
Oddlužení – jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku 

 

Abstrakt 
 

 Základním cílem této práce bylo definovat nový institut oddlužení zavedený 

zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 2008. V rámci vymezení platné právní úpravy bylo 

poukázáno na rozhodování soudů při aplikaci insolvenčního práva a současně byly 

vytyčeny některé problematické otázky související s novou právní úpravou. 

 Oddlužení je jeden ze sanačních způsobů řešení dlužníkova úpadku. Smyslem 

oddlužení je umožnit dlužníkům osvobození od placení pohledávek a začít tak nový 

život bez dluhů. Oddlužení je zaměřeno na řešení tak zvaného spotřebitelského úpadku 

osob, které nejsou podnikateli. Právě na problematiku osobní působnosti oddlužení je 

zaměřena jedna z částí této práce.  

 Zda bude dlužníkovi umožněno řešit jeho úpadek oddlužením je zcela na 

uvážení soudu. Základním předpokladem pro jeho povolení pak je poctivý záměr 

dlužníka. Dalším předpokladem pak je skutečnost, že dlužník bude schopen uspokojit 

alespoň 30 % pohledávek jeho nezajištěných věřitelů.  

 Oddlužení může být realizováno dvěma způsoby, a to zpeněžením majetkové 

podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře s tím, že právě druhý způsob je 

preferovanější variantou. Volba mezi oběma způsoby primárně náleží nezajištěným 

věřitelům. V rámci výkladu jsem se blíže zaměřila na otázku možnosti kombinace 

a propojení obou způsobů oddlužení a současně na postavení zajištěných věřitelů 

v oddlužení. 

 Po splnění všech povinností dlužníka v rámci oddlužení může soud rozhodnout 

o jeho osvobození od placení zbylých pohledávek. V opačném případě může soud 

oddlužení zrušit a současně rozhodnout o řešení úpadku dlužníka konkursem. Ovšem 

také v případě, kdy je dlužníku přiznáno osvobození od placení pohledávek, může soud 

ve lhůtě tří let od pravomocného osvobození ze zákonem stanovených důvodů toto 

osvobození odejmout. 



Při zpracování tématu této práce jsem vycházela z platné právní úpravy, relevantních 

rozhodnutí soudů a literatury. Pro řešení některých otázek jsem dále uplatnila základní 

principy insolvenčního řízení a cíle nové úpravy úpadkového práva. 
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