 příkladem viz usnesení VSPH ze dne 26. 3. 2020, č. j. KSPH 67 INS 615/2020, 2 VSPH 226/2020A12 
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vyskytuje pouze v obecných ustanovení insolvenčního zákona právě proto, že u insolvenčních 

řízeních, ve kterých je úpadek dlužníka řešen oddlužením, se nevyskytuje mnoho dlužníků, 

kteří by zaměstnance skutečně měli. Mnohdy  se  jedná pouze o prohlášení, že dlužník nemá 

žádné zaměstnance. 

Jistou specialitou se vyznačuje společný návrh manželů na povolení oddlužení, kteří se 

okamžikem podání návrhu považují za jednoho dlužníka, a osud jednoho z nich následuje osud 

druhého. Povinnou přílohou insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 

manželů musí kromě výše uvedeného obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že 

souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za 

majetek ve společném jmění manželů.56 Podpisy obou manželů na tomto prohlášení musejí být 

úředně ověřeny.  

Další nezbytnou náležitostí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení v případě, že dlužník není osobou, která může insolvenční návrh spojený s návrhem 

na povolení oddlužení podat sama, je plná moc57,  prostřednictvím které dlužník zplnomocní 

akreditovanou či kvalifikovanou osobou k sepsání a podání insolvenčního návrhu  spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení, případně k jeho zastupování.  

Dlužníci k insolvenčním návrhům přikládají další listiny jako je technický průkaz 

automobilu, občanský průkaz či rozhodnutí soudu o výživném dětí. Tyto dokumenty není nutné 

přikládat, některé listiny však mohou být i v pozdějším fázi  insolvenčního  řízení užitečné 

(například rozhodnutí o výši výživného na děti). Není rovněž výjimkou, že insolvenční návrh 

spojený s návrhem na povolení oddlužení není kompletní. V navazující kapitole mimo jiné 

rozeberu, jak v těchto případech soud postupuje.  

4.2  Postup insolvenčního soudu  

Od počátku insolvenčního řízení je rolí insolvenčního soudu zkoumat nejen otázky 

materiální, tedy zda je dlužník v úpadku, zda podáním insolvenčního návrhu nesleduje 

nepoctivý záměr či zda je možné povolit mu oddlužení, ale rovněž je rolí insolvenčního soudu, 

aby dohlédl  na dodržení všech formálních náležitostí insolvenčního návrhu spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení.  

 
56 viz ust. § 394a odst. 2 insolvenčního zákona  
57 viz ust. § 97 odst. 3 insolvenčního zákona  
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V samém počátku insolvenčního řízení insolvenční soud zkoumá dodržení 

nejzákladnějších formálních náležitostí návrhu, které rozhodují o tom, zda se k insolvenčnímu 

návrhu bude přihlížet či nikoliv. Dodržení  či nedodržení  těchto základních formálních 

náležitostí, jež najdeme v ust. § 97 insolvenčního zákona58, má za následek, zda je insolvenční 

řízení zahájeno či nikoliv. Neobsahujeli insolvenční návrh některou ze základních náležitostí, 

k insolvenčnímu návrhu se nepřihlíží, insolvenční řízení tak není zahájeno a s podáním se 

insolvenční soud bezodkladně vypořádá usnesením o tom, že se k insolvenčnímu návrhu 

nepřihlíží.  

Ust. § 97 insolvenčního zákona zakotvuje několik náležitostí insolvenčního návrhu, 

které nejsouli splněny, vedou k tomu, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží. Jedna 

z náležitostí, která musí být dodržena, je opatření insolvenčního návrhu úředně ověřeným 

podpisem  osoby, která podala insolvenční návrh v listinné podobě. Dle ust. § 97 odst.  2 

insolvenčního zákona se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží za předpokladu, že není v listinné 

podobě opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala. Podáváli za insolvenčního 

navrhovatele insolvenční návrh zástupce insolvenčního navrhovatele, je tato podmínka splněna 

za předpokladu, že je k insolvenčnímu návrhu připojena procesní plná moc a podpisy na ní 

obsažené jsou úředně ověřeny. Tato varianta se vztahuje právě na insolvenční návrhy spojené 

s návrhy na povolení oddlužení, které jsou v zásadě podávány akreditovanými či 

kvalifikovanými osobami. K těmto insolvenčním návrhům musí být přiložena procesní plná 

moc opatřena úředně ověřeným podpisem osoby, která plnou moc uděluje.  

Další z náležitostí, která musí  být dodržena, je podání insolvenčního návrhu na 

stanoveném formuláři či stanoveným způsobem. Ve vztahu k insolvenčnímu návrhu spojenému 

s návrhem na povolení oddlužení však tuto část ust. § 97 insolvenčního zákona nepoužijeme, a 

to  s ohledem na zvláštní část insolvenčního zákona nacházející se v ust. § 393 insolvenčního 

 
58 viz ust. § 97 insolvenčního zákona: „(1) Insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy 

insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu. (2) Insolvenční návrh musí být v listinné podobě opatřen 

úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala; jinak se k němu nepřihlíží. (3) Jeli insolvenční návrh 

podepsán způsobem uvedeným v odstavci 2 pouze zástupcem insolvenčního navrhovatele na základě procesní plné 

moci, je podmínka uvedená v odstavci 2 splněna jen tehdy, jeli úředně ověřeným podpisem opatřena k 

insolvenčnímu návrhu připojená procesní plná moc. To platí obdobně, jednáli za insolvenčního navrhovatele, 

jímž je právnická osoba, jeho zaměstnanec (člen), který tím byl pověřen statutárním orgánem, nebo bylli 
insolvenční návrh podle § 390 odst. 1 podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1 na základě zvláštní plné 

moci. (4) K insolvenčnímu návrhu, který není podán ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, se 

nepřihlíží. (5) K insolvenčnímu návrhu dlužníka podle § 390 odst. 1, který není sepsán a podán osobou podle § 

390a odst. 1 nebo 2, se nepřihlíží. (6) O tom, že se k insolvenčnímu návrhu nepřihlíží, insolvenční soud vyrozumí 

insolvenčního navrhovatele a, bylli insolvenční návrh podán podle § 390 odst. 1, také osobu, která jej za 

insolvenčního navrhovatele podala podle § 390a odst. 1, usnesením, proti němuž nejsou opravné prostředky 

přípustné. (7) Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jdeli o hrozící úpadek, může 

insolvenční návrh podat jen dlužník.“ 

https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390a.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390a.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390a.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390a.2
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390.1
https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/62545/1/ASPI%253A/182/2006%20Sb.%2523390a.1
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zákona59. Dané ustanovení insolvenčního zákona stanovuje odchylně od ust. § 97 

insolvenčního zákona, že pokud není insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení podán na stanoveném formuláři či stanoveným způsobem, soud usnesením vyzve 

dlužníka či osobu, která insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podala 

v zastoupení dlužníka, k opravě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení v určené lhůtě.  

Další z náležitostí ust. § 97 insolvenčního zákona, která musí být splněna, se oproti 

předchozí náležitosti vztahuje pouze k insolvenčním návrhům spojeným s návrhy na povolení 

oddlužení. Dle  ust. § 97 odst. 5 insolvenčního zákona se nepřihlíží k insolvenčnímu návrhu 

spojenému s návrhem na povolení oddlužení, pokud nebyl podán kvalifikovanou či 

akreditovanou osobou, ledaže by k jeho podání byl oprávněn sám dlužník.  

V souladu  s výše uvedeným mezi základní formální náležitosti insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na povolení oddlužení patří přiložení procesní plné moci opatřené úředně 

ověřeným podpisem osoby plnou moc udělující a současně musí být insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení podán akreditovanou či kvalifikovanou osobu, neníli k tomu 

dlužník způsobilý sám. Podmínka podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddlužení akreditovanou či kvalifikovanou osobou sebou nese další podmínkou, která 

musí být splněna. Akreditované či kvalifikované osoby jsou osoby s povinně zřízenou datovou 

schránkou a dle ust. § 80a insolvenčního zákona60 jsou povinny tyto osoby činit veškerá podání 

 
59 viz ust. § 393 insolvenčního zákona: „(1) Neníli návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, 

ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, neobsahujeli všechny náležitosti nebo jeli nesrozumitelný 
anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, který jej podal, nebo, bylli návrh na povolení 

oddlužení podán podle § 390a odst. 1, osobu, která jej v zastoupení dlužníka podala, k jeho opravě nebo doplnění 

v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně jej nebo osobu podle § 390a odst. 1 poučí, jak má opravu 

nebo doplnění provést. Bylli návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, doručí insolvenční soud 

toto usnesení také dlužníku; lhůta podle věty první nezačne běžet dříve, než je usnesení doručeno jak dlužníku, tak 

osobě podle § 390a odst. 1. (2) Podle odstavce 1 postupuje insolvenční soud i tehdy, nejsouli k návrhu na 

povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahujíli tyto přílohy stanovené náležitosti. 

(3) Návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, neníli sepsán a podán osobou podle § 390a odst. 1 

nebo 2 nebo neníli přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo 

nejsouli k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahujíli tyto přílohy přes jeho 

výzvu stanovené náležitosti. (4) Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí insolvenční soud dlužníku, předběžnému 

správci nebo insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru; odvolání proti němu může podat jen dlužník.“ 
60 viz ust. § 80a insolvenčního zákona: „(1) Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová 

schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v 

elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Neníli v odůvodněných případech možné 

učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě. (2) Insolvenční 

správce činí podání včetně příloh na elektronických formulářích, jejichž náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis; to neplatí pro podání nebo přílohy, které je třeba opatřit podpisem dlužníka. (3) Neníli podání učiněno 

na stanoveném formuláři, ve stanoveném formátu nebo stanoveným způsobem, postupuje insolvenční soud podle § 

43 občanského soudního řádu, nestanovíli tento zákon jinak. (4) Odstavce 1 a 3 se použijí také tehdy, zřizujeli se 
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vůči soudu do datové schránky soudu, tedy včetně podání insolvenčního návrhu spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení.  Z toho nám však vyplývá další náležitost, která musí být 

splněna pro to, aby se k insolvenčnímu návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 

přihlíželo. Je třeba ověřit shodu dokumentu v listinné podobě, v tomto  případě plné moci 

opatřené úředně ověřeným podpisem, při převodu do datového souboru, a to prostřednictvím 

ověřovací doložky konverze plné moci v souladu s ust. § 22 zákona o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů61.  

V této části je třeba rovněž zmínit poněkud rozdílný  režim pro insolvenční návrhy 

podané osobami odlišnými od dlužníka, tzv. věřitelské návrhy. Věřitelský insolvenční návrh 

podaný proti fyzické osobě směřuje k rozhodnutí o tom, že dlužník se nachází v úpadku a jeho 

úpadek má být (zpravidla) řešen konkursem. Dlužník – fyzická osoba má však možnost tento 

způsob řešení svého úpadku zvrátit a na základě výzvy insolvenčního soudu podat insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, nebo jen návrh na povolení oddlužení. 

Takovýto insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení musí splňovat všechny 

náležitosti jako jakýkoli jiný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. 

Najdeme zde však jeden zásadní rozdíl. Tento insolvenční návrh byl již v insolvenčním 

rejstříku zveřejněn a bylo k němu přihlíženo, nemůžeme tak užít ust. § 97 insolvenčního zákona 

a  v případě absence některé  z povinných náležitostí insolvenčního návrhu dle ust. § 97 

insolvenčního zákona k němu nepřihlížet. V tomto případě tak použijeme speciální ust. § 393 

odst. 3 insolvenčního zákona. Nesplňujeli insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení některou ze zákonem povinných náležitostí, nebylli přes výzvu soudu řádně doplněn 

či nebylli podán akreditovanou či kvalifikovanou osobou, insolvenční soud insolvenční návrh 

spojený s návrhem na povolení oddlužení odmítne.  

Opakovaně bylo zmíněno, že k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na 

povolení oddlužení, jež nesplňuje náležitosti dle ust. § 97 insolvenčního zákona, nebude 

 
podle zvláštního právního předpisu datová schránka bez žádosti pouze zástupci osoby, která činí podání, nebo 
činíli za dlužníka podání osoba podle § 390a odst. 1.“ 
61 viz ust. 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů: "(1) Konverzí 

se rozumí a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo 

datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“) způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto 

dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo b) úplné převedení dokumentu 

obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto 

dokumentů a připojení doložky. (2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné 

právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“) (3) Máli být podle jiného 

právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu 

orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho 

výstupu.“ 
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přihlíženo. Co to však v praxi konkrétně znamená a jak je s takovým podáním na soudu 

zacházeno?  

Při obdržení insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, 

insolvenční soud jako první zkoumá, zda se  k insolvenčnímu návrhu přihlíží či nikoliv,  tedy 

zda bylo zahájeno insolvenční řízení, o čemž soud vydá oznámení, či nikoliv. Na tomto místě je 

třeba podotknout, že na každém krajském soudě probíhá prvotní posuzování a následující 

postup poněkud odlišně. Na Krajském soudě v Praze  je  zaveden systém služeb, kdy každý 

týden má službu některý z insolvenčních senátů a po celý týden tato služba zkoumá, zda nově 

příchozí insolvenční návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení splňují takové 

náležitosti, že je možné je zveřejnit a vydat vyhlášku o jejich zveřejnění, či zda se k nim 

nepřihlíží a v takovém případě se nový návrh na zahájení insolvenčního řízení nezveřejní  a 

bezodkladně se předá insolvenčnímu senátu, ke kterému napadl. Ten následně vydá usnesení o 

nepřihlížení k insolvenčnímu návrhu.  

V souladu s ust. § 101 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona62  je  insolvenční soud povinen 

oznámení o zahájení insolvenčního řízení zveřejnit nejpozději do dvou hodin poté, kdy mu 

došel insolvenční návrh podaný dlužníkem. U insolvenčních návrhů  spojených s návrhem na 

povolení oddlužení však byla tato lhůta Oddlužovací novelou prodloužena na tři pracovní dny. 

Účelem prodloužení dané lhůty byla myšlenka toho, že v dané lhůtě zveřejní insolvenční soud 

nejen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu s vyhláškou 

oznamující zahájení insolvenčního řízení, ale rovněž tam, kde to bude možné, vydá usnesení o 

úpadku dlužníka spolu s usnesením o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením. Tato 

myšlenka je časové reálná, bohužel v praxi skýtá několik úskalí. Tím nejzávažnějším je, že 

v průběhu tří dnů může dojít k vydání stejného usnesení o povolení úpadku spolu s usnesením o 

povolení řešení úpadku oddlužením u dvou různých krajských soudů. Obě daná usnesení by 

nabyla právní moci zveřejněním a stala by se formálně nezměnitelnými, což by vedlo ke 

 
62 viz ust. § 101 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona: „(1) Zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud 

vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh podaný dlužníkem nebo kdy 

byl učiněn záznam do spisu podle § 100a odst. 5. Jestliže insolvenční návrh podaný dlužníkem insolvenčnímu 

soudu dojde nebo je záznam do spisu podle § 100a odst. 5 učiněn v době, kdy do skončení úředních hodin 

insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejní insolvenční soud tuto 

vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu. 

Vyhláška obsahuje a) označení insolvenčního soudu, který ji vydal, b) označení insolvenčního navrhovatele, 

c) označení dlužníka, d) údaj o okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku, e) jméno a příjmení osoby, 

která ji vydala, f) den vydání. (2) Jeli podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, lhůta ke 

zveřejnění vyhlášky oznamující zahájení insolvenčního řízení podle odstavce 1 činí 3 pracovní dny ode dne, kdy 

takový návrh došel insolvenčnímu soudu; insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a jiné 

dokumenty v insolvenčním spise se zveřejní v insolvenčním rejstříku nejdříve spolu s vyhláškou.“ 
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zmatečnostní vadě  obou insolvenčních řízení.63  K předejití dané situace by bylo účelné, aby 

každý jednotlivý insolvenční soud měl možnost zjistit, zda byl podán stejný insolvenční návrh 

k jinému insolvenčnímu soudu ještě předtím, než je insolvenční návrh zveřejněn. Bohužel 

současný systém toto neumožňuje.  

Dalším úskalím je rozličný postup jednotlivých soudů  při zveřejňování insolvenčních 

návrhů. Postup zamýšlený zákonodárcem je uplatnitelný v případě, že každý insolvenční senát 

rozhoduje od počátku o všech svých insolvenčních návrzích, které mu byly přiděleny. Jak jsem 

ale uvedla, například na Krajském soudě v Praze toto není možné, když každý týden činí kroky 

na samém počátku insolvenčního řízení jiný senát (ten, který má zrovna službu). V praxi  tak 

činí asistent soudce či vyšší soudní úředník, který buď insolvenční návrh spolu s oznámením o 

zahájení insolvenčního řízení zveřejní, či insolvenční návrh, který nesplňuje všechny 

náležitosti, nezveřejní a bezodkladně jej předá příslušnému senátu k rozhodnutí. Stejně tak je 

bez zbytečného odkladu insolvenční návrh spojený  s návrhem na povolení oddlužení, ke 

kterému se přihlíží, předán příslušnému senátu.  

Jakmile insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení obdrží insolvenční 

senát, kterému daný návrh napadl, jeho posuzování a další kroky jsou již plně v jeho  režii a 

režii kompetentní osoby, která dané kroky činí, ať už je to soudce, asistent soudce či vyšší 

soudní úředník. Kompetentní osoba, která insolvenční návrh  spojený s návrhem na povolení 

oddlužení  posuzuje, se zabývá vším, co bylo výše uvedeno. Tedy zda je insolvenční návrh 

spojený s návrhem na povolení oddlužení kompletní, zda se dlužník nachází v úpadku či 

hrozícím úpadku, zda je dána  místní  příslušnost soudu  apod.  Po vyhodnocení všech otázek 

následně podnikne konkrétní kroky.   

Vyřešilli insolvenční soud otázku své místní příslušnosti a jeli ve věci místně 

příslušný, vedou jeho následující kroky v rámci insolvenčního řízení buď k výzvě 

insolvenčního navrhovatele za účelem doplnění insolvenčního návrhu nebo spojeného návrhu 

na povolení oddlužení, k odmítnutí či zamítnutí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na 

povolení oddlužení či k rozhodnutí o úpadku.  

Insolvenční soud přistoupí k výzvě  k doplnění  insolvenčního návrhu nebo  spojeného 

návrhu  na povolení oddlužení za předpokladu, že jeden  (či oba)  z nich  nejsou  kompletní 

 
63 viz Viz Sprinz, P., Jirmásek, T., Řeháček, O., Vrba M., Zoubek, H. a kol. Insolvenční zákon. Komentář. 1. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2019, s 238. 
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(postrádají  některou ze zákonem požadovaných náležitostí)  a současně se jedná o vadu 

v insolvenčním řízení odstranitelnou.  

Postup insolvenčního soudu v případě neúplnosti insolvenčních návrhů upravuje 

ust. § 128  odst.  1  a  264  insolvenčního zákona a v případě spojených návrhů na povolení 

oddlužení ust. § 393  odst.  1  a  2  insolvenčního zákona. Dle ust. § 393 odst. 1 insolvenčního 

zákona neníli návrh na povolení oddlužení učiněn na stanoveném formuláři, ve stanoveném 

formátu nebo stanoveným způsobem, neobsahujeli všechny náležitosti nebo jeli 

nesrozumitelný anebo  neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve dlužníka, který jej podal, 

nebo,  bylli návrh na povolení oddlužení podán podle § 390a odst. 1, osobu, která jej v 

zastoupení dlužníka podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší 

než 7 dnů. Současně jej nebo osobu podle § 390a odst. 1 poučí, jak má opravu nebo doplnění 

provést. Dle odst. 2 daného ustanovení stejným způsobem soud postupuje za předpokladu, že 

k insolvenčnímu návrhu nejsou přiloženy přílohy či přílohy neobsahují požadované 

náležitosti.65  Tato ustanovení umožňují  odstranit vady insolvenčních návrhů nebo  spojených 

návrhů na povolení oddlužení, aby nedocházelo k jejich neefektivnímu odmítání insolvenčních, 

pokud  obsahují odstranitelnou vadu či neobsahují některou z požadovaných příloh a jejich 

následnému opětovnému podávání.  

Mohlo by se zdát, že využitelnost výše citovaných  ustanovení bude marginální 

s ohledem na požadavek  sepisování insolvenčních návrhů spojených  s návrhy na povolení 

oddlužení profesionály (kvalifikovanými či akreditovanými osobami). Opak je bohužel pravdou. 

I přesto že zákon vyžaduje, aby insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení 

byl sepsán kvalifikovanou či akreditovanou osobou,  od níž se očekává určitá kvalita 

insolvenčních návrhů, realita tomu bohužel neodpovídá. Je otázkou, zda je to důsledek 

nedostatečné erudovanosti daného sepisovatele insolvenčních návrhů, či skutečným 

sepisovatelem insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je osoba 

 
64 viz ust. § 128 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona: „(1) Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti 

nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze 

pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení 

§ 43 občanského soudního řádu se nepoužije. (2) Nejsouli k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem 

požadované přílohy nebo neobsahujíli tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu 

k doplnění insolvenčního návrhu a jeli insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, vyzve ji 

insolvenční soud usnesením k doplnění insolvenčního návrhu v jím určené lhůtě a toto usnesení doručí také 

dlužníku. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jdeli o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Jeli 
insolvenční návrh podán za dlužníka osobou podle § 390a odst. 1, nezačne tato lhůta běžet dříve, než je usnesení 

podle věty první doručeno jak dlužníku, tak osobě podle § 390a odst. 1. Nebudeli insolvenční návrh ve stanovené 

lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.“ 
65 Viz ust. § 393 insolvenčního zákona  
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odlišná od kvalifikované (či akreditované) osoby, tedy osoba nekvalifikovaná, za časté 

nekompetentní.  

Ať je důvodem vadnosti insolvenčního návrhu nebo  spojeného návrhu  na povolení 

oddlužení výše uvedené či jakýkoli jiný důvod, jeho následkem je povinnost insolvenčního 

soudu vyzvat insolvenčního navrhovatele či jeho zástupce k opravě či doplnění insolvenčního 

návrhu nebo spojeného návrhu na povolení oddlužení. Výzva musí obsahovat poučení o tom, 

v čem vada insolvenčního návrhu nebo spojeného návrhu na povolení oddlužení spočívá, 

jakým způsobem má danou vadu insolvenční navrhovatel či jeho zástupce odstranit a řádné 

poučení o následku neopravení vady insolvenčního návrhu nebo spojeného návrhu na povolení 

oddlužení ve stanovení lhůtě.  

Následkem neodstranění vady insolvenčního návrhu nebo spojeného návrhu na povolení 

oddlužení je jeho odmítnutí. Nejedná se však o jediný důvod pro odmítnut. Insolvenční návrh 

nebo návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení může být odmítnut již v samotném 

počátku řízení pro neosvědčení úpadku ze strany dlužníka66, což je nejčastější důvod, pro který 

je insolvenční návrh nebo návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení odmítán. Vydáním 

usnesení o odmítnutí návrhu insolvenční řízení končí, avšak nebrání to dlužníku podat návrh 

nový.  

Dalším možným krokem insolvenčního soudu je zamítnutí návrhu na povolení 

oddlužení. Důvody pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení stanovuje ust. § 395 

insolvenčního zákona.67  A jelikož je důvodů pro zamítnutí insolvenčního návrhu spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení několik, v následujících odstavcích je postupně rozeberu.  

 
66 Viz část práce věnující se osvědčení úpadku  
67 viz ust. § 395 insolvenčního zákona: „(1) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se 

zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý záměr, nebo 
 b) že dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 168 odst. 2 písm. a), přičemž výše splátky 

ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň 

nesmí být nižší než tato pohledávka, a dále ani pohledávky podle § 169 odst. 1 písm. e) a § 390a odst. 5. 
 (2) Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky řízení dokládají 

lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. (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. (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. (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. (6) Postup podle odstavců 3 až 6 se nepoužije, jsouli pro to důvody zvláštního zřetele hodné, 

zejména zavázalli se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existujeli výrazný nepoměr mezi výší dluhu a 



40 
 

Významným hlediskem pro celé insolvenční řízení, ve kterém je úpadek dlužníka řešen 

oddlužením, je poctivost. Insolvenční zákon uvádí, že insolvenční soud návrh na povolení 

oddlužení zamítne, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že je 

jím sledován nepoctivý záměr.  Zákon už ale nadále neříká  ani nenavádí například 

demonstrativním výčtem, co vše lze pod pojem nepoctivý záměr zahrnout,  jako  tomu  bylo 

v právní úpravě insolvenčního zákona účinné do  31. 12. 201368.  Do této doby insolvenční 

zákon poukazoval na to, že na nepoctivý záměr sledovaný podáním návrhu na povolení 

oddlužení lze usuzovat (jednalo se o vyvratitelnou právní domněnku) s ohledem na předchozí 

insolvenční řízení dlužníka či jiné osoby stanovené zákonem,  a  to v posledních 5 letech před 

podáním insolvenčního návrhu. Jako druhý důvod, ze kterého bylo možné nepoctivý záměr 

dlužníka usuzovat, byla majetková trestná činnost či činnost hospodářské povahy, za kterou byl 

dlužník v posledních 5 letech pravomocně odsouzen.  Insolvenční zákon ve znění účinném od 

1. 1. 2014 žádné příklady jednání, ze kterých by bylo možné na nepoctivý záměr usuzovat, již 

neuvádí. Posouzení je tak zcela na insolvenčních soudech a jejich uvážení ve vztahu ke 

konkrétní situaci. Ustanovení  § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona tak představuje 

normu s relativně neurčitou hypotézou.  

Poctivým záměrem dlužníka se již mnohokrát zabývaly insolvenční soudy a k tomuto 

tématu tak nalezneme bohatou judikaturu. V konečném důsledku však záleží na posouzení 

konkrétního insolvenčního soudu, který se zabývá konkrétním případem. Insolvenčnímu soudu 

stačí pouhá důvodná pochybnost o dlužníkově poctivém záměru k tomu,  aby  rozhodl  o 

zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Dle Nejvyššího soudu důvodným předpokladem není 

jistota o tom, že dlužník sleduje nepoctivý záměr, insolvenční soud není povinen dlužníku 

nepoctivý záměr prokázat.69   

Na počátku insolvenčního řízení, před vstupem do oddlužení, může však být poněkud 

obtížné shledat v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení nepoctivý 

záměr. Zvláště při současné podobě insolvenčního návrhu, ve kterém najdeme jen minimum 

informací, ze kterých by se dal nepoctivý záměr vyvodit. A to současně s přihlédnutím k tomu, 

 
poskytnutého plnění. (7) Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení může podat odvolání pouze 

dlužník.“ 
68 viz zákon č. 294/2013 Sb, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších 

předpisů 
69 viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2019, sp. zn. 29 NSČR 41/2017: „Důvodným předpokladem“ není 

„jistota“ o tom, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý záměr. Nejde o to nepoctivý „záměr“ dlužníku prokázat, 

nýbrž o to, že zjištěné (v řízení najevo vyšlé) okolnosti (skutečnosti) odůvodňují „předpoklad“, že dlužník takový 

(nepoctivý) záměr má (v rozhodné době měl).“ 
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že insolvenční soud musí  brát zřetel k tomu, že dlužník mohl před podáním insolvenčního 

návrhu jednat nepoctivě například tím, že pohledávky dlužníka vznikly v důsledku utrácení 

finančních prostředků za hazardní hry či za jiné druhy závislosti. Vstup do oddlužení má však 

být pro dlužníka novou šanci a nelze mu  (zásadně)  klást k tíži jednání, která vedla k jeho 

úpadku.  

Před oddlužovací novelou dávaly vzniku důvodných pochybností například uvedení 

většího počtu závazků, jenž vznikly těsně před podáním insolvenčního návrhu spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení. Při současných podobách insolvenčních návrhů spojených 

s návrhem na povolení oddlužení a minimálními požadavky na jejich náležitosti budou vznikat 

tyto důvodné pochybnosti poměrně výjimečně a posouzení poctivosti záměru dlužníka bude 

soustředěno do další fáze insolvenčního řízení, zejména před schválením oddlužení jedním ze 

zákonných způsobů řešení. Poctivost dlužníkova záměru insolvenční soud zkoumá po celou 

dobu insolvenčního řízení. Ostatně rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, o 

neschválení oddlužení či o zrušení oddlužení pro nepoctivý záměr je překážkou pro podání 

insolvenčního návrhu po dobu 5 let od nabytí právní moci takového rozhodnutí. Dlužník tak 

není povinen sledovat poctivý záměr pouze před vstupem do oddlužení, ale po i celou dobu 

insolvenčního řízení. Dlužník svým jednáním musí insolvenční soud přesvědčit, že mu 

osvobození od zbývajících dluhů v konečném důsledku právem náleží.  

Důvodná pochybnost o poctivosti dlužníkova záměru může vstupu do oddlužení 

zabránit jen výjimečně,  a to právě s ohledem na minimální požadavky na náležitosti 

insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení. V praxi  tak  je  mnohem 

častější  vznik důvodné pochybnosti o poctivosti dlužníkova záměru v pozdější fázi 

insolvenčního řízení, jehož důsledkem je vydání usnesení o neschválení oddlužení či zrušení 

schváleného oddlužení pro nepoctivý záměr. Následující podmínka pro vstup do oddlužení 

však může dlužníku vstup do oddlužení znemožnit výrazně. Dalším důvodem pro  zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení je nesplnění minimální měsíční splátky.  

Minimální měsíční splátka, neboli kvantitativní předpoklad pro vstup do oddlužení,  je 

významným kritériem pro vstup do oddlužení. Měl usnadnit vstup do oddlužení pro osoby, 

které kvantitativní kritérium před Oddlužovací novelou nemohly naplnit, avšak od platnosti 

Oddlužovací novely jej provázely výkladové problémy.  
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Nabytím účinnosti Oddlužovací novely byla odstraněna kvantitativní podmínka vstupu 

do oddlužení v době předpokladu úhrady alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů 

dlužníka. Důvodová zpráva k Oddlužovací novele uvádí: „Navrhuje se změna podmínek pro 

zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Zrušení dosavadní minimální míry uspokojení 

nezajištěných věřitelů v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením sleduje primární cíl 

předkládané novely – zpřístupnit sanační řešení úpadku širšímu okruhu dlužníků. Podmínkou 

přípustnosti oddlužení tudíž nebude předpoklad minimálního 30% uspokojení nezajištěných 

věřitelů, nýbrž pouze placení nákladů insolvenčního řízení a odměny osobě sepisující 

a podávající insolvenční návrh anebo návrh na povolení oddlužení. Kvantitativní překážka na 

vstupu se nahrazuje překážkou kvalitativní, která rovněž lépe odpovídá současným 

převládajícím tendencím v referenčních zahraničních úpravách (zejm. německé a rakouské) 

s cílem umožnit „druhou šanci“ a „nový start“ poctivým, ekonomicky neúspěšným 

dlužníkům.“70  Jak  z citované Důvodové zprávy vyplývá, bylo zamýšleno zcela zrušit 

třicetiprocentní hranici uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů jako podmínku pro vstup 

do oddlužení a nahradit ji podmínkou placení nákladů insolvenčního řízení a odměny osobě 

sepisující a podávající insolvenční návrh anebo návrh na povolení oddlužení spolu s důrazem 

na kvantitativní stránku. Toto znění však bylo v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně 

změněno, a to především poslancem Patrikem Nacherem, jehož zásluhou bylo ust. § 395 odst. 1 

písm. b) insolvenčního zákona přijato v tomto znění: „(…) dlužník nebude schopen splácet v 

plné výši ani pohledávky podle § 168 odst. 2 písm. a), přičemž výše splátky ostatním věřitelům 

včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň 

nesmí být nižší než tato pohledávka, a dále ani pohledávky podle § 169 odst. 1 písm. e) a 

§ 390a odst. 5.“ 

Citované znění představuje minimální měsíční splátku, kterou je dlužník povinen hradit 

po celou dobu oddlužení, částku, která je nutná pro vstup do oddlužení, a rovněž částku, pro 

kterou je možné oddlužení neschválit či zrušit, nebudeli dlužník schopen tuto minimální 

měsíční splátku hradit. Výpočet minimální měsíční částky na základě citovaného znění se však 

ukázal býti výkladovým oříškem. Přijaté znění způsobilo výkladové problémy a odborníci se na 

některých aspektech neshodnou ani více než dva roky po nabytí účinnosti Oddlužovací novely. 

Odůvodnění  k pozměňovacímu návrhu poslance Patrika Nachera nebylo  při výkladu daného 

ustanovení mnoho nápomocno71.  

 
70 Viz Důvodová zpráva k Oddlužovací novele 
71 viz pozměňovací návrh č. 1 189 k návrhu insolvenčního zákona  
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Výklad citovaného ustanovení se potýkal s problémy na několika rovinách. V prvé řadě 

nebylo zcela jasné, co se rozumí pohledávkou podle ust. § 168 odst. 2 písm. a), v němž se 

uvádí: „Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku,  jsou 

hotové výdaje a odměna insolvenčního správce.“  Dle  § 7 odst. 4 Vyhlášky  o odměně 

insolvenčního správce se hotovými výdaji v oddlužení plněním splátkového kalendáře rozumí 

částka 150 Kč (resp. částka 225 Kč v případě společného návrhu manželů)  a  odměnou 

insolvenčního správce se dle § 7 odst. 3 Vyhlášky o odměně insolvenčního správce rozumí 

částka 750 Kč (resp. částka 1 125 Kč v případě společného návrhu manželů); uvedené se týká 

paušální náhrady hotových výdajů a odměny za každý započatý kalendářní měsíc. K odměně a 

náhradě hotových výdajů insolvenčního správce má insolvenční správce právo na daň z přidané 

hodnoty,  jeli správce jejím plátcem. Při prvotních výkladech daného ustanovení se právě 

zmíněná daň z přidané hodnoty ukázala býti prvním rozkolem  v rozličných výkladových 

pohledech, když někteří z řad odborné veřejnosti zastávali názor, že při výpočtu minimální 

částky, kterou je dlužník povinen po celé oddlužení hradit, se užije pouze odměna a hotové 

výdaje insolvenčního správce, aniž by se k tomu  dále připočetla částka odpovídající dani 

z přidané hodnoty.  Zpočátku však bylo opomenuto, že odměna insolvenčního správce 

nepředstavuje pouze částku ve výši 750 Kč, ale odměnou se rozumí rovněž odměna za přezkum 

přihlášených pohledávek či odměna za zpeněžení majetku. A ukázalo se téměř nemožné 

spočítat minimální měsíční splátku při vstupu dlužníka do oddlužení. Z hlediska odměny a 

náhrady hotových výdajů insolvenčního správce se výpočet minimální měsíční splátky před 

vstupem do oddlužení ukázal nemožným z několika důvodů. Za prvé před vstupem dlužníka do 

oddlužení neznáme správce, jenž bude  v insolvenčním řízení ustanoven a nevíme tak, zda je 

insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty či nikoliv, za druhé neznáme přesný počet 

věřitelů dlužníka zvláště proto, že byla odstraněna povinnost dlužníka předložit úplný seznam 

všech svých závazků  (a ani tento seznam předkládaný před Oddlužovací novelou mnohdy 

neodpovídal skutečně přihlášenému počtu věřitelů) a za třetí neznáme částku, za kterou bude 

majetková podstata dlužníka zpeněžena  (budeli zpeněžena).  Třetí bod však  dle mého 

nepředstavuje pro  výpočet minimální měsíční splátky překážku, jelikož se odměna 

insolvenčního správce uspokojuje z výtěžku zpeněžení, není tak uspokojována z pravidelných 

měsíčních splátek dlužníka, a proto jí do minimální měsíční splátky nepočítáme. 

Vedle  toho, že minimální měsíční splátka, kterou je dlužník po celou dobu oddlužení 

povinen hradit, nesmí být nižší než odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, 

tato částka rovněž nesmí býti nižší než pohledávka na výživné a odměna  za sepis a podání 
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insolvenčního  návrhu. V této části se v počátku výkladu ustanovení objevilo pouze pár 

pochybností, zda se jedná o běžné i dlužné výživné, avšak velmi rychle panovala většinová 

shoda na tom, že se jedná o běžné i dlužné výživné a výklad této části citovaného ustanovení 

tak nečinil tolik obtíží jako výklad části týkající se odměny a náhrady hotových výdajů 

insolvenčních správců.  

Z výše uvedeného je patrné, že spočítat konkrétní minimální měsíční splátku, kterou je 

dlužník povinen hradit, není před vstupem do oddlužení možné, a to zejména pro nedostatek 

potřebných informací, které insolvenční soud nemá na počátku insolvenčního řízení 

k dispozici.  Na shromáždění insolvenčních soudců v Kroměříži v červnu 2019 proto  byla 

přijata shoda na tom, že z hlediska kvantitativního bude umožněn vstup do oddlužení každému 

dlužníku, který bude schopen uhradit minimální částku 2 200 Kč, u společného návrhu manželů 

tato částka byla stanovena na 3 300 Kč. A až v pozdější fázi řízení, před schválením oddlužení, 

bude moci insolvenční soud na základě dostupnosti všech potřebných informací posoudit, zda 

je dlužník skutečně minimální měsíční splátku schopen hradit.  

Ze strany insolvenčních soudců tak byl přijat kompromis, jakým způsobem dané 

ustanovení uchopit před vstupem dlužníka do oddlužení za  situace, kdy insolvenční soud 

nedisponuje tolika informacemi, aby mohl kvalitně posoudit, zda bude dlužník schopen hradit 

minimální měsíční splátku. V praxi se to však ukázalo jako efektivní nástroj a nečiní 

v pozdějších fázích insolvenčního řízení potíže.  V menším měřítku se vyskytnou dlužníci, u 

kterých se zjistí před schválením oddlužení, že jejich příjmy na minimální měsíční splátku 

nedosáhnou, avšak po informované výzvě soudu je většina dlužníků schopna si příjmy 

(nejčastěji prostřednictvím darovací smlouvy či smlouvy o důchodu)  navýšit. Usnesení o 

neschválení oddlužení je vydáváno mnohdy pro jiné důvody,  nežli je pouhá dlužníkova 

neschopnost hradit minimální měsíční splátku.  

Dalším důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení je lehkomyslný či nedbalý  přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním 

řízení. Lehkomyslný či nedbalý přístup dlužníka je jistou mírnější formou nesprávného přístupu 

dlužníka, který usiluje o úspěšné oddlužení. Avšak pro lehkomyslný a nedbalý přístup dlužníka 

platí již uvedené pro nepoctivý záměr. Před vstupem do oddlužení je takovýto přístup dlužníka 

velmi těžko odhalitelný.  
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Oddlužovací novelou byla do insolvenčního zákona vložena kritéria pro zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení vztahující se k předchozím insolvenčním řízením dlužníka. 

Zákonodárce tím dal najevo, že institut oddlužení má býti výjimečným institutem, který 

poskytuje dlužníku druhou šanci, avšak tento institut nesmí býti využíván opakovaně, 

zneužíván.  Insolvenční soud proto zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže v posledních 

10 letech před podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo 

pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození  od placení pohledávek zahrnutých do 

oddlužení, jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení byl návrh dlužníka pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím 

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

zrušeno a  v neposlední řadě  insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže 

v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení vzal dlužník svůj předchozí návrh zpět.  

Je patrné, že prvý z uvedených důvodů směřuje zvláště k výjimečnosti institutu 

oddlužení a zamezení jeho nadbytečného nadužívání. Důvod nepoctivého záměru potvrzuje to, 

co bylo uvedeno již výše, nepoctivý záměr je závaznějším provinění dlužníka ve vztahu 

k probíhajícímu insolvenčnímu řízení nežli lehkomyslný či nedbalý přístup a vedle zamítnutí, 

neschválení či zrušení insolvenčního řízení má pro dlužníka dlouhodobější dopad  v podobě 

zamítnutí budoucích insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení. 

Kritérium tří měsíců ve vztahu ke zpětvzetí insolvenčního návrhu pak směřuje k zamezení 

zneužívání podávání insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení a jejich 

následnému opakovanému zpětvzetí. K takovým situacím docházelo jako  k prostředku 

dlužníkovy obrany  proti exekučnímu prodeji nemovitých věcí, insolvenční návrhy spojené 

s návrhy na povolení oddlužení byly podávány krátce před plánovanou dražbou  pouze  za 

účelem znemožnění její realizace. Oddlužovací novela nemůže zabránit tomu, aby tyto 

insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení nebyly podávány, avšak v případě 

jednoho podání a jeho následného zpětvzetí, nemůže dlužník následující tři měsíce další 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podat, resp. takový návrh bude bez 

zbytečného odkladu insolvenčním soudem zamítnut.  

Je však třeba podotknout, že u těchto tří důvodů lze ze strany insolvenčního soudu 

udělit výjimku. Zákon hovoří o důvodech zvláštního zřetele hodné a příkladem uvádí, zavázal

li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existujeli výrazný nepoměr mezi výší dluhu a 

poskytnutého plnění.  Takovým případem tak může být například, pokud insolvenční návrh 
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spojený s návrhem na povolení oddlužení podá dlužník, kterému  bylo v posledních  10  letech 

pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do 

oddlužení, avšak dlužníku vznikly nové dluhy v důsledku vážného onemocnění jeho či někoho 

z jeho blízkých. Vždy však bude záležet na konkrétních okolnostech daného případu a 

posouzení konkrétním insolvenčním soudem. Až praxe a judikatura nám tyto konkrétní případy 

ukážou.  

4.3  Usnesení o povolení oddlužení 

Po veškerých výše uvedených postupech insolvenčního soudu, nedojdeli  k zamítnutí 

ani odmítnutí insolvenčního návrhu anebo návrhu  na povolení oddlužení, požádá osoba, jenž 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení vyřizuje, (soudce, asistent, soudce, 

VSÚ, soudní tajemnice) o přidělení insolvenčního správce.  

Do výběru insolvenčního správce nevstupuje insolvenční soudce ani jiná osoba působící 

v soudním oddělení, jemuž byl insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení 

přidělen. Insolvenčního správce určuje předseda soudu.72 Insolvenční správce je určen formou 

opatření, které má písemnou formu a zakládá se do spisu. Jakmile je insolvenční správce určen, 

nic nebrání insolvenčnímu soudu vydání usnesení o úpadku dlužníka a jeho řešení oddlužením.   

Vstupem do oddlužení je vydání usnesení o povolení oddlužení. Tomuto rozhodnutí 

však musí předcházet rozhodnutí o tom,  že se dlužník nachází v úpadku. Podalli dlužník 

s insolvenčním návrhem návrh na povolení oddlužení, dochází ke spojení těchto dvou usnesení 

a prvním usnesením ve věci samé je usnesení o úpadku dlužníka spojené s usnesením o 

povolení oddlužení.73  Jedno  usnesení tak v sobě skrývá dvě rozhodnutí soudu, která jsou ve 

výše uvedených případech vydávána společně. Dvě samostatná rozhodnutí mohou být vydána 

v insolvenčních řízeních zahájených na návrh věřitele, není to však pravidlem. Záleží na 

rozhodnutí soudu, zda nejprve samostatným usnesením rozhodne o tom, že se dlužník nachází 

v úpadku a až později vydá usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka, či soud vydá uvedená 

rozhodnutí společně v jednom usnesení.  

 
72 Viz § 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona: „(1) Předseda insolvenčního soudu určuje osobu insolvenčního správce pro 

insolvenční řízení opatřením. (2) Předseda insolvenčního soudu přikazuje projednání incidenčního sporu v 

souladu s rozvrhem práce jinému soudci insolvenčního soudu opatřením. (3) Opatření nemá povahu rozhodnutí. 

Opatření má písemnou formu a zakládá se do insolvenčního spisu.“ 
73 Viz ust. § 148 odst. 3 insolvenčního zákona 
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V obou případech však prvním rozhodnutím ve věci samé, které musí být vydáno, máli 

insolvenční řízení pokračovat, je rozhodnutí o tom, že se dlužník nachází v úpadku, ať už je to 

formou prvého bodu výroku usnesení či prvého samostatného usnesení.  Tuto otázku soud 

posoudí na základě již řečených kritérií, povinné náležitosti usnesení o úpadku pak zakotvuje 

ust. § 136 insolvenčního zákona74.  Citované ustanovení  zakotvuje obligatorní náležitosti 

usnesení o úpadku dlužníka, soudu však ničemu nebrání, aby s usnesením spojil některý 

z fakultativních výroků dle jeho uvážení. Příkladem takového výroku může být výzva na 

dlužníka, aby neprodleně informoval ustanoveného insolvenčního správce o jemu známých 

zahraničních věřitelích.  

Samotným vstupem do oddlužení je pak rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že 

úpadek dlužníka bude řešen oddlužením75. Jedná se o bod výroku či samostatné usnesení, které 

může být vydáno až po rozhodnutí o úpadku dlužníka a které určuje, jaké budou další procesní 

kroky v probíhajícím insolvenčním řízení. 

 
74 viz § 136 insolvenčního zákona: „(1) Insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, jeli osvědčením nebo 

dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. (2) Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat 

a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje 
insolvenčního správce, c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku, d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud 

nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání, e) výzvu, aby 

věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, 

pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách, s poučením, že jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou 

újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že 

nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsouli tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu, f) 

neníli s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výrok, jímž se určí místo a termín konání 

schůze věřitelů a přezkumného jednání; jeli s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, 

výrok, jímž se uloží insolvenčnímu správci podat insolvenčnímu soudu ve lhůtě do 30 dnů po uplynutí lhůty k 

přihlášení pohledávek zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a předložit soupis majetkové podstaty, g) výrok, 

jímž se uloží dlužníku, který tak dosud neučinil, aby ve stanovené lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci 

seznam svého majetku s uvedením svých dlužníků, a neníli způsobem řešení úpadku oddlužení, seznam závazků s 

uvedením svých věřitelů, h) jeli s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, výzvu, aby v 

případě zájmu přihlášení věřitelé insolvenčnímu soudu sdělili, že mají zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu 

i) jeli s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužen výzvu nezajištěným věřitelům, aby soudu 

ve lhůtě do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku navrhli konání schůze věřitelů podle 

§ 399 odst. 1 nebo aby v této lhůtě hlasovali podle § 400, s poučením o následcích zmeškání této lhůty. (3) Jeli s 
rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění, jestliže 

žádný z věřitelů neuplatnil stanovisko podle § 389 odst. 2 písm. a) a nebyly zde pochybnosti podle § 397 odst. 1. 

(4) V rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenční soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lhůty k předložení 

reorganizačního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). 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. (5) Insolvenční správce ustanovený v rozhodnutí o úpadku navazuje na činnost předběžného správce, byl
li dříve ustanoven. Nejdeli o stejnou osobu, je předběžný správce povinen podat insolvenčnímu správci úplné 

informace o své dosavadní činnosti a předat mu její výsledky, jakož i doklady, které má k dispozici, a poskytnout 

mu potřebnou součinnost.“ 
75 Viz ust. § 397 odst. 1 insolvenčního zákona: „Nedojdeli ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho 

odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn 

podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze 

věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do 

doby, než mu dlužník předloží seznam majetku. Rozhodnutí o povolení oddlužení nemusí obsahovat odůvodnění a 

se doručuje pouze dlužníku. Odvolání proti němu není přípustné.“ 
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Ve světle Oddlužovací novely tato část insolvenčního zákona nedostála mnoho změn. 

Za zmínku stojí pouze sjednocení lhůty pro podání přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení. 

Před Oddlužovací novelou byla lhůta pro podání přihlášek pohledávek v insolvenčním řízení, 

které bylo řešeno oddlužením, pouhých 30 dnů, v ostatních insolvenčních řízeních byla lhůta 

pro podávání přihlášek 2 měsíce. Oddlužovací novelou došlo ke sjednocení dané lhůty na 

2 měsíce pro všechna insolvenční řízení, bez ohledu na to, jakým způsobem je úpadek dlužníka 

řešen.  

Rozhodnutí o povolení oddlužení je jistým dovršením všech výše uvedených kroků 

insolvenčního soudu.  Usnesení jako takové však je pro insolvenční soud poměrně rutinní 

záležitostí. Usnesení o úpadku dlužníka spojené s rozhodnutím o povolení oddlužení nemusí 

obsahovat odůvodnění,  proto příprava usnesení k vydání není pro osobu, jež usnesení 

připravuje, složitá. Pro dlužníka je však toto rozhodnutí zcela zásadní, poskytující mu vstup do 

oddlužení, institutu, díky kterému se mu naskytuje možnost vyřešit své dluhy a začít žít život 

bez dluhů. Vstupem do oddlužení to však pro dlužníka nekončí, dalším významným milníkem 

v insolvenčním řízení je usnesení o schválení oddlužení. Dlužník je zároveň povinen po celou 

dobu insolvenčního řízení plnit povinnosti, které mu ukládá insolvenční zákon a soud a 

současně projevit veškerou snahu, kterou po něm lze spravedlivě požadovat  k uspokojení 

nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů.  

5  Zahraniční právní úprava vstupu do oddlužení  

Vstup do oddlužení a oddlužení jako takové má v zemích Evropské unie mnoho podob. 

Ke  komparaci  s naší právní úpravou vstupu do oddlužení jsem vybrala dva naše nejbližší 

sousedy, kteří jsou nám historiky i kulturně velmi blízko.  

5.1  Slovenská republika 

V prvé řadě se podívám na slovenskou právní úpravu oddlužení a vstupu do oddlužení. 

Při komparaci budu vycházet zejména ze zákona č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, který v posledních letech doznal změn, které 

rozšířily využití institutu oddlužení pro širší skupinu obyvatel.  
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Obdobně jako u nás je v úvodních ustanoveních zákona zakotven předmět úpravy, na 

který navazuje definice úpadku dlužníka,  kterou  najdeme  v ust.  3  ZKR76  Definici hrozícího 

úpadku však v ZKR již nenajdeme, byť se dle úvodních ustanoveních na jeho řešení zákon 

rovněž vztahuje. Slovenská úprava tak oproti té české neobsahuje ani minimalistickou definici 

hrozícího úpadku a tamní soudy si musejí dopomáhat pouze výkladem.  

Ve slovenském právu najdeme stejně jako v českém právu dvě formy úpadku,  a  to 

formu platební neschopnosti a předlužení. O úpadku ve formě platební neschopnosti hovoříme 

za předpokladu, že fyzická osoba naplnila jednu z následujících podmínek. Prvou podmínek je 

existence alespoň jednoho peněžitého závazku po lhůtě splatnosti delší jak 180 dní, druhou 

podmínkou je nemožnost vymoci pohledávku vůči dlužníkovi prostřednictvím exekučního 

řízení a třetí podmínkou je nevyjádření se na výzvu soudu, který dlužníka obeslal v reakci na 

insolvenční návrh podaný věřitelem.  

Při komparaci definice úpadku v české a slovenské právní úpravě můžeme dojít 

k názoru, že o úpadku ve formě platební neschopnosti můžeme u fyzické osoby hovořit dříve, 

než je tomu v České republice, neboť zásadním rozdílem mezi českou a slovenskou úpravou je 

počet věřitelů jako jedna z podmínek úpadku. Na Slovensku dlužníku postačí pouze jeden 

věřitel, vůči kterému není schopen plnit své závazky, kdežto v České republice je podmínkou 

úpadku více pohledávek vůči alespoň dvěma věřitelům. Pozitivem na absenci podmínky dvou a 

více věřitelů vidím značně jednodušší přístup dlužníka do insolvenčního řízení. Dlužník, který 

není schopen plnit svůj závazek,  může vstoupit do insolvenčního řízení, splnit podmínky 

oddlužení a poměrně rychle začít nový život bez dluhů. Oproti tomu při podmínce dvou a více 

věřitelů dlužník vyčkává, až nebude schopen platit více závazků, dostává se do dluhové spirály, 

 
76 Viz ust. § 3 ZKR: „(1) Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predlžený. Ak dlžník podá návrh na 

vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku. (2) Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je 

schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Za jednu 

pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred 

podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. Fyzická osoba je platobne 
neschopná, ak nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú 

pohľadávku nemožno voči dlžníkovi vymôcť exekúciou alebo ak dlžník nesplnil povinnosť uloženú mu výzvou 

podľa § 19 ods. 1 písm. a), predpokladá sa, že je platobne neschopný. (3) Predlžený je ten, kto je povinný viesť 

účtovníctvo podľa osobitného predpisu, 1) má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje 

hodnotu jeho majetku. Pri stanovení hodnoty záväzkov a hodnoty majetku sa vychádza z účtovníctva alebo z 

hodnoty určenej znaleckým posudkom, ktorý má pred účtovníctvom prednosť a prihliadne sa aj na očakávateľné 

výsledky ďalšej správy majetku, prípadne očakávateľné výsledky ďalšieho prevádzkovania podniku, ak možno so 

zreteľom na všetky okolnosti odôvodnene predpokladať, že bude možné v správe majetku alebo v prevádzkovaní 

podniku pokračovať. Do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom 

podriadenosti, 1a) ani suma záväzkov, ktoré by sa v konkurze uspokojovali v poradí ako podriadené pohľadávky. 

(4) Podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia ustanoví všeobecne záväzný právny 

predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").“ 
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kdy mu naskakují nejen dluhy ale rovněž počet věřitelů. Rovněž  dochází k situacím, kdy 

dlužníci vytvářejí fiktivně své druhé či další závazky vůči dalším věřitelům (např. k rodinným 

příslušníků), což může vést k odmítnutí insolvenčního návrhu či až k závažnější formě shledání 

nepoctivého záměru a zamítnutí insolvenčního návrhu, což má za následek zamezení přístupu 

do oddlužení na velmi dlouhou dobu.   

Na druhou stranu za situace, kdy můžeme hovořit o tom, že se dlužník nachází v úpadku 

již za situace, kdy dlužník není po nějakou dobu schopen plnit závazek vůči pouze jednomu 

věřiteli, může docházet k častějším situacím, že se dlužník do úpadku dostane  a potažmo do 

obávaného insolvenčního řízení. Věřitel, vůči kterému není závazek plněn, pak může podat na 

dlužníka insolvenční návrh, aniž by musel složitěji dokládat, že má  dalšího věřitele  (jako  je 

tomu například v České republice).  To pak může vést k častějšímu podávání věřitelských 

insolvenčních návrhů.  

Oba systémy mají své výhody i nevýhody, avšak při splnění podmínek vedou oba 

k témuž  důsledku, dlužník se dostává do úpadku  a své dluhy může řešit prostřednictvím 

insolvenčního řízení. Do úpadku se dlužník může dostat rovněž formou předlužení. Obdobně 

jako česká úprava předlužení se i slovenská úprava úpadku ve formě předlužení vztahuje na 

právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, s ohledem na předmět práce se ani v této části 

nebudu více úpadkem ve formě předlužení zabývat.  

  Dlužník, který je fyzickou osobou, má možnost svůj úpadek řešit oddlužením, a to ve 

dvou formách. Prvým způsobem je formou plněním splátkového kalendáře. Podáním návrhu na 

určení splátkového kalendáře je zahájeno insolvenční řízení. ZKR stanovuje náležitosti 

takového návrhu v ust. § 168 odst. 2 ZKR77. Do 15 dní od podání návrhu na určení splátkového 

kalendáře poskytne soud dlužníkovi ochranu před věřiteli a ustanoví správce,  a  to  za 

předpokladu, že jsou splněny všechny zákonné předpoklady78 pro jeho vydání.  

 
77 Viz ust. § 168 odst. 2 ZKR: „Návrh na určenie splátkového kalendára sa podáva elektronickými prostriedkami 

do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na 

webovom sídle ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku a 
iných náležitostí ustanovených týmto zákonom návrh na určenie splátkového kalendára obsahuje a) dlžníkov 

životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, c) zoznam 

aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch d) zoznam 

záväzkov, e) prehľad doterajších príjmov a výdavkov dlžníka za uplynulých päť rokov, f) prehľad očakávaných 

výdavkov a príjmov dlžníka v nasledujúcich piatich rokoch a g) posledných päť daňových priznaní dlžníka, ak boli 

podané, h) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti, i) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči 

dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.“ 
78 Viz ust. § 168a odst. 1 ZKR: „Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na určenie splátkového kalendára 

poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a ustanoví správcu, ak zistí, že a) návrh podala oprávnená osoba, b) 

návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne zastúpený, d) dlžník je 
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  Poskytnutí ochrany dlužníkovi před věřiteli lze připodobnit k usnesení o povolení 

oddlužení, které je vydáváno v českém prostředí. Dlužníkovi je poskytnuta ochrana před 

věřiteli, jsou pozastavena exekuční řízení a dlužníkovi je poskytnut první vstup do řešení jeho 

úpadku oddlužením. Podmínky pro poskytnutí ochrany před věřiteli jsou však dle mého názoru 

poněkud mírnější nežli podmínky pro vydání usnesení o povolení oddlužení.  

Oddlužení formou splnění splátkového kalendáře lze přirovnat k oddlužení formou 

splátkového kalendáře, které bylo v České republice účinné do 31. května 2019. V případě 

slovenské úpravy je dlužník povinen za dobu trvání oddlužení, které je ohraničeno maximální 

hranicí 5 let, uhradit alespoň 30 % nezajištěných pohledávek a současně uspokojení věřitelů 

musí být vyšší, než by bylo dosaženo uspokojení při prodeji veškerého majetku dlužníka. 

Otázku, zda je dlužník schopen uhradit alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů, je 

však zkoumána až v pozdější fázi řízení. Je úkolem šetření správce, aby určil, zda je dlužník za 

dobu trvání oddlužení schopen uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň do výše 

30 %. V české právní úpravě před Oddlužovací novelou však byla tato otázka zkoumána již na 

počátku insolvenčního řízení, před vydáním usnesení o povolení oddlužení. Stejně tak je nyní 

zkoumáno, zda je dlužník schopen hradit alespoň minimální měsíční splátku (stanovenou  na 

počátku insolvenčního řízení paušálně). 

Druhým způsobem řešení úpadku oddlužením je formou konkursu. Stejně jako v prvém 

případě, je insolvenční řízení, ve kterém  je úpadek řešen oddlužením konkursem, zahájen na 

návrh dlužníka –  fyzické osoby. Náležitosti návrhu stanovuje ust. § 167 odst. 2 ZKR79, 

náležitosti jsou však obdobné jako u návrhu na určení splátkového kalendáře. A  i  v tomto 

insolvenčním řízení rozhodne soud do 15 dnů od podání návrhu a jsouli splněny všechny 

podmínky80, vyhlásí konkurs, ustanoví správce a vyzve věřitele k tomu, aby přihlásili své 

 
platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť o jeho pravdivosti, e) 

od posledného poskytnutia ochrany pred veriteľmi uplynuli aspoň tri roky, f) nebráni tomu v minulosti vyhlásený 

konkurz alebo určený splátkový kalendár.“ 
79 Viz ust. § 167 odst. 2 ZKR: „Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami do 

elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na 

webovom sídle ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku 

návrh na vyhlásenie konkurzu obsahuje a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, b) 

zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý 

vlastnil v posledných troch rokoch, d) zoznam veriteľov, e) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti, f) doklad 

nie starší ako 30 dní preukazujúci vedenie exekučného konania alebo obdobného vykonávacieho konania podľa 

§ 166 ods. 3.“ 
80 Viz ust. § 167a odst. 1 ZKR: „Súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu vyhlási 

konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že a) návrh podala 

oprávnená osoba, b) návrh spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, c) dlžník je v súlade s týmto zákonom riadne 

zastúpený, d) dlžník je platobne neschopný; súd vychádza z vyhlásenia dlžníka, ibaže existuje dôvodná pochybnosť 

o jeho pravdivosti, e) nebráni tomu v minulosti vyhlásený konkurz alebo určený splátkový kalendár, f) bol zložený 
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pohledávky. Tímto aktem soudu dlužník vstupuje do oddlužení a jeho úpadek bude řešen 

konkursem.  

Oddlužení, které je řešeno formou konkursu, nemá v českém právním systému srovnání. 

Oddlužení, které je řešeno ve slovenské úpravě konkursem, je přístupné i pro dlužníky, kteří 

jsou nemajetní. Z majetkového hlediska je jedinou podmínka složení částky ve výši 500 euro, 

která představuje zálohu na odměnu správce a dlužník ji musí uhradit Centru právní pomoci. 

Při oddlužení, které je řešeno konkursem, tak může být nemajetný dlužník osvobozen od svých 

dluhů za velmi krátkou dobu.  

Majetnější dlužník naopak bude spíše preferovat řešení oddlužení formou splátkového 

kalendáře, kdy za předpokladu, že pohledávky věřitelů budou uspokojeny částkou, která je 

minimálně o deset procent vyšší nežli při řešení konkursem, bude mu ponechán dosavadní 

majetek.  

Česká právní úprava však jde  jiným směrem nežli ta slovenská. Slovenská úprava 

poslední novelou zpřístupnila řešení úpadku oddlužením, a to takovým způsobem, že oddlužit 

se může téměř každý dlužník za velmi krátkou dobu. V tomto ohledu je česká cesta s ohledem 

na budoucí vývoj obdobná81, avšak dle mého názoru v české úpravě je více kladen důraz na co 

nejvyšší uspokojení pohledávek věřitelů. Majetek dlužníka je v české úpravě  (oproti té 

slovenské)  dlužníku ponechán pouze za předpokladu, že jeho zpeněžení by nepřineslo žádné 

uspokojení pohledávek věřitelů. Zároveň v české úpravě nenajdeme institut, který by dlužníku 

umožnil přiznání osvobození od jeho dluhů při nulovém uspokojení pohledávek věřitelů a za 

dobu kratší nežli jeden rok.  

Samotný vstup do oddlužení je dle mého názoru pro dlužníky na Slovensku snazší, než 

je  tomu  v České republice, to však může opětovně souviset se zásadou co nejvyššího 

uspokojení věřitelů, na kterou je v české úpravě kladen vyšší důraz.  

5.2  Spolková republika Německo 

Další právní úprava, která bude představena z hlediska vstupu do oddlužení, je německá 

právní úprava. Při komparaci německé úpravy s  českou úpravou budu vycházet zejména 

z německého insolvenčního zákona Insolvenzordnung, které je účinný již od 1. ledna 1996.  

 
preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu Centrom právnej pomoci; preddavok súd bez zbytočného odkladu 

po vyhlásení konkurzu poukáže na účet správcu alebo ho vráti zložiteľovi, ak súd konkurz nevyhlási.“ 
81 Viz kapitola 6 
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Dle ust. § 1 InsO82 slouží insolvenční řízení ke společnému uspokojení věřitelů dlužníka 

prostřednictvím majetku dlužníka a rozdělení výnosů nebo jinou úpravou v insolvenčním 

plánu. Poctivý dlužník má příležitost zbavit se svých zbývajících závazků. Na rozdíl od 

českého insolvenčního zákona je v německém insolvenčním právu kladen důraz na poctivost 

dlužníka již v úvodním ustanovení zákona, důraz na poctivost je tak protkán celým 

insolvenčním řízením bez ohledu na to, jakou podobu insolvenční řízení má. 

Důvodem pro zahájení insolvenčního řízení, jak uvádí ust. § 17 InsO83, je platební 

neschopnost. Ta je v německém právu poněkud jednoduše definována, platební neschopností se 

rozumí situace, kdy dlužník není schopen splnit splatné platební závazky. Úpadek pak lze 

předpokládat, když dlužník přestal splácet. Úpadek ve formě platební neschopnosti, který je 

definován takto obecně, bez stanovení jakýchkoli minimálních  požadavků na lhůtu po 

splatnosti závazku, počet věřitelů, vůči kterým není dlužník schopen plnit, či výše závazků, 

které není dlužník schopen plnit, zavdává podávání insolvenčních návrhů v době, kdy je jejich 

podání předčasné. Dlužník nacházející se v úpadku ve formě platební neschopnosti při takto 

obecné definici může být motivován k podání insolvenčního návrhu i za předpokladu, že je tu 

stále možnost, že dlužník bude v nejbližší době schopen uhradit svůj splatný závazek. V této 

oblasti se tak vyvinula německá judikatura, která stanovila, že dlužník se nachází v úpadku ve 

formě platební neschopnosti za předpokladu, že není  schopen hradit alespoň 10 % svých 

splatných závazků a současně zastavil platby alespoň na dobu tří týdnů84.  

Insolvenční zákon v ust. § 19 InsO85  zakotvuje rovněž definici úpadku ve formě 

předlužení. V německém insolvenčním právu se však úpadek ve formě  předlužení  vztahuje 

pouze na právnické osoby.  

 
82  Viz ust. § 1 InsO: „Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu 

befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan 

eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner 
wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.“ 
83 Viz ust. § 17 InsO: „(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. 
(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. 

Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.“ 
84  Viz  Kraft, G., Derpé, P.  Insolvenzordnung. Heidelberger Kommentar. 6. Auflage. Heidelberg: C. F. Müller, 

2011, s 195. 
85 Viz ust. § 19 InsO: „(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund. 
(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr 

deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen 

überwiegend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus 

Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwischen 

Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten 

Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu berücksichtigen. 
(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 
Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden 
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Německý insolvenční zákon nevynechává ani definici hrozícího úpadku, která je však 

obdobně jako v českém insolvenčním zákonu poněkud minimalistická86.  

Samotné oddlužení je upraveno v ust. § 286 a násl. InsO. Nežli je však zahájeno 

samotné insolvenční řízení  a nežli je dlužníku umožněn vstup do oddlužení, předchází tomu 

několik kroků, které je třeba dodržet.  

V německém insolvenčním řízení, respektive před jeho zahájením, je kladen důraz na 

mimosoudní vyrovnání dlužníka s věřiteli. Před podáním návrhu na zahájení insolvenčního 

řízení je dlužník povinen se nejprve pokusit se svými věřiteli sjednat mimosoudní řešení. 

Předpokladem pokusu o mimosoudní vypořádání je plán vyrovnání dluhu. V případě že plán 

vyrovnání dluhu nebyl úspěšný v posledních 6 měsících před zahájením návrhu, může dlužník 

podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. K návrhu na zahájení insolvenčního řízení je pak 

dlužník povinen předložit osvědčení o tom, že mimosoudní vyrovnání bylo na základě 

vyrovnávacího plánu neúspěšné. Osvědčení může vydat advokát, notář, daňový poradce, 

auditor či dluhová poradna za předpokladu, že k tomu mají příslušné oprávnění. 87 

Pokud  mimosoudní vyrovnání nebylo úspěšné, může fyzická osoba nepodnikatel či 

fyzická osoba podnikatel, vůči které nejsou vedeny pracovněprávní nároky a která má méně jak 

20 věřitelů, podat návrh na zahájení insolvenčního řízení tzv. spotřebitelského oddlužení 

(Verbraucherinsolvenzverfahren).88  

V německém insolvenčním právu je insolvenční řízení chápáno v užším slova smyslu, 

podáním návrhu na jeho zahájení tak automaticky neznamená, že insolvenční řízení bylo 

zahájeno. A ještě před samotným zahájením insolvenčního řízení, může soud přistoupit 

k pokusu  o soudní vyrovnání, považujeli to soud za vhodné. Neníli ani soudní vyrovnání 

 
Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche 

Person ist.“ 
86 Viz ust. § 18 odst. 2 InsO: „Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in 

der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. In aller Regel ist 

ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde zu legen.“ 
87 Viz https://www.ihkberlin.de/serviceundberatung/unternehmensnachfolgekrisenund 
konflikte/rechtliches/insolvenzrecht2/hambverbraucherinsolvenzverfahren4349604 
88  Viz ust. § 304 InsO: „(1) Ist der Schuldner eine natürliche Person, die keine selbständige  wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat, so gelten für das Verfahren die allgemeinen Vorschriften, soweit in diesem 

Teil nichts anderes bestimmt ist. Hat der Schuldner eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, so findet 

Satz 1 Anwendung, wenn seine Vermögensverhältnisse überschaubar sind und gegen ihn keine Forderungen aus 

Arbeitsverhältnissen bestehen. (2) Überschaubar sind die Vermögensverhältnisse im Sinne von Absatz 1 Satz 2 

nur,  wenn  der  Schuldner  zu  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt 

wird, weniger als 20 Gläubiger hat.“ 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR286600994.html#BJNR286600994BJNG036402311
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úspěšné či k němu nebylo přistoupeno, teprve poté může být rozhodnuto o zahájení 

insolvenčního řízení.  

Insolvenční řízení se obdobně jako v České republice zahajuje na návrh dlužníka89. 

K zahájení řešení úpadku oddlužením musí být k žádosti o zahájení insolvenčního řízení 

připojena žádost o oddlužení. Náležitosti takové žádosti vyjma ust. § 287 InsO stanovuje 

rovněž ust.  § 305 InsO90. Mezi povinné náležitosti takové žádosti, které jsou pro německé 

insolvenční právo specifické, je osvědčení vydané osobou, která k tomu má oprávnění, ze 

kterého vyplývá, že mimosoudní vypořádání s věřiteli nebylo úspěšné.  

Jsouli všechny náležitosti pro zahájení insolvenčního řízení splněny, insolvenční soud 

rozhodne o zahájení insolvenčního řízení a ustanoví správce. Německé insolvenční právo nemá 

žádné vstupní hranice typu minimálního předpokladu pro uspokojení pohledávek věřitelů, či 

minimální měsíční splátku, kterou známe z českého insolvenčního práva. Důraz je však od 

počátku insolvenčního řízení kladen na to, aby dlužník  vykonával přiměřenou výdělečnou 

činnosti, případně aby se o ni aktivně ucházel.  

 
89 Viz ust. § 287 InsO: „(1) Die Restschuldbefreiung setzt einen Antrag des Schuldners voraus, der mit seinem 

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden soll. Wird er nicht mit diesem verbunden, so ist 
er innerhalb von zwei Wochen nach dem Hinweis gemäß § 20 Abs. 2 zu stellen. Der Schuldner hat dem Antrag 

eine Erklärung beizufügen, ob ein Fall des § 287a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder 2 vorliegt. Die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Erklärung nach Satz 3 hat der Schuldner zu versichern. (2) Dem Antrag ist die Erklärung des 

Schuldners beizufügen, dass dieser seine pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis  oder 
auf an deren Stelle tretende laufende Bezüge für den Zeitraum von drei Jahren nach der Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens (Abtretungsfrist) an einen vom Gericht zu bestimmenden Treuhänder abtritt. Ist dem 

Schuldner  auf  Grundlage  eines  nach  dem  30.  September  2020  gestellten  Antrags  bereits  einmal 
Restschuldbefreiung erteilt worden, so beträgt die Abtretungsfrist in einem erneuten Verfahren fünf Jahre; der 

Schuldner hat dem Antrag eine entsprechende Abtretungserklärung beizufügen. (3) Vereinbarungen des 
Schuldners sind insoweit unwirksam, als sie die Abtretungserklärung nach Absatz 2 vereiteln oder beeinträchtigen 

würden. (4) Die Insolvenzgläubiger, die Forderungen angemeldet haben, sind bis zum Schlusstermin zu dem 

Antrag des Schuldners zu hören.“ 
90  Viz ust. § 305 odst. 1 InsO: „(1) Mit dem schriftlich einzureichenden Antrag auf Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens oder unverzüglich nach diesem Antrag hat der Schuldner vorzulegen:1. eine Bescheinigung, 

die von einer geeigneten Person oder Stelle auf der Grundlage persönlicher Beratung und eingehender Prüfung 

der  Einkommens  und Vermögensverhältnisse des Schuldners ausgestellt ist und aus der sich ergibt, daß eine 

außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern über die Schuldenbereinigung auf der Grundlage eines  Plans 
innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Eröffnungsantrag erfolglos versucht worden ist; der Plan ist 

beizufügen und die wesentlichen Gründe für sein Scheitern sind darzulegen; die Länder können bestimmen, welche 

Personen oder Stellen als geeignet anzusehen sind; 2. den Antrag auf Erteilung von Restschuldbefreiung (§ 287) 

oder die Erklärung, daß Restschuldbefreiung nicht beantragt werden soll; 3. ein Verzeichnis des vorhandenen 

Vermögens und des Einkommens (Vermögensverzeichnis), eine Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts dieses 
Verzeichnisses (Vermögensübersicht), ein Verzeichnis der Gläubiger und ein Verzeichnis der gegen ihn 

gerichteten Forderungen; den Verzeichnissen und der Vermögensübersicht ist die Erklärung beizufügen, dass die 

enthaltenen Angaben richtig und vollständig sind; 4. einen Schuldenbereinigungsplan; dieser kann alle 

Regelungen enthalten, die unter Berücksichtigung der Gläubigerinteressen sowie der Vermögens, Einkommens 
und Familienverhältnisse des Schuldners geeignet sind, zu einer angemessenen Schuldenbereinigung zu führen; in 

den Plan ist aufzunehmen, ob und inwieweit Bürgschaften, Pfandrechte und andere Sicherheiten der Gläubiger 

vom Plan berührt werden sollen.“ 
 



56 
 

Zahájením insolvenčního řízení, které bylo zahájeno na žádost dlužníka, jejíž součástí 

byla i žádost o oddlužení, dlužník vstupuje do insolvenčního řízení i do oddlužení. Německé 

insolvenčního právo zde rozlišuje dvě řízení, která probíhají vedle sebe. Tím prvním řízením je 

insolvenční řízení, které má podobu konkursu. Během tohoto řízení dochází ke zpeněžení 

veškerého majetku (až na výjimky), které dlužník vlastní. Ve druhém řízení dochází k oddlužení 

zbývajících dluhů. Dlužník v oddlužení je povinen dodržovat zákonné povinnosti91  včetně 

povinnosti vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a zároveň je povinen část příjmu 

poukazovat správci na úhradu zbývajících dluhů. Dlužník je při splnění všech podmínek 

osvobozen od zbývajících dluhů za tři roky trvání oddlužení počínaje od zahájení insolvenčního 

řízení.  

Německou úpravu oddlužení lze snadno přirovnat k oddlužení, které v České republice 

probíhá nabytím účinnosti Oddlužovací novely. V německém insolvenčním řízení je však dle 

mého názoru kladen větší důraz na konkursní řízení jako takové a oddlužení zbývajících dluhů 

prostřednictvím poukazování části příjmu insolvenčnímu správci je až doplňkovým typem 

řízení. V České republice je tomu však naopak,  důraz je kladen na plnění splátkového 

kalendáře a doplňkově dochází ke zpeněžení majetku sepsaného v soupisu majetku dlužníka.  

Samotný vstup do oddlužení je v německém insolvenčním právu obdobný české úpravě, 

byť naplnění definice úpadku je v německé insolvenční úpravě jednodušší, nežli tomu je 

v české insolvenční úpravě. Zásadním rozdílem mezi oběma právními systémy je však důraz, 

který je v německém insolvenčním právu kladen na mimosoudní či soudní vyrovnání s věřiteli 

prostřednictvím plánu vyrovnání. Vstupu do oddlužení tak v německé úpravě brání, resp. jej 

časově odsouvá, alespoň pokus o mimosoudní vyrovnání s věřiteli, což v české úpravě 

nenajdeme.  

 
91 Viz ust. § 295 InsO: „Dem Schuldner obliegt es, in dem Zeitraum zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens 
und  dem  Ende  der  Abtretungsfrist  1.  eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne 

Beschäftigung ist, sich um eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen; 2. Vermögen, das er 
von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht oder durch Schenkung erwirbt, zur Hälfte des 

Wertes sowie Vermögen, das er als Gewinn in einer Lotterie, Ausspielung oder in einem anderen Spiel mit 

Gewinnmöglichkeit erwirbt, zum vollen Wert an den Treuhänder herauszugeben; von der Herausgabepflicht sind 

gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke und Gewinne von geringem Wert ausgenommen;  3.  jeden  Wechsel  des 
Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich dem Insolvenzgericht und dem Treuhänder anzuzeigen, 

keine von der Abtretungserklärung erfaßten Bezüge und kein von Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu verheimlichen 

und dem Gericht und dem Treuhänder auf Verlangen Auskunft über seine Erwerbstätigkeit oder seine 

Bemühungen um eine solche sowie über seine Bezüge und sein Vermögen zu erteilen;  4.  Zahlungen  zur 
Befriedigung der Insolvenzgläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und keinem Insolvenzgläubiger einen 

Sondervorteil zu verschaffen; 5. keine unangemessenen Verbindlichkeiten im Sinne des § 290 Absatz 1 Nummer 4 

zu begründen.“ 
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6  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/1132 

Na budoucí vývoj insolvenčního práva má v současné chvíli vliv nejen probíhající 

koronavirová krize, ale rovněž Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2107/1132 ze dne 

20. 6. 2019, kterou byly členské státy povinny harmonizovat do 17. července 2021.  

Směrnice klade důraz zejména na harmonizaci jednotlivých členských národních úprav 

insolvenčního práva, které jsou často rozdílné,  neposkytují tak dostatečnou právní jistotu 

věřitelům z různých členských států, potažmo ani dlužníkům, jejichž podnikatelská činnost je 

vykonávána ve více členských státech.92  Směrnice rovněž klade velký důraz na preventivní 

restrukturalizaci.  

Směrnice zpřístupňuje  institut oddlužení širšímu spektru dlužníků, respektive hovoří o 

tom, že podnikatelům má být zpřístupněn institut úplného oddlužení. Podnikatelem se dle 

Směrnice rozumí fyzická osoba vykonávající obchod, živnost, řemeslo nebo povolání93. 

Úplným  oddlužením se pak dle Směrnice rozumí úplné osvobození podnikatele od 

nesplacených pohledávek zahrnutých do oddlužení94.  

Cílem Směrnice ve vztahu k institutu oddlužení je tak umožnit fyzickým osobám – 

podnikatelům vstup do oddlužení a poskytnout jim šanci osvobodit se od svých dluhů 

vzniklých z podnikání ale i od dluhů z podnikání nevzniklých. Současně však Směrnice klade 

důraz na co nejrychlejší osvobození podnikatelů od jejich dluhů a stanovuje maximální trvání 

oddlužení na tři roky. Tato maximální hranice má podnikatelům umožnit se relativně za krátký 

čas osvobodit od svých dluhů a současně jim má umožnit rychlé navrácení k podnikatelském 

životu.95  

 
92 Viz bod 72 preambule Směrnice: „(…)  Rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o možnosti nového začátku, by 

mohly motivovat předlužené podnikatele nebo podnikatele v úpadku k přesunu do jiného členského státu, než ve 

kterém jsou usazeni, aby mohli využít kratší doby oddlužení nebo výhodnější podmínky pro oddlužení, což vede 

k další právní nejistotě a nákladům pro věřitele při vymáhání jejich pohledávek. (…)“ 
93 Viz ust. čl. 2 odst. 1 podbod 9 Směrnice: „Pro účely této směrnice se rozumí: „podnikatelem“ fyzická osoba 

vykonávající obchod, živnost, řemeslo nebo povolání.“ 
94 Viz ust. čl. 2 odst. 1 podbod 10 Směrnice: „Pro účely této směrnice se rozumí: „úplným oddlužením“ zrušení 

možnosti vymáhat na podnikatelích nesplacené pohledávky osvoboditelné od placení nebo zrušení nesplacených 

pohledávek osvoboditelných od placení jako takových v rámci postupu, který by mohl zahrnovat zpeněžení majetku 

nebo splátkový kalendář či obojí“ 
95 Viz bod 16 preambule Směrnice: „(…) Usnadnění oddlužení pro podnikatele by pomohlo zabránit jejich 

vyloučení z trhu práce a umožňuje jim znovu zahájit podnikání, přičemž se mohou poučit z předchozích zkušeností. 

(…)“ A viz bod 72 preambule Směrnice: „(…) Navíc dopady úpadku, zejména společenské stigma, právní 

důsledky, například že podnikatelé nesmějí zahájit a provozovat podnikatelskou činnost, a také přetrvávající 

neschopnost splácet dluhy, představují pro podnikatele, kteří chtějí začít podnikat nebo dostat druhou šanci, 
významné demotivující faktory, ačkoli z důkazů vyplývá, že podnikatelé, kteří se ocitli v úpadku, mají příště větší 

šanci uspět.“ 
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Ve vztahu ke vstupu do oddlužení Směrnice nestanovuje podmínky, ani neukládá 

členským státům, jaké podmínky pro vstup do oddlužení mají být nastaveny. Směrnice však 

klade důraz na to, aby vstup do oddlužení byl umožněn všem fyzickým osobám – 

podnikatelům, kteří se nacházejí v úpadku ať už ve formě platební neschopnosti či ve formě 

předlužení.  

Nelze opominout, že Směrnice doporučuje obdobné podmínky, které povinně zavádí 

pro fyzické osoby –  podnikatele členským státům přijmout rovněž pro fyzické osoby – 

spotřebitele96. Je však na členských státech, zda k tomu přistoupí a narovnají podmínky pro 

fyzické osoby podnikatele i nepodnikatele či nikoliv. Evropská unie však narovnání podmínek 

považuje za vhodné.  

7  Transpoziční novela  

V důsledku Směrnice je v České republice připravována novela insolvenčního zákona, 

která se v době psaní této práci nachází v Poslanecké sněmovně před prvním čtením pod 

sněmovním tiskem č. 1073.  

  Návrh Transpoziční novely  byl do Poslanecké sněmovny předložen vládou dne 

4. listopadu 2020,  tedy v době kdy například sousední Spolková republika Německo již měla 

měsíc v účinnosti nové znění insolvenčního zákona v důsledku transpozice Směrnice. Na návrh 

byl vyhlášen stav legislativní nouze a na žádost bylo rozhodnuto, že návrh bude projednán ve 

zkráceném jednání s vynecháním prvního čtení. Projednání bylo zahájeno dne 12. listopadu 

2020, avšak usnesení o trvání stavu legislativní nouze nebylo Poslaneckou sněmovnou 

schváleno.97  Od této doby nebyl návrh zákona na projednání na pořad schůze Poslanecké 

sněmovny zařazen a není tudíž pravděpodobné, že Česká republika přijme novou právní úpravu 

do konce lhůty pro transpozici. Ostatně dnes je již jisté, že s ohledem na blížící se volby, bude 

návrh zákona projednáván až v následujícím volebním období.  

 
96 Viz bod 21 Směrnice: „Předlužení spotřebitelů je záležitost velkého hospodářského a společenského zájmu a 

úzce souvisí se snižováním dluhového převisu. Kromě toho často nelze jasně rozlišit mezi dluhy, které vznikly 

podnikateli během výkonu obchodu, živnosti, řemesla nebo povolání, nebo které mu vznikly mimo tyto činnosti. 

Podnikatelé by nemohli účinně využít druhé šance, pokud by museli absolvovat samostatné postupy s různými 

podmínkami přístupu a dobami oddlužení, aby se zbavili svých dluhů vyplývajících z podnikání nebo jiných dluhů, 

které z podnikání nevyplývají. Z těchto důvodů, přestože tato směrnice neobsahuje závazná pravidla ohledně 

předlužení spotřebitelů, by bylo vhodné, aby členské státy ustanovení této směrnice týkající se oddlužení začaly co 

nejdříve uplatňovat i na spotřebitele.“ 
97 Viz Sněmovní tisk č. 1073: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1073 
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  Návrh Transpoziční novely  si klade za cíl98  transponovat Směrnici ve vztahu k 

oddlužení. V prvé řadě se Směrnice zaměřuje na zpřístupnění institutu umožňujícího 

osvobození od dlužníkových dluhů rovněž fyzickým osobám –  podnikatelům. V této oblasti 

došla česká úprava insolvenčního zákona značného pokroku již před transpozicí Směrnice. Po 

počátečních sporech, zda bude umožněno oddlužení fyzickým osobám –  podnikatelům, resp. 

osobám majícím dluhy, jejichž původ spočívá v podnikatelské činnosti, přijetím tzv. Lex Covid 

justice  tento spor ukončen a fyzickým osobám – podnikatelům byl  s účinností od 24. 4. 2020 

umožněn vstup do oddlužení bez jakýchkoliv dalších podmínek.  

  Dalším cílem, který si návrh Transpoziční novely klade vycházeje ze Směrnice, je 

zohlednění příjmových poměrů dlužníka (pozn. Směrnice hovoří o poměrech příjmových i 

majetkových). Důvodová zpráva nejprve uvádí, že v tomto ohledu je platná úprava 

insolvenčního zákona nedostatečná99, avšak v následující části důvodová zpráva uvádí, že 

uložení povinnosti splácet pohledávky věřitelů dle příjmové situace dlužníka je v české úpravě 

dána algoritmem výpočtu splátky v oddlužení.100  Každopádně ve vztahu ke vstupu do 

oddlužení v této oblasti k žádné změně nedošlo. I nadále bude již na začátku insolvenčního 

řízení insolvenční soud zkoumat, zda je dlužník schopen hradit po dobu schváleného oddlužení 

alespoň minimální měsíční splátku, a i nadále bude insolvenční soud s ohledem na nedostatek 

informací na počátku řízení vycházet pouze z orientačně určené výše 2 200 Kč, resp. 3 300 Kč 

u manželů.  

  A třetím a zásadním cílem, které si Transpoziční novela klade,  je upravit dobu trvání 

schváleného oddlužení s ohledem na délka  maximálního trvání oddlužení uvedeného ve 

Směrnici. Jedná se tak o největší změnu, kterou tato Transpoziční novela přinese. A tato změna 

může mít vliv i na vstup do oddlužení v tom kontextu, že bude mít vliv na rozhodování 

dlužníků, zda do oddlužení vstoupit či nikoliv. Oddlužovací novela si kladla za cíl umožnit 

oddlužení všem dlužníkům, tedy i těm, kteří nemohli, ať už pro vysoké dluhy či nízké příjmy, 

 
98 Viz důvodová zpráva k návrhu Transpoziční novely  
99 Viz důvodová zpráva k návrhu Transpoziční novely, str. 10: „Směrnice staví důsledně na tom, aby při 

stanovování výše měsíční splátky a zejména při schvalování oddlužení byl brán zřetel na příjmové poměry 

dlužníka. To také znamená, že u vysoce nízkopříjmových dlužníků by měla být úroveň splácení nastavena tak, aby 

tito byli schopni toho dosáhnout. Platná úprava insolvenčního zákona však takovou míru individualizace 

nepředpokládá.“ 
100 Viz důvodová zpráva k návrhu Transpoziční novely, str. 19: „Směrnice umožňuje oddlužení podmínit mírou 

splacení pohledávek věřitelů, avšak nelze tak učinit zákonem fixně stanoveným procentem. Soud může nanejvýš 

uložit takovou povinnost s přihlédnutím k individuální situaci podnikatele, která musí být proporcionální 

disponibilnímu nebo postižitelnému příjmu. V českém insolvenčním prostředí tuto funkci plní algoritmus výpočtu 

splátky v oddlužení podle § 398 a § 398b insolvenčního zákona, který vychází z výpočtu nezabavitelné částky podle 
nařízení vlády č. 595/2006 Sb.“ 
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dosáhnout třiceti procentního uspokojení nezajištěných pohledávek přihlášených věřitelů. 

Zkrácením maximální doby trvání oddlužení z pěti na tři roky však může rovněž přispět 

k rozhodování dlužníků, zda  do oddlužení vstoupit. V současné úpravě jsou dlužníci 

osvobozeni od zbývajících dluhů po třech letech trvání schváleného oddlužení pouze za 

předpokladu, že uspokojili pohledávky nezajištěných věřitelů alespoň do výše 60 % (nejednáli 

se o zranitelné osoby), chystaná právní úprava však umožní osvobození od zbývajících dluhů 

všem dlužníkům bez ohledu na výši nezajištěných pohledávek, které byly za dobu trvání 

oddlužení uspokojeny. Toto příznivější naklonění institutu oddlužení směrem k dlužníkům tak 

rovněž může přispět k tomu, že dlužníci budou mít o oddlužení vyšší zájem a budou usilovat o 

vstup do oddlužení.  

  Směrnice primárně míří na zkrácení doby trvání oddlužení u fyzických osob – 

nepodnikatelů. S ohledem však na to, že institut oddlužení byl v našem právním prostředí od 

samého počátku určen spíše fyzickým osobám – nepodnikatelům, přistoupil český zákonodárce 

k doporučení Směrnice a navrhuje přijmout úpravu zkracující trvání oddlužení pro všechny 

fyzické osoby bez rozdílu.101  

  Ve  vztahu  ke  vstupu do oddlužení toho však nová úprava mnoho nového nepřinese, 

vyjma možného psychologického efektu na dlužníky, kteří mohou mít pocit, že proces 

osvobození od jejich dluhů bude pro ně příznivější.  

8  Závěr  

Cílem práce bylo zaměřit se na neustále se proměňující se institut oddlužení se zaměřením 

na jeho počáteční fázi, tedy vstup do oddlužení. V kontextu této práce se vstupem do oddlužení 

rozumí fáze povolení oddlužení a vše, co tomu ze strany dlužníků, insolvenčního soudu a 

dalších osob předchází.  

Pro kontext a porozumění fázi vstupu do oddlužení bylo třeba se v úvodu práce zaměřit na 

samotné insolvenční  řízení, věnovala jsem se tedy  tomu, co je  jeho předmětem, co se rozumí 

pojmem úpadek a jaké formy úpadku známe. Zejména bylo třeba představit pojem úpadek a 

jeho dvě formy, které upravuje insolvenční zákon (platební neschopnost a předlužení), a to za 
 

101 Viz důvodová zpráva k návrhu Transpoziční novely, str. 21: „Jelikož historicky bylo v ČR oddlužení chápáno 

primárně jako nástroj určený pro nepodnikající fyzické osoby, poněvadž máme na našem území s odlišnými režimy 
pro více skupin již zkušenosti, které ukazují, že taková úprava může vést k celé řadě problémů, a protože i sama 

směrnice členské státy k zahrnutí spotřebitelů vybízí, dospěl nakonec předkladatel k závěru, že bude nový proces 

oddlužení přístupný pro všechny fyzické osoby. Bez ohledu na to, zda jsou či nejsou podnikateli, nebo zdali mají či 

nemají dluhy z podnikání.“ 
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účelem dalšího užívání těchto pojmů v navazujícím textu. Stejně tak bylo nutné představit 

způsoby,  kterými lze dle insolvenčního zákona úpadek dlužníků řešit, jednou  z  nich  je 

oddlužení, institut, na který byla celá práce zaměřena.  

V navazující kapitole jsme se krátce zaměřila na institut oddlužení jako takový, počínaje 

historickým průřezem, přes  představení pozitivních  a negativních aspektů oddlužení až 

problematice subjektů oddlužení, kterou považuji za stěžejní část této kapitoly. V této části 

jsem našla odpověď na otázku, kdo institut oddlužení může využít a jaký vývoj v této oblasti 

česká úprava zaznamenala. Institut oddlužení byl na samém  počátku koncipován pouze pro 

fyzické osoby –  nepodnikatele  a  v tomto duchu bylo konkrétní ustanovení insolvenčního 

zákona poměrně striktně vykládáno. Vstup do oddlužení nebyl umožněn ani osobám, které již 

podnikateli nebyli, ale jejich dluhy měly původ v podnikatelské činnosti. Postupem času však 

docházelo k uvolnění těchto striktních opatření ve vztahu ke vstupu do oddlužení. Prvním 

krokem bylo umožnění vstupu do oddlužení jiným subjektům nežli fyzickým osobám, které 

nejsou podnikateli a jejichž dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti či umožnění vstupu do 

oddlužení fyzickým osobám – podnikatelům za předpokladu, že byl doložen souhlas věřitele, 

jehož pohledávka měla původ v podnikatelské činnosti. Nutný souhlas věřitele se později 

vyvinul  v tichý souhlas věřitele.  A vývoj  se  nezastavil  ani  u  toho.  V dnešní úpravě již je 

umožněn vstup do oddlužení všem fyzickým osobám bez rozdílu. Jedná se o změnu, kterou 

přinesla novela insolvenčního zákona přijatá v souvislosti  s řešením koronavirové krize, 

současně však tato úprava reflektuje požadavek Směrnice, které jsem se blíže věnovala v šesté 

kapitole.  

  V další části práce jsem hledala odpovědi na otázky, jak lze do insolvenčního řízení a do 

oddlužení vstoupit, jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení či jaké překážky vstupu do 

oddlužení mohou bránit. Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh, ke vstupu do oddlužení 

je nutné spojit insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Aktivní legitimaci k podání 

takového návrhu má pouze dlužník samotný. V této souvislosti jsem se však zabývala otázkou, 

zda je dlužník oprávněn insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podat 

samostatně. Odpovědí je že zásadně nikoliv.  Za dlužníka, který nemá potřebné vzdělání, 

podává insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení akreditovaná či 

kvalifikovaná  osoba.  V této souvislosti jsem se zabývala tím, zda povinnost podání 

insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení akreditovanou či 

kvalifikovanou osobou přinesla požadovanou kvalitu daných návrhů. Dle mého názoru nikoliv, 
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dále jsem upozornila na nedostatečné pochopení procesní a zvláštní plné moci, kterou dlužník 

uděluje kvalifikované osobě, a její nesprávné koncepce ze strany kvalifikovaných osob.  

  Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení musí splňovat konkrétní 

zákonné povinnost. Dle mého názoru však nároky na insolvenční návrhy spojené s návrhy na 

povolení oddlužení spíše klesají, jak jsem uvedla v kapitole věnující se právě náležitostem 

insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení. V této části práce jsem se 

zaměřila rovněž na podchycení změn, které v této oblasti přinesla Oddlužovací novela. Tou 

nejvýraznější změnou je zřejmě absence seznamu závazků, jež byl před Oddlužovací novelou 

povinnou přílohou insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Zrušení 

povinnosti  tento  seznam  k insolvenčním návrhům spojeným s návrhy na povolení oddlužení 

přikládat však přineslo problémy insolvenčním soudům například v souvislosti  s povinností 

insolvenčních soudů vyrozumívat o zahájení insolvenčního řízení zahraniční věřitele.  

  Další velkou změnou, kterou přinesla Oddlužovací novela, bylo odstranění kvantitativní 

podmínky pro vstup do oddlužení –  předpoklad uspokojení nezajištěných pohledávek 

přihlášených věřitelů alespoň do výše 30 %. Tato podmínka byla nahrazena tzv. minimální 

měsíční splátkou. Ve své práci jsem však upozornila na to, že výpočet minimální měsíční 

splátky je v počátku řízení pouze orientační. Ze strany zákonodárce nebyl výpočet minimální 

měsíční splátky na počátku řízení domyšlen do konečných důsledků, odborná veřejnost se s tím 

tedy musela vypořádat stanovením orientační minimální částky s tím, že přesná minimální 

měsíční splátka je vypočtena až v pozdější fázi řízení, ve fázi, kdy již insolvenční soud 

disponuje dostatkem informací.  

  Na druhou stranu pozitivní změnu, kterou přinesla Oddlužovací novela, spatřuji v tom, 

že zákonodárce vyjádřil svůj záměr o výjimečnosti institutu oddlužení tím, že vložil do 

insolvenčního zákona ustanovení, na základě kterého insolvenční soud zamítne návrh na 

povolení oddlužení, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo pravomocným rozhodnutím přiznáno 

osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení  či  jestliže v posledních 5 letech 

před podáním insolvenčního návrhu  spojeného s návrhem na povolení oddlužení byl návrh 

dlužníka pravomocně zamítnut z důvodu, že je jím sledován  nepoctivý záměr. Institut 

oddlužení musí být vnímán jako institut výjimečný, poskytující dlužníkům druhou šanci, kterou 

by dlužnici měli využít nikoliv zneužít.  
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  Završením samotného vstupu do oddlužení je vydání usnesení o povolení oddlužení. 

Oddlužovací novelou byla přijata ustanovení o vydávání vyhlášky o zahájení insolvenčního 

řízení se záměrem, že spolu s vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení bude ve lhůtě tří dnů 

od podání insolvenčního návrhu vydáno rovněž usnesení o povolení oddlužení. Ve své práci 

jsem však upozorňovala na nedostatky tohoto záměru, který je v praxi špatně realizovatelný, 

byť je naprosto reálné vydat usnesení o povolení oddlužení ve lhůtě tří dnů od podání návrhu.  

  V další části práce jsem se zabývala komparací se slovenskou a německou úpravou. 

Zajímavým poznatkem bylo, že narozdíl od nás či Slovenska Německo  již přijalo právní 

úpravu, která byla harmonizována se Směrnicí. V obou sousedních zemích najdeme obdobně 

jako u nás dvě formy úpadku – platební neschopnost a předlužení. Definice jednotlivých forem 

úpadku už jsou však odlišné. Výraznou odlišností od české úpravy, která je totožná pro obě 

sousední země, je definice úpadku ve formě platební neschopnosti založená pouze na 

pohledávce vůči jednomu věřiteli. Tento koncept by však dle mého názoru nebyl vhodný 

zavádět do české úpravy. Existence úpadku v případě splatné pohledávky vůči pouze jednomu 

věřiteli sebou přináší úskalí, která jsem v kapitolách věnujících se komparacím popsala.  

  Vstup do oddlužení se v žádné z porovnávaných zemí zásadně neliší, ve všech zemích 

je insolvenční řízení zahájeno na návrh. Zásadní odlišností je způsob řešení oddlužení. 

Slovenská úprava rozlišuje dva způsoby řešení oddlužení – splátkový kalendář a řízení, které 

lze přirovnat ke konkursu, jehož výsledek je osvobození dlužníka od jeho dluhů bez projevení 

většího úsilí dlužníka. Německé řešení oddlužení je více podobné naší úpravě (splátkový 

kalendář se zpeněžením majetkové podstaty). Současně je v Německé úpravě kladen větší důraz 

na uspokojení pohledávek věřitelů a úsilí, které k tomu dlužník musí vynaložit. Přikláním se 

k německému pojetí oddlužení, preferuji kladení většího důrazu na úsilí, které dlužník po dobu 

trvání oddlužení musí vynaložit k co nejvyššímu uspokojení věřitelů. V české úpravě je tato 

povinnost dlužníka do jisté míry upravena. Z německé úpravy se lze inspirovat například tím, 

že v německém insolvenčním zákoně je zakotveno, že dlužník je již při podání insolvenčního 

návrhu povinen vykonávat výdělečnou činnost či o její získání usilovat. Dle mého názoru by i 

v české úpravě měl být již na počátku řízení kladen důraz na snahu dlužníků uspokojit 

pohledávky věřitelů v co nejvyšší míře. Tato snaha se může projevovat například i tím, že bude 

kladen důraz na to, aby dlužník vykonával výdělečnou činnost v přiměřené výši od počátku 

insolvenčního řízení.  



64 
 

  V závěrečných částech práce jsem se věnovala Směrnici a s ní  spojenou  Transpoziční 

novelou. Ve vztahu ke  vstupu do oddlužení nepředstavuje Směrnice ani Transpoziční novela 

zásadní změnu. Jedinou změnu, kterou lze zaznamenat, je změna psychologická,  související 

s tím, že dlužníci budou zřejmě více motivováni vstoupit do oddlužení za předpokladu, že 

maximální délka trvání oddlužení bude stanovena na tři roky.  

Dle mého názoru není v současné úpravě zkrácení maximální doby trvání schváleného 

oddlužení žádoucí. Směrnice však zkrácení maximální doby trvání schváleného oddlužení 

vyžaduje, proto bych spolu s touto změnou navrhovala přijmout takovou úpravu, která by 

kladla větší důraz na povinnost dlužníků vyvíjet maximální snahu k co nejvyššímu uspokojení 

pohledávek věřitelů. Tato povinnost by se měla promítnout i na činnost soudů, které by měly 

více dbát na to, aby dlužníci danou snahu v maximální míře yvyvíjeli,  a  to například tím, že 

budou po dlužnících vyžadovat výdělečnou činnost v přiměřené výši jejich vzdělání, 

zkušenostem a možnostem. Soudy by se tedy neměly  spokojit  pouze  s tím, že dlužníci 

vykonávají výdělečnou činnost za minimální mzdu či dokonce dlužníci nevykonávají 

výdělečnou činnost žádnou a pohledávky věřitelů jsou v insolvenčním řízení uspokojovány 

pouze na základě darovací smlouvy.  
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zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
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nařízení Rady (ES)  č.  1346/2000  ze  dne 
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znění pozdějších předpisů  
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Transpoziční novela 
 
 
 
 
 
Vyhláška 
 
 
 
Vyhláška o odměně insolvenčního správce 
 
 
 
 
 
 
O.s.ř. nebo také občanský soudní řád 
 
 
zákon o evidenci obyvatel  
 
 
ZKR 
 
 
 
InsO 
 
 
Nejvyšší soud  
 
VSPH 
 

doposud neschválená novela zákona 

č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve znění 

pozdějších předpisů projednávaná 

v Poslanecké sněmovně České republiky 
pod sněmovním tiskem č. 1073/0 
 
vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech 

podání a formulářů elektronických podání v 

insolvenčním řízení  
 
vyhláška č. 313/2007 Sb. o odměně 

insolvenčního správce, o náhradách jeho 

hotových výdajů, o odměně členů a 
náhradníků věřitelského výboru a o 

náhradách jejich nutných výdajů 
 
 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soud řád ve 

znění pozdějších předpisů  
 
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 

a rodných čísel a o změně některých zákonů  
 
zákon č. 7/2005 Z.z.,  o  konkurze  a 
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 
Insolvenzordnung, německý insolvenční 

zákon  
 
Nejvyšší soud České republiky  
 
Vrchní soud v Praze  
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Vstup do oddlužení  

Abstrakt  

Ústředním tématem rigorózní práce je počátek oddlužení, institut, který představuje jeden ze 

způsobu řešení úpadku dlužníka. Institut oddlužení a celé insolvenční právo prochází 

v posledních letech velkými změnami a stále častěji je poukazováno na potřebu možnosti 

využití tohoto institutu a jeho dostupnosti co nejširšímu okruhu osob.  

Cílem práce je pojednání o institutu oddlužení jako takovém se zaměřením na jeho počátek, 

tedy vstup do oddlužení. Práce je zaměřena na fázi povolení oddlužení a vše, co tomu ze strany 

dlužníků, insolvenčního soudu a dalších osob předchází. Práce krátce pojednává o historii 

oddlužení, přínosech a úskalích oddlužení a v neposlední řadě o subjektech, které  institut 

oddlužení mohou využít.  

Stěžejnímu tématu,  tedy  vstupu  do oddlužení, se práce věnuje od čtvrté kapitoly. Cílem této 

části práce je provést komparaci právní úpravy  insolvenčního zákona účinného do 31. května 

2019 a po nabytí účinnosti tzv. Oddlužovací novely, a to současně v kontextu dalších novel, 

které byly přijaty po nabytí účinnosti Oddlužovací novely. Tato část práce odpovídá na otázky, 

jaké jsou podmínky pro vstup do oddlužení, které kroky musí dlužník učinit, aby mu vstup do 

oddlužení byl umožněn, které překážky dlužníku vstupu do oddlužení brání a jaký je postup 

insolvenčního soudu na počátku insolvenčního řízení.  

Pátá kapitola rigorózní práce se věnuje komparaci české úpravy vstupu do oddlužení s úpravou 

slovenskou a německou. Cílem této kapitoly je porovnat českou úpravu s úpravou této oblasti v 

zahraničí a najít možnou inspiraci pro českou právní úpravu. Inspirací může být zejména právní 

úprava německá, a to především pro její kladení důrazu na dlužníkovu snahu po dobu trvání 

insolvenčního řízení.  

V poslední kapitole se práce věnuje budoucímu (již připravovanému)  vývoji insolvenčního 

práva a v této souvislosti se věnuje především připravované tzv. Transpoziční novele.  

 
V závěru jsou pak shrnuty cíle práce a jejich vyhodnocení.  
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Entry into discharge  

Abstract  

The central  theme of  the rigorous work  is  the beginning of discharge, an  institute  that  is one 

way  of  dealing  with  the  debtor's  bankruptcy.  The  institute  of  discharge  and  the  entire 

insolvency law has undergone major changes in recent years, and the need to use this institute 

and make it accessible to the widest possible range of people is increasingly pointed out. 

The  aim  of  the  thesis  is  to  discuss  the  institute  of  discharge  as  such  with  a  focus  on  its 

beginning, ie entry into discharge. The work is focused on the phase of dicharge and everything 

that  precedes  it  by  debtors,  the  insolvency  court  and  others.  The  thesis  briefly  discusses  the 

history of discharge, the benefits and pitfalls of discharge and, last but not least, the entities that 

can use the discharge institute. 

The main topic is the entry into discharge, which is in the fourth chapter. The aim of this part of 

the work is to compare the legal regulation of insolvency law effective until 31 May 2019 and 

after  the  entry  into  force  of  the  socalled  Discharge  Amendment,  in  the  context  of  other 

amendments  that  were  adopted  after  the  entry  into  force  of  the  Discharge  Amendment.  This 

part of  the  thesis answers  the questions, what are  the conditions  for entering  discharge, what 

steps the debtor must take to allow him to enter discharge, which obstacles prevent the debtor 

from entering discharge and what is the procedure of the insolvency court at the beginning of 

insolvency proceedings. 

The  fifth chapter of  the  rigorous  thesis deals with  the comparison of  the Czech  regulation of 

entry  into  discharge  with  the  Slovak  and  German  regulation.  The  aim  of  this  chapter  is  to 

compare the Czech legislation with foreign ones and to find a possible inspiration for the Czech 

legislation.  The  German  legislation  in  particular  can  be  an  inspiration,  especially  for  its 

emphasis on the debtor's efforts for the duration of the insolvency proceedings. 

In  the  last  chapter,  the  thesis  deals  with  the  future  (already  prepared)  development  of 

insolvency  law  and  in  this  context  it  deals  mainly  with  the  prepared  socalled  transposition 

amendment.  

In the end, the objectives of the work and their evaluation are summarized. 



73 
 

Keywords 
Discharge, allowing for discharge, insolvency proceedings 


