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Úvod 
  

Oddlužení představuje zcela nový institut1 úpadkového práva, jehož úprava je 

obsažena v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2008. Tento 

způsob řešení úpadku byl do právního řádu České republiky zaveden po vzoru 

úpadkového práva vyspělých zemí (zejména Spojených států amerických, Velké 

Británie a Německa) jako alternativní způsob k doposud tradičně upravenému 

likvidačnímu způsobu řešení úpadku. 

 Po více než třech letech aplikace institutu oddlužení, sanačního způsobu řešení 

tzv. spotřebitelského úpadku, je již možné zákonnou úpravu oddlužení analyzovat ve 

světle aplikační praxe insolvenčních soudů a detekovat některé nedostatky, respektive 

problematické otázky vztahující se k této nové právní úpravě. 

 Cílem diplomové práce je právě rozbor nové právní úpravy institutu oddlužení, 

jeho aplikace a sporných otázek, detekovaných aplikační praxí. Za tímto účelem je 

v prvé řadě nezbytné definovat pojem úpadku, stručně vymezit vývoj úpadkového práva 

a poukázat na průběh tvorby a přijetí nové zákonné úpravy způsobů jeho řešení.  

                                                 
1 „Právní institut je souhrn právních norem upravujících jeden druh společenského vztahu (např. institut 
vlastnictví, občanství, dědického práva, volebního práva atd.).“ HENDRYCH, Dušan, et al. Právnický 
slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha : C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-059-1. 
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1. Úpadek  
 
1. 1. Vymezení pojmu „úpadek“ 
  

Úpadek je hospodářská situace dlužníka, kdy dlužník není schopen pro 

nedostatek finančních prostředků splácet závazky vůči více svým věřitelům. 

Pojmu „úpadek“ odpovídá pojem „bankrot“, který má svůj původ ve středověkém 

italském bankovnictví. Slova „banco rotto“, tj. rozbitá lavice, signalizovala úpadek 

peněžníka, kterému byla v případě hospodářského krachu jeho lavice rozbita. V médiích 

bývá často v souvislosti s prezentací nového insolvenčního zákona a jeho institutů 

zmiňován pojem „osobní bankrot“ jako nesprávné označení pro nový způsob řešení 

úpadku, oddlužení. Pojem „osobní bankrot“ je překladem anglického pojmu „personal 

bankruptcy“, tj. stav úpadku fyzické osoby. Laickou veřejností je tak nesprávně 

zaměňován na jedné straně hospodářský stav dlužníka a na straně druhé zákonem 

upravený způsob jeho řešení. Jestliže existuje stav, který můžeme označit jako osobní 

bankrot, neznamená to automaticky, že řešením úpadku tohoto dlužníka bude oddlužení. 

 Úpadek je základní hmotněprávní podmínkou pro postup podle právních norem 

upravujících zvláštní řízení2, jehož předmětem je osvědčení, resp. zjištění úpadku 

dlužníka a stanovení způsobu jeho řešení tak, aby došlo zásadně k poměrnému 

vypořádání nároků věřitelů3. Řešení úpadku probíhá ve většině právních řádů v rámci 

soudního řízení, které je zvláštním druhem civilního procesu (jen výjimečně je procesní 

řešení pojato jinak, např. ve Švýcarsku v rámci správního řízení).4

 Případné snahy dlužníka o mimosoudní řešení své úpadkové situace, které 

nezřídka vedou pouze k oddalování skutečného uspořádání jeho majetkových poměrů 

a naopak prohlubují jeho úpadek a poškozují věřitele, mohou za určitých okolností 

naplňovat skutkové podstaty trestných činů poškození věřitele nebo zvýhodnění 

                                                 
2 Dnes označováno jako insolvenční řízení, dříve byla tato řízení označována také jako např. konkursní 
řízení, kolektivní řízení, úpadkové řízení atd. 
3 „Pro řešení „krachu“ dlužníka bude směrodatné úsilí o to, aby ekonomické ztráty byly rozloženy mezi 
věřitele rovnoměrně a spravedlivě tak, aby nikdo z nich nemohl z úpadku ve svůj prospěch těžit.“ 
ZOULÍK, František. Zákon o konkursu a vyrovnání : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck/SEVT, 
1994. s. 1. ISBN 80-7049-077-2. 
4 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2005, IV. volební období, sněmovní tisk č. 1120 (dále 
citováno jako Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu). 
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věřitele5. Možnost řešení úpadku právem zvláště upraveným způsobem představuje 

základní předpoklad pro zajištění práva na spravedlivý proces6 a zejména pro fungování 

tržního hospodářství7. 

Pro úpadek je charakteristická především mnohost věřitelů (tedy nejméně dva 

věřitelé). O úpadek tedy nepůjde např. tehdy, má-li dlužník jen jediného věřitele s (více) 

pohledávkami po lhůtě splatnosti, avšak pohledávky dalších věřitelů dosud splatné 

nejsou (doba plnění dosud neuplynula)8. Tento předpoklad úpadku není naplněn ani 

v případě jedné pohledávky více solidárních věřitelů9. Dalším znakem úpadku pak je 

dlužníkova neschopnost plnit své závazky. Jestliže však dlužník disponuje prostředky, 

které mu umožňují bez zbytečného odkladu splatné pohledávky věřitelů uhradit, avšak 

není k tomu ochoten (např. proto, že tyto pohledávky neuznává, vede spor o jejich výši 

nebo proti nim uplatňuje pohledávky vlastní), nejsou splněny podmínky úpadku10. 

V těch případech, kdy dlužník neplní své povinnosti dobrovolně, avšak není 

v úpadku, je nezbytné, aby se věřitel domáhal svého práva jinými zákonnými 

prostředky. Věřitel je oprávněn zahájit civilní soudní řízení podáním žaloby, která je 

v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád11, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský soudní řád“) následně soudem projednána (tzv. řízení 

nalézací), a je-li věřiteli soudním rozhodnutím jeho právo přiznáno, je dále možné 

využít prostředků státního donucení k realizaci tohoto práva, tj. v prvé řadě soudním 

výkonem rozhodnutí podle části šesté občanského soudního řádu (tzv. řízení 

vykonávací) a dále pak postupem podle exekučního řádu12 nebo prostřednictvím 

                                                 
5  Česko. Zákon č. 40 ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník, § 222 a § 223. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2009, částka 11, s. 354 - 461. ISSN 1211-1244. 
6 „…při mnohosti dlužníkových závazků a nedostatku prostředků k jejich krytí, by použitím obvyklých 
právních prostředků byli někteří věřitelé vůči ostatním zvýhodněni, ať již proto, že splatnost jejich 
pohledávek nastává dříve nebo z jiných důvodů.“ Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. 
7 „I když reagují na situaci, která je mezní, totiž na úpadek dlužníka a s ním spojené poruchy ve smluvních 
vztazích, bylo by mezerou, kdyby tyto situace neměly právní regulaci, neboť k nim dochází a bude 
docházet.“ ZOULÍK, František. op. cit. s. 1. 
8 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. června 1998, 
sp. zn. Cpjn 19/1998. NEJVYŠŠÍ SOUD ČR. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1998, č. 52, 
s. 181. Dostupné také z www.nsoud.cz. 
9 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 1121/2004. Dostupné z WWW: 
http://www.nsoud.cz/. 
10 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR,  op. cit. s. 181. 
11 Československo. Zákon č. 99 zde dne 4. prosince 1963, občanský soudní řád. In Sbírka zákonů 
Československé socialistické republiky. 1963, částka 56, s. 383 - 428. ISSN 0322-8037. 
12 Česko. Zákon č. 120 ze dne 28. února 2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů. In Sbírka zákonů České republiky. 2001, částka 48, s. 3029 – 3059. 
ISSN 1211-1244. 
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tzv. nedobrovolné dražby13. V rámci všech uvedených postupů se jedná ryze 

o dvoustranný vztah jednoho věřitele a jednoho dlužníka14, přičemž v zájmu plného 

uspokojení peněžité pohledávky z některého postižitelného druhu dlužníkova majetku 

má největší naději na úspěch ten věřitel, který jedná v souladu se zásadou „prior 

tempore, potior iure“15.  

 V návaznosti na uvedené je možné uzavřít, že úpadek dlužníka představuje 

primární skutečnost odlišující jednotné soudní řízení, zaměřené na uspořádání 

majetkových poměrů dlužníka ve vztahu k jeho věřitelům, od řízení vykonávacího, 

které může (ale nemusí) následovat po pravomocně skončeném nalézacím řízení. 

Současně definice a charakteristika úpadku předurčuje rozdílnost v zásadách 

ovládaných tato řízení a v jejich průběhu. 

 

1. 2. Historický exkurs do úpravy úpadkového práva na našem území 
 

Právní úprava úpadku a jeho řešení na území České republiky vychází 

z historického vývoje úpadkového práva. Přestože prvky novodobého insolvenčního 

řízení je možné sledovat v období 30. let 17. století, jeho počátky a vývoj ovlivnilo již 

římské právo a jeho instituty. Cílem této kapitoly je alespoň stručné vymezení těchto 

institutů římského práva a jednotlivých vývojových období, které je potřebné pro 

pochopení významu platné právní úpravy. 

 

1. 2. 1. Vliv římského práva 

 

 V nejstarším římském právu upravoval vztahy mezi dlužníkem a věřitelem 

Zákon XII desek (Lex duodecim tabularum)16, který zavedl zásadu osobního ručení 

dlužníka za dluhy. Pokud dlužník nezaplatil svůj dluh, propadl svou osobou věřiteli, 

                                                 
13 Česko. Zákon č. 26 ze dne 18. ledna 2000, o veřejných dražbách, § 36 a násl. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2000, částka 10, s. 306 – 324. ISSN 1211-1244. 
14 Jedná se o vztah oprávněného a povinného (§ 255 odst. 1 občanského soudního řádu, § 36 odst. 1 
exekučního řádu), příp. dražebního věřitele a dlužníka (§ 36 zákona o veřejných dražbách). 
15 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní exekuce, konkurs a vyrovnání. 1. vydání. Praha : Aleko, 1992. 
s. 97. ISBN 80-85341-29-8. 
16 KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. doplněné a přepracované 
vydání. Praha : C.H. Beck, 1995. s. 62. ISBN 80-7179-031-1. 
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který mohl spoutaného (lat. obligare17) dlužníka prodat do otroctví nebo usmrtit. 

Změnu přinesl Poeteliův zákon z roku 326 př. n. l. (Lex Poetelia Papiria de nexis)18, 

který tzv. dlužní otroctví zrušil při současném zachování možnosti dluh osobně 

odpracovat. Nadále byla zavedena možnost exekučně postihnout dlužníkův majetek 

jako celek tzv. universální exekucí19. Z hlediska řešení situace prodlení dlužníka 

s plněním jeho závazků představovala významnou úpravu Justiniánská Digesta20, která 

již upravovala také prodej dlužníkova majetku po jednotlivých částech tzv. singulární 

exekucí. 

 Postižení dlužníkova majetku universální exekucí má některé shodné prvky 

s insolvenčním řízením. Prostřednictvím mimořádného magistrátského prostředku 

(missio in possessionem) došlo na žádost věřitele (příp. několika věřitelů) k uvedení 

držby majetku dlužníka (missio in bona debitoris) za účelem jeho následného prodeje. 21 

Veřejným oznámením této držby byli vyzváni ostatní věřitelé k přihlášení svých 

pohledávek (concursus creditorum). Po uplynutí stanovených lhůt byli věřitelé vyzváni, 

aby si zvolili vykonavatele (magister bonorum) k provedení prodeje. Majetek byl 

následně prodán ve veřejné dražbě (venditio bonorum) tomu, kdo věřitelům nabídl 

největší podíl jejich pohledávek. 

 Universální exekuce se však od insolvenčního řízení v podstatných rysech lišila. 

Základem byl dvoustranný vztah a existence dalších věřitelů znamenala spíše určitou 

komplikaci. Dalším rozdílem je požadavek, aby řízení bylo zahájeno ohledně 

vykonatelné (soudně přiznané nebo dlužníkem uznané)22 pohledávky. Za podstatný 

rozdíl je třeba považovat také okolnost, že při univerzální exekuci nedochází ke 

zpeněžení, ale k univerzální sukcessi23. 

                                                 
17 „Starý název osobní vázanosti „obligacio“ (tj. svázání, spoutání) byl zachován a vztažen na dluh 
a majetkové ručení.“ Tamtéž, s. 211. 
18 Tamtéž. 
19 „[…] realizace dlužníkova ručení majetkem vedla v klasickém procesu vždycky k likvidaci celého 
dlužníkova jmění. Z jeho prodeje byli uspokojováni věřitelé, kteří se přihlásili ke konkursu, pokud majetek 
nestačil, uspokojovali se pohledávky pouze poměrně a nároky z neuspokojených pohledávek trvaly dále.“ 
Tamtéž, s. 229. 
20 Tamtéž. 
21 SCHELLE, Karel; FRÝDEK, Miroslav. Vývoj konkursního práva. 1. vydání. Ostrava : Key Publishing, 
2010. s. 18. ISBN 978-80-7418-073-6. 
22 Actio iudicati neboli žaloba z rozsudku, confessus neboli uznání dluhu. 
23 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009, roč. 6, 
č. 4, s. 154. ISSN 1214-7966 (dále citováno jako ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení). 
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1. 2. 2. Období 17. – 20. století 

 

 Doba 17. století je významná z hlediska vzniku insolvenčního řízení. Potřebu 

řešení úpadku vyvolal jednak prudký vývoj tržního hospodářství a rozmach obchodu 

a podnikání v průběhu předchozího století, a jednak hospodářské problémy (tzv. cenová 

revoluce a tzv. měnová kláda)24 na přelomu 16. a 17. století25. Významnými dokumenty 

této doby jsou Obnovené zřízení zemské z roku 162726, císařský reskript a na něj 

navazující místodržitelský patent z roku 163727 a tzv. Deklaratorie a Novelly 

z roku 1640. Uvedená právní úprava vznikla z potřeb šlechty a představovala pouze 

tzv. zemské právo28. Městské právo se za tímto vývojem opožďovalo. Vznikala tak 

nežádoucí dvojkolejnost práv zemských a práv městských, která byla překonána až 

Josefínským konkursním řádem z roku 1781, který vytvořil jednotné konkursní právo 

pro celou říši29. Konkursní řízení bylo podle uvedené kodifikace rozděleno do čtyř 

rigidně stanovených stádií s tím, že trvalo tak dlouho, dokud nebyly plně uspokojeny 

pohledávky všech přihlášených věřitelů, což vedlo k zdlouhavosti a nákladnosti řízení. 

Věřitelé proto začali volit cestu mimosoudní dohody (vyrovnání) s dlužníkem. V reakci 

na tento spontánní vývoj byla vydána roku 1859 dvě nařízení a v roce 1862 zákon 

č. 97 ř. z., o vyrovnacím řízení v případě zastavení platů30. 

 V období 19. a 20. století se řešení úpadku stalo již standardní součástí prakticky 

všech právních řádů, vedle konkursu jako likvidační formy řešení bylo zavedeno také 

vyrovnání jako forma sanační a ustálily se obvyklé instituty insolvenčního práva31. 

V českých zemích byl koncem roku 1868 přijat po vzoru pruského konkursního řádu 

nový konkursní řád č. 1/1869 ř. z. Přes nespornou pokrokovost byly této úpravě 
                                                 
24 K uvedeným impulzům vzniku konkursního práva blíže pojednává např. URFUS, Valentin. Vznik 
a počátky konkursního práva v Čechách. Rozpravy Československé akademie věd : Řada společenských 
věd. 1960, 70, sešit 4, s.  8 - 10. 
25 „Je to doba vznikání některých podstatných institucionálních principů a zásad pozdějšího 
insolvenčního řízení. Šlo ovšem o jejich samostatný vývoj až do chvíle, kdy se tyto prvky začaly slučovat 
v procesně samostatný typ řízení a kdy tedy došlo ke vzniku insolvenčního řízení jako zvláštního 
institucionálního celku.“ URFUS, Valentin. Vznik a počátky konkursního práva v Čechách. Rozpravy 
Československé akademie věd : Řada společenských věd. 1960, 70, sešit 4, s. 4. 
26 Články LXXII – LXXVI obsahovaly ustanovení upravující „placení dluhův, kteří větší jasu, nežli 
dlužník svého statku neb jmění má“. 
27 Těmito akty došlo k oddělení řešení úpadku z dosud jednotného soudního řízení. 
28 Podrobně je uvedená problematika rozpracována zejména v publikacích URFUS, Valentin. op. cit.; 
a SCHELLE, Karel; FRÝDEK, Miroslav. op. cit. 
29 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. s. 155.  
30 SCHELLE, Karel; FRÝDEK, Miroslav. op. cit., s. 34. 
31 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. s. 155.  
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vyčítány některé nedostatky, které byly následně částečně napraveny císařským 

nařízením č. 337/1914 ř. z., kterým se zavádí řád konkursní, vyrovnací a odpůrčí. Na 

základě recepčního zákona č. 11/1918 Sb. se uvedený řád konkursní, vyrovnací 

a odpůrčí stal součástí československého právního řádu a zůstal v platnosti až do 

roku 1931, kdy byl nahrazen zákonem č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají řády 

konkursní, vyrovnací a odpůrčí.32

 V poválečném období byl další vývoj úpadkového práva přerušen. Právní úprava 

konkurzního práva z první republiky přestala platit v roce 1950. Občanský soudní řád 

z roku 1950 zavedl institut tzv. exekuční likvidace, a následně vydaný občanský soudní 

řád z roku 1963 zredukoval úpravu do podoby tří ustanovení, nadepsaných „likvidace 

majetku“. Konkursní právo bylo v podmínkách tzv. socialistického hospodářského 

systému nadbytečným a zůstalo formálně zachováno pouze z důvodu reciprocity ve 

vztahu k cizině.33

 

1. 2. 3. Zákon o konkursu a vyrovnání z roku 1991 

 

 K opětovnému zavedení konkursního a vyrovnacího řízení došlo 

v Československu až po více než čtyřiceti letech, kdy po pádu totalitního režimu 

vyvstala potřeba obnovit právní instituty nezbytné pro fungování tržního hospodářství. 

Stalo se tak přijetím zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání34, který nabyl 

účinnosti dne 1. 10. 1991 (dále jen „zákon o konkursu a vyrovnání“). S ohledem na 

skutečnost, že zákon o konkursu a vyrovnání navázal na právní úpravu obsaženou 

v zákoně č. 64/1931 Sb. byla jeho aplikace v době odlišného hospodářského prostředí 

problematická35, což vedlo k mnoha jeho novelizacím36. Provedené novelizace měly za 

                                                 
32 „Důvodem pro vydání nebyla potřeba zásadních změn, ale unifikace právního řádu českého 
a slovenského. Proto tato úprava v podstatě navazuje na úpravu předchozí a přináší jen dílčí změny, 
znamenající určité zdokonalení legislativních textů.“ Tamtéž, s. 156. 
33 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní exekuce, konkurs a vyrovnání. 1. vydání. Praha : Aleko, 1992. 
s. 96. ISBN 80-85341-29-8. 
34 Československo. Zákon č. 328 ze dne 11. července 1991, o konkursu a vyrovnání. In Sbírka zákonů 
České a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 61, s. 1430-1444. ISSN 1210-0005. 
35 „ … se zřetelem ke změnám, k nimž došlo za uplynulá desetiletí v hospodářské oblasti, lze zákon 
koncipovaný na jeho základě (na základě zákona č. 64/1931 Sb., pozn. autorky) na počátku devadesátých 
let 20. století hodnotit jako myšlenkově zastaralý a co do možnosti rychlého a účinného projednání 
konkursů s velkým počtem věřitelů málo vyhovující současné praxi.“ KRČMÁŘ, Zdeněk. Zákon 
o konkursu a vyrovnání : úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění 
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cíl jednak odstranit interpretační a aplikační nedostatky a současně přizpůsobit právní 

úpravu moderním vývojovým trendům úpadkového práva. Jednalo se však o změny 

dílčí a nekoncepční, díky čemuž zůstala úprava řešení úpadku obsažená v zákoně 

o konkursu a vyrovnání nedostatečnou. 

 Mezi základními nedostatky úpravy konkursu a vyrovnání je uváděno zejména 

nezohlednění měnící se povahy úpadků, kdy se typickými úpadci nově stávali střední 

i velcí podnikatelé a na druhé straně také nepodnikatelé v souvislosti s rozvojem 

úvěrových obchodů. Nerespektování této situace právní úpravou vedlo k nízké 

efektivnosti řešení těchto úpadků a zdlouhavost řízení s malým vlivem věřitelů na jeho 

průběh.37 Klasické pojetí konkursu současně neumožňovalo v dostatečné míře 

zachování provozu úpadcova podniku tak, aby zájmy věřitelů mohly být uspokojeny 

právě zásahy do tohoto provozu. U tzv. spotřebitelských úpadků byla tradiční úprava 

problematická s ohledem na nedostatek majetku, který by mohl být zpeněžen a výtěžek 

následně rozdělen.38 V této souvislosti byla negativně hodnocena převaha likvidační 

formy řešení úpadku nad sanační bez zřetele na širší ekonomické a sociální zájmy. 

Současně řešení úpadku dlužníka vyrovnáním se v nových hospodářských podmínkách 

již neosvědčovalo.39

 Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k zahájení prací na rekodifikaci 

úpadkového práva, která by plně reflektovala moderní pojetí řešení úpadku po vzoru 

např. USA (Bankruptcy Code, 1978), Velké Británie (Insolvency Act, 1986), Francie 

nebo Německa40. 

                                                                                                                                               
pozdějších předpisů : poznámkové vydání s judikaturou k novele č. 105/2000 Sb., účinné k 1.5.2000. 
1. vydání. Praha : IFEC, 2000. s. I. ISBN 80-86412-01-6. 
36 Více k některým významným novelám zákona viz např. KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon 
a předpisy související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, 2008. 
s. XIII – XVI. ISBN 978-80-7357-375-1. 
37 ZOULÍK, František. K některým problémům zákona o konkurzu a vyrovnání. Právo a podnikání : 
odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo. 1993, roč. 2, č. 2, s. 2 - 6. ISSN 1211-1120. 
38 ZOULÍK, František. Zákon o konkursu a vyrovnání : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck/SEVT, 
1994. s. 2. ISBN 80-7049-077-2. 
39 Uvedená skutečnost vyplývá ze statistických údajů, kdy konkursů ročně napadalo kolem 4 tisíc, roční 
nápad vyrovnání však představoval jen několik desítek. K tomu srov. Důvodová zpráva k insolvenčnímu 
zákonu. 
40 Více k právním úpravám těchto států např. viz MRÁZEK, Josef. Insolvenční právo EU a právní úprava 
v ČR. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. 2004, č. 12, ISSN 1210-4817; SCHELLEOVÁ, 
Ilona. Exkurz do zahraničních právních úprav insolvenčního řízení. In SCHELLE, Karel (ed.). Sbírka 
prací na téma Nové insolvenční právo. 1. vydání. Ostrava : Key Publishing, 2006. ISBN 80-87071-04-2. 
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1. 2. 4. Insolvenční zákon z roku 2006 a jeho novelizace 

 

Nová komplexní úprava insolvenčního práva byla přijata v roce 2006 zákonem 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)41, zákonem 

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích42 a zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se 

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

znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím43. K úplnosti 

úpravy insolvenčního práva bylo dále v roce 2007 přijato několik vyhlášek44. 

Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)45 

byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 8. 9. 2005 (sněmovní tisk 

1120/0). V průběhu projednávání byly v návrhu provedeny zásadní koncepční úpravy, a 

to komplexním pozměňovacím návrhem, který byl doporučen Ústavně právním 

výborem dne 26. 1. 2006 (sněmovní tisk 1120/1), a pozměňovacími návrhy, podanými 

v rámci druhého čtení (sněmovní tisk 1120/2). Návrh zákona byl schválen dne 8. 2. 

2006 a postoupen Senátu Parlamentu ČR (senátní tisk 288/0), který návrh zákona 

projednal a schválil dne 30. 3. 2006. Prezident republiky zákon podepsal dne 14. 4. 

2006. Dne 9. 5. 2006 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 62. 

Insolvenční zákon, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2008, nahradil dosavadní 

právní úpravu obsaženou v zákoně o konkursu a vyrovnání46. Dvě samostatně upravená 

řízení, ovládaná různými principy, byla nahrazena jednotným insolvenčním řízením, 

které stojí na odlišných nebo modifikovaných zásadách. Tyto zásady jsou vypočteny 

v ustanovení § 5 insolvenčního zákona. Jedná se o demonstrativní výčet zásad, které 

                                                 
41 Česko. Zákon č. 182 ze dne 30. března 2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
In  Sbírka zákonů České republiky. 2006, částka 62, s. 2130 - 2217. ISSN 1211-1244. 
42 Česko. Zákon č. 312 ze dne 23. května 2006, o insolvenčních správcích. In Sbírka zákonů České 
republiky. 2006, částka 96, s. 3815 - 3823. ISSN 1211-1244. 
43 Česko. Zákon č. 296 ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti 
s jeho přijetím. In Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 97, s. 4006 - 4048. ISSN 1211-1244. 
44 Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 
ustanovení insolvenčního zákona, vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek 
insolvenčních správců, 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, 
vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných 
smluv insolvenčních správců. 
45 Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) byl vypracován 
Ministerstvem spravedlnosti ČR na základě věcného záměru zákona o úpadku a způsobech jeho řešení 
(úpadkový zákon), který vláda schválila dne 3. října 2001 usnesením č. 997. 
46 V tomto smyslu je významné přechodné ustanovení § 432 insolvenčního zákona. 
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mají sloužit jako významné interpretační vodítko pro definování základního účelu 

insolvenčního řízení, se kterým musí být v souladu každý procesní úkon v tomto řízení 

učiněný.47 Důraz je kladen zejména na rychlost a hospodárnost řízení, jehož cílem má 

být co nejvyšší uspokojení věřitelů, v němž žádný z účastníků řízení nesmí být 

zvýhodněn nebo nedobrovolně poškozen, a na ochranu věřitelů zákazem jednání 

směřujícího k uspokojení pohledávek mimo insolvenční řízení, zajištěním rovných 

možností věřitelů ve stejném nebo obdobném postavení a ochranou práv nabytých 

v dobré víře před zahájením insolvenčního řízení.  

Dalšími zásadami, kterými je ovládáno insolvenční řízení a které vyplývají 

z jednotlivých ustanovení insolvenčního zákona, jsou např. důsledná publicita 

a transparentnost insolvenčního řízení realizovaná nově zavedeným insolvenčním 

rejstříkem48, důraz na společný zájem věřitelů, který je jako základní pojem vymezen 

v ustanovení § 2 insolvenčního zákona, možnost věřitelů ovlivňovat základní 

rozhodnutí činěná v průběhu insolvenčního řízení a profesionalizace osoby 

insolvenčního správce49. 

Insolvenční zákon byl již několikrát měněn. Ještě před nabytím účinnosti nové 

právní úpravy byla zákonem č. 108/2007 Sb.50 odložena účinnost insolvenčního zákona 

a zákona o insolvenčních správcích z původně navrženého dne 1. 7. 2007 na 

den 1. 1. 2008. Drobnou úpravu insolvenčního zákona pak představoval zákon 

č. 458/2008 Sb.51 Do znění zákona zasáhl také Ústavní soud svým nálezem 

                                                 
47 Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. 
48 Insolvenční rejstřík, jehož úprava je obsažena v ustanoveních § 419 až § 425 insolvenčního zákona, je 
veřejně přístupným informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo 
spravedlnosti ČR. Insolvenční rejstřík obsahuje zákonem vymezené údaje seřazené do pěti oddílů. 
Oddíl A) obsahuje insolvenční spis od zahájení insolvenčního řízení až do vydání rozhodnutí o úpadku. 
Oddíl B) obsahuje pokračování insolvenčního spisu od rozhodnutí o úpadku až do skončení 
insolvenčního řízení. Oddíl C) obsahuje údaje o incidenčních sporech. Oddíl D) obsahuje ostatní 
dokumenty (např. záznamy o nahlédnutí do spisu). Oddíl P) pak obsahuje přihlášky věřitelů.  
49 Nově jsou v seznamu insolvenčních správců, který je součástí insolvenčního rejstříku, vedeném 
Ministerstvem spravedlnosti ČR (na rozdíl od dříve existujících dílčích evidencí vedených krajskými 
soudy) zapsány pouze osoby s příslušným vysokoškolským vzděláním, které úspěšně složily zkoušku 
insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušku insolvenčního správce a kterým bylo Ministerstvem 
spravedlnosti ČR vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, zvláštní povolení vykonávat 
činnost insolvenčního správce nebo povolení hostujícího insolvenčního správce. Tyto předpoklady mají 
zajistit kvalifikovaný výkon činnosti insolvenčního správce, který plní v insolvenčním procesu 
významnou úlohu. 
50 Česko. Zákon č. 108 ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., a zákon č. 312/2006 Sb., 
o insolvenčních správcích. In Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 40, s. 1329. ISSN 1211-1244. 
51 Česko. Zákon č. 458 ze dne 10. prosince 2008, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České 
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č. 163/2009 Sb., kterým byla zrušena nepřípustnost odvolání proti rozhodnutí, jímž soud 

bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení. V souvislosti s opatřeními 

vlády zacílenými na prevenci před negativními dopady ekonomické krize byl 

insolvenční zákon dále změněn zákonem č. 217/2009 Sb.52 Nálezem Ústavního soudu 

č. 260/2010 Sb. byla zrušena fikce zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení při 

neomluvené neúčasti dlužníka na schůzi věřitelů53. Další novelizace zákona souvisí 

s přijetím nebo změnami jiných zákonů. 

S účinností od 31. března 2011 zrušil Ústavní soud nálezem č. 241/2010 Sb. 

úpravu, která vycházela ze zásady, že právo popírat pravost, výši a pořadí přihlášených 

pohledávek mají jen dlužník a insolvenční správce. Ústavní soud shledal protiústavním 

odepření této možnosti jednotlivým věřitelům. V reakci na uvedený nález byla 

vypracovaná novela insolvenčního zákona54, která nabyla účinnosti 

dne 31. března 2011. Vládní návrh zákona byl předložen Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR (sněmovní tisk 233) dne 17. 1. 2011 a schválen dne 11. 2. 2011. Senát 

návrh zákona (senátní tisk 40) projednal a schválil dne 3. 3. 2011, prezident jej následně 

podepsal dne 10. 3. 2011. Dne 21. 3. 2011 byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů 

v částce 27 pod číslem 69/2011 Sb. 

 

1. 3. Definice úpadku podle insolvenčního zákona 
 

Insolvenční zákon definuje úpadek dlužníka v ustanovení § 3 s tím, že tato 

definice navazuje a doplňuje definici úpadku obsaženou v zákoně o konkursu 

                                                                                                                                               
republiky. 2008, částka 148, s. 7882. ISSN 1211-1244. Ustanovení § 101 odst. 1 insolvenčního zákona, 
které upravuje povinnost insolvenčního soudu oznámit zahájení insolvenčního řízení vyhláškou a tuto 
zveřejnit nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh, bylo doplněno o úpravu splnění 
zmíněné povinnosti v případech, kdy insolvenční návrh dojde mimo úřední hodiny insolvenčního 
soudu nebo ve dnech pracovního klidu, zveřejněním do 2 hodin zahájení úředních hodin nejbližšího 
pracovního dne.  
52 Česko. Zákon č. 217 ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
In Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 65, s. 2993-2998. ISSN 1211-1244. 
53 K významným změnám insolvenčního zákona blíže viz kapitola 3. 3. této práce. 
54 Česko. Zákon č. 69 ze dne 3. března 2011, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů České republiky. 2011, částka 27, 
s. 738-741. ISSN 1211-1244. Změna zákona reaguje také na výše zmíněný nález Ústavního soudu 
č. 163/2009 Sb. a nález Ústavního soudu č. 260/2010 Sb. K této problematice podrobněji viz kapitola 
3. 3. této práce. 

 

11 
 

 
 



a vyrovnání55. Nadále se vychází ze dvou forem úpadku, a to platební neschopnosti 

nebo předlužení. 

Pro obě formy úpadku je společným pojmovým znakem pluralita věřitelů tak, 

jak bylo vyloženo výše. Požadavek existence alespoň dvou věřitelů se promítá také do 

znění ustanovení § 143 odst. 2 insolvenčního zákona56, které na uvedený požadavek 

navazuje a doplňuje jej. Pro případ, že je insolvenční řízení iniciováno věřitelem57, je 

stanovena podmínka, aby bylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna 

další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Tato podmínka však nebude 

splněna, pokud jediný další věřitel disponuje pohledávkou proti dlužníkovi, kterou 

v zákonem stanovené době získal od insolvenčního navrhovatele. Smyslem takto 

nastaveného pravidla je předejít šikanózním postupům věřitelů58.  

Vymezené formy úpadku mají různý obsah. K zjištění dlužníkova úpadku 

postačí existence buď dlužníkovy platební neschopnosti, nebo předlužení. Podle 

komentáře k zákonu o konkursu a vyrovnání není vyloučeno, aby byl dlužník již 

v úpadku ve formě insolvence, aniž by byl zatím současně i předlužen, stejně tak je 

možné, aby byl dlužník již předlužen, ačkoliv se jeho insolvence dosud nemusela 

projevit, nebo aby byl dlužník v úpadku současně jak pro insolvenci, tak i pro 

předlužení59. 

Významné je rozlišování mezi oběma formami úpadku v ustanovení § 98 odst. 1 

insolvenčního zákona, ve znění účinném do 31. 12. 201160, které za stanovených 

okolností obsahuje povinnost dlužníka iniciovat insolvenční řízení podáním 

                                                 
55 Ustanovení § 1 zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 
56 „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.“  (§ 143 odst. 2 insolvenčního zákona). 
57 Insolvenční návrh je v souladu s ustanovením § 97 odst. 3 insolvenčního zákona oprávněn podat 
dlužník nebo jeho věřitel. 
58 Šikanózní výkon práva je takový „výkon práva, který je učiněný nikoli za účelem upokojení vlastních 
potřeb, ale záměrně za účelem poškození jiného.“ ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; et al. Občanské právo 
hmotné : 1, Díl první: obecná část, díl druhý: věcná práva. 5., jubilejní a aktualizované vydání. Praha : 
Wolters Kluwer ČR, 2009. s. 48. ISBN 978-80-7357-468-0. 
59 MARŠÍKOVÁ, Jolana; ZELENKA, Jaroslav. Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy související : 
komentář. 2. podstatně přepracované a doplněné vydání podle stavu k 1. 2. 2002. Praha : Linde, 2002. 
s. 18. ISBN 80-7201-323-8. 
60 Zákonem č. 217/2009 Sb. bylo uvedené ustanovení novelizováno tzv. na dobu určitou. Podle formulace 
přechodného ustanovení bude novelizované ustanovení od 1. 1. 2012 obsahovat opět úpravu obsaženou 
v ustanovení § 98 odst. 1 před přijatou novelizací, tj. povinnost podat insolvenční návrh bude vázáno 
obecně na úpadek dlužníka, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem. 
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insolvenčního návrhu61. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – 

podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh, jakmile se ocitne v úpadku ve formě 

platební neschopnosti. Tuto povinnost má však také dlužník, který je právnickou osobou 

v likvidaci, ocitne-li se naopak v úpadku ve formě předlužení. Jedná se o jedno 

z několika opatření, zavedených zákonem č. 217/2009 Sb., které je zacíleno na zmírnění 

důsledků hospodářské krize.62  

 

1. 3. 1. Platební neschopnost  

 

Úpadek ve formě platební neschopnosti63 je insolvenčním zákonem vymezen 

existencí více věřitelů, peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti 

a skutečností, že dlužník není schopen tyto závazky plnit (§ 3 odst. 1). Úpadek může být 

zjištěn jen za předpokladu, že situace dlužníka naplňuje současně (kumulativně) 

všechny uvedené znaky.  

Vedle mnohosti věřitelů musí být splněna podmínka prodlení dlužníka s plněním 

jeho splatných peněžitých závazků. Zákon vymezuje časový úsek delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti peněžitého závazku, během něhož dlužník své splatné závazky neplní. Takto 

stanovená lhůta navazuje na ustanovení § 369a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník,64 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), tedy 

na lhůtu 30 dnů, ke které se váže vznik práva na zaplacení úroku z prodlení.  

Neschopnost plnit tyto závazky je objektivní stav daný nedostatkem peněžních 

prostředků a nelze ji zaměňovat za neochotu platit.65 Důkazní břemeno ke skutkovému 

tvrzení o neschopnosti dlužníka plnit je na věřiteli (v případě, že podává insolvenční 

                                                 
61 Insolvenčním návrhem se rozumí u insolvenčního soudu podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení 
[§ 2 písm. c) insolvenčního zákona]. 
62 Podle důvodové zprávy k zákonu č. 217/2009 Sb. má zmírnění podmínek pro povinnost dlužníka 
zahájit insolvenční řízení jen na situaci jeho platební neschopnosti zabránit tomu, aby do insolvenčních 
procesů zbytečně nevstupovaly subjekty, jejichž majetková situace odpovídá definici předlužení 
v insolvenčním zákoně, které však provozem svého podniku generují dostatečný peněžní tok, umožňující 
překonat krizové stavy jinými způsoby. 
63 Platební neschopnost bývá také označována pojmem „insolvence“, název zákona o úpadku a způsobech 
jeho řešení však pojmem „insolvence“ rozšiřuje vzhledem k tomu, že cílem „insolvenčního“ zákona je 
řešení obou forem úpadku, nikoli pouze úpadku ve formě platební neschopnosti. 
64 Československo. Zákon č. 513 ze dne 5. listopadu 1991, obchodní zákoník. In Sbírka zákonů České 
a Slovenské Federativní Republiky. 1991, částka 98, s. 2474-2565. ISSN 1210-0005. 
65 MARŠÍKOVÁ, Jolana; ZELENKA, Jaroslav. op. cit. s. 18. 
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návrh).66 S ohledem na možné obtíže při prokazování tohoto objektivního stavu 

majetkové situace dlužníka byly na základě konkrétních poznatků aplikační praxe 

stanoveny v ustanovení § 3 odst. 2 insolvenčního zákona vyvratitelné právní domněnky, 

po jejichž naplnění se má za to, že dlužník není schopen plnit své splatné závazky.67 

Uvedenou konstrukcí se přenáší břemeno tvrzení a břemeno důkazní k vyvrácení 

domněnky o platební neschopnosti na dlužníka. 

Na definici platební neschopnosti navazuje ustanovení § 143 odst. 3 

insolvenčního zákona s cílem zamezit negativním dopadům tzv. druhotné platební 

neschopnosti, tedy situace, kdy platební neschopnost dlužníka vznikla v důsledku 

protiprávního jednání třetí osoby (např. nezaplacení splatné pohledávky dlužníka). 

Dlužníku, který jedná v dobré víře, je tak v případě zahájení insolvenčního řízení na 

návrh věřitele umožněno osvědčit, že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku 

protiprávního jednání třetí osoby a že se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně 

předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků.  

 

1. 3. 2. Předlužení 

 

O úpadek ve formě předlužení jde tehdy, má-li dlužník, který je právnickou 

osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, více věřitelů a souhrn jeho závazků 

převyšuje hodnotu jeho majetku (§ 3 odst. 3). 

Na rozdíl od platební neschopnosti, která má obecnou povahu, se předlužení 

může týkat pouze právnických osob a z fyzických osob pouze podnikatelů. Tato 

odlišnost z hlediska osoby dlužníka vyplývá z povinnosti uvedených subjektů vést 

účetní evidenci, z níž je tato forma úpadku zjistitelná.  

V případě této formy úpadku se přihlíží k výši všech závazků dlužníka (ne jen 

těch splatných).68 Současně však platí, že při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se 

                                                 
66 S ohledem na znění ustanovení § 86 insolvenčního zákona má významnou úlohu při ověřování platební 
neschopnosti dlužníka také insolvenční soud. 
67 „Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části 
svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné 
dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo 
exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční 
soud.“ [§ 3 odst. 2 písm. a) až d) ]. 
68 Podle důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu se očekává, že takto bude možné detekovat včas 
(dříve než by to bylo možné očekávat na základě definice předlužení podle 1 odst. 3 zákona o konkursu 
a vyrovnání) krizové stavy dlužníka. 
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přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, 

lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve 

správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. 

 

1. 4. Definice tzv. hrozícího úpadku podle insolvenčního zákona 
 

 Insolvenční zákon nově umožňuje dlužníku iniciovat řešení svého teprve 

hrozícího úpadku některým zákonem stanoveným způsobem69. Podle ustanovení § 3 

odst. 4 insolvenčního zákona jde o hrozící úpadek tehdy, lze-li se zřetelem ke všem 

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

podstatnou část svých peněžitých závazků. S ohledem na skutečnost, že pouze dlužník 

je reálně schopen posoudit svou ekonomickou situaci odpovídající hrozícímu úpadku, je 

v tomto případě zákonem dána aktivní legitimace k zahájení insolvenčního řízení pouze 

dlužníku (§ 97 odst. 3)70. 

 Povaha skutečností odůvodňujících předpoklad hrozícího úpadku dlužníka bude 

zcela záviset na uvážení soudu v rámci konkrétního posouzení jednotlivého případu71. 

S ohledem na skutečnost, že v ustanovení § 4 je pro označení způsobu řešení 

úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení stanovena legislativní 

zkratka „způsob řešení úpadku“, lze všemi stanovenými způsoby řešit jak úpadek již 

nastalý, tak úpadek teprve hrozící. 

                                                 
69 Ustanovení § 1 písm. a) insolvenčního zákona. 
70 „Kdyby tak mohli učinit i věřitelé, bylo by nutno se obávat toho, že budou podávat insolvenční návrhy 
v širší míře coby způsob nátlaku vůči svým dlužníkům, sledujíce účely, jež jsou s principy insolvenčního 
řízení v rozporu.“ Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. 
71 K uvedenému viz např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. KSBR 37 INS 
294/2008, 3 VSOL 8/2008, 29 NSCR 1/2008, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
17. července 2009, sp. zn. KSLB 76 INS 2738/2009, 1 VSPH 329/2009. Dostupné z WWW: 
https://isir.justice.cz.  
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2. Způsoby řešení úpadku 

 

Základním cílem insolvenčního řízení je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku 

dlužníka, a to některým ze způsobů stanovených v části druhé insolvenčního zákona. 

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se 

vedle tradičního řešení úpadku konkursem rozumí také reorganizace, oddlužení 

a zvláštní způsoby řešení úpadku, které zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro 

určité druhy případů (§ 4 odst. 1). 

 

2. 1. Likvidační způsoby řešení úpadku 
 

 Mezi likvidační způsoby řešení dlužníkova úpadku řadíme konkurs 

a tzv. nepatrný konkurs. Podstata obou způsobů spočívá v tzv. likvidaci dlužníkova 

majetku, která směřuje k co nejvyššímu uspokojení jeho věřitelů. Základním principem 

je tedy zpeněžení dlužníkova majetku a poměrné uspokojení zjištěných pohledávek 

věřitelů. Současně platí, že neuhrazené pohledávky nebo jejich části nezanikají 

a věřitelé se jich mohou nadále domáhat. 

 Konkurs72 má universální působnost v tom smyslu, že představuje jediný způsob 

řešení úpadku, který je přípustný u jakéhokoli dlužníka, který se ocitne v úpadku.  

Tzv. nepatrný konkurs je institutem, který byl nově zaveden insolvenčním 

zákonem. Jedná se o zvláštní způsob řešení úpadku, který je stanoven pro určitý druh 

případů [§ 4 odst. 1 písm. d)].73 Podle důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu lze 

nepatrný konkurs považovat za samostatný způsob řešení úpadku jen v určité míře. Jde 

o zvláštní případ konkursu74, proto ustanovení týkající se konkursu jsou s vymezenými 

výjimkami použitelná i při nepatrném konkursu. 

 

 

                                                 
72 Právní úprava konkursu je obsažena v ustanovení § 244 a násl. Hlavy I insolvenčního zákona. 
73 „O nepatrný konkurs jde, jestliže dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo celkový 
obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za poslední účetní období předcházející prohlášení 
konkursu nepřesahuje 2 000 000 Kč a dlužník nemá více než 50 věřitelů.“ (§ 314 odst. 1). 
74 Uvedenému odpovídá systematické zařazení ustanovení upravujících nepatrný konkurs (§ 314 a § 315) 
v rámci Hlavy I insolvenčního zákona, která obsahují úpravu řešení úpadku konkursem. 
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2. 2. Sanační způsoby řešení úpadku 
 

 Přijetím insolvenčního zákona byly do českého úpadkového práva po vzoru 

moderních úprav zavedeny nové instituty sanační povahy, mající za cíl „ozdravení“75 

úpadkové situace dlužníka s důrazem na jeho opětovné zapojení do ekonomického 

života. „Tyto sanační formy hrají svou úlohu právní, hospodářskou, sociální, neboť 

sanace má při řešení úpadku dlužníka pozitivní dopad nejen na jeho solitérní postavení, 

ať právní, hospodářské či sociální, nýbrž zásadně pozitivně ovlivňuje i vazby 

ekonomické (ve vztahu k jeho věřitelům jako hospodářským partnerům) a nepochybně 

i sociální (ve vztahu k jeho zaměstnancům se výrazně podílí na zachování sociálního 

smíru a zaměstnanosti).“76

 Reorganizace, která je určená k řešení úpadku pouze dlužníka – podnikatele, 

představuje postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu 

dlužníkova podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku 

podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou 

jeho plnění ze strany věřitelů77.  

 Oddlužením lze naopak řešit úpadek dlužníka, který není podnikatelem. Jedná se 

o sanační způsob řešení typicky tzv. spotřebitelského úpadku. Dlužník je po splnění 

zákonem stanovených podmínek osvobozen od placení neuspokojených pohledávek, 

zahrnutých do oddlužení. V rámci insolvenčního práva, které je ovládáno zásadou 

maximálního uspokojení věřitelů, představuje oddlužení převážně sociální nástroj 

umožňující dlužníku „druhou šanci“78. „Oddlužení je právě zamýšleno jako určitý 

sociální nástroj, kdy se jakoby právem aprobovanou nespravedlností ve vztahu mezi 

dlužníky a věřiteli snaží o spravedlnost sociální.“79

                                                 
75 Sanace (z lat. sanare, uzdravit, zhojit), tj. ekonomické ozdravění, finanční a hospodářská stabilizace 
postiženého ztrátami. In: Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2011-03-31]. Význam slova 
Sanace. Dostupná z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanace_(rozcestn%C3%ADk)>. 
76 SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku - nová naděje dlužníků i věřitelů? 
In KNOLL, Vilém; KARHANOVÁ, Martina (eds.). Naděje právní vědy : Býkov 2007: sborník 
z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.-14. 10. 2007 na 
Zámeckém statku Býkov. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 327. ISBN 978-80-
7380-122-9 (dále citováno jako SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku). 
77 K přípustnosti reorganizace a k průběhu tohoto způsobu řešení úpadku viz ustanovení § 316 a násl. 
insolvenčního zákona. 
78 Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. 
79 TINTĚRA, Tomáš. Uplatnění zásad insolvenčního řízení při řešení dlužníkova úpadku oddlužením. 
In HRUŠÁKOVÁ, Milana (ed.). Pocta Petru Hlavsovi : sborník příspěvků z konference, uspořádané 
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2. 3. Zvláštní způsoby řešení úpadku 
 

 Zákon stanoví zvláštní způsoby řešení úpadku pro vymezenou kategorii 

subjektů, tj. institucí poskytujících finanční služby, které představují zapracování 

požadavků vyplývajících z práva EU ohledně úpadku tzv. úvěrových institucí80 

a pojišťoven a zajišťoven81. Základním předpokladem pro postup podle insolvenčního 

zákona v případě úpadku finanční instituce je skutečnost, že finanční instituci byla 

odebrána licence nebo povolení podle zvláštních právních předpisů, upravujících její 

činnost.82

 Primárním způsobem řešení úpadku finanční instituce v rámci insolvenčního 

řízení je konkurs. Výjimku však tvoří např. osoby oprávněné vydávat elektronické 

peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu, jejichž úpadek lze řešit 

také reorganizací83. 

                                                                                                                                               
dne 13. 3. 2009 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 70. narozenin 
doc. JUDr. Petra Hlavsy, CSc. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. s. 292. ISBN 978-80-
903400-9-1. 
80 Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, institucí elektronických peněz a osob oprávněných 
vydávat elektronické peníze a dále některých zahraničních bank, institucí elektronických peněz a osob 
oprávněných vydávat elektronické peníze (§ 367 a násl.). 
81 Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území ČR (§ 379 a násl.). 
82 Viz ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona. 
83 Ustanovení § 367 odst. 3 a 4, § 379 odst. 3 insolvenčního zákona. 
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3. Oddlužení 
 

 Promíjení dluhů (dnes osvobození od placení pohledávek) jako projev 

tzv. sociálního zákonodárství lze nalézt již ve starobylém židovském právu 

kodifikovaném v Tóře neboli Pěti knihách Mojžíšových.84 „Každého sedmého roku 

budeš slavit léto promíjení dluhu. Toto je způsob promíjení dluhu: Každý věřitel svému 

bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, svého bratra, naléhat, 

protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu. Na cizince naléhat smíš, ale co máš 

u svého bratra, to mu tvá ruka promine.“ (Dt 15,1-3).85 Tato úprava, obsažená v Páté 

knize Mojžíšově (zvané Deuteronomium), stanovila období tzv. sabatického roku, ve 

kterém lze dluhy prominout bez dalšího, a současně negativně vymezila osoby, kterým 

se dluhy nepromíjejí (dalo by se hovořit o „osobní působnosti promíjení dluhů“). 

 Prvky oddlužení lze sledovat v anglické právní úpravě, obsažené v zákoně 

královny Anny z roku 1705. Úleva dlužníkovi za spolupráci v konkursním řízení byla 

zavedena v době, kdy základem anglického úpadkového práva bylo dlužnické vězení, 

které bylo zrušeno až v roce 1869. Této skutečnosti také odpovídalo právní nastavení 

oddlužení, zejména přísně stanovený „test poctivosti dlužníka“. Na rozdíl od postavení 

dnešního „nepoctivého“ dlužníka hrozil v této době dlužníkovi trest smrti pro podvodný 

úpadek. Osobní působnost konkursního řízení se však vztahovala pouze 

k obchodníkům. Za první moderní podobu oddlužení je možné považovat právní úpravu 

oddlužení obsaženou v americkém konkursním zákoně z roku 1841, který zavedl 

možnost oddlužení pro všechny dlužníky, dlužník mohl sám o oddlužení požádat 

a o jeho žádosti následně rozhodoval soud. 86

V současné době u nás po vzoru moderních úprav oddlužení představuje vedle 

konkursu a reorganizace jeden ze způsobů řešení dlužníkova úpadku. Oddlužení je 

zacíleno na řešení tzv. spotřebitelského úpadku nepodnikajících osob. Jeho zavedení 

souvisí zejména s narůstajícím zadlužováním „domácností“, které má původ ve zvýšené 

                                                 
84 TRETERA, Rajmund Jiří. Konfesní právo a církevní právo. 1. vydání. Praha : Krigl, 1997. s. 26. ISBN 
80-902045-2-X. 
85 Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Praha : Ekumenická rada církví 
v Československu, 1985. s. 172. 
86 V podrobnostech ohledně historie oddlužení v Anglii a USA si dovoluji odkázat na příspěvek 
P. Smolíka. SMOLÍK, Petr. Stručný přehled vývoje anglo-amerického insolvenčního práva. 
In WINTEROVÁ, Alena; DVOŘÁK, Jan (eds.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 1. vydání. 
Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2009. s. 491-501. ISBN 978-80-7357-432-1. 
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dostupnosti nejrůznějších produktů finančních institucí, možnostech prodeje zboží 

a služeb na splátky a rostoucí nezaměstnanosti. Podstata oddlužení zahrnuje na rozdíl od 

dalších způsobů řešení úpadku vedle prvku ekonomického (tj. poměrné a co nejvyšší 

uspokojení věřitelů) také prvek sociální, kdy je dána možnost osobě řádně a poctivě 

řešící svou hospodářkou situaci osvobodit se od placení části svých dluhů a zapojit se 

do dalšího ekonomického života s „čistým štítem“. Tento nový začátek (jak je tento 

úspěšný výsledek oddlužení označen v důvodové zprávě k insolvenčnímu zákonu) bývá 

literaturou nazýván „fresh start“87. 

 Ačkoli je oddlužení (již díky svému názvu) mediálně prezentováno a veřejností 

vnímáno jako „všelék“ na dluhovou situaci dlužníka, může být tento způsob řešení 

úpadku soudem povolen, schválen a následné osvobození přiznáno pouze za splnění 

zákonem stanovených podmínek, jejichž nesplnění má za následek tzv. „překlopení“ do 

konkursu. Dlužníkem zahájené insolvenční řízení, motivované cílem „oddlužit se“, tak 

může proti vůli dlužníka skončit řešením jeho úpadku likvidačním způsobem. 

 Následující text práce blíže pojednává o řešení úpadku dlužníka tímto sanačním 

způsobem, zejména základních předpokladech jeho povolení, náležitostech návrhu na 

jeho povolení, způsobech jeho realizace a o postupech soudu a dalších subjektů v rámci 

řízení. Za účelem možného srovnání je úvodem definováno oddlužení zavedené 

Slovenskou republikou. Předmětem krátkého výkladu je také osnova oddlužení, 

obsažená ve vládním návrhu zákona88, která byla v průběhu legislativního procesu 

zásadně změněna. V rámci následného vymezení platné právní úpravy institutu 

oddlužení je současně poukázáno na další změny, které byly po jeho zavedení 

provedeny jak přijatými novelami insolvenčního zákona, tak vydanými nálezy 

Ústavního soudu.  

                                                 
87 Např. HAVEL, Bohumil. Črta o oddlužení. Zpravodaj Pražského sdružení Jednoty českých právníků. 
2008, roč. XVIII., č. 1, s. 42 (dále citováno jako HAVEL, Bohumil. Črta o oddlužení). 
88 Vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Parlament České 
republiky, Poslanecká sněmovna, 2005, IV. volební období, sněmovní tisk č. 1120. 
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3. 1. Oddlužení podle slovenské právní úpravy 

 

 Nově zavedený institut oddlužení obsahují také normy úpadkového práva 

Slovenské republiky. Přestože práce na rekodifikaci právní úpravy úpadkového práva 

probíhaly na území České a Slovenské republiky téměř souběžně, oddlužení je v obou 

státech upraveno odlišně.89

Zákon č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (dále jen „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) byl schválený 

Národní radou Slovenské republiky dne 9. 12. 200490. Ve Sbírce zákonů Slovenské 

republiky byl vyhlášen dne 14. 1. 2005 v částce 5/2005 a nabyl účinnosti dne 

1. 1. 200691. 

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii upravuje řešení úpadku dlužníka 

zpeněžením majetku dlužníka a kolektivním uspokojením jeho věřitelů nebo postupným 

uspokojením věřitelů dlužníka způsobem dohodnutým v tzv. reštrukturalizačnom pláne, 

zákon současně upravuje řešení hrozícího úpadku dlužníka a oddlužení fyzické osoby.92

Institut tzv. oddlužení je upraven v ustanoveních § 166 až § 171 zákona 

o konkurze a reštrukturalizácii. Přestože je oddlužení zařazeno do samostatné části 

zákona, nejedná se o samostatný způsob řešení úpadku dlužníka tak, jak je tomu 

v českém insolvenčním zákoně. Oddlužení je zde konstruováno jako možnost dlužníka 

osvobodit se od zbytku svých dluhů teprve po skončení konkursu. Po skončení 

konkursu je tedy možné pokračovat v řízení formou oddlužení. Proces oddlužení tak, 

jak je slovenskou právní úpravou nastaven, představuje kombinaci likvidačního 

a sanačního způsobu řešení úpadku.  

                                                 
89 Více k procesu legislativních prací a odlišnostem obou právních úprav srov. např. RICHTER, Tomáš. 
Slovenská rekodifikace insolvenčního práva : několik lekcí pro Českou republiku (a jedna sázka na 
divokou kartu). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. 2005, č. 20, s. 731. ISSN 1210-
6410; RICHTER, Tomáš. Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace : 
podobnosti a rozdíly. Justičná revue. 2007, roč. 59, č. 3, s. 424-439. ISSN 1335-6461. 
90 Slovenská republika. Národná rada Slovenskej republiky. Uznesenie Národnej rady Slovenskej 
republiky ze dne 9. 12. 2004 č. 1391 k vládnemu návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (tlač 835). Dostupný z  www.nrsr.sk.   
91 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii obsahuje 208 ustanovení, která jsou systematicky rozdělena do 
osmi částí zákona. První část upravuje předmět zákona o základní zásahy, druhá část řešení úpadku 
konkurzem, třetí část vymezuje tzv. reštrukturalizácii, čtvrtá část tzv. oddlženie, pátá část zákona 
vymezuje přeshraniční konkurzy, šestá část konkurz finančních institucí, v sedmé části jsou obsaženy 
procesní ustanovení a v osmé části společné, přechodné a závěrečné ustanovení. 
92 Ustanovení § 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii. 
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Oddlužení může navrhnout dlužník – fyzická osoba93. Tato osobní působnost 

pro připuštění oddlužení se oproti oddlužení podle českého insolvenčního zákona liší ve 

dvou směrech. Není zde stanovena možnost řešit úpadek oddlužením pro právnické 

osoby, což český zákon umožňuje (typicky pro nadace), a naopak slovenská úprava 

neobsahuje omezení pro fyzické osoby podnikatele. Fyzická osoba podnikatel, případně 

fyzická osoba, která má dluhy vzniklé z předchozí podnikatelské činnosti, tak může za 

podmínek stanovených zákonem o konkurze a reštrukturalizácii podat návrh na 

oddlužení. Oddlužení však nelze povolit osobě v případě, že byl konkurs zrušen pro 

nedostatek majetku94. 

Návrh na oddlužení je dlužník oprávněn podat jednak současně s návrhem na 

vyhlášení konkursu nebo v průběhu konkursního řízení až do zrušení konkursu. 

Nepodá-li dlužník návrh v této době, jeho právo na oddlužení zaniká. Jednou 

z podstatných náležitostí návrhu na oddlužení je také odůvodnění, které vyjadřuje 

poctivý záměr dlužníka vynaložit přiměřené úsilí na uspokojení svých věřitelů. Poctivý 

záměr se zde tedy vztahuje k motivaci dlužníka uspokojit své věřitelé s tím, že zákon 

o konkurze a reštrukturalizácii nevymezuje ani příkladmý výčet skutečností, ze kterých 

lze usuzovat nepoctivý záměr dlužníka, jako je tomu v české právní úpravě.  

Soud kromě poctivého záměru dlužníka posuzuje také řádné plnění povinností 

dlužníka v průběhu konkursního řízení stanovených zákonem, které je jednou 

z podmínek povolení oddlužení. Zjištění neplnění těchto povinností je důvodem pro 

zamítnutí návrhu na oddlužení. O tomto návrhu soud rozhoduje bezprostředně po 

zrušení konkursu. 

 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v ustanovení § 168 vymezuje zkušební 

období, které trvá 3 roky od právní moci usnesení o povolení oddlužení. Dlužník je 

povinen vždy na konci zkušebního roku poskytnout správci stanovenou peněžitou 

částku, kterou správce následně rozdělí podle konečného rozvrhu výtěžku mezi věřitele 

dlužníka, jejichž pohledávky zůstaly po zrušení konkursu neuspokojené. Tuto sumu 

peněžitých prostředků určí soud v usnesení o povolení oddlužení. Je tak na uvážení 

                                                 
93 „Dlžník - fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za podmienok ustanovených týmto zákonom 
domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti oddlženia súd dlžníka v konkurznom konaní 
primerane poučí.“ (§ 166 odst. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). 
94 „Dlžník nemá právo domáhať sa zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok 
dlužníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.“ (§ 166 odst. 2 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii). 
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soudu, jakou část svého příjmu bude dlužník odevzdávat. Zákon však stanoví, že takto 

stanovená suma nesmí překročit 70 % dlužníkova čistého příjmu za uplynulý zkušební 

rok. Zkušební období je možné charakterizovat jako období, ve kterém se má prokázat, 

že dlužník obnovil svou schopnost zodpovídat za své závazky a řádně je plnit95. 

Z důvodů uvedených v ustanovení § 171 odst. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii 

může soud zkušební období zrušit. 

Ve slovenské úpravě nemají věřitelé možnost ovlivnit rozhodnutí soudu, kterým 

povoluje oddlužení, k rozsahu částky, která jim bude poskytována, ani poukazovat na 

důvody vedoucí k zamítnutí návrhu na oddlužení. V tomto ohledu mají nezajištění 

věřitelé podle české úpravy vlivnější postavení. Současně je však třeba poukázat na 

skutečnost, že stanovená peněžitá částka je v oddlužení podle slovenské úpravy 

rozdělována mezi věřitele dlužníka, jejichž pohledávky zůstaly po zrušení konkursu 

neuspokojené s tím, že podle § 94 zákona o konkurze a reštrukturalizácii platí, že pokud 

není možné uspokojit zajištěnou pohledávku v celém rozsahu, ve zbylém rozsahu se 

uspokojí jako nezajištěná pohledávka.  

Po uplynutí zkušebního období soud usnesením rozhodne o oddlužení dlužníka. 

Odlišně od české úpravy soud rozhoduje o oddlužení i bez návrhu. Výsledkem procesu 

je zákonem stanovená nevymahatelnost pohledávek věřitelů, které zůstaly neuspokojeny 

po zrušení konkursu a nebyly uspokojeny ani v průběhu zkušebního období (§ 171 

odst. 2). Výkladovým problémem pak podle slovenské úpravy může být určení, kterých 

pohledávek se tato nevymahatelnost týká. Na rozdíl od české úpravy zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii neobsahuje výslovnou nevymahatelnost také pohledávek 

nepřihlášených do řízení. Možnost vymáhat tyto pohledávky po skončení konkursu by 

však byla proti smyslu oddlužení, proto by zákon o konkurze a reštrukturalizácii měl 

obsahovat explicitní úpravu, že pohledávky, které nebyly přihlášeny, se stávají 

nevymahatelné stejně jako je tomu podle § 155 odst. 2 zákona o konkurze 

a reštrukturalizácii96 v případě restrukturalizace97. 

                                                 
95 ĎURICA, Milan, HUSÁR, Ján. Sprievodca konkurzným právom, Ministerstvo spravodlivosti SR, 
2008. In. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky : Civilné právo. [online]. [cit. 2011-03-31] 
Dostupné z WWW: http://www.justice.gov.sk/. Autoři publikace přirovnávají zkušební období 
k podmínečnému trestu jako institutu trestního práva. 
96 „Zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov, ktorí riadne 
a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči dlžníkovi, ako aj 
riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok dlžníka; to platí rovnako aj 
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3. 2. Oddlužení ve vládním návrhu zákona 

  

Nově zavedené řešení úpadku oddlužením doznalo v průběhu legislativního 

procesu významných koncepčních změn. Jedním z problémů českého legislativního 

procesu je i to, že důvodová zpráva, předložená s původním návrhem zákona, není 

v průběhu projednávání návrhu zákona již nijak upravována ani aktualizována.98 Pro 

pochopení platného znění ustanovení upravujících oddlužení proto důvodovou zprávu 

nelze použít. 

 Jednou z úprav, která byla v rámci změny hlavy V části druhé provedena, se 

týká osobní působnosti oddlužení. Podle vládního návrhu zákona se oddlužení může 

týkat jen nepodnikatelů (lhostejno, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu) nebo 

fyzických osob, které jsou drobnými podnikateli podle definice obsažené v § 389 odst. 1 

vládního návrhu zákona99. Oproti platné právní úpravě je zde dána možnost využit 

tohoto sanačního způsobu řešení úpadku také fyzickým osobám, které jsou podnikateli, 

pokud splňují stanovená kritéria.  

 Další odlišnost úpravy obsažené ve vládním návrhu zákona oproti současné 

úpravě je v pojetí oddlužení. Ve vládním návrhu zákona oddlužení obsahovalo prvky 

charakteristické pro reorganizaci, přizpůsobené povaze subjektů, jichž se oddlužení 

týká. Vládní návrh zákona konstruoval řízení o oddlužení v podstatě jako mírně 

zjednodušenou reorganizaci100, kdy dlužník podává návrh na schválení plánu oddlužení 

nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů s tím, že o něm hlasují přihlášení 

věřitelé (zajištění i nezajištění). Soud zkoumá splnění předpokladů pro schválení plánu 

oddlužení. Je-li naplněn některý z důvodů pro zamítnutí návrhu, soud jej zamítne i při 

                                                                                                                                               
pre podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.“ (§ 155 odst. 2 zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii). 
97 ĎURICA, Milan. Konkurzné právo na Slovensku a v Európskej únii. 1. vydání. Žilina : Poradca 
podnikateľa, 2006. s. 338. ISBN 8088931428. 
98 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního návrhu k vyhlášenému znění. In SCHELLE, 
Karel (ed.). Sbírka prací na téma Nové insolvenční právo. 1. vydání. Ostrava : Key Publishing, 2006. 
s. 44. ISBN 80-87071-04-2 (dále citováno jako RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního 
návrhu k vyhlášenému znění). 
99 „Dlužník, který není podnikatelem, nebo dlužník - fyzická osoba, která jako podnikatel nemá pracovně 
právní závazky a nemá více než 20 věřitelů, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo 
jeho hrozící úpadek řešil schválením plánu oddlužení.“ (§ 389 odst. 1 vládního návrhu zákona). 
100 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního návrhu k vyhlášenému znění. s. 59.  
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většinovém souhlasu věřitelů s předloženým plánem oddlužení. Pokud však s plánem 

oddlužení souhlasí všichni hlasující věřitelé, insolvenční soud jej schválí vždy101. 

 Vedle zásadního vlivu věřitelů na schválení plánu oddlužení, od kterého bylo 

platnou právní úpravou částečně upuštěno, předpokládá vládní návrh zákona odlišné 

formy oddlužení, a to oddlužení formou jednorázového vyrovnání nebo v případě 

dlužníka - fyzické osoby formou splátkového kalendáře (§ 394). V případě vyrovnání 

dlužník v plánu oddlužení navrhuje jeho uskutečnění peněžitou formou tím, že složí ve 

prospěch věřitelů určitý obnos v určené lhůtě, případně několik takových obnosů, nebo 

zpeněžením věcí z majetku dlužníka. V případě splátkového kalendáře dlužník v plánu 

oddlužení navrhuje jaké částky a do kdy nabízí věřitelům k uspokojení jejich 

pohledávek, s tím že doba splácení jednotlivých pohledávek nesmí překročit 5 let102. 

 Přijaté znění insolvenčního zákona řízení o oddlužení podstatně zjednodušilo103, 

zúžilo okruh osob, které mohou řešit úpadek oddlužením, odejmulo věřitelům právo 

rozhodnout, zda bude úpadek dlužníka řešen tímto sanačním způsobem, a zavedlo jinak 

konstruované způsoby realizace oddlužení. 

 Pro úplnost je třeba zmínit také návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) poslance Jiřího Pospíšila a dalších104, který byl skupinou poslanců 

předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 7. 7. 2005 a který obsahuje další 

modifikovanou podobu oddlužení (§ 236 a násl.). 105

 V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že systém oddlužení tak, 

jak je insolvenčním zákonem nastaven, je koncipován na zcela odlišných základech ve 

srovnání se Slovenskou úpravou a je výsledkem rozsáhlé změny uskutečněné v průběhu 

legislativního procesu, proto byl velkou částí odborné veřejnosti diskutován z hlediska 

funkčnosti a využitelnosti. 

                                                 
101 Ustanovení § 403 a § 404 vládního návrhu zákona. 
102 Ustanovení § 394 - § 396 vládního návrhu zákona. 
103 „První úprava je vedena především předpokladem, že většina dlužníků – spotřebitelů nebude vůbec 
schopna sestavit, prezentovat a obhájit dokument, obdobný reorganizačnímu plánu, a že náklady na 
sestavení takového plánu a informování věřitelů o jeho obsahu by byly v poměru k typické velikosti 
majetku dlužníka ve většině případů prohibitivně vysoké.“ RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od 
vládního návrhu k vyhlášenému znění. s. 59.  
104 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2005, IV. volební období, sněmovní tisk č. 1044. 
105 Vláda na jednání své schůze dne 20. července 2005 poslanecký návrh projednala a vyslovila s tímto 
návrhem zákona nesouhlas z důvodů uvedených ve svém usnesení č. 943. 
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3. 3. Oddlužení podle insolvenčního zákona  
 

Oddlužení je upraveno v ustanoveních § 389 až § 418 insolvenčního zákona 

s tím, že se na řešení úpadku oddlužením použijí také ustanovení obecné části 

insolvenčního zákona. 

V ustanovení § 1 je vymezen předmět úpravy insolvenčního zákona tak, že tento 

zákon upravuje jednak 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 [§ 1 písm. a)], a jednak 

oddlužení dlužníka [§ 1 písm. b)]. Uvedené ustanovení tímto vymezením předmětu 

úpravy zdánlivě nezahrnuje oddlužení mezi způsoby řešení dlužníkova úpadku nebo 

hrozícího úpadku. Z dalších ustanovení zákona však jednoznačně vyplývá106, že se 

vedle konkursu a reorganizace jedná o samostatný způsob řešení dlužníkova úpadku. 

Podle některých autorů proto znění ustanovení § 1 navozuje nesrovnalost.107 

Z důvodové zprávy k insolvenčnímu zákonu je však zřejmá motivace zákonodárce 

zdůraznit zavedení sociálního prvku dovršujícího proces oddlužení108, tedy osvobození 

dlužníka od placení neuspokojených pohledávek (§ 414). Je zde současně vyjádřen 

odlišný záměr oddlužení, kterým není jako v případě řešení úpadku konkursem či 

reorganizací primárně nejvyšší míra uspokojení věřitelů, ale spíše opětovné zařazení 

fyzické osoby do ekonomického života. Přesto i při oddlužení dochází k uspořádání 

majetkových vztahů dlužníka a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení 

dlužníkových věřitelů. 

Oddlužení sleduje nejen funkci sociální, ale také motivační, kdy příslibem 

oddlužení za cenu částečného uspokojení věřitelů je dlužník motivován k tomu, aby se 

„další transparentní ekonomickou činností vymanil z úpadkové situace, spíše než aby 

své budoucí příjmy před věřiteli utajoval, a tím byl vytlačen do tzv. šedé ekonomiky“109. 

                                                 
106 V ustanovení § 4 odst. 1 insolvenčního zákona, které vymezuje způsoby řešení úpadku, je oddlužení 
uvedeno pod písmenem c). 
107 Např. KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : 
komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. s. 923. ISBN 978-80-7400-320-2. 
108 „Zákon rovněž upravuje (při splnění zákonných předpokladů formulovaných ve zvláštní části zákona 
upravující způsoby řešení dlužníkova úpadku) možnost oddlužení dlužníka od závazků, které nebyly plně 
uspokojeny v průběhu insolvenčního řízení.“ Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. 
109 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního návrhu k vyhlášenému znění. s. 58. 
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Možnost oddlužení proto představuje určitý ekonomický stimul pro další činnost 

dlužníka, který může ve výsledku představovat vyšší míru uspokojení věřitelů, než 

v případě řešení dlužníkova úpadku konkursem. Princip oddlužení je založen na úvaze, 

že dlouhodobé vyřazení dlužníka z běžných ekonomicko-sociálních vazeb v důsledku 

jeho dluhů (např. ztráta zájmu pracovat) není žádoucí ani pro stát ani pro věřitele.110

„Oddlužení má pomoci řešit situaci takovýchto osob, které se v důsledku 

zhoršení svých výdělkových poměrů anebo i v důsledku svého nedostatečně rozvážného 

či obezřetného počínání ocitly v dluhové pasti. Zákonodárce vycházel z toho, že 

oddlužení založené na ekonomické nabídce minimálního třicetiprocentního uspokojení 

nezajištěných věřitelů dlužníka, kterého k řádnému splnění oddlužení (resp. v mezích 

jeho možností k maximálnímu uspokojení věřitelů) motivuje vyhlídka osvobození od 

zbytku dluhů, je ve svém důsledku i ku prospěchu věřitelů; pro ty je zpravidla výhodnější 

obdržet v kratším časovém rámci část pohledávky, než v dlouhodobé perspektivě 

(mnohdy s vysokými náklady na realizaci) vymoci pohledávku celou. I z celkového 

ekonomického hlediska je budoucí obnovení koupěschopnosti dlužníka žádoucím 

výsledkem.“111

 

3. 3. 1. Osobní působnost oddlužení 

 

 Aktivní legitimace k podání návrhu na řešení úpadku oddlužením je upravena 

v ustanovení § 389 insolvenčního zákona tak, že k tomuto návrhu je oprávněn pouze 

dlužník, a to za předpokladu, že není podnikatelem. Dlužník tak může být fyzickou 

osobou i právnickou osobou a současně nesmí v době podání návrhu naplňovat definici 

podnikatele obsaženou v ustanovení § 2 odst. 2 obchodního zákoníku112. Z tohoto 

hlediska je možné vyvodit, že oddlužení je určeno pro tzv. dlužníka – neprofesionála 

(spotřebitele) a je tak alternativou k sanačnímu řešení úpadku reorganizací, určené 

pouze profesionálnímu dlužníku – podnikateli.  

                                                 
110 KOZÁK, Jan; BUDÍN, Petr; PACHL, Lukáš. Insolvenční právo aneb Osobní bankroty začínají. 
1. vydání. Brno : Rašínova vysoká škola, 2008. s. 210. ISBN 978-80-87001-10-3. 
111 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. ledna 2010, sp. zn. KSCB 26 INS 5983/2009, 
1 VSPH 744/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
112 Podnikatel je definován jako osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě 
živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu. 
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 Osobní působnost oddlužení byla od přijetí insolvenčního zákona podrobena 

polemice některých autorů, diskusi na půdě Expertní skupiny pro insolvenční 

právo S 22, která je poradním orgánem Ministerstva spravedlnosti ČR, a následně 

řešena v rozhodnutích vrchních soudů i Nejvyššího soudu ČR. 

 Insolvenční zákon připouští, aby oddlužením mohly řešit úpadek také právnické 

osoby – nepodnikatelé. Takovouto typickou právnickou osobou je nadace nebo nadační 

fond, jejichž úprava je obsažena v zákoně č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 

fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích 

a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů113, dalším příkladem může být 

společenství vlastníků bytových jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se 

upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 

a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů114.  

 V rámci prvotní aplikace předmětného ustanovení vyvstala otázka výkladu 

pojmu „nepodnikatele“ ve vztahu k povolení oddlužení. Jde zejména o problém, zda je 

možné připustit oddlužení u osoby, která formálně ukončila podnikání a formálně 

vyhověla požadavku zákona. Literatura původně odkazovala řešení uvedeného 

problému na uvážení insolvenčního soudu v rámci tzv. testu poctivého záměru 

dlužníka115. V takovém postupu dlužníka, který by po ukončení podnikání zamýšlel 

řešit své závazky z podnikání oddlužením, by insolvenční soud shledal nepoctivý záměr 

a postupem podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona by návrh na 

povolení oddlužení zamítl. 

 Uvedenou problematikou se následně zabývala Expertní skupina pro insolvenční 

právo S 22, která dospěla výkladem e ratione legis ke stanovisku, že „dlužníkem, který 

                                                 
113 Podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o nadacích a nadačních fondech nesmí nadace nebo nadační fond 
vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, 
kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. 
114 „Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat 
se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě 
vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, 
které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné 
majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.“ (§ 9 zákona 
o vlastnictví bytů). 
115 Např. ROD, Jiří. Oddlužení - otázka jeho přípustnosti aneb Poznámka k insolvenčnímu zákonu. Daně 
a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. 2008, č. 10. ISSN 1801-6006., POHL, Tomáš. 
Nová úprava insolvenčního řízení : V. část. Obchodní právo : časopis pro obchodněprávní praxi. 2008, 
č. 7-8, ISSN 1210-8278. 
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není podnikatelem“ se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona rozumí 

taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem považována za podnikatele 

a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V odůvodnění tohoto závěru 

zároveň připustila možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci k tomu, že 

dluhy z podnikání jsou nepatrné (s odkazem např. na § 202 odst. 2 občanského 

soudního řádu).116

 Závěr o tom, že oddlužení je přípustné pro osobu, která jednak není 

podnikatelem a současně nemá dluhy z podnikání, potvrdil také Nejvyšší soud ČR. Ve 

svém rozhodnutí současně stanovil vodítko pro posouzení konkrétních okolností 

případů, za kterých je možné oddlužení povolit i při existenci neuhrazeného dluhu 

z dlužníkova dřívějšího podnikání. Insolvenční soud má přihlédnout zejména k době 

vzniku dluhu z podnikání, době ukončení dlužníkova podnikání, četnosti neuhrazených 

dlužníkových dluhů z podnikání, výši konkrétního dlužníkova dluhu z podnikání 

v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových závazků a k tomu, zda věřitel, o jehož 

pohledávku jde, je srozuměn s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu 

oddlužení.117

 V návaznosti na uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v konkrétním případě 

Vrchní soud v Praze vyslovil závěr, že pokud se jedná o jediný závazek, jenž má původ 

v dřívějším podnikání dlužníka a tento závazek tvoří toliko zlomek závazků dlužníka 

(2,9 %), je třeba tuto skutečnost hodnotit ve smyslu shora uvedeného rozhodnutí.118

 Jiným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze bylo dále upřesněno, že dluhy 

vzniklé z podnikání „je třeba rozumět i závazky z podnikání, jež dlužník nenabyl vlastní 

podnikatelskou činností. Proto dovozuje, že nepřípustným je oddlužení i v případě 

dlužníka, který podnikatelem není, ani jím nikdy nebyl, leč má dluhy z podnikání jiné 

osoby, jež nabyl na základě svého dispozitivního právního úkonu (např. jím uzavřené 

smlouvy o prodeji podniku), jímž se dobrovolně ocitl v postavení osoby, jež má dluhy 

z podnikání, a nese tak všechna rizika z toho plynoucí, včetně nepřípustnosti oddlužení. 

                                                 
116 Výkladové stanovisko č. 2 ze zasedání Expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo S 22 
ze dne 3. června 2008 K otázce přípustnosti oddlužení. In: Insolvenční zákon : Expertní skupina S 22 
[online]. [cit. 2011-03-31] Dostupné z WWW: http://www.insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-
s22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny.html.  
117 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. KSOS 34 INS 625/2008, 3 VSOL 
51/2008, 29 NSČR 3/2009. Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
118 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. KSPH 38 INS 3839/2009, 
2 VSPH 689/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
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Takové důsledky by zřejmě nebylo možno dovodit jen ve vztahu k závazkům z podnikání, 

jež dlužník nabyl děděním.“119

V rámci aplikace předmětného ustanovení bylo dále vyloženo, že podnikatelem 

není ten, kdo sice má živnostenské oprávnění, avšak na jeho základě nepodniká120, což 

lze vyvodit ze znění ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku.  Z pouhého 

zápisu dlužníka v živnostenském rejstříku nelze vždy vyvozovat závěr, že dlužník je 

podnikatelem.121

Osobní působnost oddlužení, tak jak byla po změně v rámci legislativního 

procesu nastavena, není přijímána bez výhrad. Jako příklad lze uvést názor T. Richtera, 

který možnost právnických osob – nepodnikatelů řešit úpadek oddlužením považuje za 

chybné a nevhodné.122 Uvádí, že umožněním oddlužení právnickým osobám – 

nepodnikatelům, vytváří insolvenční zákon motivaci ke strategickému strukturování 

činností, které by jinak byly provozovány formou obchodní společnosti, do jiných, 

nepodnikatelských typů právnických osob. Jako kritérium pro osobní působnost 

upřednostňuje kritérium fyzická osoba (oddlužení přípustné) / právnická osoba 

(oddlužení nepřípustné).123

 Přípustnost oddlužení pro jakéhokoliv nepodnikatele považuje za nestandardní 

a nezdůvodněné ani komparací s německým nebo slovenským vzorem také B. Havel.124 

K problematice přípustnosti oddlužení pro všechny fyzické osoby však uvádí, že 

fyzická osoba – podnikatel může řešit svůj úpadek reorganizací, i kdyby nesplňovala 

kvantitativní předpoklady podle ustanovení § 316 odst. 4 insolvenčního zákona125, musí 

                                                 
119 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. března 2008, sp. zn. KSPL 29 INS 252/2008, 1 VSPH 
3/2008. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
120 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. července 2008, sp. zn. KSBR 24 INS 1506/2008. 
Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
121 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. KSBR 37 INS 740/2009, 
2 VSOL 117/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
122 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního návrhu k vyhlášenému znění. s. 61. 
123 „Tím, že insolvenční zákon vylučuje z osobní působnosti oddlužení fyzické osoby – podnikatele, jakoby 
upřednostňuje motivaci ke spotřebě před motivací k přijímání podnikatelského rizika, což považuji za 
mimořádně pochybný účinek.“ Tamtéž. 
124 HAVEL, Bohumil. Oddlužení – zbraň nebo hrozba? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní 
odvětví. 2007, č. 2, s. 50. ISSN 1210-6410. 
125 „Reorganizace je přípustná, jestliže celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního předpisu za 
poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, nebo 
zaměstnává-li dlužník nejméně 100 zaměstnanců v  pracovním poměru.“ (§ 316 odst. 4 insolvenčního 
zákona). 
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se však se svými věřiteli dohodnout tak, jak insolvenční zákon předpokládá 

v ustanovení § 316 odst. 5.126  

 Zde je na uvážení, zda těmto osobám, které nesplňují kvantitativní předpoklady 

podle ustanovení § 316 odst. 4, nejsou neodůvodněně ztíženy podmínky k řešení 

úpadku sanačním způsobem. Souhlasím s názorem P. Smolíka, že tzv. brána do 

reorganizace platí především pro velkopodnikatele a s ohledem na takto přísně 

nastavená kritéria jsou ostatní podnikatelé odkázáni jít po „staré“ cestě likvidačního 

konkursu.127

Stejně tak je třeba zdůraznit, že osoby, které nemají postavení podnikatele, ale 

mají dluhy z dřívějšího podnikání, nemají žádnou možnost sanace a jediným způsobem 

řešení jejich úpadku zůstává konkurs. U podnikajících „drobných“ živnostníků může 

mít naopak většina závazků ryze spotřebitelský charakter, k jejichž uspokojení přichází 

v úvahu také pouze likvidační forma řízení. Otázka případného zúžení osobní 

působnosti oddlužení o právnické osoby a na druhé straně rozšíření o fyzické osoby – 

podnikatele souvisí s diskusemi de lege ferenda, kdy je zcela na vůli zákonodárce, zda 

přikročí k úvahám nad změnou zákona, která by byla vedena spíše ekonomicko 

politickými cíly, proto již nebude na tomto místě dále rozebírána. 

 

3. 3. 2. Základní předpoklady povolení oddlužení 

 

 K tomu, aby bylo dlužníku umožněno řešit úpadek oddlužením, je nezbytné, aby 

splnil další podmínky insolvenčního zákona. Jedná se zejména o poctivý záměr 

dlužníka, garance uhrazení stanovené nebo dohodnuté minimální hodnoty plnění 

a aktivní přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení. K těmto 

podmínkám pak přistupuje zákonem formulovaná zásada tzv. „jednou a dost“. Uvedené 

předpoklady povolení oddlužení jsou formulovány v ustanovení § 395 insolvenčního 

zákona. 

 Základní podmínkou pro to, aby mohlo být oddlužení povoleno, je tzv. poctivý 

záměr dlužníka [§ 395 odst. 1 písm. a)]. Stanovení podmínky poctivého záměru 

představuje určitou pojistku v případech rozhodování o návrhu na povolení oddlužení 

                                                 
126 HAVEL, Bohumil. Črta o oddlužení. s. 44. 
127 SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku. s. 329.  
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dlužníka, který splňuje všechny ostatní předpoklady, ale využitím institutu oddlužení 

sleduje nekalý, resp. nepoctivý záměr. Posouzení poctivosti záměru dlužníka je na 

uvážení soudu podle okolností konkrétního případu. Zákon však v ustanovení § 395 

odst. 3 stanoví demonstrativní výčet okolností, které mohou vést k závěru o nepoctivém 

záměru dlužníka. Na nepoctivý záměr tak lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně 

dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho 

kolektivního statutárního orgánu v posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení 

nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového 

řízení, nebo podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením 

insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením 

pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. 

 Uvedené skutečnosti jsou nastaveny jako vyvratitelné právní domněnky, kdy je 

důkazní břemeno přeneseno na dlužníka, aby insolvenčnímu soudu prokázal, že přes 

existenci některé z těchto skutečností nesleduje návrhem na povolení oddlužení 

nepoctivý záměr. „Aby mohl být dlužník za tohoto stavu s návrhem na povolení 

oddlužení úspěšný, musel by tvrdit a prokazovat takové specifické okolnosti případu, 

z nichž by bylo možno usuzovat na to, že i přes existenci odsouzení se u něho 

o nepoctivý záměr nejedná.“128 Současně je povinností soudu, aby tvrzení dlužníka 

vyhodnotil a posoudil z hlediska všech významných okolností. To potvrdil Vrchní soud 

v Praze, když uzavřel, že „domněnkou zákon úsudku soudu jen napomáhá; 

trestněprávní minulost dlužníka je pouze možným vodítkem, z kterého lze usuzovat na 

nepoctivý záměr, nikoliv ho mít za nezvratný.“129

 S ohledem na demonstrativnost výčtu lze na nepoctivost dlužníkova záměru 

usuzovat také z jiných skutečností130, kterými mohou být například zjištění dalšího 

majetku dlužníka neuvedeného v předkládaném seznamu majetku nebo zjištění rozdílu 

mezi výší dlužníkem deklarovaných závazků a součtem přihlášených pohledávek.    

                                                 
128 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. prosince 2008, sp. zn. KSBR 40 INS 3720/2008, 
2 VSOL 181/2008. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
129 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2009, sp. zn. KSUL 46 INS 124/2009, 1 VSPH 
53/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
130 P. Kavanem byla například zdůrazněna „nezbytnost odlišovat dlužníky nacházející se ve stavu úpadku 
v důsledku shody mimořádně nepříznivých okolností a dlužníky, kteří na možnost oddlužení spoléhali i při 
svém neúměrném zadlužování a nedbalém přístupu k plnění povinností vůči svým věřitelům.“ KAVAN, 
Petr. Malé zamyšlení a několik výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní rozhledy : časopis 
pro všechna právní odvětví. 2008, č. 12, s. 44. ISSN 1210-6410. 
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 Vedle poctivosti záměru dlužníka soud posuzuje také jeho důvěryhodnost 

v rámci zahájeného insolvenčního řízení. Soud tedy neumožní dlužníku řešit jeho 

úpadek oddlužením, pokud dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo 

nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení [(§ 395 odst. 2 

písm. b)]. Uvedený předpoklad souvisí se základní ideou oddlužení, tedy požadavkem 

aktivního přístupu dlužníka k řešení svých majetkových poměrů v průběhu celého 

procesu oddlužení tak, aby bylo zajištěno co nejvyšší uspokojení věřitelů pod příslibem 

následného osvobození. V konkrétním případě se tímto požadavkem zabýval také 

Nejvyšší soud ČR, když konstatoval, že „opakované marné pokusy insolvenčního soudu 

o to, aby mu dlužník předložil podklady nezbytné v procesu schvalování oddlužení, 

vskutku dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností 

v insolvenčním řízení.“131

 Další podmínkou pro povolení oddlužení je předpoklad, že hodnota plnění, 

kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude alespoň 30 % jejich 

pohledávek [(§ 395 odst. 1 písm. b)]. Dlužník tak musí svým nezajištěným věřitelům132 

garantovat minimální míru uspokojení jejich pohledávek133. Současně je však dlužníku 

dána možnost dohodnout se s věřiteli na nižším plnění v případě, že by požadovaná 

minimální hranice uspokojení nezajištěných pohledávek nebyla reálně dosažitelná. 

 V ustanovení § 395 odst. 2 písm. a) je stanovena zásada, podle které není možné, 

aby se insolvenční soud zabýval návrhem na povolení oddlužení, který znovu podala 

osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto. Tato zásada 

bývá označována „jednou a dost“. Formulace předmětného ustanovení však může 

vyvolávat zdání, že se jedná o „jednou a dost provždy“, tedy že se dlužník může pokusit 

řešit svou situaci oddlužením pouze jednou. Podle komentářové literatury předmětné 

ustanovení „vyjadřuje právě skutečnost, že u dlužníka, který již jednou oddlužením 

prošel nebo se o něj i jen pokoušel (podal neúspěšný návrh), nemůže být oddlužení na 

základě dalšího návrhu tohoto dlužníka povoleno.“134  

                                                 
131 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn. KSUL 44 INS 411/2009, 1 VSPH 
828/2009, 29 NSČR 16/2010. Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
132 Zajištění věřitelé nejsou oddlužením dotčeni, platí pro ně zvláštní režim, který je popsaný 
v podkapitole  3. 3. 8. této práce. 
133 Tato minimální hranice pro uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů byla stanovena také 
v případě vyrovnání podle zákona o konkursu a vyrovnání (§ 50 odst. 1). Úprava plánu oddlužení podle 
vládního návrhu zákona tuto minimální hranici nepožadovala.  
134 KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. op. cit. s. 954. 
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Na uvedenou problematiku poukázal B. Havel s názorem, že „zákon nezakazuje, 

aby jeden dlužník v rámci svého života prošel oddlužením opakovaně“, uvedené 

ustanovení se pak vztahuje pouze na opakovaný návrh na povolení oddlužení v rámci 

jednoho řízení.135 V rámci předcházení dalších zbytečných sporů se také k této otázce 

vyjádřil Nejvyšší soud ČR a vyložil (v souladu s názorem B. Havla), že „úprava 

obsažená v § 395 odst. 2 písm. a) insolvenčního zákona směřuje proti návrhům na 

povolení oddlužení opakovaně podaným touž osobou (po předchozím odmítnutí jejího 

prvního návrhu na povolení oddlužení) v rámci jednoho a téhož insolvenčního řízení. 

Vazbu mezi dříve skončeným insolvenčním řízením (v němž bylo rozhodováno o návrhu 

takové osoby na povolení oddlužení) a nově zahájeným insolvenčním řízením, ve kterém 

stejná osoba podala „nový“ návrh na povolení oddlužení, postihuje úprava obsažená 

v § 395 odst. 1 písm. a), ve spojení s odstavcem 3 písm. a) insolvenčního zákona. 

V rámci této úpravy je na uvážení insolvenčního soudu podle konkrétních okolností 

případu a v závislosti na výsledku předchozího insolvenčního řízení posoudit, zda je 

důvod zamítnout návrh na povolení oddlužení podaný v novém insolvenčním řízení 

proto, že jím dlužník sleduje nepoctivý záměr.“136

 S uvedeným výkladem se lze ztotožnit, přestože znění ustanovení není zcela 

jednoznačné. Neshledávám důvod pro „sankcionování“ dlužníka nepřipuštěním další 

možnosti k podání návrhu na povolení oddlužení s odkazem na „mimořádnost jedné 

a tedy poslední šance“, jak uvádí výše citovaná komentářová literatura. „Princip jednou 

a dost je nesmyslný z obou hledisek – jak z hlediska právního, tak ekonomického. 

Hospodářský život s sebou nese různé problémy a v rámci cykliky ekonomiky mohou být 

různé subjekty negativně postiženy vícekrát za sebou.“137 Při porovnání s institutem 

reorganizace je patrné, že tento druhý sanační způsob řešení úpadku obsahuje shodnou 

úpravu v ustanovení § 326 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona. S odkazem na smysl 

a účel sanačních způsobů řešení úpadku tak, jak byl vyložen výše, není ani v zájmu 

věřitelů v případě opakované úpadkové situace přiznat dlužníku již pouze likvidační 

cestu jeho řešení.  

                                                 
135 HAVEL, Bohumil. Črta o oddlužení. s. 46. Shodně též ZELENKA, Jaroslav, et al. Insolvenční zákon : 
poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 
2. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2008. s. 605. ISBN 978-80-7201-707-2. 
136 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 3 VSOL 
8/2008, 29 NSCR 1/2008. 
137 SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku. s. 334.  
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 Dovolím si však polemiku nad využitelností uvedeného ustanovení v souladu 

s naznačeným výkladem. Použití tohoto ustanovení podle mého názoru nepřichází 

v úvahu za situace zahájení insolvenčního řízení podáním insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem povolení oddlužení. Po rozhodnutí o tomto návrhu by s odkazem 

na ustanovení § 390 insolvenčního zákona byl případný další návrh nepřípustný pro 

opožděnost. V případě věřitelského návrhu by pak uplatnění zmíněného ustanovení 

předpokládalo podání návrhu na povolení oddlužení, rozhodnutí soudu a následně 

podání dalšího návrhu, a to vše ve lhůtě 30 dnů. Přesto pravděpodobně předmětné 

ustanovení dopadá právě na tyto případy. 

 V této souvislosti je třeba zmínit, že dřívějším rozhodnutím o návrhu na 

povolení oddlužení ve výše uvedeném smyslu není např. usnesení soudu o zastavení 

řízení z důvodu nezaplacení zálohy na náklady řízení, ani rozhodnutí soudu o tom, že 

dlužník není v úpadku138.  

V rámci případné novely insolvenčního zákona se jeví vhodné, aby zákonodárce 

svůj záměr legislativně upřesnil tak, aby tato zásadní úprava nevyvolávala pochybnosti. 

 

3. 3. 3. Návrh na povolení oddlužení 

 

 Návrh na povolení oddlužení je oprávněn v souladu s ustanovením § 389 odst. 2 

insolvenčního zákona podat pouze dlužník. Z tohoto pohledu je matoucí znění 

ustanovení § 393 odst. 4, § 394 odst. 4 a § 395 odst. 4, která obsahují formulaci o osobě 

odlišné od dlužníka, která podala návrh na povolení oddlužení139. 

 Z hlediska lhůty pro podání návrhu na povolení oddlužení i jeho stanovených 

náležitostí je nezbytné rozlišení mezi návrhem na povolení oddlužení a insolvenčním 

návrhem. Insolvenční návrh je návrhem, kterým se zahajuje insolvenční řízení140 s tím, 

že tento návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; v případě hrozícího úpadku 

jej může podat pouze dlužník (§ 97). Návrh na povolení oddlužení představuje 

obsahově samostatný návrh, který se týká způsobu řešení úpadku v insolvenčním řízení. 

                                                 
138 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. července 2009, sp. zn. MSPH 99 INS 1787/2009, 2 VSPH 
323/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
139 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : 
komentář. 1. vydání. Praha : ASPI, 2008. s. 563. ISBN 978-80-7357-375-1.  
140 Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (§ 97 
odst. 1), kterým je v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 občanského soudního řádu krajský soud. 
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Přesto je formálně stanoveno, že v případě podání insolvenčního návrhu dlužníkem 

musí dlužník s tímto návrhem spojit také návrh na povolení oddlužení, chce-li tímto 

způsobem řešit svůj úpadek (§ 106, § 390). Pokud dlužník zahájí insolvenční řízení tak 

zvaným dlužnickým insolvenčním návrhem a nepodá současně návrh na povolení 

oddlužení, nemá již v insolvenčním řízení možnost dosáhnout řešení svého úpadku 

oddlužením. Stejně tak platí, že návrhem na povolení oddlužení se insolvenční řízení 

nezahajuje. „Samotný návrh na povolení oddlužení není ani při dodržení všech 

požadavků kladených insolvenčním zákonem na jeho obsah podáním způsobilým zahájit 

insolvenční řízení (tím je pouze obsahově řádný a náležitě podepsaný insolvenční 

návrh).“141 Podá-li však insolvenční návrh věřitel, může dlužník podat návrh na 

povolení oddlužení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl insolvenční návrh 

věřitele doručen (§ 390 odst. 1).142  

 Zahájení insolvenčního řízení návrhem na povolení oddlužení je tedy zcela 

ovládáno dispoziční zásadou, která je jednou z nejdůležitějších zásad občanského 

soudního řízení143. Stejně jako nemůže insolvenční soud zahájit z moci úřední 

insolvenční řízení, není oprávněn rozhodnout o způsobu řešení dlužníkova úpadku 

oddlužením, pokud oddlužení není dlužníkem řádně a včas navrhnuto. 

 Zatímco pro insolvenční návrh není stanovena žádná forma, návrh na povolení 

oddlužení je tzv. formulářovým podáním. Dlužník tedy musí insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení, příp. samostatný návrh na povolení oddlužení podat 

insolvenčnímu soudu na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.144 Podle důvodové zprávy k insolvenčnímu 

zákonu se tato forma zavádí v zájmu co nejjednoduššího způsobu podávání návrhu 

a usnadnění postupu osobám, od nichž se očekává využití tohoto způsobu řešení 

úpadku. Náležitosti formuláře jsou stanoveny v ustanoveních § 23 a § 24 vyhlášky 

č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona. Tato vyhláška byla s účinností ode dne 
                                                 
141 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 3 VSOL 
8/2008, 29 NSCR 1/2008. Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
142 Aby nebyl dlužník poškozen na svých procesních právech, musí být o této možnosti při doručení 
insolvenčního návrhu poučen. 
143 Více k dispozičnímu principu a principu oficiality viz výklad WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní 
právo procesní : Vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy evropského 
práva. Praha : Linde, 2011. s. 73-74. ISBN 978-80-7201-842-0. 
144 Insolvenční rejstřík [online]. [cit. 2011-04-01]. Formuláře. Dostupné z WWW: 
<https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR>. 
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31. března 2011 změněna vyhláškou č. 70/2011 Sb. Změny vyhlášky vyplývají ze změn 

insolvenčního zákona provedených zákonem č. 217/2009 Sb. a zákonem č. 69/2011 Sb. 

 Pokud dlužník podává návrh na povolení oddlužení spolu s insolvenčním 

návrhem, je v rámci formuláře návrhu na povolení oddlužení klíčová kolonka č. 21. 

Spolu s vyznačením uvedené kolonky však musí návrh na povolení oddlužení obsahovat 

náležitosti insolvenčního návrhu, které jsou stanoveny v ustanovení § 103 a násl. 

insolvenčního zákona. Kromě obecných náležitostí podání podle ustanovení § 42 odst. 4 

občanského soudního řádu musí být v návrhu uvedeny rozhodující skutečnosti, které 

osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek. „Dlužník, který označením bodu 

21 ve formuláři návrhu na povolení oddlužení projeví navenek úmysl podat „návrh na 

povolení oddlužení“ zároveň jako „insolvenční návrh“ a který současně rezignuje na 

uvedení („popis“) jakýchkoli „rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek 

nebo jeho hrozící úpadek“, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně neprojednatelný 

insolvenční návrh.“145 K návrhu pak musí být připojeny seznamy a listiny, které jsou 

vymezeny v ustanovení § 104 insolvenčního zákona. Jedná se zejména o seznam 

dlužníkova majetku včetně pohledávek s uvedením jeho dlužníků, seznam dlužníkových 

závazků s uvedením jeho věřitelů, seznam zaměstnanců a listiny, které dokládají úpadek 

nebo hrozící úpadek. V rámci těchto seznamů je pak dlužník povinen uvést další 

skutečnosti vyžadované zákonem. Vadou insolvenčního návrhu pak je, pokud se 

dlužník domnívá, že z přiložených seznamů a listin insolvenční soud dovodí dlužníkův 

úpadek. „Povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které 

osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční 

navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí 

k insolvenčnímu návrhu jako přílohu.“146 Tyto skutečnosti jsou nezbytným pokladem 

pro rozhodování insolvenčního soudu o úpadku dlužníka. 

Samotný návrh na povolení oddlužení pak musí obsahovat podle ustanovení 

§ 391 odst. 1 insolvenčního zákona dva základní údaje, a to údaje o očekávaných 

příjmech dlužníka v následujících 5 letech a údaje o příjmech za poslední 3 roky. 

Dlužník má povinnost vyjádřit se ke způsobu oddlužení jednak návrhem některého ze 

                                                 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 3 VSOL 
8/2008, 29 NSCR 1/2008. Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
146 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. února 2009, sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, 2 VSOL 
67/2008, 29 NSČR 7/2008. Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
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způsobů oddlužení nebo sdělením, že konkrétní způsob nenavrhuje. Údaje o minulých 

i budoucích příjmech dlužník uvádí i v případě navrhovaného oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty. Podle ustanovení § 392 insolvenčního zákona platí, že k návrhu na 

povolení oddlužení musí dlužník připojit seznam majetku a seznam závazků, popřípadě 

prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které 

v insolvenčním řízení již dříve předložil. V seznamu majetku musí být u každé položky 

tohoto seznamu uveden údaj o době pořízení majetku, o jeho pořizovací ceně a odhad 

obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. V případě nemovitosti nebo majetku, 

který slouží k zajištění, vyžaduje se jeho ocenění znalcem. 

Pokud dlužník nesplňuje jednu z podstatných předpokladů pro povolení 

oddlužení, kterým je předpokládaná minimální hodnota plnění nezajištěným věřitelům, 

je dlužník spolu s návrhem na povolení oddlužení povinen doložit také písemný souhlas 

těchto věřitelů, že hodnota plnění bude nižší než 30 % jejich pohledávek. Současně 

musí být v tomto písemném vyjádření nezajištěných věřitelů uvedeno, jaká bude 

nejnižší hodnota plnění. K tomuto písemnému souhlasu se vyžadují úředně ověřené 

podpisy věřitelů (§ 392 odst. 2). Také podpis dlužníka a případných dalších osob147 na 

návrhu na povolení oddlužení musí být úředně ověřen (§ 392 odst. 3).  

 Takto nastavené obligatorní náležitosti návrhu na povolení oddlužení jsou 

odůvodněny potřebou poskytnout soudu podklad pro vyhodnocení, zda jsou splněny 

předpoklady pro to, aby mohlo být oddlužení povoleno, a současně i věřitelům, aby 

měli dostatečné informace k vyjádření se ke způsobu oddlužení148, popř. k podání 

námitek o existenci skutečností svědčících pro zamítnutí povolení oddlužení. 

 

 

                                                 
147 „Osoby ochotné zavázat se při povolení oddlužení jako spoludlužníci nebo ručitelé dlužníka musí 
návrh spolupodepsat. Dále musí návrh podepsat i dlužníkův manžel a výslovně uvést, že s povolením 
oddlužení souhlasí; to neplatí, jestliže oddlužením nemůže být dotčen majetek z nevypořádaného 
společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným 
dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela.“ (§ 392 odst. 3 insolvenčního zákona). 
148 „Náležitosti návrhu na povolení oddlužení a jeho povinné přílohy, včetně jejich náležitostí, jsou 
v § 391 a § 392 insolvenčního zákona vymezeny tak, aby soudu poskytly dostatečný podklad pro 
rozhodnutí o tom, zda jsou dány podmínky pro povolení (a schválení) oddlužení, a aby umožnily věřitelům 
(popř. soudu) kvalifikovaně posoudit, kterým ze způsobů stanovených v § 398 insolvenčního zákona má 
být oddlužení provedeno. Proto zákon stanoví jako podmínku projednatelnosti návrhu na povolení 
oddlužení i předložení jeho řádných předepsaných příloh a s nesplněním tohoto požadavku přes výzvu 
soudu spojuje následek spočívající v odmítnutí návrhu.“ Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 
4. dubna 2008, sp. zn. KSUL 46 INS 346/2008, 1 VSPH 9/2008. Dostupné z WWW: 
https://isir.justice.cz. 
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3. 3. 4. Rozhodování soudu o návrhu na povolení oddlužení 

 

O tom, zda bude dlužníkovu návrhu na povolení oddlužení vyhověno, tedy že 

dlužníkův úpadek bude řešen tímto sanačním způsobem, rozhoduje výlučně insolvenční 

soud postupem podle ustanovení § 397 insolvenčního zákona, ve kterém je současně 

stanoveno, že proti rozhodnutí o povolení oddlužení není odvolání přípustné. Věřitelé 

nejsou oprávněni v této fázi insolvenčního řízení ovlivňovat jeho průběh. Takto 

nastavený režim je vysvětlován tím, že věřitelé by nemuseli být vždy motivováni 

k tomu, aby dlužníku oddlužení umožnili s ohledem na fakt, že dlužník – fyzická osoba 

skončením konkursu nezaniká a proto zde nefunguje ekonomická úvaha jako při volbě 

mezi konkursem a reorganizací.149  

Skutečnost, že věřitelé nemohou ovlivnit rozhodnutí soudu o návrhu na povolení 

oddlužení, vyplývá zejména z ustanovení § 148 a § 149 insolvenčního zákona, která 

upravují stanovení způsobu řešení úpadku. V případě, že dlužník podá návrh na 

povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem, je insolvenční soud povinen 

spojit s rozhodnutím o úpadku také rozhodnutí o způsobu řešení úpadku (§ 148 odst. 3). 

Podá-li dlužník návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení zahájeném na návrh 

věřitele, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení tohoto úpadku ve lhůtě do 30 dnů 

po rozhodnutí o úpadku (§ 149 odst. 2). Odlišný režim pak platí pro rozhodování o tom, 

zda bude úpadek řešen konkursem či reorganizací, kdy soud podle ustanovení § 149 

odst. 1 nesmí rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů150 svolané rozhodnutím 

o úpadku (nejpozději do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku) s tím, že tato schůze věřitelů 

může o volbě mezi konkursem a reorganizací sama rozhodovat (§ 150).  

Insolvenční soud posuzuje návrh na povolení oddlužení jednak po formální 

stránce a jednak po stránce materiální. Pouze v případě formálně i materiálně 

bezvadného návrhu na povolení oddlužení insolvenční soud tento způsob povolí. 

Pokud však návrh na povolení oddlužení nesplňuje formální náležitosti 

stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou, insolvenční soud vyzve dlužníka k jeho 

opravě nebo doplnění ve lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Soud má současně 

tzv. poučovací povinnost, kdy má napomoci dlužníkovi vytčené vady návrhu odstranit. 

                                                 
149 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního návrhu k vyhlášenému znění. s. 59.  
150 Schůze věřitelů je věřitelským orgánem (vedle věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů), jejíž 
úprava je obsažena v ustanovení § 46 a násl. insolvenčního zákona. 
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V případě, že se dlužníkovi nepodaří ani přes výzvu soudu návrh opravit či doplnit 

a v řízení o tomto návrhu již nelze dále pokračovat, soud tento návrh odmítne. 

Uvedený postup vyplývá z ustanovení § 393 insolvenčního zákona, který je 

upraven odchylně od „přísnějšího“ ustanovení § 128 insolvenčního zákona, který řeší 

vady insolvenčního návrhu151. Vady insolvenčního návrhu může dlužník odstranit, 

dokud soud prvního stupně nevydá usnesení o odmítnutí návrhu, tedy ve lhůtě podle 

§ 128 odst. 1152. Možnost doplnění návrhu je zde stanovena pouze v případě 

požadovaných příloh a jejich náležitostí. Uvedené ustanovení však bude aplikovatelné 

v případě návrhu na povolení oddlužení spojeného s insolvenčním návrhem. V tomto 

případě proto insolvenční soud tento „spojený“ návrh odmítne bez dalšího, pokud 

dlužník např. neuvede rozhodné skutečnosti odůvodňující jeho úpadek, tedy některou 

z obligatorních náležitostí insolvenčního návrhu.  

Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne také v případě, že byl 

podán opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn (§ 390 odst. 3). 

Zamítavé rozhodnutí ve vztahu k návrhu na povolení oddlužení je vydáno, 

nejsou-li splněny základní materiální předpoklady pro jeho povolení, jak o nich bylo 

pojednáno výše. Insolvenční soud tak návrh na povolení oddlužení podle ustanovení 

§ 395 insolvenčního zákona zamítne, pokud z návrhu například vyplývá, že jím dlužník 

sleduje nepoctivý záměr nebo že nebude schopen garantovat úhradu nejméně 30 % 

nezajištěných pohledávek. 

Projev možnosti dlužníka disponovat řízením v této fázi představuje zpětvzetí 

návrhu na povolení oddlužení. Tento úkon může dlužník učinit, dokud nebylo 

rozhodnuto o schválení oddlužení některým jeho stanoveným způsobem. Insolvenční 

soud vezme rozhodnutím vzetí návrhu zpět na vědomí nebo rozhodne, že zpětvzetí není 

účinné, bylo-li učiněno až poté, co bylo rozhodnuto o schválení oddlužení. Zpětvzetí 

návrhu na povolení oddlužení je však v rámci zahájeného insolvenčního řízení 

„nevratným krokem“, neboť zákon neumožňuje podat návrh znovu (§ 394). 

                                                 
151 „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.“ (§ 128 odst. 1 insolvenčního zákona). 
152 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2008, sp. zn. KSPL 27 INS 10/2008 , 1 VSPH 
1/2008. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
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Uvedená rozhodnutí insolvenčního soudu, kterými se návrh na povolení 

oddlužení buď odmítá, zamítá nebo se bere na vědomí jeho zpětvzetí, neznamenají 

skončení insolvenčního řízení. V případě vydání těchto rozhodnutí se v řízení 

pokračuje, ovšem cestou likvidačního řešení dlužníkova úpadku. Podle znění ustanovení 

§ 396 insolvenčního zákona totiž platí, že insolvenční soud současně rozhodne 

o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.153 Pokud se tedy dlužník nechá zlákat 

mediálně prezentovanou výhodností oddlužení a bez znalosti věci podá neuváženě 

návrh na povolení oddlužení, může být v okamžiku vydání uvedeného rozhodnutí 

soudem nemile překvapen. 

 

3. 3. 5. Problematika zálohy na náklady insolvenčního řízení 

 

Právní úprava zálohy na náklady řízení je obsažena v ustanovení § 108 

insolvenčního zákona, podle kterého je insolvenční soud oprávněn před rozhodnutím 

o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě 

zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení 

a prostředky k tomu nelze zajistit jinak (§ 108 odst. 1). 

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho 

funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního 

správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2). 

Insolvenční soud je proto oprávněn podle uvedeného ustanovení postupovat 

i vůči dlužníkovi, který podává insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení, a žádat složení zálohy na náklady insolvenčního řízení, a to podle úvahy 

soudu až do výše 50 000 Kč (§ 108 odst. 2). Nebude-li dlužníkem záloha ve stanovené 

lhůtě zaplacena, je insolvenční soud oprávněn insolvenční řízení zastavit. V případě 

žádosti o povolení oddlužení se však jeví požadavek zaplacení zálohy na náklady řízení 

                                                 
153 „Pokud však soud prvního stupně návrh na povolení oddlužení odmítne pro nepřípustnost (§ 390 odst. 
3 insolvenčního zákona) nebo pro vady návrhu (§ 393 odst. 3 insolvenčního zákona) nebo pokud bude 
návrh zamítnut, a současně bude možno na základě insolvenčního návrhu vydat rozhodnutí o úpadku dle 
ustanovení § 136 insolvenčního zákona, pak nevezme-li dlužník před vydáním tohoto rozhodnutí 
insolvenční návrh zpět a nedojde-li ani k zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na jeho 
náklady (§ 108 odst. 3 insolvenčního zákona), ukládá ustanovení § 396 odst. 1 insolvenčního zákona 
insolvenčnímu soudu rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem.“ Usnesení Vrchního 
soudu v Olomouci ze dne 3. dubna 2008, sp. zn. KSOS 13 INS 198/2008, 2 VSOL 2/2008. Dostupné 
z WWW: https://isir.justice.cz. 
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v maximální výši jako sporný, zvláště pak lze-li z návrhu na povolení oddlužení 

předpokládat realizaci oddlužení splátkovým kalendářem, v rámci kterého jsou náklady 

řízení minimální. 

S ohledem na skutečnost, že proti usnesení, kterým insolvenční soud 

ukládá povinnost zaplatit zálohu, je odvolání přípustné, bylo již k otázce správnosti 

postupu při ukládání zálohy a její výše v případech insolvenčních návrhů spojených 

s návrhem na povolení oddlužení vydáno několik rozhodnutí vrchních soudů.  

Pro závěr, že uložení povinnosti zaplacení zálohy na náklady řízení v maximální 

výši v případě řešení úpadku oddlužením je postupem nesprávným, svědčí rozhodnutí 

Vrchního soudu v Olomouci, který označil uložení povinnosti zaplatit zálohu ve 

výši 20 000 Kč jako nepřiměřeně vysokou154. Jako přiměřená výše zálohy byla 

judikována částka v rozmezí 10 000 Kč155 až 15 000 Kč156. 

Naopak potřeba složení vyšší zálohy na náklady insolvenčního řízení vyvstane 

zejména v situaci, kdy by z posuzovaného insolvenčního návrhu spojeného s návrhem 

na povolení oddlužení bylo zřejmé, že v případě rozhodnutí o úpadku dlužníka bude 

návrh na povolení oddlužení zamítnut nebo odmítnut a následně rozhodnuto o způsobu 

řešení dlužníkova úpadku konkursem157. 

                                                 
154 „Při stanovení výše zálohy na náklady insolvenčního řízení, zahájeného návrhem dlužníka spojeným 
s návrhem na povolení oddlužení, insolvenční soud vždy přihlíží k tomu, zda dlužník splňuje podmínky pro 
povolení oddlužení a zda jeho majetkové a výdělečné poměry svědčí pro možnost přijetí způsobu 
oddlužení formou plnění splátkového kalendáře, kdy se odměna a hotové výdaje správce rovněž hradí 
cestou pravidelných měsíčních splátek. Záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,- Kč se 
v těchto případech jeví být zpravidla nepřiměřeně vysokou.“ Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze 
dne 30. září 2008, sp. zn. KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL 119/2008. Dostupné z WWW: 
https://isir.justice.cz. 
155 „Dle názoru odvolacího soudu je z údajů obsažených v insolvenčním návrhu zřejmé, že úpadek 
dlužníka zřejmě bude řešen buď oddlužením prováděným plněním splátkového kalendáře, nebo 
nepatrným konkursem. Protože žádný z těchto způsobů řešení úpadku nevyžaduje v prvotní fázi 
vynaložení nijak značných výdajů spojených s výkonem funkce insolvenčního správce (jedná se v zásadě 
toliko o náklady spojené s přípravou schůze věřitelů), dospěl odvolací soud k závěru, že částka 10.000,- 
Kč složená dlužníkem jako záloha na náklady insolvenčního řízení by na jejich úhradu měla postačovat.“ 
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. května 2008, sp. zn. MSPH 99 INS 1464/2008, 2 VSPH 
14/2008, Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 2008, sp. zn. MSPH 93 INS 623/2008, 
2 VSPH 10/2008. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
156 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2009, sp. zn. KSUL 46 INS 124/2009, 1 VSPH 
53/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
157 Např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. KSBR 37 INS 740/2009, 
2 VSOL 117/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
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3. 3. 6. Způsoby oddlužení 

 

Způsoby, kterými je možné oddlužení realizovat, jsou upraveny v ustanovení 

§ 398 insolvenčního zákona. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty 

nebo plněním splátkového kalendáře.  

Pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí, že se při tomto způsobu 

postupuje podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu (§ 398 odst. 2). 
Jde o způsob oddlužení formou jednorázového uspokojení zjištěných pohledávek 

dlužníkových věřitelů ze zdrojů stávajících aktiv dlužníka, tedy z výtěžku zpeněžení 

majetkové podstaty.158 Úprava majetkové podstaty je obsažena v ustanovení § 205 

a násl. insolvenčního zákona pro všechny formy řešení úpadku dlužníka s tím, že při 

jejím zpeněžování bude postupováno podle ustanovení § 283 a násl. insolvenčního 

zákona.  

Základním rozdílem mezi oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty 

a řešením úpadku dlužníka konkursem je, že v případě oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty dlužníkův další majetek, který dlužník nabude následně poté, co 

nastaly účinky schválení této formy oddlužení (včetně pravidelného příjmu nebo 

majetku nabytého dědictvím či darem), již neslouží k uspokojení věřitelů a dlužník je 

oprávněn disponovat s ním pro svou potřebu (§398 odst. 2 in fine). 

Dále platí, že účinky oddlužení, resp. přiznané osvobození od placení 

pohledávek, se vztahují i na věřitele, kteří se nezúčastnili insolvenčního řízení (§ 414). 

Naopak po skončení konkursu neuspokojené pohledávky konkursních věřitelů nebo 

jejich části nezanikají (§ 244). V případě zjištěných pohledávek, které dlužník při 

přezkumném jednání159 nepopřel, se právo věřitele podat návrh na výkon rozhodnutí 

nebo exekuci promlčuje až po uplynutí 10 let od pravomocného zrušení konkursu 

(§ 312 odst. 4). 

Další rozdíl se vztahuje k institutu společného jmění manželů. Zatímco jedním 

z účinků prohlášení konkursu je zánik společného jmění manželů s tím, že insolvenční 

správce je povinen provést jeho vypořádání (§ 268 a násl.), povolení oddlužení tento 

dopad do sféry společného jmění dlužníka a jeho manžela nemá. Právě z tohoto důvodu 

                                                 
158 KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. op. cit. s. 963. 
159 Přezkumné jednání, které nařizuje insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku, a postup při přezkoumání 
přihlášených pohledávek je upraveno v ustanovení § 190 a násl. insolvenčního zákona. 
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musí manžel dlužníka v návrhu na povolení oddlužení výslovně uvést, že s povolením 

oddlužení souhlasí, pokud se oddlužení může dotknout majetku z nevypořádaného 

společného jmění manželů nebo vyživovacích povinností dlužníka, příp. jeho manžela. 

Ve vztahu k zajištěným věřitelům pak je nezbytné zmínit odlišnost, která se týká 

částí pohledávek, které nebyly uspokojeny ze zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

těchto pohledávek160. V tomto rozsahu neuspokojené zajištěné pohledávky totiž nelze 

v průběhu oddlužení uspokojovat ze zpeněžení dalšího majetku dlužníka, což souvisí 

s postavením zajištěných věřitelů v rámci oddlužení, jak o něm bude pojednáno dále.  

S ohledem na skutečnost, že „zpeněžovací“ forma oddlužení představuje 

z hlediska aplikační praxe méně využívaný způsob oddlužení (jak vyplývá ze 

statistických údajů161, které potvrzují prvotní odhady odborné veřejnosti) a pro jeho 

detailnější popis lze odkázat na příslušná ustanovení upravující řešení úpadku 

konkursem, budu se dále podrobněji zabývat druhým, aplikovanějším způsobem 

oddlužení. 

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí, že po dobu 5 let je 

dlužník povinen měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve 

stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci 

uspokojeny přednostní pohledávky (§ 398 odst. 3).162  

Pro stanovení rozsahu pravidelných splátek platí pravidla platná pro provádění 

výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.163 Srážky pro oddlužení se vypočítávají z čisté 

mzdy164 dlužníka s tím, že z této čisté mzdy nelze srazit tzv. základní částku165. Ze 

zbytku čisté mzdy (po odečtení základní částky) pak lze bez omezení srazit vše nad 
                                                 
160 Podle ustanovení § 167 odst. 2 insolvenčního zákona platí, že je-li podle znaleckého posudku 
vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné 
pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou. 
161 K statistickým údajům, které se týkají způsobů oddlužení, podrobněji ve 4. kapitole této práce. 
162 Tyto přednostní pohledávky jsou upraveny v ustanovení § 279 odst. 2 občanského soudního řádu. 
163 Tato pravidla jsou obsažena v ustanovení § 277 až 279 občanského soudního řádu. 
164 Čistá mzda se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená 
z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění (dále jen "srážené částky"). Srážené 
částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda 
zjišťuje. Do čisté mzdy se započítávají i čisté odměny za vedlejší činnost, kterou zaměstnanec vykonává u 
toho, u koho je v pracovním poměru. Nezapočítávají se však do ní částky poskytované na náhradu 
nákladů spojených s pracovním výkonem, a to zejména při pracovních cestách (§ 277 občanského 
soudního řádu). 
165 Způsob výpočtu základní částky upravuje nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní 
částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, 
nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve spojení 
s dalšími příslušnými právními předpisy. 
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součet životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro 

jednu osobu. Dvě třetiny z tohoto součtu pak spolu s přebytkem, o který čistá mzda po 

odečtení základní částky převýšila tento součet, připadnou k uspokojení věřitelů.166

Původně měl měsíční srážky vypočítávat a sražené částky rozvrhovat mezi své 

nezajištěné věřitele sám dlužník, praxe ale ukázala, že tento úkon je pro dlužníka 

zatěžující, proto byla zákonem č. 217/2009 Sb. tato povinnost přenesena na plátce mzdy 

a insolvenčního správce. Plátce mzdy dlužníka je povinen po doručení rozhodnutí 

o schválení oddlužení provádět ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky 

a nevyplácet sražené částky dlužníku, ale insolvenčnímu správci (§ 406). 

Novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 217/2009 Sb. byla 

zmírněna úprava takto stanoveného rozsahu měsíčních splátek za cenu garance vyšší 

míry minimálního uspokojení nezajištěných věřitelů. Dlužník tak může požádat 

o individuální stanovení jiné (předpokládá se nižší) výše měsíčních splátek za 

předpokladu minimálního uspokojení 50 % pohledávek nezajištěných věřitelů (i zde je 

však možná dohoda s nezajištěnými věřiteli na jiném minimálním limitu plnění). Podle 

důvodové zprávy k předmětnému zákonu je touto úpravou přihlédnuto k nezbytně nutné 

míře zachování sociálního statusu dlužníků.167  

Předpokladem pro stanovení jiné výše měsíční splátky dlužníku je odůvodněná 

a včasná žádost dlužníka. Tuto žádost musí dlužník směřovat insolvenčnímu soudu 

nejpozději v návrhu na povolení oddlužení (jinak se k ní nepřihlíží). Do nedávné doby 

mohlo činit některým dlužníkům potíže, že uvedenou změnu nereflektovala podoba 

formuláře návrhu na povolení oddlužení. Tento nedostatek, na který upozornil 

v konkrétní věci také odvolací soud168, byl odstraněn výše zmíněnou změnou prováděcí 

                                                 
166 Podrobněji k výpočtu srážek ze mzdy viz výklad WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : 
Vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vydání, doplněné o předpisy evropského práva. Praha : Linde, 
2011. s. 517-522. ISBN 978-80-7201-842-0; dále pak např. MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení 
z pohledu dlužníka a věřitele : Příručka zejména pro neprávníky. Praha : Linde, 2009. ISBN 978-80-
7201-780-5. 
167 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009, V. volební období, sněmovní tisk č. 770. 
168 „Odvolací soud je přesvědčen o tom, že dlužníkovu žádost o stanovení nižších než zákonem určených 
měsíčních splátek podanou po zahájení insolvenčního řízení a před rozhodnutím o schválení oddlužení 
plněním splátkového kalendáře nelze považovat za opožděnou v situaci, kdy mu formulář návrhu na 
povolení oddlužení včetně poučení k jeho vyplnění, jenž je veřejnosti k dispozici na adrese 
www.insolvencnizakon.cz a který byl dlužník povinen použít, neposkytoval žádný prostor pro její 
uplatnění. Za tohoto stavu věci je žádoucí, aby insolvenční soud včas dlužníka poučil o možnosti takovou 
žádost podat, tak aby dlužník nebyl nespravedlivě poškozen (§ 5 písm. a) IZ) a zároveň aby věřitelé měli 
možnost na žádost dlužníka reagovat a zaujmout k ní příp. stanovisko.“ Usnesení Vrchního soudu v Praze 
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vyhlášky č. 311/2007 Sb.169 s tím, že nabytím účinnosti vyhlášky byl Ministerstvem 

spravedlnosti ČR také zveřejněn upravený formulář170.  

Povinnost dlužníka měsíčně splácet stanovenou částku není jedinou povinností 

dlužníka v průběhu plnění splátkového kalendáře. Na rozdíl od jednorázové formy 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zde zákon výslovně stanovuje další 

povinnosti, které dlužník musí řádně plnit (§ 412). Dlužník tak musí např. vykonávat 

přiměřenou výdělečnou činnost, příp. o získání příjmu usilovat, nezatajovat žádný ze 

svých příjmů, neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody a zejména 

nepřijímat nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Současně 

v průběhu plnění splátkového kalendáře platí, že hodnoty získané dědictvím a darem je 

dlužník povinen zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, 

použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Tyto povinnosti 

zcela korespondují se základním předpokladem oddlužení, tedy s poctivým záměrem 

dlužníka vynaložit veškeré své úsilí na co nejvyšší uspokojení věřitelů, a dále 

s požadavkem aktivního přístupu dlužníka k řešení své majetkové situace. Dalšími 

povinnostmi pak jsou poskytovat informace a součinnost insolvenčnímu soudu, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. 

Zákon rovněž pamatuje na různé situace, které mohou dlužníka nezaviněně 

v průběhu 5 let postihnout a dává v ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčnímu soudu 

možnost kdykoli v průběhu plnění splátkového kalendáře změnit (i bez návrhu) 

stanovenou výši a další trvání měsíčních splátek, jestliže se podstatně změnily 

okolnosti, které jsou pro jejich stanovení rozhodující (např. vznikne-li dlužníku za 

trvání splátkového kalendáře vyživovací povinnost nebo zanikne-li pohledávka za 

dlužníkem). Proti této změně se může bránit pouze věřitel, který podle svého tvrzení 

obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. 

Plnění splátkového kalendáře probíhá zásadně po dobu 5 let, a to bez ohledu na 

to, zda dlužník před uplynutím této doby zaplatil více než zákonem předpokládaných 

                                                                                                                                               
ze dne 26. července 2010, sp. zn. KSUL 44 INS 3230/2010, 1 VSPH 528/2010. Dostupné z WWW: 
https://isir.justice.cz. 
169 V § 23 se novelou vložilo nové písmeno h), které upravuje další náležitost návrhu na povolení 
oddlužení, a to údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby insolvenční soud stanovil nižší než zákonem určené 
splátky a pokud dlužník stanovení nižších než zákonem určených splátek navrhuje, navrhovanou výši 
měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které vedly k jeho úpadku. 
170 Insolvenční rejstřík [online]. [cit. 2011-04-01]. Formuláře. Dostupné z WWW: 
<https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR>. 
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30 % (příp. 50 %). Předčasně může dojít ke skončení plnění splátkového kalendáře jen 

za předpokladu plného uspokojení všech zjištěných pohledávek nezajištěných 

věřitelů.171

 

3. 3. 7. Vliv věřitelů a rozhodování soudu o způsobu oddlužení 

  

 Z dosavadního výkladu vyplynulo, že v případě oddlužení jsou částečně 

modifikovány dvě základní zásady insolvenčního řízení ve vztahu k věřitelům dlužníka. 

Na několika místech již bylo pojednáno, že ze samotné podstaty oddlužení je 

relativizován deklarovaný cíl insolvenčního řízení, tedy nejvyšší možné uspokojení 

věřitelů. Je tedy na místě hovořit v rámci oddlužení, respektive ve fázi následného 

osvobození, spíše o zásadě relativně nejvyššího uspokojení věřitelů.172 Cílem právní 

úpravy insolvenčního zákona je pak vyšší míra ingerence věřitelů v insolvenčním řízení 

a posílení jejich vlivu na některá rozhodnutí insolvenčního soudu. Tato zásada se 

neuplatní při rozhodování o způsobu řešení dlužníkova úpadku oddlužením, ale posouvá 

se až na rozhodování o způsobu oddlužení. 

Jak bylo výše podáno, o povolení oddlužení rozhoduje výlučně soud. Teprve 

způsob, kterým bude oddlužení realizováno, mají možnost ovlivnit nezajištění věřitelé. 

Vliv v této fázi procesu je dán nezajištěným věřitelům proto, že se jedná o rozhodnutí 

ekonomické, jinak řečeno, jde o úvahu, kterým ze způsobů oddlužení se jim dostane 

vyšší hodnoty plnění. Teprve pokud nezajištění věřitelé svého práva nevyužijí, 

rozhoduje o způsobu oddlužení insolvenční soud podle ustanovení § 402 odst. 5 

insolvenčního zákona. Dlužníkovi je umožněno v návrhu na povolení oddlužení 

vyznačit preferovaný způsob oddlužení, do konečného výběru však nemá možnost 

zasáhnout. 

Nezajištění věřitelé od povolení oddlužení mohou ovlivňovat jeho další průběh 

jednak hlasováním o způsobu jeho provedení a o tom, zda doporučují vyhovět žádosti 

dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře, a jednak formou tak zvaného námitkového řízení.  
                                                 
171 Souhlasím s názorem P. Smolíka, že se jedná o pravidlo striktní a svou povahou kogentní, není tedy 
možné předem stanovit kratší lhůtu plnění splátkového kalendáře. SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový 
způsob řešení úpadku. s. 336. K možnosti dohody dlužníka s věřiteli na kratší lhůtě plnění viz také 
TINTĚRA, Tomáš. op. cit. s. 302. 
172 TINTĚRA, Tomáš. op. cit. s. 295.  
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 K projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí (příp. o žádosti 

stanovení jiné výše měsíčních splátek) dochází buď na schůzi věřitelů za tím účelem 

svolané (§ 399), nebo mimo tuto schůzi prostřednictvím „hlasovacího lístku“173 s tím, 

že je současně připuštěno hlasování také před samotným zahájením insolvenčního 

řízení, jestliže měli možnost seznámit se s potřebnými informacemi (§ 400). Jestliže 

všichni oprávnění věřitelé využili možnosti hlasovat mimo schůzi věřitelů a řádně 

vyplněné hlasovací lístky byly insolvenčnímu doručeny nejpozději v den předcházející 

schůzi věřitelů, insolvenční soud schůzi věřitelů nesvolá. Nejedná-li se o tuto situaci, 

insolvenční soud svolá schůzi věřitelů s tím, že dlužník je povinen se této schůze osobně 

zúčastnit a zodpovědět dotazy věřitelů.  

Podle dřívější úpravy byla neomluvená neúčast dlužníka na schůzi věřitelů 

sankcionována fikcí zpětvzetí jeho návrhu na povolení na oddlužení s důsledkem tzv. 

překlopení do konkursu. Takto nastaveným režimem se opakovaně zabýval Ústavní 

soud. Nálezem Ústavního soudu č. 163/2009 Sb. byla zrušena nepřípustnost odvolání 

proti rozhodnutí, kterým soud bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, 

pro rozpor s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. „V důsledku 

zavedení zákonné fikce, která se uplatňuje nejen při nečinnosti dlužníka, ale 

i hodnotovým úsudkem soudu, aniž by bylo umožněno, aby se dlužník proti rozhodnutí 

obecného soudu bránil řádným opravným prostředkem, je omezeno jeho právo na 

spravedlivý proces a neumožňuje ani napravit chybu, která se může (např. dlužník se 

omluví, ale omluva je omylem vložena do jiného spisu apod.) v činnosti soudu 

vyskytnout. Fikce zpětvzetí návrhu na oddlužení navíc není pouhým procesním úkonem, 

kterým účastník disponuje řízením, ale má zásadní hmotněprávní důsledky pro dlužníka 

i věřitele (následné prohlášení konkurzu atd.).“174 Následným nálezem Ústavního soudu 

č. 260/2010 Sb. byla zrušena fikce zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení při 

                                                 
173 Náležitosti hlasovacího lístku jsou stanoveny v ustanovení § 19 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím 
řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona. 
174 V této souvislosti Ústavní soud současně konstatoval, že „základní příčina protiústavnosti 
zrušovaného ustanovení spočívá v jeho aplikačním propojení na zjevně protiústavní část ustanovení § 399 
odst. 2 věta za středníkem, která zní: „jestliže se bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud 
jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh na oddlužení zpět.“ Toto ustanovení zakládající 
zákonnou fikci zpětvzetí návrhu na oddlužení však Vrchní soud v Olomouci v rámci své rozhodovací 
činnosti (řízení o opravném prostředku) již přímo neaplikoval a proto ani neměl aktivní legitimaci 
k podání návrhu na jeho zrušení. Ta sice nepochybně svědčila Krajskému soudu v Ostravě jako soudu 
prvního stupně, avšak ten ji nevyužil. Vymyká se tak i z rozsahu přezkumu před Ústavním soudem, který je 
vázán návrhem Vrchního soudu v Olomouci.“ Nález Ústavního soudu ČR ze dne 21. dubna 2009, 
sp. zn. Pl.ÚS 42/08. Dostupný z WWW: http://nalus.usoud.cz/. 
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neomluvené neúčasti dlužníka na schůzi věřitelů. „Procesní práva, která jsou odvozena 

ze zásady dispoziční, jsou vyhrazena výlučně nositelům těchto práv formou dispozičních 

procesních úkonů; z povahy těchto dispozitivních procesních úkonů vyplývá, že 

nemohou být obsahem právní fikce, tj. nemůže být stanoveno, že někdo vzal návrh zpět, 

ačkoliv tak neučinil. Právní konstrukce fikce zpětvzetí návrhu na oddlužení je v rozporu 

s povahou civilního procesu, což platí nejen pro civilní sporný proces, ale pro jakýkoliv 

druh civilního soudního řízení, tj. i pro insolvenční řízení.“175

 Zákonem ze dne 3. března 2011, č. 69/2011 Sb., kterým se mění zákon 

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

pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, byla opětovně stanovena nepřípustnost odvolání proti rozhodnutí, kterým soud 

bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení s ohledem na skutečnost, že 

zrušením fikce zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení podle důvodové zprávy k tomuto 

zákonu „odpadl důvod, pro který by proti usnesení, jímž soud bere na vědomí zpětvzetí 

návrhu na povolení oddlužení, nemělo být odvolání přípustné a pro který by úprava, jež 

tento opravný prostředek vylučuje, odporovala ústavnímu pořádku České republiky.“176

 Nadále tak může být neomluvená neúčast dlužníka na schůzi věřitelů 

posuzována jako lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností 

v insolvenčním řízení [ (§ 395 odst. 2 písm. b)] a být tedy důvodem pro neschválení 

oddlužení (§ 405).  

O způsobu oddlužení je rozhodnuto prostou většinou hlasů nezajištěných 

věřitelů počítaných podle výše jejich pohledávek. Současně platí, že svůj hlas se 

způsobem oddlužení není věřitel oprávněn měnit. V případě, že však věřitel hlasoval 

mimo schůzi věřitelů a následně se schůze věřitelů zúčastnil a hlasoval opětovně, 

považuje se při rozporu v hlasování za rozhodné hlasování na schůzi věřitelů (§ 400 

odst. 2). 

 Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou ovlivnit další průběh 

oddlužení také cestou tzv. námitkového řízení. Tito věřitelé mohou namítat, že zde jsou 

skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 

Lhůta k podávání těchto námitek je stanovena v ustanovení § 403 odst. 2 insolvenčního 

                                                 
175 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. července 2010, sp. zn. Pl.ÚS 19/09. Dostupný z WWW: 
http://nalus.usoud.cz/. 
176 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2010, VI. volební období, sněmovní tisk č. 233. 
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zákona podle toho, zda se za účelem hlasování o způsobu oddlužení konala schůze 

věřitelů, případně zda všichni oprávnění věřitelé hlasovali o způsobu oddlužení písemně 

mimo tuto schůzi. V prvém případě uplyne lhůta pro podání námitek skončením schůze 

věřitelů (námitky lze podat nejpozději před skončením). Pro druhý případ končí 

věřitelům lhůta pro podání námitek uplynutím desátého dne po dni zveřejnění výsledků 

písemného hlasování o způsobu oddlužení v insolvenčním rejstříku. K později 

vzneseným námitkám se nepřihlíží. Včas podané námitky, uplatněné oprávněnými 

osobami, projedná insolvenční soud při jednání, ke kterému předvolá dlužníka, 

insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky. 

Rozhodování o tom, zda soud oddlužení schválí, je soud povinen vydat 

neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů, příp. po 

uplynutí lhůty pro jejich podání (§ 404).  

 Insolvenční soud oddlužení neschválí, vyjdou-li v průběhu insolvenčního řízení 

najevo skutečnosti (například po upozornění insolvenčního správce nebo po projednání 

námitek věřitelů), které by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 

V tomto případě pak rozhodne o řešení dlužníkova úpadku konkursem. Předpokládá se 

tedy, že předmětné skutečnosti vyjdou najevo po povolení oddlužení. Ve věci 

posuzované Vrchním soudem v Praze však byla důvodem pro neschválení oddlužení 

skutečnost, odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, tato skutečnost však 

musela být soudu známá již v době, kdy oddlužení povolil a oddlužení proto nemělo být 

povoleno177. K časovému hledisku zjištění existence uvedených skutečností se vyjádřil 

také Nejvyšší soud ČR178. 

  Rozhodování o tom, zda soud oddlužení schválí, tak obsahuje také určitý aspekt 

následného korektivu ve vztahu k povolení oddlužení. Při vydání rozhodnutí o tom, zda 

se oddlužení schvaluje, se totiž soud musí zabývat mj. právě tím, jestli i vzhledem 

                                                 
177 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. července 2009, sp. zn. KSUL 77 INS 668/2009, 1 VSPH 
314/2009. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
178 „… pro řešení otázky, zda důvody obsažené v § 395 insolvenčního zákona mají být uplatněny (jen či 
již) při posouzení „přípustnosti“ oddlužení (pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) nebo (až) při 
posouzení jeho „věcné opodstatněnosti“ (pro neschválení oddlužení), není určující časové hledisko, tedy 
to, že (jak se podává z dikce § 405 odst. 1 insolvenčního zákona) skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly 
zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, vyšly najevo (až) v průběhu insolvenčního řízení (po povolení 
oddlužení). Podstatná je naopak kvalita posouzení zákonných kritérií v jednotlivých fázích oddlužení, tedy 
to, zda je v možnostech insolvenčního soudu příslušné skutečnosti prověřit (jejich existenci zjistit nebo 
vyloučit) v jednotlivých fázích oddlužení.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, 
sp. zn. KSUL 44 INS 411/2009, 1 VSPH 828/2009, 29 NSČR 16/2010. Dostupné z WWW: 
http://www.nsoud.cz/. 
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k nově zjištěným, popř. nastalým skutečnostem možno stále považovat podmínky pro 

povolení oddlužení za naplněné.179

Rozhodnutí o schválení oddlužení představuje autoritativní stanovení způsobu 

oddlužení a podmínek jeho provedení. Obsah tohoto rozhodnutí je vymezen 

v ustanovení § 406 insolvenčního zákona. Okamžikem zveřejnění rozhodnutí 

o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku nastávají účinky schválení oddlužení. 

 Současně platí, že také po schválení oddlužení může insolvenční soud kdykoli 

v průběhu jeho realizace toto schválené oddlužení ze zákonem stanovených důvodů 

zrušit a rozhodnout o řešení dlužníkova úpadku konkursem. Takto může soud 

rozhodnout, dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Zrušit schválené oddlužení 

může insolvenční soud po nařízeném jednání180 jak z moci úřední, tak na návrh, a to 

buď na návrh věřitele, nebo samotného dlužníka. Mezi stanovené důvody pak patří 

neplnění podstatných povinností181 dlužníkem, nemožnost splnit podstatnou část182 

splátkového kalendáře nebo zavinění vzniku nového závazku, který dlužník není 

schopen plnit s tím, že zákon vymezuje vyvratitelnou právní domněnku, kdy lze na 

uvedené zaviněné jednání dlužníka usuzovat (§ 418). 

 V návaznosti na výše uvedené si dovolím poukázat na problematiku 

„kombinace“ obou způsobů oddlužení. Považuju za problematické usnesení Krajského 

soudu v Hradci Králové, ve kterém insolvenční soud rozhodl postupem podle 

ustanovení § 402 odst. 5 insolvenčního zákona o schválení oddlužení dlužníka plněním 

splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty s odůvodněním, že „podle 

názoru soudu je kombinace splátkového kalendáře spolu se zpeněžením majetkové 

podstaty dlužníka pro uspokojení pohledávek věřitelů výhodnější než oddlužení pouze 

jednou z těchto forem“, přestože současně uvedl, že aktuální výše dlužníkových příjmů 

umožňuje, aby uspokojil věřitele minimálně v zákonné výši 30 %.183

                                                 
179 KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. op. cit. s. 989 - 990. 
180 Účelem obligatorního jednání je zajištění možnosti dlužníka a dalších vymezených subjektů vyjádřit se 
k důvodům případného zrušení oddlužení. 
181 Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se jedná zejména o povinnou součinnost dlužníka při 
zjišťování majetkové podstaty a v případě plnění splátkového kalendáře pak povinnosti uvedené 
v ustanovení § 412 insolvenčního zákona, v obou případech se pak musí jednat o neplnění podstatných 
povinností. 
182 Co se rozumí „podstatnou částí“ je na uvážení insolvenčního soudu v konkrétním případě, zejména 
pak s ohledem na předpokládaný budoucí (i mimořádný) příjem dlužníka a dále pak s ohledem na znění 
ustanovení § 415 insolvenčního zákona. 
183 Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. února 2011, sp. zn. KSHK 45 INS 12148/2010. 
Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
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Odborná literatura se k možnosti kombinace obou způsobů oddlužení nevyjadřuje, 

resp. z některých publikací lze dovodit, že ji ani nepřipouští. T. Richter například uvádí, že 

„oddlužení znamená, že za cenu ztráty jednoho (tedy majetku nebo budoucích příjmů) si je 

dlužník oprávněn ponechat druhé (tedy budoucí příjmy nebo majetek). Řízení je k dispozici 

dlužníku, u nějž lze podle úvahy soudu očekávat jedním či druhým způsobem uspokojení 

alespoň 30 procent nezajištěných závazků.“184 L. Pachl ve stejném duchu popisuje výhodu 

oddlužení tak, že oddlužení „postihuje výlučně buď majetek dlužníka, nebo jeho příjmy, 

tzn. jedna z těchto majetkových hodnot zůstane v průběhu oddlužení dlužníkovi vždy 

k dispozici a nebude oddlužením dotčena.“185 B. Havel pak výklad o způsobech 

oddlužení uzavírá úslovím „tertium non datur; věřitelé nemohou obě varianty 

kombinovat.“186  

 Uvedené jednoznačně vyplývá primárně již ze znění ustanovení § 398 odst. 1 

insolvenčního zákona, které stanovuje, že oddlužení lze provést zpeněžením majetkové 

podstaty nebo plněním splátkového kalendáře, kdy pomocí spojky nebo je vyjádřena 

volba mezi dvěma eventualitami. Tato volba pak přísluší nezajištěným věřitelům, kteří 

můžou také pomocí hlasovacího lístku vyjádřit preferovanou variantu. Podoba 

formulářového lístku187, která vychází z ustanovení § 19 vyhlášky č. 311/2007 Sb., 

připouští právě uvedení jednoho, věřitelem zvoleného, způsobu oddlužení. 

 Domnívám se, že také další ustanovení insolvenčního zákona uvedenou 

kombinaci nepodporuje, naopak vylučuje. Jde zejména o účinky, které schválení 

jednotlivého způsobu oddlužení vyvolávají a které jsou spolu navzájem protichůdné. 

Jedná se zejména o dispoziční oprávnění k majetku dlužníka, kdy je podle zákona 

osobou s těmito oprávněními v případě plnění splátkového kalendáře dlužník 

a v případě zpeněžení majetkové podstaty insolvenční správce. Současně majetek 

nabytý po schválení oddlužení například darem je dlužník v případě plnění splátkového 

                                                 
184 RICHTER, Tomáš. Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace : 
podobnosti a rozdíly. Justičná revue. 2007, roč. 59, č. 3, s. 424-439. ISSN 1335-6461. Autor v jiném 
svém příspěvku doplňuje, že „dlužníku jsou buď výměnou za jeho stávající aktiva ponechány jeho 
budoucí příjmy, nebo výměnou za jeho budoucí příjmy po dobu 5 let ponechán jeho stávající majetek.“ 
RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon : od vládního návrhu k vyhlášenému znění. 
185 PACHL, Lukáš. Kdy a jak správně podat návrh na povolení oddlužení. Právní fórum : český právnický 
měsíčník. 2008, č. 5, s. 209. ISSN 1214-7966. 
186 HAVEL, Bohumil. Oddlužení – zbraň nebo hrozba? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní 
odvětví. 2007, č. 2, s. 50. ISSN 1210-6410. 
187 Insolvenční rejstřík [online]. [cit. 2011-04-01]. Formuláře. Dostupné z WWW: 
<https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR>. 
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kalendáře povinen zpeněžit a použít jako mimořádnou splátku, zatímco v případě 

zpeněžení majetkové podstaty s ním může dlužník volně disponovat. 

 Také z obsahu vyhlášky č. 313/2007 Sb., která upravuje odměnu a náhrady 

hotových výdajů insolvenčního správce v oddlužení, vyplývá, že tato vyhláška vychází 

pouze ze situace, kdy dochází v případě plnění splátkového kalendáře ke zpeněžení 

zajištění. V tomto případě je insolvenční správce odměňován jak paušální částkou 

stanovenou pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, tak podle výtěžku zpeněžení 

zajištění. Dále vyhláška stanovuje zvláštní pravidla pro odměnu při tzv. překlopení do 

konkursu. Určení odměny při oddlužení oběma způsoby vyhláška neupravuje. 

 Z výše naznačených důvodů dovozuji legitimní očekávání dlužníka, že 

oddlužení bude realizováno pouze jedním ze způsobu a jemu zůstane k dispozici buď 

majetek, nebo jeho příjmy.  

 Jiná situace nastává v případě, kdy sám dlužník tuto pomyslnou kombinaci 

navrhne. Může tak učinit například, pokud plněním splátkového kalendáře není schopen 

splnit požadovanou minimální zákonnou míru uspokojení nezajištěných věřitelů, proto 

nabídne ke zpeněžení část svého majetku.188 Podle mého názoru však ani zde nedochází 

ke kombinaci obou způsobů, ale schválením oddlužení nastanou pouze účinky 

oddlužení plněním splátkového kalendáře a částka, získána ze zpeněžení majetku, bude 

posuzována jako mimořádná splátka. 

 Dovolím si shrnout, že platná právní úprava neobsahuje dostatečný zákonný 

podklad pro realizaci oddlužení oběma stanovenými způsoby současně.  

   

3. 3. 8. Postavení zajištěných věřitelů v oddlužení 

 

Insolvenční zákon ve svém ustanovení § 2 písm. g) vymezuje zajištěného 

věřitele jako věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do 

majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu 

nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění 

anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy. 

                                                 
188 Tento příklad je uváděn v publikaci KUČERA, František. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) s judikaturou a souvisejícími předpisy. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2009. s. 226. 
ISBN 978-80-7400-163-5. 
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Pro postavení zajištěných věřitelů v rámci oddlužení platí pravidlo, že tito 

věřitelé nejsou oddlužením dotčeni a jsou uspokojováni podle hodnoty (a tedy i rizika) 

svého zajištění.189 Uvedené pravidlo je výslovně stanoveno v ustanovení § 398 odst. 3 

in fine insolvenčního zákona, podle kterého se zajištění věřitelé uspokojují jen z výtěžku 

zpeněžení zajištění190. Takto nastavené postavení zajištěných věřitelů se pak významně 

projevuje ve vyloučení zajištěných věřitelů z hlasování o způsobu oddlužení podle 

ustanovení § 402 odst. 1 insolvenčního zákona. Zajištění věřitelé podle zmíněného 

ustanovení nehlasují ani v rozsahu, ve kterém je podle znaleckého posudku 

vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší 

než výše zajištěné pohledávky. Vyloučení zajištěných věřitelů z hlasování o způsobu 

oddlužení pak ve svém důsledku znamená také jejich vyloučení z možnosti namítat 

v souladu s ustanovením § 403 odst. 2 insolvenčního zákona existenci skutečností, které 

by jinak odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Následně je také 

zajištěným věřitelům odepřena možnost podat odvolání proti rozhodnutí insolvenčního 

soudu o schválení oddlužení, jak vyplývá z ustanovení § 406 odst. 4 insolvenčního 

zákona. 

Tato koncepce je některými autory vnímána jako neodůvodněně nastavená 

nerovnost věřitelů a prolomení zásady rovných možností obdobně postavených věřitelů 

s odkazem na ustanovení § 167 odst. 2 insolvenčního zákona, které považuje 

pohledávku zajištěného věřitele co do rozdílu ve výši zajištěné pohledávky a hodnoty 

zajištění za pohledávku nezajištěnou.191  

Novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 217/2009 Sb., kterým se 

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

znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zmírnila „tvrdost“ právní úpravy, 

podle které byla povinnost zpeněžení předmětu zajištění obligatorní, a rozšířila práva 

zajištěných věřitelů, v tom směru, že těmto věřitelům je nadále dáno k úvaze, zda 

v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře o zpeněžení svého zajištění požádají 

(§ 409 odst. 3) s tím, že je jim současně garantováno, že jejich právo na uspokojení 
                                                 
189 HAVEL, Bohumil. Črta o oddlužení. s. 46. 
190 Zákonem č. 217/2009 Sb., bylo vložením slova „jen“ v textu ustanovení stanoveno najisto, že se 
zajištěný věřitel v oddlužení splátkovým kalendářem uspokojuje jen z výtěžku zpeněžení zajištění. 
191 „Přijatá úprava jakoby „trestá“ zajištěné věřitele za momentálně nedostatečnou hodnotu zajištění, 
mnohdy ovšem až tak, že jim odnímá práva věřitele vůbec, to znamená, že jim nepřizná ani postavení, 
které by měli jako běžní věřitelé pohledávky v oddlužení.“ KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. op. cit. s. 978. 
Dále je tato problematika rozebírána v příspěvku TINTĚRA, Tomáš. op. cit. s. 296 - 298. 
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z výtěžku zpeněžení zajištění zůstane při osvobození dlužníka od placení pohledávek 

zachováno, včetně úroků či jiných nároků za dobu od skončení insolvenčního řízení 

(§ 414 odst. 4). Cílem této změny je podle důvodové zprávy k uvedenému zákonu 

ochrana hypotéčních úvěrů. Není-li zpeněžení zajištění v zájmu zajištěného věřitele, 

které pro něj může být v daném místě a čase ekonomicky nevýhodné, není třeba mu je 

vnucovat. 

Bude-li oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty, budou věci, práva, 

pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, které slouží k zajištění pohledávky 

zajištěného věřitele, zpeněženy vždy. 

V případě zpeněžování zajištění v rámci oddlužení obecně platí, že se při něm 

postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.192 Výtěžek 

zpeněžení je vydán zajištěnému věřiteli, který se však nepodílí v souladu s výše 

uvedeným s případnou neuspokojenou částí své pohledávky na rozdělení dalšího 

výtěžku (v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) a rovněž není zařazen 

mezi ostatní věřitele do splátkového kalendáře (v případě oddlužení ve formě 

splátkového kalendáře).193  

 

3. 3. 9. Role insolvenčního správce 

 

 Insolvenční správce194 je obligatorním procesním subjektem insolvenčního 

řízení195, který je ustanoven insolvenčním soudem nejpozději v rozhodnutí o úpadku196.  

Insolvenční správce není účastníkem insolvenčního řízení, ale má jako zvláštní procesní 

subjekt samostatné postavení jak vůči úpadci, tak vůči věřitelům, a nelze jej považovat 

ani za zástupce věřitelů ani za zástupce úpadce.197 Hlavním úkolem insolvenčního 

správce je zjistit a sepsat stav majetkové podstaty dlužníka a přezkoumat přihlášené 

                                                 
192 Jedná se o ustanovení § 230 odst. 2 a 3, § 293, § 298 a § 299 insolvenčního zákona. 
193 MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele : Příručka zejména pro 
neprávníky. Praha : Linde, 2009. s. 119. ISBN 978-80-7201-780-5. 
194 Obecná ustanovení § 21 a násl. insolvenčního zákona upravují postavení a výkon funkce 
insolvenčního správce v insolvenčním řízení. 
195 Vedle dalších procesních subjektů, které vymezuje ustanovení § 9 insolvenčního zákona. 
196 Ustanovení § 27 odst. 1 insolvenčního zákona. 
197 Takto vymezené postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení je obsaženo v nálezu 
Ústavního soudu ze dne 25. června 2002 sp. zn. Pl.ÚS 36/01 (č. 403/2002 Sb.). 
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pohledávky věřitelů. Podrobněji se však zaměřím pouze na jeho úlohu v průběhu 

oddlužení. 

 Insolvenční správce významným způsobem vystupuje ve fázi rozhodování 

o případném schválení oddlužení dlužníka. S ohledem na plnění povinností 

souvisejících s výkonem jeho funkce je právě insolvenční správce nejlépe seznámen 

s hospodářskou situací dlužníka a jeho osobními poměry. V tomto ohledu je právě 

insolvenční správce kvalifikovanou osobou pro posouzení splnění základních 

předpokladů pro povolení a následné schválení oddlužení, jak o nich bylo pojednáno 

výše. Proto zákon ukládá v ustanovení § 403 odst. 1 insolvenčnímu správci povinnost 

upozornit insolvenční soud a věřitele dlužníka na skutečnosti, které ukazují na nesplnění 

některých podmínek pro povolení oddlužení a které by jinak odůvodňovaly zamítnutí 

návrhu na jeho povolení. Ve vztahu k věřitelům, kteří by měli mít možnost disponovat 

dostatečnými informacemi pro výkon svého práva rozhodovat o způsobu řešení 

oddlužení, je povinností správce věřitele upozornit na zjištěné skutečnosti nejpozději na 

schůzi věřitelů, svolané za účelem hlasování o způsobu oddlužení, které se správce musí 

účastnit (§ 399 odst. 2). Pokud všichni věřitelé hlasovali mimo schůzi věřitelů, učiní tak 

nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. 

Insolvenční správce se také obligatorně účastní jednání, svolané soudem za účelem 

projednání námitek věřitelů, ke kterým se v rámci svých zjištění vyjadřuje. Skutečnosti 

tvrzené insolvenčním správcem tak mohou vést k rozhodnutí insolvenčního soudu 

o neschválení oddlužení. 

 Zásadní postavení má insolvenční správce v případě způsobu řešení oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty. V tomto případě se insolvenční správce stává osobou 

s dispozičními oprávněními198 k majetku, který náleží do majetkové podstaty v době 

schválení oddlužení (s později nabytým majetkem disponuje sám dlužník)199. Vlastní 

realizaci tohoto způsobu oddlužení provádí insolvenční správce postupem podle 

příslušných ustanovení zákona, která upravují konkurs s tím, že dlužník mu poskytuje 

                                                 
198 „Osobou s dispozičními oprávněními je osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo 
nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá.“ [§ 2 písm. f) 
insolvenčního zákona]. 
199 Jak vyplývá z ustanovení § 408 odst. 1, § 246 a § 229 odst. 3 insolvenčního zákona. 
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nezbytnou součinnost. Insolvenční správce v rámci své činnosti mj. rozhoduje se 

souhlasem věřitelů (příp. také soudu) o způsobu zpeněžení200.  

  V rámci obou způsobů oddlužení pak insolvenční správce také zajišťuje 

zpeněžení majetku, který slouží k zajištění (pokud o to zajištěný věřitel po schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře požádá). Insolvenční správce je však vázán 

pokyny zajištěného věřitele, které je oprávněn odmítnout pouze, má-li za to, že 

zpeněžení lze provést výhodněji (§ 293). 

 V případě způsobu řešení oddlužení plněním splátkového kalendáře je osobou 

s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě a k příjmům dlužník (§ 409), 

povinnosti insolvenčního správce v rámci tohoto způsobu jsou proto jiné povahy 

a v původním znění zákona byly omezeny pouze na dohledové činnosti nad plněním 

povinností dlužníka. Úloha insolvenčního správce v průběhu oddlužení plněním 

splátkového kalendáře byla posílena novelou insolvenčního zákona č. 217/2009 Sb. 

Oproti původní právní úpravě došlo k přenesení zátěže dlužníka při rozvržení splátek 

mezi věřitele na insolvenčního správce.201 Podle ustanovení § 398 odst. 3 proto platí, že 

stanovenou částku z měsíčních příjmů dlužníka insolvenční správce rozvrhne mezi 

nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí 

insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Insolvenční správce je dále povinen 

vykonávat dohled nad činností dlužníka, zejména pak dohlíží nad plněním povinností 

dlužníka stanovených v ustanovení § 412 insolvenčního zákona. O výsledcích své 

dohledové činnosti je povinen poskytovat insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru 

pravidelné informace. Insolvenční správce současně uděluje případný souhlas 

dlužníkovi k odmítnutí přijetí daru nebo dědictví, bez tohoto souhlasu je tento právní 

úkon dlužníka neplatný (§ 412 odst. 3). 

 Účast insolvenčního správce v oddlužení skončí právní mocí rozhodnutí 

o splnění oddlužení podle ustanovení § 413 insolvenčního zákona. V tomto rozhodnutí 

insolvenční soud zprostí insolvenčního správce jeho funkce a současně rozhodne o jeho 

odměně a nákladech. 

                                                 
200 Ustanovení § 286 insolvenčního zákona vymezuje tři možné způsoby zpeněžení majetkové podstaty, 
a to veřejnou dražbou, prodejem movitých věcí a nemovitostí podle občanského soudního řádu 
a prodejem majetku mimo dražbu.    
201 Podle důvodové zprávy k zákonu č. 217/2009 Sb., je tato změna odůvodněna praxí, která ukazovala, 
že řada dlužníků nezvládala bez pomoci výpočet výše rozdělované částky a podílů jednotlivých věřitelů. 
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 Právo insolvenčního správce na odměnu a náhrady jeho hotových výdajů je 

upraveno v ustanoveních § 38 a 39 insolvenčního zákona s tím, že způsob jejich určení 

je stanoven ve vyhlášce č. 313/2007 Sb. Tyto nároky správce se uspokojují z majetkové 

podstaty dlužníka, příp. ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. Vyhláškou je 

nastaven dvojí režim odměny insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů 

podle způsobu realizace oddlužení. V případě zpeněžení majetkové podstaty náleží 

správci odměna jako při konkursu [(§ 3 písm. a)], která je upravena v § 1 vyhlášky, 

tj. součet odměny určené z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele 

(2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli) a odměny určené z výtěžku 

zpeněžení určeného k rozdělení mezi nezajištěné věřitele (procentuální výše 

odstupňována podle výše výtěžku zpeněžení). Nejméně však odměna činí 45 000 Kč. 

Výše náhrady jeho hotových výdajů se pak řídí ustanovením § 7 odst. 1 až 3 vyhlášky. 

Pokud je oddlužení realizováno plněním splátkového kalendáře, činí odměna 

insolvenčního správce 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků 

schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pokud v rámci tohoto způsobu 

oddlužení zajištěný věřitel požádá o zpeněžení zajištění, náleží insolvenčnímu správci 

navíc odměna ve výši 2 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli202 [(§ 3 písm. 

b) a c)]. Výše náhrady jeho hotových výdajů je zde stanovena fixní částkou 150 Kč za 

každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře (§ 7 odst. 4). Vyhláškou je pamatováno také na případy, kdy 

dojde k tzv. překlopení z oddlužení do konkursu. V tomto případě náleží insolvenčnímu 

správci odměna ve výši za provedený konkurs, ledaže by část odměny za již 

provedenou část oddlužení výši odměny za konkurs převyšovala (§ 4 odst. 2). 

  

                                                 
202 V případě zpeněžení zajištění v rámci obou způsobů oddlužení si může insolvenční správce navíc 
odečíst z výtěžku zpeněžení náklady na správu tohoto zajištění (max. do výše 4 % výtěžku) a náklady na 
zpeněžení (max. do výše 5 % výtěžku). Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším 
rozsahu (§ 298 odst. 3 insolvenčního zákona). 
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3. 3. 10. Osvobození dlužníka od placení pohledávek 

 

 Osvobození dlužníka od placení pohledávek podle ustanovení § 414 

insolvenčního zákona je pomyslnou druhou fází oddlužení, která však nenavazuje 

automaticky na fázi realizace oddlužení, během které dochází k (alespoň částečnému) 

uspokojování věřitelů. Tato fáze realizace je zakončena po splnění všech povinností 

dlužníka podle schváleného způsobu oddlužení, a to rozhodnutím insolvenčního soudu, 

kterým bere na vědomí splnění oddlužení (§ 413). Právní mocí uvedeného rozhodnutí 

končí insolvenční řízení.  

 Při zpeněžení majetkové podstaty dochází k splnění oddlužení splněním 

rozvrhového usnesení a v případě plnění splátkového kalendáře uplynutím doby 5 let 

nebo plným uspokojením věřitelů před uplynutím této doby203.  

Osvobození dlužníka, které představuje deklarovaný sociální prvek oddlužení, 

může být dlužníku přiznáno pouze na návrh. Osobně se však domnívám, že uvedená 

konstrukce je nadbytečná. Troufám si říct, že ve všech případech, kdy soud vydá 

rozhodnutí o splnění oddlužení, dlužník vždy o osvobození požádá. Po vzoru slovenské 

úpravy bych proto spojila rozhodnutí, kterým soud bere na vědomí splnění oddlužení, 

s automatickým rozhodnutím o osvobození či neosvobození dlužníka. Zákonodárce 

nestanovil žádnou lhůtu, ve které má dlužník návrh na osvobození podat. Nejdříve tak 

může dlužník učinit současně při splnění oddlužení, kdy ještě nemusí být vydáno 

rozhodnutí, kterým soud splnění vezme na vědomí, postačí splnění jako faktický stav.204 

V tomto případě je pak praxí insolvenčních soudů, že po podání návrhu na osvobození 

soud dlužníka vyslechne205 a poté vydá jak rozhodnutí o vzetí na vědomí splnění 

oddlužení, tak i rozhodnutí o osvobození dlužníka (v jeden okamžik tak soud vydá obě 

                                                 
203 Např. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. KSOS 39 INS 
8743/2009, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2010, sp. zn. MSPH 99 INS 163/2008, 
usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. února 2011, sp. zn. KSBR 46 INS 1127/2008. Dostupné 
z WWW: https://isir.justice.cz. 
204 KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. 
1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. s. 1042. ISBN 978-80-7400-320-2. 
205 Soud je povinen rozhodnout o osvobození až po slyšení dlužníka, který tak musí dostat možnost 
vyjádřit se ke všem okolnostem, které by mohly mít vliv na rozhodnutí soudu (§ 414 odst. 1 
insolvenčního zákona). 
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rozhodnutí206 nebo vydá jedno rozhodnutí obsahující výroky jak podle ustanovení 

§ 413, tak podle ustanovení § 414207). 

Pokud dlužník splnil řádně a včas všechny své povinnosti v rámci oddlužení 

a uhradil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich přihlášených a zjištěných 

pohledávek (příp. 50 % v rámci schválené jiné výše splátek nebo dohodou s věřiteli 

jinou stanovenou hranici), insolvenční soud po slyšení dlužníka rozhodne usnesením 

o jeho osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení208, tj. zbylých částí 

pohledávek nezajištěných věřitelů, dále pak neuhrazených částí pohledávek zajištěných 

věřitelů, na jejichž úhradu nepostačoval výtěžek ze zpeněžení zajištění, pohledávek, 

k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a pohledávek, které nebyly do 

insolvenčního řízení přihlášeny.209 Zákon definuje také skupinu nároků, které jsou 

z osvobození vyloučeny (§ 416 odst. 1). V případě zajištěných věřitelů, jejichž 

pohledávka byla řádně přihlášena a zjištěna a kteří nepožádali o zpeněžení zajištění, 

platí režim podle ustanovení § 414 odst. 4 insolvenčního zákona. 

Pokud však dlužník neuhradil nezajištěným věřitelům zákonem stanovenou 

minimální hodnotu plnění nebo neuhradil hodnotu plnění, na které se s věřiteli dohodl, 

může i za této situace požádat soud o osvobození, musí ale současně prokázat, že 

požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil210, 

a zároveň, že částka, kterou tito věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud 

obdrželi, není nižší než částka, které by se jim dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl 

řešen konkursem (§ 415). Důkazní břemeno zde nese dlužník, který musí prokázat obě 

                                                 
206 Např. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. března 2011, č. j. KSPH 38 INS 1249/2010-B-18, 
kterým soud vzal na vědomí splnění oddlužení, a usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 
11. března 2011, č.j. KSPH 38 INS 1249/2010-B-19, o osvobození dlužníka od placení dosud 
neuspokojených pohledávek. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
207 Např. usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. března 2011, č. j. KSOS 39 INS 8081/2009-B-18. 
Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz. 
208 P. Smolík k otázce rozsahu osvobození uvádí, „že se osvobození vztahuje jen na ty pohledávky, které 
dlužník – při povinnosti předložit v rámci návrhu na povolení oddlužení seznam všech svých závazků – do 
tohoto seznamu pojal, a že skutečnost, že některý z těchto závazků – úmyslně či kulpózně – do tohoto 
seznamu nezahrnul, je třeba přičítat mu k tíži…“ SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení 
úpadku. s. 338.  
209 KOZÁK, Jan; BUDÍN, Petr; PACHL, Lukáš. Insolvenční právo aneb Osobní bankroty začínají. 
1. vydání. Brno : Rašínova vysoká škola, 2008. s. 238. ISBN 978-80-87001-10-3. 
210 Podle komentářové literatury se bude například jednat o situace nižšího výtěžku z prodeje věci 
původně více ceněné, k čemuž došlo nezájmem o koupi nebo změnou poměrů na trhu nebo ztráty 
zaměstnání, např. v důsledku zániku zaměstnavatele nebo ze zdravotních důvodů. KOTOUČOVÁ, Jiřina, 
et al. op. cit. s. 1048. 
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požadované skutečnosti současně. Insolvenční soud pak po slyšení dlužníka 

a insolvenčního správce může i v tomto případě osvobození přiznat. 

Pohledávky, na které se vztahuje přiznané osvobození od placení, nezanikají, 

stávají se však nevymahatelnými, tj. naturálními obligacemi211, a tedy pokud by dlužník 

tyto pohledávky plnil, nejednalo by se o bezdůvodné obohacení věřitele. Účinky 

přiznaného osvobození se podrobně zabýval Nejvyšší soud ČR v rámci otázky, zda 

částka poskytnutá dlužníkem na úhradu neuspokojeného zbytku věřitelovy pohledávky 

 poté, co byl od placení pohledávek účinně osvobozen, je již plněním bez právního 

důvodu ve smyslu § 451 odst. 2 zákona č.  40/1964 Sb., občanského zákoníku, a zda ji 

tedy dlužník může požadovat zpět s poukazem na to, že plnil na úhradu dluhu, který již 

zanikl. Nejvyšší soud ČR zde z terminologie zákona (osvobození od placení 

pohledávek) dovozuje, že „pohledávka sice v neuhrazeném rozsahu nadále existuje, 

dlužník však  je rozhodnutím insolvenčního soudu zbaven povinnosti ji věřiteli zaplatit 

… dlužníku, který se rozhodne pohledávky, od jejichž placení byl rozhodnutím 

insolvenčního soudu osvobozen, později uhradit dobrovolně, zůstane tato možnost 

zachována. … Ve vykonávacím řízení má taková pohledávka stejný režim jako 

promlčená pohledávka.“212  

Tyto účinky osvobození se pak vztahují také na ručitele a jiné osoby, které měly 

vůči dlužníkovi pro zmíněné pohledávky právo postihu (§ 414 odst. 3). Dlužník je tedy 

v souladu s touto úpravou osvobozen od placení pohledávek svým ručitelům a jiným 

osobám, které za něj plnily jeho věřitelům, a tyto osoby již nemohou vůči dlužníkovi 

uplatnit tzv. ručitelský regres213. Z uvedeného také vyplývá, že ručitelé, ani jiné 

zavázané osoby, nejsou osvobozením dlužníka od placení pohledávek zbaveny 

povinnosti k úhradě těchto pohledávek dlužníkovým věřitelům.214 

                                                 
211 „Jde o způsob řešení úpadku, který může v konečném výsledku (při zdárném průběhu celého 
oddlužení) vést k tomu, že insolvenční soud přizná dlužníku osvobození od placení zbytku dluhů 
(§ 414 insolvenčního zákona), čímž se tato část dlužníkových závazků ocitne ve stejném režimu jako 
tzv. naturální obligace.“ Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. září 2010, sp. zn. KSBR 31 INS 
156/2008, 2 VSOL 70/2008, 29 NSČR 6/2008. Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
212 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010. Dostupný 
z WWW: http://www.nsoud.cz/. 
213 Třetí osoby, od kterých může věřitel požadovat plnění, však mohou pohledávku, která by jim proti 
dlužníku vznikla uspokojením věřitele, přihlásit do insolvenčního řízení jako pohledávku podmíněnou za 
podmínek stanovených § 183 odst. 3 insolvenčního zákona. 
214 „… institut oddlužení směřuje k vypořádání majetkových poměrů dlužníka s jeho věřiteli. Závazky 
(dluhy) jiných osob (těch, jež věřitelům za splnění závazku odpovídají společně a nerozdílně s dlužníkem 
a těch, které svým majetkem zajišťují pohledávky věřitelů vůči dlužníku) předmětem vypořádání při 
oddlužení nejsou (uvedený institut k vypořádání těchto závazků /dluhů/ nesměřuje).“ Rozsudek 
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Proti rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým osvobození dlužníku přizná, je 

oprávněn podat odvolání pouze věřitel, jehož pohledávka nebyla v insolvenčním řízení 

zcela uhrazena s tím, že odvolací námitky se musí vztahovat výlučně k opodstatněnosti 

závěru o naplnění podmínek pro přiznání osvobození (§ 416 odst. 2).  

Takto pravomocně přiznané osvobození nepředstavuje pro dlužníka definitivní 

vyřešení jeho majetkové situace. Zákon ve svém ustanovení § 417 insolvenčního 

zákona obsahuje „pojistku“ pro skutečnosti, které mohou vyjít dodatečně najevo 

a „která nutno považovat za rozporná s filozofií přiznání beneficia poskytovaného 

v podobě osvobození.“215 Obsahem uvedeného ustanovení je stanovení tříletého období, 

ve kterém může za určitých okolností dojít k odejmutí osvobození rozhodnutím 

insolvenčního soudu, který tak učiní pouze na návrh dotčeného věřitele, příp. zániku 

(přímo ze zákona) přiznaného osvobození. Relevantní skutečností pro odejmutí 

osvobození soudem je jednak skutečnost, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání 

osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka nebo skutečnost, že dlužník 

poskytl některým věřitelům zvláštní výhody (§ 417 odst. 1). Tyto skutečnosti však 

nemůže namítat věřitel, který je mohl namítat již dříve. Musí se tedy jednat 

o skutečnosti, které vyšly najevo po pravomocně přiznaném osvobození. 

K automatickému zániku osvobození pak dochází za situace pravomocného odsouzení 

dlužníka za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení 

oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele (§ 417 

odst. 2). V tomto případě zákon předpokládá ingerenci soudu za situace, kdy se sami 

věřitelé podíleli na podvodných jednáních dlužníka. Insolvenční soud v usnesení, 

kterým deklaruje zánik osvobození, vyloučí pohledávky těchto věřitelů z účinků 

zaniklého osvobození. 

Odejmutí, příp. zánik přiznaného osvobození způsobuje obnovu soudní či jiné 

vymahatelnosti pohledávek zahrnutých do oddlužení. Současně ale platí, že odejmutí, 

příp. zánik osvobození od placení pohledávek nemá žádný vliv na pravomocné 

rozhodnutí o splnění oddlužení, jímž bylo insolvenční řízení skončeno216, dlužník tedy 

                                                                                                                                               
Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010. Dostupný z WWW: 
http://www.nsoud.cz/. 
215 KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. op. cit. s. 1053. 
216 ZELENKA, Jaroslav, et al. Insolvenční zákon : poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením 
Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualizované vydání. Praha : Linde, 2008. s. 637. ISBN 
978-80-7201-707-2.  
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zůstane oddlužen v užším slova smyslu, nebude však nadále osvobozen od placení 

svých dluhů.217

Po uplynutí tří let od pravomocného přiznání osvobození, ve kterém nedošlo 

k odejmutí či zániku tohoto osvobození, se dlužníkovo „vypořádání se s dluhy“ stává 

konečným a to i v případě prokazatelné existence důvodů pro odnětí osvobození. 

Nemožnost prominutí této lhůty věřiteli pro podání návrhu na odejmutí osvobození je 

nastavena z důvodu nastolení právní jistoty. Uplynutím této lhůty je tedy zakončena 

tzv. sociální fáze oddlužení. 

 

                                                 
217 B. Havel k uvedenému uvádí také možnost současného rozhodnutí soudu o zrušení oddlužení podle 
§ 418, a tedy následného řešení úpadku konkursem. HAVEL, Bohumil. Oddlužení – zbraň nebo hrozba? 
Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. 2007, č. 2, s. 50. ISSN 1210-6410. Uvedený názor 
však není v souladu se samotným ustanovením § 418 insolvenčního zákona, který umožňuje zrušit 
schválené oddlužení pouze do doby vzetí na vědomí jeho splnění (§ 418 odst. 3). 
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4. Zhodnocení více než tříleté aplikační praxe oddlužení218

 

V letech 2008 až 2010 bylo podáno přes 15 540 návrhů na povolení oddlužení 

s tím, v téměř 7300 případech bylo oddlužení povoleno a v zhruba 6 800 případech také 

schváleno. V uplynulých třech letech tak byla přibližně polovina návrhů na povolení 

oddlužení úspěšná. Při porovnání počtu schválených oddlužení formou plnění 

splátkového kalendáře (v počtu 6 642) a formou zpeněžení majetkové podstaty (v počtu 

122), je jednoznačně preferovanější variantou způsob plnění splátkového kalendáře. 

Pouze v 81 případech bylo vydáno rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení. 

Ze statistických údajů lze současně definovat oddlužení jako nejčastější způsob 

řešení dlužníkova úpadku při porovnání počtu povolených oddlužení (7 253), 

povolených reorganizací (39) a prohlášených konkursů (5 162). Záměr zákonodárce 

zavést sanační způsoby řešení úpadku, které by potlačily převažující likvidační podobu 

dřívější právní úpravy, je nepochybně naplněn. 

Historicky prvním návrhem na povolení oddlužení od nabytí účinnosti 

insolvenčního zákona byl návrh paní Lucie Vrbkové219 ze dne 2. 1. 2008 podaného 

u Krajského soudu v Ostravě. Usnesením ze dne 28. 12. 2010, sp. zn. KSOS 13 INS 

2/2010, vzal tento soud na vědomí splnění oddlužení plněním splátkového kalendáře 

a současně byla dlužnice osvobozena od placení pohledávek.  

Právě Krajský soud v Ostravě je insolvenčním soudem, u kterého bylo za 

sledované období let 2008 až 2010 podáno nejvíce návrhů na povolení oddlužení 

(4 067 návrhů), nejméně návrhů na povolení oddlužení pak bylo podáno u Krajského 

soudu v Českých Budějovicích (685 návrhů) a Městského soudu v Praze (712 návrhů). 

Z vývoje nápadu návrhu na povolení oddlužení lze sledovat strmý nárůst návrhů 

na povolení oddlužení (v roce 2008 podáno 1 713 návrhů, v roce 2009 pak 3 771 návrhů 

a konečně v roce 2010 podáno 10 056 návrhů). Tato skutečnost je primárně důsledkem 

ekonomické krize a současně také projevem zvýšeného zájmu dlužníků řešit svou 

ekonomickou situaci právě sanačním způsobem.   

                                                 
218 Údaje uvedené v této kapitole vychází ze statistických dat zveřejněných na stránce 
www.isnolvencnizakon.cz, které byly doplněny o údaje získané od Ministerstva spravedlnosti ČR. 
219 Paní Vrbková publikovala své zkušenosti s oddlužením v knize VRBKOVÁ, Lucie. Už nikdy 
dlužníkem : Pro všechny, kteří si půjčili, půjčují a hodlají si půjčit peníze. 3. vydání. Praha : COFET, 
2009. 97 s. ISBN 978-80-904396-0-3. 
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Doba, která uplynula od nabytí účinnosti insolvenčního zákona, je však stále 

krátká na komplexní zhodnocení funkčnosti oddlužení. Bude jistě zajímavé sledovat 

další rozhodovací činnost insolvenčních soudů, která se bude týkat například přiznání 

osvobození od placení pohledávek dlužníka, který poskytl věřitelům nižší než zákonem 

nebo dohodou s věřiteli stanovenou hodnotu plnění, a současně počty odejmutých 

osvobození od placení pohledávek dlužníka.  

Přesto po zhodnocení více než tříleté aplikační praxe tohoto nové institutu lze 

konstatovat, že systém oddlužení tak, jak byl nastaven, nevykazuje žádné významné 

nedostatky. Domnívám se, že z počtu podávaných návrhů na povolení oddlužení a jejich 

následných povolení a schválení vyplývá, že se jedná o využívaný institut, který naplnil 

původní očekávání. 

 

65 
 

 
 



Závěr 
 

 Cílem této práce bylo definování nové právní úpravy institutu oddlužení se 

zaměřením na rozhodovací praxi insolvenčních soudů a vytyčení sporných otázek 

detekovaných aplikační praxí. Při zpracování daného tématu jsem vycházela z platných 

právních předpisů, relevantních rozhodnutí soudů a odborné literatury. 

 V rámci definice oddlužení pak byla v této práci podrobněji analyzována 

problematika osobní působnosti oddlužení, problematika tzv. nepoctivého záměru 

dlužníka, otázka přípustnosti „recidivy“ oddlužení220 a otázka možnosti kombinace 

způsobů oddlužení.  

 Insolvenční zákon byl ode dne nabytí své účinnosti změněn pouze dílčími 

zásahy, které však byly odůvodněny jednak ekonomickou situací v České republice na 

počátku roku 2009 a jednak nálezy Ústavního soudu ČR. Lze tedy očekávat, že 

Ministerstvo spravedlnosti ČR přikročí ke komplexnější úpravě insolvenčního zákona, 

která by reagovala na dosavadní výsledky aplikace zákona.  

 Domnívám se, že oddlužení tak, jak je v současné době nastaveno, představuje 

funkční institut, jehož základní koncepci není třeba měnit. Některé v práci uvedené 

sporné otázky, které jsou v dnešní době „odkázány“ na výklad Nejvyššího soudu ČR, by 

však legislativní vyjasnění zasloužily, zejména pak v zájmu právní jistoty účastníků 

insolvenčního řízení. 

                                                 
220 Uvedené označení pro opětovný návrh na povolení oddlužení používá např. P. Smolík. SMOLÍK, Petr. 
Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku. s. 334.  
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Příloha 

 

 Ze statistických údajů z části veřejně přístupných a z části získaných od 

Ministerstva spravedlnosti ČR jsem zpracovala grafické znázornění několika statisticky 

sledovaných skutečností, o nichž bylo pojednáno v kapitole 4. této práce, například 

poměr povolených oddlužení k ostatním způsobům řešení úpadku, rozhodování 

o oddlužení v rámci jednotlivých krajských soudů nebo vývoj nápadu návrhů na 

povolení oddlužení. 

 

 

Graf č. 1.: Způsoby řešení úpadku v letech 2008 až 2010 
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Graf č. 2.: Počet návrhů na povolení oddlužení podaných u jednotlivých 

insolvenčních soudů v letech 2008 až 2010 
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Graf č. 3.: Vývoj nápadu návrhů na povolení oddlužení v rámci jednotlivých 

čtvrtletí let 2008 až 2010 
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Graf č. 4.: Poměr počtu povolených oddlužení k počtu návrhů, způsoby 

oddlužení v rámci jednotlivých insolvenčních soudů v letech 2008 až 2010 
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Graf č. 5.: Porovnání počtu schválených oddlužení s počtem jejich zrušení 
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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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Abstract 
 

The aim of this thesis is to define the new law institute as regards insolvency law 

that is defined in the Act No. 182/2006 Coll., on Bankruptcy and its solution 

(Insolvency Law). The act came into force on 1.st January 2008. The purpose of this 

thesis is also to describe the practice of courts when applying afore mentioned law and 

specify some difficulties concerning new legislation.  

Discharge from debts is one of the remediation methods to resolve the debtor's 

bankruptcy. The idea is to allow the debtors to exempt from the payment of their debts 

and start new life free of debt. Discharge from debts is a tool for solving the so-called 

consumer bankruptcy people who are not entrepreneurs. The part of the thesis deals 

with the personal scope of discharge.  

Furthermore, it is up to the court to decide whether it discharges debtors from 

their debts. The basic premise is the honest intention of the debtor. Another assumption 

is the fact that the debtor will satisfy at least 30 percent of the claims of unsecured 

creditors. 

Discharge from the debts can be secured in two ways. The first way is to 

liquidate the debtor's estate and the second, is to fulfill monthly payments in five years, 

the second solution is often preferred by the unsecured debtors. Therefore, unsecured 

creditors can influence the insolvency proceedings. In this context, I discussed the 

possibility combination of these methods as well as the status of the secured creditors 

regarding the discharge from debts. 

After fulfilling all obligations by the debtor the court may decide to exempt 

debtor from paying debts. On the contrary, the court may terminate the proceedings for 

the infringement of essential obligations of the debtor and may decide that the way to 

resolve the bankruptcy will be bankrupt. Moreover, in case of exemption from payment 

of the debts the debtor is under the supervision for three years. During this period the 

court may revoke the exemption from payment of the debts for the statutory reasons.



To sum up, when elaborating this topic, I proceed from the existing legislation, 

the relevant court decisions and literature. I consider the key issues in accordance with 

the fundamental principles of insolvency procedure and the goals of new legislation. 
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