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1. Úvod
Insolvenční právo má v moderní ekonomické společnosti nepostradatelnou roli. Rostoucí
počet insolvenčních návrhů, v poslední době zejména insolvenčních návrhů spotřebitelů,
vzhledem k ekonomické krizi a jejímu pomalému doznívání, tvoří jeden z častých nápadů
na civilní soudy. Vysoké procento spotřebitelů ztratilo práci, a proto není schopno dostát
svým závazkům ani 30 dní po lhůtě splatnosti a má dva a více věřitelů. S ohledem
na vzrůstající trend poskytování hypoték a zároveň spotřebitelských bankovních i
nebankovních půjček poskytovaných na cokoliv, počet úpadků těchto spotřebitelů stoupá.
Proto potřebuje spotřebitel ochranu před svými věřiteli, aby bylo možno je všechny efektivně
a v co nejvyšší míře uspokojit. Dlouhou dobu byl na českém území účinným zákon
č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který však již současným podmínkám trhu,
vzniklým s pokrokem moderní doby, větší dostupností půjček pro širší okruh lidí,
nevyhovoval. Nový zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) si klade za cíl vyřešit dluhy komplexně a přizpůsobit úpadek či hrozící úpadek více
možnostem dlužníka1.
Zadluženost domácností rok od roku stoupá. Podle údajů Českého statistického úřadu je
zaznamenán prudký růst zadluženosti domácností. V roce 1997 představovaly bankovní úvěry
pro domácnosti výši 48,5 mld. Kč, což znamenalo 2,7 % HDP. Avšak již v roce 2007 činil
objem peněz zapůjčených domácnostem částku 688,2 mld. Kč, což představovalo již 19,4 %
HDP. Míra zadluženosti domácností v průběhu 10 let se zvýšila čtrnáctkrát. Koncem roku
2009 dlužily české domácnosti bankám 973,5 mld. Kč, tedy skoro bilion korun2.
Narůstající trend zadlužování spotřebitelů a nevhodnost užití původního zákona
o konkursu a vyrovnání pro řešení úpadku spotřebitele, s sebou nesly nutnost vytvořit nové
možnosti jejich úpadku. Zákonodárce v insolvenčním zákonu vytvořil pro spotřebitele
v českém právním prostředí zcela nový typ úpadku, oddlužení. Nárůst podaných návrhů
na povolení oddlužení je od roku 2008 výrazný. V roce 2008 činil počet podaných
dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení oddlužení 1.687. V roce
2011 byl počet již na čísle 17.933. Pro rok 2012 se dá předpokládat opětovný nárůst
dlužnických návrhů.

1

Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 1 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
2
Statistika Českého statistického úřadu. [online]. [cit. 2012-10-5]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/.
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Dlužnické
Schváleno
insolvenční návrhy oddlužení
spojené s návrhem
na povolení
oddlužení

Povoleno
oddlužení

2008

1.687

646

464

2009

3.722

2.164

1.622

2010

9.976

5.902

4.666

2011

17.933

11.614

9.421

Zdroj: http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 3

Ve své diplomové práci se zaměřím výhradně na řešení úpadku formou oddlužení
z pohledu dlužníka fyzické osoby. Chci vyzdvihnout, co pro dlužníka oddlužení znamená, čím
si musí od zahájení insolvenčního řízení projít a jaká práva a povinnosti mu z oddlužení
plynou.

3

Statistika. Ministerstvo spravedlnosti. [online]. [cit. 2011-5-11]. Dostupné z WWW: <http://www.insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html>.
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2. Vývoj a prameny úpravy řešení úpadku oddlužením
Pojem oddlužení je úpravou úpadkového práva, jež řeší úpadek (hrozící úpadek) dlužníka
v rámci soudního řízení, a to prostřednictvím jednoho ze zákonných způsobů proto, aby došlo
k úpravě majetkových vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli, s přihlédnutím k co možná
nejlepšímu poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Právní úprava oddlužení je
obsažena v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon.
Oddlužení je vedle konkursu a reorganizace jedním z možných soudních řešení úpadku
dlužníka. Nároky věřitelů jsou v insolvenčním řízení uspokojovány poměrně a postupně
v průběhu celého insolvenčního řízení.

2.1

Vývoj právní úpravy na našem území
Právní úprava úpadku a možnosti jeho řešení má na našem území dlouhou tradici4, jež

počíná rokem 1781, vydáním konkursního řádu Josefinského. Pokračuje řády dalšími, a to
konkursním řádem č. 1/1869 ř. z., z roku 1868, nařízením č. 337/1914 ř. z., z roku 1914, až
k řádu konkursnímu, vyrovnávacímu a odpůrčímu, zákon č. 64/1931 Sb., z roku 1931.
Posledně jmenovaný byl zrušen v roce 1951 zákonem č. 142/1950 Sb., občanským soudním
řádem, bez náhrady. Tehdejší politická situace byla zaměřena na jinou právní úpravu, žádný
konkursní ani úpadkový řád pro svoji činnost nepotřebovala.
Až po změně politické situace na našem území a odstraňováním překážek bránících
tržnímu hospodářství mohlo dojít k obnovení konkursního řízení a zavedení jeho právní
úpravy. K tomu došlo v roce 1991, zákonem č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Je sice
pravdou, že se zákon o konkursu a vyrovnání snažil navázat na dřívější právní úpravu z roku
1931, nebylo však možno na ni navázat zcela. Dlouhé období bez právní úpravy a jiná situace
na našem území neumožňovala podrobně navázat na Řád konkursní, vyrovnávací a odpůrčí,
právní nauka se od té doby posunula jiným směrem a hospodářským subjektům musela být
připravena úprava jim vyhovující. Vzhledem k vytvoření úplně nové právní úpravy
konkursního řízení ukázala až praxe jeho nedostatečnost, zákon o konkursu a vyrovnání byl
nesčetněkrát novelizován a byly k němu vytvořeny řady dalších předpisů, jež by jej
přizpůsobily požadavkům doby. Již zde, jak tomu bylo dříve, nebyli v úpadku malí
podnikatelé, kteří by měli jen malý počet věřitelů. Čísla na obou stranách se mnohonásobně
zvětšila. Zákon o konkursu a vyrovnání počítal s jiným úpadcem, středním podnikatelem a
s velkou obchodní společností s několika sty i tisíci věřiteli. Uspokojení tolika věřitelů by
4

Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 1-2 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
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nebylo již efektivní podle Řádu konkursního, vyrovnávacího a odpůrčího, tedy rozprodejem
celé majetkové podstaty po jednotlivých kusech. V úvahu však přicházela možnost
pokračování v provozu úpadcova podniku a zároveň postupná realizace určitých opatření.
Začal být upřednostňován jiný sanační princip oproti dosavadnímu vyrovnání.
Zákon o konkursu a vyrovnání bral na vědomí také jiný typ úpadců, a to úpadce
nepodnikatele, tedy tzv. spotřebitelské úpadky. K jejich nárůstu došlo zejména s rozvojem
poskytování úvěrů. Tehdejší možností bylo pro tyto úpadce pouze řešení úpadku
prostřednictvím konkursu, tedy postupné uspokojení věřitelů až do úplného uhrazení.
Pro nepodnikatele to znamenalo dlouhodobou zátěž rodinného rozpočtu a hrozbu sociálního
problému. Právní úprava zákona o konkursu a vyrovnání však nijak nereagovala na možnosti
vytvoření určitého nového typu úpadku, který by lépe vyhovoval nepodnikatelům. Ke změně
nepřiměl ani vývoj v jiných zemích, jak se začínalo dít v sedmdesátých letech v USA,
vydáním zákona „Bankruptcy Law“, a na základě něho také vytvořením úpravy v dalších
státech5. Zejména v tomto bodě zákon o konkursu a vyrovnání neodpovídal době. Jako další
diskutabilní bod se poukazuje na převahu likvidační formy nad formou sanační, tisíce
konkursů oproti několika desítkám vyrovnání. Jiné způsoby řešení úpadku nebyly dle právní
úpravy možné. V právní úpravě se nebral v úvahu ani postoj dlužníka k jeho dluhům a
věřitelům. Dlužník, který si úpadek již přivodil, ale své dluhy začal řešit dříve, a to tak, aby
své věřitele co nejvíce uspokojil, nebyl nijak zvýhodněn. Bylo s ním nakládáno stejně jako
s dlužníkem, který svým dluhům nevěnoval pozornost, s věřiteli se nesnažil dohodnout a
uspokojit je. Alarmující byl také postupný nárůst agendy soudů. Jak vyplývá z důvodové
zprávy k insolvenčnímu zákonu6, v roce 1992 byl nápad konkursů a vyrovnání na čísle 353,
z nichž bylo vyřízeno 123 a nevyřízeno 234. V roce 2000 byl nápad konkursů a vyrovnání již
4650 případů, vyřízeno 4087 a dosud nevyřízeno 105607, z čehož pouze konkursů bylo 2491.
Takovéto zvyšování enormně zatěžovalo soudy, zpomalovalo celé řízení, délky řízení byly
nepřiměřené a tím docházelo k oddalování možnosti uspokojení věřitelů.

5

Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 3-4 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>. a SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení
úpadku - nová naděje dlužníků i věřitelů? In Knoll, Vilém; Karhanová, Martina et al. 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. 326-340. ISNB 978-807380-122-9.
6
Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 5-6 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
7
Mezi nevyřízené patřily případy, kdy nebylo dosud o návrhu rozhodnuto, a zároveň případy, kdy byl již
prohlášen konkurs, ale řízení nebylo dosud ukončeno

4

Postavení věřitelů bylo zákonem o konkursu a vyrovnání omezeno, neměli možnost
vybrat si způsob řešení úpadku, volba byla zcela na dlužníku. Věřitelé neměli ani možnost
výběru osoby správce a věřitelský výbor nemohl nijak kontrolovat jeho činnost. Účast věřitelů
však také omezoval fakt, že se mohli účastnit řízení až poté, kdy podali přihlášku své
pohledávky, tu však podle právní úpravy mohli podat až po prohlášení konkursu. Věřitelům, i
když zajištěným, byla oslabena zajišťovací instituce, nebyli uspokojováni zcela, ale pouze
do výše 70 % výtěžku ze zpeněžení majetku, kterým měli svoji pohledávku zajištěnu.
Zákon o konkursu a vyrovnání byl nahrazen, zejména z důvodů výše nastíněných, novou
právní úpravou, a to zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční
zákon.

5

3. Oddlužení - vymezení pojmů
Oddlužením se rozumí samostatný, vedle konkursu a reorganizace další, způsob řešení
úpadku, který je svými podmínkami kladenými na dlužníka a postupem specifický. Jedná se
o úpadkovou situaci osoby nepodnikatele, osoby jak fyzické, tak právnické.
Oddlužení je v insolvenčním zákonu upraveno v hlavě V., v ustanoveních § 389 - § 418
IZ. Ve vládním návrhu insolvenčního zákona8 bylo upraveno v ustanoveních § 294 - § 315 IZ.
Žádat o oddlužení může osoba fyzická i právnická. Insolvenční zákon počítá s oběma
formami, rozhodující je však skutečnost, že je osoba nepodnikatelem. Právnickými osobami
nepodnikajícími je možno rozumět společenství vlastníků bytových jednotek (podle zákona
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), obecně prospěšné společnosti (podle zákona č. 248/1995
Sb., o obecně prospěšných společnostech) a dále také nadace a nadační fondy (podle zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech).
Aby mohl insolvenční soud dlužníku oddlužení povolit, nesmí mít dlužník překážku
k povolení oddlužení a nesmí jej vést k žádosti o povolení oddlužení nepoctivý záměr.
V oddlužení dochází k rychlému zpeněžení dlužníkova majetku a k rozdělení výtěžku
zpeněžení mezi přihlášené věřitele dlužníka. Další možností je, že dlužníku zůstane jeho
stávající majetek a oddlužení bude uspokojeno plněním splátkového kalendáře. Při oddlužení
plněním splátkového kalendáře musí dlužník po dobu 5 let odvádět většinu svých příjmů,
vypočtenou dle platného právního předpisu. Za 5 let musí odvést věřitelům minimálně 30 %
z každé pohledávky, není-li stanoveno jinak. Oddlužení plněním splátkového kalendáře
pro dlužníka končí v zásadě po uplynutí 5 let od povolení oddlužení. Po splnění oddlužení
jednou ze zákonných forem, insolvenční soud na návrh dlužníka tohoto od zbytku dluhů
osvobodí.

3.1

Dlužník
Definici dlužníka insolvenční zákon nezná. Dlužník je uveden v ustanovení § 9 písm. b)

IZ mezi procesními subjekty insolvenčního řízení a dále v ustanovení § 14 odst. 1 IZ,
mezi účastníky insolvenčního řízení. Za dlužníka je možno, pro potřeby insolvenčního
zákona, považovat osobu, která splňuje předpoklady dle ustanovení § 3 odst. 1, 2, 4 IZ, tedy
je v úpadku nebo hrozícím úpadku.
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Definici pojmu „dlužník“ by bylo možno odvodit z občanského zákoníku, části osmé,
nazvané „Závazkové právo“, hlavy první, obecných ustanovení, oddílu prvního, z ustanovení
§ 488 OZ, které uvádí, že závazkovým právním vztahem je právní vztah, ze kterého vzniká
právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníku vzniká povinnost splnit závazek.
Z ustanovení § 494 OZ je pak zřejmé, že z platného závazku je dlužník povinen něco dát,
konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět a věřitel je oprávněn takové konání či nekonání
od dlužníka požadovat.
Dlužník, fyzická osoba, v zásadě nemá zákonnou povinnost podat na sebe insolvenční
návrh, zjistí-li svůj úpadek, jak je tomu u podnikatelů, podle ustanovení § 98 odst. 1 IZ.
Ve většině případů bude dlužník k tomuto kroku donucen okolnostmi, zejména tlakem
věřitelů či exekutorů nebo soudních vykonavatelů.
3.1.1 Nepodnikatel
Dlužníkem při řešení úpadku oddlužením může být v zásadě jen nepodnikatel, jak také
výslovně vyplývá z ustanovení § 389 odst. 1 IZ. Podle podnikatelských aktivit dlužníka a
původu jeho dluhů z podnikání bude soud zjišťovat na základě ustanovení § 390 odst. 3 IZ,
zda návrh na povolení oddlužení podala k tomu oprávněná osoba.
Autoři vládního návrhu insolvenčního zákona9 sice zprvu počítali s tím, že by se
oddlužení vztahovalo i na drobné podnikatele – fyzické osoby, zejména mělo být oddlužení
umožněno také živnostníkům bez zaměstnanců nebo živnostníkům podnikajícím v malém
rozsahu (dlužníkům – fyzickým osobám podnikatelům, bez pracovně právních závazků,
nemajícím více než 20 věřitelů, podle ustanovení § 389 odst. 1 vládního návrhu insolvenčního
zákona), ale v průběhu schvalování zákona ke schválení oddlužení pro tuto skupinu dlužníků
již nedošlo10. Pro ně zůstává v zásadě jediným možným řešením dluhů konkurs.
Insolvenčním zákon neuvádí definici, koho za podnikatele či nepodnikatele považuje.
Zde je potřeba si pomoci ustanovením § 2 ObZ, které uvádí, že podnikatel musí mít oprávnění
k podnikatelské činnosti vyplývající z veřejnoprávních předpisů. Souhrnně lze říci, že se
jedná o: „…soustavnou činnost, prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a

9

Česko. Vláda. Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 1. 2012 č. 1147/11 K návrhu zákona, 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 Knihovna připravované legislativy.
sněmovní
tisk
č.
604.
[online].
[cit.
2012-03-24].
Dostupný
z
WWW:
<http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf?pid=RACK8CJPQRTB>.
10
Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo S 22. Výkladové stanovisko ze dne 3. 6. 2008, č. 2 K otázce
přípustnosti oddlužení. In: Insolvenční zákon : Expertní skupina S 22 [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupné
z WWW:
<http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-stanoviska-expertniskupiny.html>.

7

na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku…“ (§ 2 odst. 1 ObZ). Za podnikatele je
možno brát vždy osobu zapsanou v obchodním rejstříku, a to bez ohledu na skutečné
vykonávání podnikatelské činnosti. Podnikatelem je také osoba, která podniká na základě
živnostenského oprávnění, nebo osoba, která na základě jiného než živnostenského oprávnění
podle zvláštních právních předpisů provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence
podle zvláštních právních předpisů. Podnikateli jsou také živnostníci podnikající na základě
živnostenského listu či koncese, dále osoby vykonávající svobodná povolání nebo i další
činnost nespadající do režimu živnostenského zákona (př. makléři, lékaři, lékárníci, advokáti,
daňoví poradci, umělci, autoři, burzovní dohodci, patentoví zástupci, autorizovaní inženýři,
zemědělci aj.)11, podle ustanovení § 2 odst. 2 ObZ.
V zásadě by však měl insolvenční soud, podal-li by návrh na povolení oddlužení na svoji
osobu podnikatel, návrh dlužníka odmítnout, jako návrh podaný neoprávněnou osobou,
na základě ustanovení § 160 odst. 4 IZ.
Podle výkladového stanoviska Ministerstva spravedlnosti12 je zcela jasné, jestliže
při projednávání zákona se zákonodárce jednoznačně vyslovil pro nerozšiřování okruhu osob,
které mohou žádat o povolení oddlužení, pak z toho pro výklad ustanovení jednoznačně
plyne, že „…dlužníkem, který není podnikatelem, se ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1
insolvenčního zákona rozumí taková fyzická osoba nebo právnická osoba, která není zákonem
považována za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání…“.
Nejvyšší soud České republiky v usnesení č. j. KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSCR
3/2009-A-59, ze dne 21. 4. 2009, uveřejněné pod číslem 79/2009 Sbírky soudních rozhodnutí
a stanovisek, R 79/2009, uvádí, že: „…dlužníkem, který není podnikatelem, se ve smyslu
ustanovení § 389 odst. 1 IZ, rozumí taková fyzická nebo právnická osoba, která není zákonem
(…) považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání…“.
Zároveň svým usnesením Nejvyšší soud dal najevo, že se na podnikatele, či dlužníka majícího
dluhy z podnikání, oddlužení nevztahuje.
Zákon však již neupravuje otázku, zda se za nepodnikatele považuje také dlužník, který
má oprávnění podnikat a nejen že podnikatelskou činnost neprovozuje, ale také má či nemá
dluhy z předchozí podnikatelské činnosti. Zda i ten je oprávněn podat návrh na povolení
oddlužení.
11
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Soudní praxe podnikatele či nepodnikatele rozlišuje dle toho, zda osoba žádající
o oddlužení má příslušné oprávnění a zda skutečně také vyvíjí podnikatelskou činnost.
Vrchní soud v Praze se ve svém usnesení č. j. KSPL 29 INS 252/2008, 1 VSPH 3/2008A-11, ze dne 13. 3. 2008, vyslovil pro stanovisko restriktivního výkladu nepodnikatele. Ve
svém rozhodnutí judikoval, že oddlužení „…je zapovězeno jak dlužníku, na nějž se podle
norem hmotného práva stále pohlíží jako na podnikatele (…), a to i kdyby v době podání
návrhu na povolení oddlužení již fakticky nepodnikal, ani neměl žádné dluhy z podnikání, tak
je zapovězeno i dlužníku, které již svou podnikatelskou činnost formálně ukončil (…), má však
dluhy z podnikání. (…) takovými dluhy je třeba rozumět i závazky z podnikání, jež dlužník
nenabyl vlastní podnikatelskou činností. (…) nepřípustným je oddlužení i v případě dlužníka,
který podnikatelem není, ani jím nikdy nebyl, leč má dluhy z podnikání jiné osoby…“. Taktéž
z usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 70 INS 3940/2008, 1 VSPH 273/2008-A, ze
dne 15. 12. 2008, je zřejmé, že dluhy z podnikání nemusí vzniknout jen dlužníku samotnému:
„…nepřípustným je oddlužení v případě dlužníka, který nebyl a není podnikatelem, leč má
závazky z podnikání jiné osoby, jež nabyl na základě svého dispozitivního právního úkonu,
např. smlouvou o prodeji podniku či zajištěním podnikatelských závazků jiného…“. Které
dluhy zamezují dlužníku přístup k povolení oddlužení, je možné zjistit z usnesení Nejvyššího
soudu, č. j. 29 NSCR 20/2009, ze dne 31. 3. 2011, mohou být: „…dluhy vzešlými z podnikání
dlužníka, které ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 IZ v zásadě brání povolení oddlužení, i
takové dluhy, které v hmotněprávní rovině nevzešly z (jen) obchodních závazkových vztahů,
např. dluhy, jež mají původ v občanskoprávních vztazích, do nichž dlužník vstupoval jako
podnikatel, nebo jeho veřejnoprávní dluhy (nedoplatky na daních a na pojistném, atd.), mělyli původ v dlužníkově podnikání…“. Judikatura připouštěla povolení oddlužení pouze dluhy
z podnikání, které nabyl dlužník nepodnikatel děděním13.
V judikatuře se začíná objevovat mírnější, nikoliv již tak restriktivní, náhled na oddlužení
ve vztahu k osobě dlužníka, který má dluhy z podnikání a typově spadá do okruhu osob,
pro něž je institut oddlužení určen.
Nejprve se soudy zabývaly otázkou, zda může být povoleno oddlužení osobě podnikatele
a koho je možnost za podnikatele považovat. Podle usnesení Krajského soudu v Brně, č. j.
KSBR 24 INS 1506/2008-B-14, ze dne 16. 7. 2008, vyplývá, že „…za podnikatele se
nepokládá dlužník, který má živnostenské oprávnění, na jehož základě nepodniká…“. Taktéž
Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení, č. j. KSBR 37 INS 740/2009, 2 VSOL 117/2009,
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ze dne 30. 4. 2009 vyslovil názor, že skutečnost, zda dlužník skutečně v době podání návrhu
na povolení oddlužení podniká, je nutné zkoumat podrobněji: „…z pouhého zápisu dlužníka
v živnostenském rejstříku jako držitele živnostenského oprávnění nelze vždy vyvozovat závěr,
že dlužník je podnikatelem…“. Je nutné, aby insolvenční soud každý jednotlivý případ
posuzoval dle obsahu. Pokud dlužník vykonává živnost z důvodu, že přechodně nemohl
sehnat zaměstnání a své závazky se snaží uspokojovat z jiné výdělečné činnosti, je
nepřiměřeně tvrdé, jak judikoval Vrchní soud v Praze ve svém usnesení, č. j. KSPH 39 INS
2561/2010, 1 VSPH 280/2010/A-12, ze dne 11. 5. 2010, aby soud na dlužníka, žádajícího
o oddlužení, nahlížel přepjatě formalisticky dle litery zákona a jen z tohoto důvodu oddlužení
nepovolil.
Později se soudy začaly zaobírat myšlenkou použití oddlužení i na osoby mající dluhy
vzniklé z podnikání. V závěru stanoviska Ministerstva vnitra je uvedeno, že: „…tímto14 není
dotčeno právo insolvenčního soudu v konkrétní věci přihlédnout k tomu, že dluhy z podnikání
jsou nepatrné…“15. Tedy insolvenční soud má pravomoc výše dluhů dlužníka s jeho dluhy
z podnikání vzájemně porovnat a případně oddlužení povolit. Také Nejvyšší soud č. j. KSOS
34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-A-59, ze dne 21. 4. 2009, ve svém usnesení nechává na
zvážení insolvenčního soudu, jak si nastaví meze pro přijetí insolvenčního návrhu: „…je na
uvážení insolvenčního soudu (založeném na konkrétních skutkových okolnostech případu)
zhodnotit, zda automatickou aplikací zásady, podle které osobou oprávněnou podat návrh na
povolení oddlužení není dlužník, který – ač již nepodniká – má stále dluhy ze svého podnikání,
by nebyl popřen duch zákona a zda tím ve skutečnosti není upírána možnost pokusit se o
oddlužení způsobem předjímaným…“. Nejvyšší soud dále uvádí možnosti, za jakých
podmínek může insolvenční soud uvažovat o oddlužení u návrhu dlužníka, majícího dluhy
z podnikání: „…takové užití insolvenčního zákona však musí být vždy řádně zdůvodněno a
nesmí vykazovat znaky svévole. To, zda existuje rozumný důvod nepokládat při rozhodování o
návrhu na povolení oddlužení nebo při rozhodování o tom, zda se oddlužení schvaluje, za
překážku bránící uplatnění institutu oddlužení neuhrazení dluhu z dlužníkova dřívějšího
14

Oddlužení se nevztahuje na dlužníka, který není podnikatelem, tedy na fyzickou osobu: „…, která není
zákonem považovaná za podnikatele a současně nemá závazky (dluhy) vzešle z jejího podnikání…“. Ale
insolvenční soud má oprávnění posoudit případnou výši dluhů z podnikání a případně konstatovat, že jsou
nepatrné (srov. § 202 odst. 2 OSŘ) Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo S 22. Výkladové stanovisko
ze dne 3. 6. 2008, č. 2 K otázce přípustnosti oddlužení. In: Insolvenční zákon : Expertní skupina S 22 [online].
[cit. 2012-03-20] Dostupné z WWW: <http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladovastanoviska-expertni-skupiny.html>.
15
Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo S 22. Výkladové stanovisko ze dne 3. 6. 2008, č. 2 K otázce
přípustnosti oddlužení. In: Insolvenční zákon : Expertní skupina S 22 [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupné
z WWW:
<http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-stanoviska-expertniskupiny.html>.

10

podnikání, insolvenční soud uváží vždy především s přihlédnutím k: 1) době vzniku
konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, 2) době ukončení dlužníkova podnikání,
3) četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání v porovnání s celkovou
výší všech dlužníkových závazků, 4) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn
s tím, že tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení …“.
Ač je dluh z podnikání třetí osoby zajištěn dlužníkem, fyzickou osobou, který si později
podá návrh na povolení oddlužení, není to podle názoru Nejvyššího soudu důvod návrhu
na povolení oddlužení nevyhovět: „…podmínka, že dlužník nemá dluhy z podnikání (…) je
splněna i tehdy, jestliže návrh na povolení oddlužení podal dlužník, který svým majetkem
pouze zajistil jako směnečný rukojmí dluh jiné osoby z jejího podnikání…“, usnesení
Nejvyššího soudu, č. j. 29 NSCR 9/2009, ze dne 23. 2. 2011.
Podle jednoho z dalších usnesení Nejvyššího soudu, č. j. 29 NSCR 13/2009, ze dne 31. 3.
2011, „…nebrání schválení oddlužení zjištění, že dlužník (jenž již není podnikatelem) sice má
dluh z podnikání, který řádně uvedl v seznamu závazků (…), ale jeho věřitel (…) pohledávku
nepřihlásil včas (…) do insolvenčního řízení (…). Není vyloučeno schválit oddlužení ani
tehdy, vyjde-li najevo, že dlužník sice má dluh z podnikání, který řádně uvedl v seznamu
závazků (…), přičemž jeho věřitel tomu odpovídající pohledávku do insolvenčního řízení
řádně přihlásil, svou pohledávku (již odpovídá dluh, který z dlužníkova podnikání nevzešel)
však do insolvenčního řízení včas nepřihlásil jiný dlužníkův věřitel a v důsledku toho povede
schválení oddlužení k plnému uspokojení přihlášených věřitelů…“. Nejvyšší soud je tedy
velice benevolentní, co se týče dluhů z podnikání dlužníka. Pro věřitele tedy bude mít
rozhodnutí Nejvyššího soudu ten důsledek, že ač vědomi si toho, že pohledávka vznikla
dlužníku, fyzické osobě, z podnikání, budou muset podávat přihlášky k insolvenčnímu řízení i
v případě podání žádosti takového dlužníka o oddlužení, pokud by rozhodl soud ve prospěch
dlužníka a oddlužení mu povolil, aby věřitelé o možnost vymáhání své pohledávky nepřišli.
Dále podle tohoto rozhodnutí Nejvyššího soudu by měl insolvenční soud zkoumat podrobně
historii dluhů dlužníka, aby zjistil, zda skutečně pocházejí z podnikatelské činnosti či nikoliv.
Insolvenční soud nemá činit ukvapený závěr o původu dluhů dlužníka: „…je vyloučeno činit
vůči dlužníku závěr směřující k posouzení subjektivní přípustnosti jeho návrhu na povolení
oddlužení prostřednictvím úvah o podnikatelské povaze jeho závazků (dluhů) dříve, než
insolvenční soud splní povinnost vyzvat dlužníka k doložení řádného seznamu závazků
opatřeného prohlášením ve smyslu § 104 odst. 4 insolvenčního zákona…“.
Praxe se v poslední době přiklání „…k současnému závěru, že rozhodující je, zda dlužník
fakticky podniká či nikoliv (bez ohledu na jeho živnostenské oprávnění). (…) V současné době
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nemusí být určité (menší) množství dluhů z předchozího podnikání překážkou k povolení
oddlužení….“16.
Na druhou stranu, usnesením Nejvyššího soudu, č. j. 29 NSČR 14/2009 Sb., ze dne 28. 7.
2011, Nejvyšší soud opět trvá na tom, že dlužníkem „který není podnikatelem“ se rozumí
osoba, která není považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) ze svého
podnikání. Takže Nejvyšší soud jedním z novějších rozhodnutí opět nechává dlužníka
v nejistotě ohledně dluhů z podnikání a možnosti požádat o oddlužení. Pro insolvenční soudy
nepřineslo usnesení žádné nastínění možného postupu při projednávání dluhů podnikatele
z jeho podnikání a opět budou insolvenční soudy nuceny každý konkrétní případ projednávat
individuálně.
Na uvážení každého soudu bude nejen zjistit podnikatelskou aktivitu dlužníka, ale
posoudit jeho poctivý záměr, a to právě proto, aby nedocházelo k obcházení institutu
oddlužení zadluženými podnikateli, pro které řešení úpadku oddlužením určeno není.
Domnívá-li se insolvenční soud, že byl návrh na povolení oddlužení podán osobou
k tomu neoprávněnou, tedy podnikatelem majícím dluhy z podnikání, na základě ustanovení
§ 390 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení zamítne a na majetek dlužníka prohlásí
konkurs.
Podle názoru Smolíka17 by de lege ferenda bylo vhodné, aby se osobní působnost
oddlužení vztáhla i na určitou kategorii podnikatelů, s taxativním vyloučením případů osob,
pro které by byla určena reorganizace. K tomuto názoru se také kloním, myslím si, že je třeba
brát ohled na drobné živnostníky, podnikající na živnostenský list, jichž se může konkurs
silně dotknout a jejichž podnikání může kvůli dluhům skončit jednou provždy. Domnívám se,
že oddlužení pro fyzické osoby, drobné podnikatele, by mohlo být motivující pro započetí
jejich podnikání a tím snížení nezaměstnanosti jich samých a dalších osob, jež by mohli
zaměstnat. Dlužníci se raději nechají zaměstnat, než aby museli podstoupit riziko podnikání
s vidinou možné platební neschopnosti dodavatelů a případně jich samotných, což by pro ně
znamenalo konec podnikání a doživotní splácení dluhů.
Podle mého názoru by měl být striktně upraven postup insolvenčního soudu, ke kterému
bude podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Mělo by být
stanoveno, jak má postupovat, bude-li z návrhu zřejmé, že dlužník podnikatelem byl či je a
16

MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 32.
SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku - nová naděje dlužníků i věřitelů? In Knoll, Vilém;
Karhanová, Martina et al. 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. 326-340. ISNB 978-80-7380-122-9.
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má dluhy z podnikání, nebo není-li dlužník podnikatelem, avšak dluhy z podnikání má, a to
dluhy ze svého či cizího podnikání. Bude-li ponecháno rozhodnutí jen na uvážení
insolvenčního soudu, zda povolí oddlužení dlužníku, podnikateli majícímu dluhy ze svého
či cizího podnikání, či nepodnikateli majícímu dluhy ze svého či cizího podnikání, bude
docházet k rozdílnému rozhodování soudů v obdobných věcech a nestejnému výkonu práv
občanů v různých částech České republiky, podle dlužníkova trvalého bydliště18, v závislosti
na tom, který insolvenční soud bude konkrétní věc rozhodovat.

3.2

Ručitel
Zajištění závazku ručením se řídí ustanoveními § 546 – § 550 OZ. Ručením bere ručitel

na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník (§ 546
OZ). Ručitel je tedy svým podpisem insolvenčního návrhu dlužníka povinen splnit dluh,
v souladu s ustanovením § 548 odst. 1 OZ, nesplní-li jej dlužník, ačkoliv byl k tomu věřitelem
písemně vyzván.
U ručitele není insolvenčním soudem při posuzování dostatku příjmů dlužníka
vyžadováno doložení jeho příjmů, a to ani příjmů z minulosti, ani předpokládaných příjmů
v budoucnosti. Insolvenčnímu soudu stačí pouhý ověřený podpis ručitele na návrhu
na povolení oddlužení dlužníka. To, zda je ručitel schopen v případě neplnění splátek
dlužníkem dluh splácet, již insolvenční soud neřeší. Jednak by bylo zkoumání příjmů ručitele
další neúměrnou zátěží pro insolvenční soud, jednak by si osoba stvrzující svým podpisem
ručitelství měla být vědoma dopadů, které jí ručitelství přináší.
Otázkou je, zda má ručitel v insolvenčním řízení stejná oprávnění ve vztahu k dlužníku a
věřiteli, v souvislosti s ustanoveními občanského zákoníku, jako tomu je v jiných případech.
Zda tedy může náhradu za úhradu dluhu, který splnil, na dlužníku požadovat, zda může ručitel
plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem,
zda uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli jen tehdy, když s ním vysloví souhlas,
zda může ručitel proti věřiteli uplatnit všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník, a
zda je naopak věřitel povinen kdykoliv a bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání
výši své pohledávky. Insolvenční řízení tvoří součást civilního procesu a tvoří samostatný
procesní druh19, a tak na základě ustanovení § 7 IZ je možné v určitých případech,
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Příloha č. 2, Příloha č. 3 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích
WINTEROVÁ, Alena et al. Civilní právo procesní : Vysokoškolské učebnice. 5. vyd. Praha : Linde, 2008. s.
630. ISBN 978-80-7201-726-3.
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insolvenčním zákonem neupravených, užít občanský soudní řád subsidiárně20. Je-li zřejmé, že
insolvenční řízení náleží do procesního práva, je zde dána jeho souvztažnost s právem
hmotným, a tedy dán jejich vzájemný vztah21, proto se použijí podle mého názoru
na insolvenční řízení ustanovení občanského zákoníku, v tomto případě konkrétně ustanovení
§ 546 – § 550 OZ. Insolvenční zákon neříká nic ke skutečnosti, že by se některá ustanovení
občanského zákoníku, zejména ve vztahu k ručiteli, nepoužila. Jsem toho názoru, že ručitel
má veškerá práva, která jsou mu ustanoveními občanského zákoníku přiznána.
Právem ručitele je odmítnout plnění věřiteli v případě, pokud věřitel zavinil, že
pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem. Ručitel by jistě mohl věřiteli odmítnout
plnění například tehdy, kdyby se věřitel včas nepřihlásil do insolvenčního řízení dlužníka.
Uznání dluhu dlužníkem je účinné vůči ručiteli jen tehdy, když s ním ručitel vysloví
souhlas. Příklad by bylo možno nalézt u uvedení pohledávky (dluhu) dlužníka do jeho
insolvenčního návrhu na povolení oddlužení, kde by pouhým uvedením sděloval svoje uznání.
Jakmile by uvedení své pohledávky v insolvenčním řízení věřitel zjistil, podal by si přihlášku
do dlužníkova insolvenčního řízení a zároveň požadoval zaplacení částky po ručiteli. Ručitel
by tedy měl mít možnost namítat, že s uznáním dluhu nesouhlasí.
Ručitel však ručí jen do výše částky v návrhu na povolení oddlužení uvedené.
Insolvenční správce po něm může vymáhat nejvýše tuto konkrétní částku, více nikoliv. Budeli mít dlužník dostatek příjmů, insolvenční správce ručenou částku vymáhat nemusí. Ručitel je
v insolvenčním řízení brán jako pomoc, podpora dlužníka. Insolvenční správce se na něj
obrátí v případě, vypadne-li dlužníku na určitou dobu příjem. Pro ručitele to znamená, že
po dobu řádného splácení dlužníkem, nemusí ničeho plnit. Pro dlužníka je ručitel výhodou
v době, kdy přijde krátce o svůj příjem. Například dostane výpověď v práci a bude hledat
zaměstnání nové. Za dobu, než si dlužník najde nový pravidelný zdroj příjmu, za něj bude
ručitel jeho dlužnou částku splácet. Dlužník tedy nebude insolvenčním správcem za dobu
nesplácení postižen zrušením usnesení o povolení oddlužení a při opětovném získání příjmu
bude moci dál v insolvenčním řízení pokračovat.
Otázkou, která z ručitelství vyplývá, je, co by se stalo, kdyby ručitel výzvu insolvenčního
správce poskytnout plnění odmítl. Domnívám se, že by mohly nastat dvě možnosti. Buď bude
insolvenční správce plnění po ručiteli vymáhat, anebo insolvenční správce insolvenčnímu
soudu sdělí, že dlužník (ani ručitel) neplní a insolvenční soud oddlužení dlužníku zamítne.
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KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné, 1. díl. 4. vyd. Praha :
ASPI, 2005. s. 63. ISBN 80-7357-127-7.
21
WINTEROVÁ, Alena et al. op. cit..s. 35-36.
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Insolvenční správce má povinnost postupovat v insolvenčním řízení svědomitě a s odbornou
péčí, v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 IZ, a proto částku, uvedenou v návrhu na povolení
oddlužení, bude po ručiteli, podle mého názoru, vymáhat, nebude-li dlužníkem plněno. Jsem
toho názoru, že se uplatní ustanovení o ručitelství dle ustanovení § 546 a násl. OZ, tedy že se
ručitel zavazuje zcela a musí si být dopředu vědom důsledků, které pro něj z ručení plynou,
tedy i možného vymáhání splnění povinnosti
V tom případě je zřejmá i odpověď na otázku, co se stane, vypadne-li dlužníku příjem
na delší dobu, bude například zaevidován na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání
(§ 19, § 24 - § 26 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) a již se mu nepodaří do skončení
insolvenčního řízení pravidelný příjem zajistit. Zde by podle mého názoru bylo možné,
s ohledem na funkci ručitelství, že by ručitel mohl platit namísto dlužníka ručitelskou částku
až do doby skončení insolvenčního řízení. Samozřejmě jen v případě, že by jeho ručitelský
závazek postačoval k uhrazení měsíční částky na oddlužení dlužníka.

3.3

Spoludlužník
Definici pojmu spoludlužník jsem v insolvenčním zákoně nenalezla, avšak ani

v původním zákonu o konkursu a vyrovnání, ani v účinném občanském zákoníku.
Spoludlužník bude zřejmě zavázán vedle dlužníka. Domnívám, že by bylo možné
na postavení spoludlužníka v insolvenčním řízení použít ustanovení obchodního zákoníku.
Konkrétně se domnívám, že se užije ustanovení § 295 ObZ stanovující pravidlo, že:
„…převezme-li několik osob závazek, z jehož povahy vyplývá, že je lze splnit pouze
součinností všech spoludlužníků, jsou spoludlužníci povinni plnit závazek společně…“. Pouze,
bude-li určeno, že dlužník se spoludlužníkem nejsou v insolvenčním řízení zavázáni společně
a nerozdílně, musí být podle ustanovení § 294 ObZ taktéž určeno, v jakém rozsahu je každý
z nich k závazku zavázán. Spoludlužník bude povinen plnit ve stejném rozsahu jako dlužník,
ledaže by rozsah závazků spoludlužníka a dlužníka byl určen ve formuláři, nebo jej určil
insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení.
Z povahy zákona je zřejmé, že není možno na osobu uvalit jen povinnosti a nikoliv práva.
Spoludlužník tedy bude mít, podle mého názoru, totožné postavení s dlužníkem jak
v povinnostech, tak v právech. Bude mít zřejmě tedy mj. právo účastnit se schůze věřitelů,
namítat některé výše pohledávek. Ohledně povinností bude zřejmě muset, stejně jako ručitel,
mj. dokládat plnění svých povinností insolvenčnímu soudu vždy v určeném období.
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3.4

Manžel
Manželství se uzavírá svobodným, úplným souhlasným prohlášením muže a ženy,

učiněným před obecním úřadem, nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti,
(§ 3 odst. 1 ZOR). Ze zákona o rodině vyplývá, že manželem může být muž nebo žena, kteří
vstoupili do manželství a jejichž manželství je platné22.
3.4.1 Společné jmění manželů
Společné jmění může vzniknout jen mezi manžely, podle ustanovení § 136 odst. 2 OZ.
Společné jmění manželů tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně
za trvání manželství. Výjimku tvoří majetek získaný dědictvím nebo darem, majetek nabytý
jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věci,
které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věci vydané v rámci
předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví
před uzavřením manželství, anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního
vlastníka, na základě ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) OZ. Společné jmění však tvoří také
závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání
manželství. Nepatří sem však závazky týkající se majetku, který náleží výhradně jednomu
z nich, a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů,
které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého, podle ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) OZ.
Je potřeba si uvědomit, že do závazků manželů patří veškeré závazky, které vznikly
za trvání manželství jednomu nebo druhému manželovi, nebo oběma zároveň, netvrdil-li,
nebo neprokázal-li některý z manželů opak. Manželé však mohou společné jmění rozšířit
nebo zúžit, anebo vyhradit vznik společného jmění ke dni zániku manželství, v souladu
s ustanovením § 143a OZ.

3.5

Úpadek a hrozící úpadek
Jak je z ustanovení § 389 odst. 1 IZ zřejmé, dlužník, který není podnikatelem, může

insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.
Aby mohl insolvenční soud posoudit, zda dlužník, o jehož věci bude rozhodovat, podal svoji
žádost o povolení oddlužení důvodně, je důležité posouzení stavu, zda dlužník je v úpadku či
alespoň v hrozícím úpadku.

22

K neplatnosti manželství § 13-17 ZOR. Neplatné manželství se považuje za neuzavřené. Vzniknou-li muži a
ženě v důsledku neplaného manželství společné jmění a závazky, postupuje se s nim, podle zákona, jako
s majetkem rozvedených manželů. Společné jmění manželů u nich, podle dikce zákona, vzniká také.
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Úpadek znamená být v platební neschopnosti. Jednodušeji řečeno, podle ustanovení § 3
odst. 1 IZ musí mít dlužník více věřitelů (dva a více), jejichž závazky jsou déle než 30 dnů
po splatnosti a dlužník je není schopen splnit. Výše závazků dlužníka vůči věřitelům není
rozhodující. Není ani nutné, aby výše pohledávek byla postavena najisto. Pro posouzení
insolvenčního soudu postačí, že dlužník určitou pohledávku vůči věřiteli uvede jako existující.
Pohledávky věřitelů mohou být vykonatelné, není to však podmínkou. Úpadkem není stav,
kdy dlužník má sice závazky, jež jsou déle než 30 dnů po splatnosti, ale jejich plnění je
objektivně schopen. Tvrzení dlužníka by mělo odrážet jeho skutečnou majetkovou, finanční a
sociální situaci, nemělo by být pouhým strohým tvrzením. Domněnkou úpadku dlužníka je
také skutečnost, plynoucí z ustanovení § 3 odst. 2 IZ; dlužník by musel zastavit platby
podstatné části svých peněžitých závazků, nebo své peněžité závazky neplnit po dobu delší
3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných
peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, anebo dlužník
nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil
insolvenční soud.
O hrozící úpadek jde tehdy, podle ustanovení § 3 odst. 4 IZ, lze-li se zřetelem ke všem
okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou
část svých peněžitých závazků.

3.6

Sanační formy úpadku dlužníka fyzické osoby
Podle insolvenčního zákona připadají pro dlužníka, fyzickou osobu, dvě možné varianty

řešení jeho úpadku, konkursem nebo oddlužením, a to na základě ustanovení § 4 odst. 1,
§ 106, § 244 a násl., § 389 a násl. IZ. Dlužník bude jistě usilovat o druhou z možností,
o oddlužení.
Oddlužení přináší dlužníku proti konkursu více výhod. V případě oddlužení formou
splátkového kalendáře je dlužníku z jeho příjmu odváděna na oddlužení zabavitelná část
mzdy, (§ 398 odst. 3 IZ, § 406 odst. 3 písm. a) IZ ve spojení s § 279 odst. 2 OSŘ), a to
po dobu 5 let, nedojde-li k uhrazení pohledávek dříve23. Dlužník je v zásadě po 5 letech
oddlužení osvobozen od zbytku dluhů a z oddlužení vychází zcela očištěn (§ 414 IZ).
U oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty je dlužníkův majetek insolvenčním
správcem zpeněžen a výtěžek rozdělen mezi věřitele (§ 398 odst. 2 a ustanovení § 283 a násl.
IZ). Získá-li dlužník po schválení oddlužení další majetek, pro účely oddlužení se k němu již

23
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nepřihlíží24. V oddlužení postačí, odvede-li v zákonné době minimálně 30 % pohledávek
všech věřitelů. V konkursu je nutné úplné uspokojení věřitelů25.
Zajímavé je zamyšlení, kde mohl vzít zákonodárce inspiraci v nastavené rovině
minimálního uspokojení 30 %. Zřejmě by bylo možné srovnání s vyrovnávacím řádem
z r. 1914, který umožňoval při vyrovnání navrhnout do 2 let od podání návrhu pro nezajištěné
věřitele 35 % hodnoty pohledávky26.

3.7

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, byl

schválen dne 30. 3. 2006, avšak účinnost byla odložena zákonem č. 108/2007 Sb. na 1. 1.
2008. Zákon byl uveřejněn v č. 62/2006 Sbírka zákonů na straně 213027.
Insolvenční zákon má za úkol zmodernizovat právní úpravu úpadkového práva. Jak se
u zákona o konkursu a vyrovnání ukázalo, dosavadní novelizace právní úpravy a vytváření
dalších právních norem se zákonem souvisejících, vytváří v právní úpravě jen nepřehledný
soupis paragrafů. Jako nejdůležitější změny v insolvenčním zákoně, oproti zákonu o konkursu
a vyrovnání, uvádí důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu skutečnost, že je zákonem
komplexním, tedy obdobou kodexu. Insolvenční zákon má svým přiblížením se kodexu za cíl
obsáhnout problematiku úpadkového práva v co největší šíři. Autoři zákona však nevylučují28,
že se úprava určitých speciálních otázek nebude objevovat ve zvláštních, speciálních
zákonech. Jako příklad uvádějí předpisy živnostenské, daňové a obchodní. Zvláštní zákony
však musí respektovat zásady obsažené v obecném zákonu o úpadku, v případě rozdílné
úpravy je nutné vycházet z toho, co stanoví insolvenční zákon, tedy z úpravy obecné.
Co nového se objevuje v novém insolvenčním zákonu uvádí důvodová zpráva29.
Insolvenční řízení se nově stává samostatnou, jednotnou právní úpravou. Dřívější dvě
samostatná řízení o konkursu a vyrovnání již v insolvenčním zákoně promítnuta nejsou.
Insolvenční řízení se rozpadá do dvou fází, fáze zjištění úpadku a fáze způsobu jeho řešení.
Tomu odpovídá také členění zákona, první dvě části odpovídají fázím řízení, třetí část
24

§ 408 odst. 1, § 409 odst. 2 IZ; viz také KOTOUČOVÁ, Jiřina et al. op. cit. s. 1012-1013
Srov. v konkursu je zpeněžen veškerý majetek dlužníka, jež tvoří jeho majetkovou podstatu (§ 244 odst. 1); po
skončení konkursního řízení neuspokojené pohledávky věřitelů nezanikají, jak je tomu v oddlužení, ale věřitelé
mají právo po dlužníku neuspokojené pohledávky nadále vymáhat, právo na výkon rozhodnutí k pohledávkám se
promlčí až za 10 let po pravomocném zrušení konkursu (§ 312 odst. 4 IZ)
26
KAVAN, Petr, op. cit. s. 437.
27
Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 7 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
28
Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 7 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
29
Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 7 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
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upravuje některé speciální otázky, které jsou v zásadě společné způsobům řešení úpadku.
Vždy však platí, že úprava v části první a třetí se aplikuje vždy, jestliže zvláštní úprava druhé
části nestanoví něco jiného.
Nově je podle insolvenčního zákona vytvořena instituce insolvenčního rejstříku, jež tvoří
informační systém veřejné správy, spravovaný Ministerstvem spravedlnosti. Insolvenční
rejstřík umožňuje mj. dlužníku i věřitelům lepší přehled v probíhajícím insolvenčním řízení
dlužníka.
Novinkou v insolvenčním zákonu je, oproti zákonu o konkursu a vyrovnání, právě
mnohost způsobů řešení úpadku a možnost jejich výběru. Nejedná se jen o konkurs a
reorganizaci, ale také o úpadek finančních institucí a oddlužení fyzických osob nepodnikatelů
i právnických osob nepodnikatelů.
Nový insolvenční zákon, jak je uvedeno dříve, si kladl za cíl vytvořit zcela novou právní
úpravu, která by přímo vyhovovala dnešní době, dnešnímu typu úpadců a možnosti
uspokojení jejich věřitelů. Vznikl zcela nový sanační způsob řešení úpadku oddlužením.
V historii české právní úpravy nebylo možné s oddlužením navázat na jakýkoliv jiný institut,
proto, jak je uvedeno v důvodové zprávě k insolvenčnímu návrhu, bylo čerpáno
ze zahraničních právních řádů, zejména pak z právní úpravy německé a částečně americké30.
Právní úprava angloamerické provenience umožňuje dlužníku zbavit se dluhové zátěže a začít
nový život, což kontinentální literatura označuje jako „fresh start strategy“ nebo „new start
strategy“31. Kombinací německé a americké úpravy se stal z oddlužení v českém právním
řádu hybrid32. Zahraniční právní úpravy znají dvě roviny oddlužení, a to možnost konkrétním
způsobem dluhy vypořádat, nebo dát dlužníku šanci, za splnění určitých podmínek, považovat
své dluhy za vypořádané definitivně. V českém právním řádu je oddlužení koncipováno jako
oddlužení a zároveň osvobození od zbytku dluhů.
Jak také důvodová zpráva poznamenává33, koncepci oddlužení je možno přirovnat
k úpravě reorganizace, avšak vztažené na jiný typ dlužníků. Charakteristické prvky
reorganizace ve srovnání s oddlužením je možno spatřovat ve včasném podání návrhu (§ 295
odst. 1 IZ), předložení schválení plánu oddlužení (§ 296 a násl. IZ), většinovém souhlasu
věřitelů s plánem (§ 302 IZ), omezení majetkových dispozic dlužníka (§ 306 odst. 3 IZ) a
30

Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 73 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>. a KAVAN, Petr. Malé zamyšlení a několik
výkladových poznámek k institutu oddlužení. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 12, s. 435. ISSN 1210-6410.
31
KAVAN, Petr, op. cit. s. 435.
32
KAVAN, Petr, op. cit. s. 435.
33
Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 74 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>. .
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dodržování určitých pravidel ze strany dlužníka (§ 307 odst. 1 IZ), kontrole ze strany
insolvenčního správce (§ 307 odst. 2 IZ), osvobození dlužníka od neuspokojených pohledávek
při splnění plánu oddlužení (§ 308 IZ), transformaci oddlužení v konkurs (§ 315 IZ).
Hlavním účelem zavedení oddlužení je zajisté motivace dlužníka. Má-li se dlužník část
života nebo dokonce celý život v konkursu potýkat s dluhy, ztratí postupně motivaci své
věřitele řádně a včas uspokojovat, ztratí motivaci k výdělečné činnosti, nehledě na možnost
zařazení dlužníka do „zóny stínového hospodářství34“ a na sociální dopady, které u dlužníka,
v důsledku odvádění většiny jeho příjmů, dříve či později jistě nastanou. Dlužník v oddlužení
má jasnou představu doby splácení, výše splátek a dalších práv a povinností, které
v souvislosti s povolením oddlužení má. Zároveň takový dlužník vychází po skončení
oddlužení čistý, bez jakýchkoliv jiných závazků a může začít zcela nový život bez dluhové
zátěže, což je pro něj motivací k usilování o co nejvyšší míru uspokojení věřitelů. Jak
z důvodové zprávy také vyplývá35, zahraniční zkušenosti naznačují, že takovéto uspokojení
věřitelů je i pro ně výhodné. V relativně krátké době získají alespoň část svých pohledávek
od dlužníka zpět, oproti zdlouhavým procedurám v souvislosti s vymáháním pohledávky
po dlužníku, nehledě na finanční a administrativní zátěž, s vymáháním dluhu spojenou.
Vzhledem k tomu, že úprava nabyla účinnosti teprve dnem 1. 1. 2008, lze ji považovat
za mladou, pomalu se vyvíjející. Dlužníci, fyzické osoby, si postupně oddlužení osvojili
pod pojmem „osobní bankrot“.

34

Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 73 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
35
Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, s. 73 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z
WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
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4. Zahájení insolvenčního řízení a řešení úpadku oddlužením
Z ustanovení § 97 odst. 1 a 3 IZ vyplývá, že insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh,
který je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel, a jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční
návrh podat jen dlužník. Dlužník svůj insolvenční návrh může zároveň spojit s návrhem
na povolení oddlužení (§ 106 IZ). Věřitel může podat jen insolvenční návrh na dlužníka,
k podání návrhu na povolení oddlužení oprávněn není.

4.1

Věřitelský insolvenční návrh
Podá-li insolvenční návrh jeden z věřitelů dlužníka, nebude zároveň s insolvenčním

návrhem návrh podán na povolení oddlužení, ten je oprávněn podat jen dlužník. Pokud by
přesto návrh na povolení oddlužení věřitel podal, insolvenční soud by návrh odmítl na základě
ustanovení § 160 odst. 4 IZ jako návrh podaný neoprávněnou osobou.
Jak vyplývá z ustanovení § 108 IZ, platí pro všechna insolvenční řízení nutnost zaplatit
zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to až do výše 50.000,-Kč. Tato povinnost se bude
vztahovat i na věřitele, který podá insolvenční návrh na dlužníka. Nebude-li záloha věřitelem
zaplacena, insolvenční soud, podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ, insolvenční řízení zastaví,
nebo bude požadovanou zálohu vymáhat36.
Věřitel, který se podaným insolvenčním návrhem domáhá vydání rozhodnutí o úpadku
dlužníka, musí, dle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 43 INS 3064/2008, 1 VSPH
256/2008-A-27, ze dne 16. 1. 2009, doložit zejména splatnost své pohledávky za dlužníkem.
Neosvědčí-li věřitel jako insolvenční navrhovatel existenci své splatné pohledávky za
dlužníkem, insolvenční soud, jak uvedeno v usnesení Nejvyššího soudu ČR, č. j. KSPH 37
INS 4935/2008, 29 NSCR 30/2009, ze dne 29. 4. 2010, publikovaný ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek jako judikát č. 14/2011, vysloví spornost pohledávky a insolvenční
návrh věřitele při nařízeném jednání zamítne. Jak vyplývá ze stanoviska občanskoprávního a
obchodního kolegia Nejvyššího soudu, č. j. Cpjn 19/98, ze dne 17. června 1998, publikované
pod značkou Rc 52/98 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je aplikovatelné i na
insolvenční řízení, sice povaha řízení o návrhu věřitele na vydání rozhodnutí o úpadku
nevylučuje, aby insolvenční soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl
dokazování, avšak, dospěje-li insolvenční soud k názoru, že ohledně splatnosti věřitelovy
pohledávky za dlužníkem je nutné provést dokazování, návrh věřitele zamítne z důvodu, že
věřitel svou pohledávku za dlužníkem nedoložil. Jedná-li se o dokazování pohledávek
ostatních věřitelů, pak podle usnesení Nejvyššího soudu, č. j. 29 Odo 204/2003, ze dne 31. 1.
36

K záloze na náklady blíže kapitola 6.2 Záloha na náklady insolvenčního řízení
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2006, není potřeba nařizovat jednání, je-li zřejmé, že věřitel nedoložil existenci a splatnost své
pohledávky za dlužníkem, nebo neosvědčil dlužníkův úpadek. V takovém případě insolvenční
soud návrh věřitele opět zamítne, neboť jednání o povolení oddlužení nemůže suplovat
konkursní řízení o zjištění existence pohledávky. V insolvenčním řízení vedeném na základě
podnětu věřitele platí zásada vyšetřovací, která byla do insolvenčního řízení ve fázi
rozhodování o insolvenčním návrhu včleněna prostřednictvím ustanovení § 86 IZ, jak vyplývá
z usnesení Nejvyššího soudu ČR, č. j. KSPH 37 INS 4935/2008, 29 NSČR 30/2009, ze dne
29. 4. 2010. Ta se však týká pouze důkazů prokazujících úpadek či hrozící úpadek dlužníka,
nikoliv jiných důkazů, zejména se nevztahuje na důkazy prokazující tvrzenou pohledávku.
Neosvědčil-li věřitel svojí pohledávku za dlužníkem, insolvenční soud se jeho návrhem
zabývat nebude37.
Bude-li podán insolvenční návrh na dlužníka, insolvenční soud jej společně poučením a
výzvou k vyjádření odešle dlužníku podle ustanovení § 390 odst. 1, IZ38. Příklad podání
věřitelského insolvenčního návrhu na fyzickou osobu je možno nalézt v insolvenčním řízení
vedeném u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 40 INS 22937/2011, nebo u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. 42 INS 2002/2008. Dlužník má právo ve lhůtě insolvenčním
soudem stanovené, jež bývá v zásadě 8 až 15 dnů a může být insolvenčním soudem
v odůvodněných případech na žádost dlužníka prodloužena, vznést námitky vůči
insolvenčnímu návrhu a tvrzeným pohledávkám39. U pohledávek může dlužník namítat
existenci i platnost u věřitelem tvrzeného úpadku, může namítat tvrzenou neschopnost hradit
své splatné pohledávky. Zároveň běží dlužníku lhůta 30 dnů na podání návrhu na povolení
oddlužení, v souladu s ustanovením § 390 odst. 1 IZ, o čemž musí být insolvenčním soudem
poučen. Jak z dikce zákona vyplývá, lhůta je zákonná, propadná, nelze ji prominout, a běží
ode dne, kdy byl dlužníku věřitelský návrh prostřednictvím insolvenčního soudu doručen
k vyjádření společně s poučením o propadné lhůtě. Dlužníku postačí, pokud návrh
na povolení oddlužení poslední den lhůty podá u příslušného soudu nebo u držitele poštovní
licence40. Uplyne-li dlužníku lhůta marně a nepodá-li v jejím průběhu návrh na povolení
oddlužení, insolvenční soud jeho návrh odmítne, podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ, jako
opožděný a dlužníkův úpadek bude řešen konkursem, na základě ustanovení § 396 odst. 1 IZ.

37

Uvedená zásada však nečiní z insolvenčního řízení řízení nesporné
Viz také MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 51.
39
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 51.
40
§ 42 odst. 1 OSŘ, § 48 odst. 1 písm. d), odst. 3, OSŘ, ve spojení se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách, § 57 odst. 3 OSŘ.
38
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Bude-li dlužník zcela ignorovat výzvu insolvenčního soudu a k věřitelskému
insolvenčnímu návrhu se nijak nevyjádří, bude insolvenční soud vycházet z domněnky, že
dlužník insolvenční návrh nijak nerozporuje a neodporuje mu; některý insolvenční soudce dá
dlužníkovi ještě jednu šanci vyjádřit se, a to při nařízeném jednání41. Nepředloží-li dlužník
povinné seznamy majetku či závazků, vzniká na základě ustanovení § 3 odst. 2 IZ domněnka
úpadku dlužníka. Dlužník však může domněnku dodatečným předložením listin vyvrátit42.
Pokud dlužník své vyjádření insolvenčnímu soudu neurčité či nic neříkající a zároveň
nevyvrátí svůj úpadek, insolvenční soud přesto o jeho úpadku rozhodne 43.
Ve vyjmenovaných případech může insolvenční soud v souladu s ustanovením § 136
odst. 1 IZ a usnesením Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH
277/2008-A-19, 1 VSPH 24/2009-B-27, ze dne 21. 1. 2009 bez nařízeného jednání
rozhodnout o úpadku dlužníka, jestliže navrhovatel předloženými listinami osvědčil existenci
své pohledávky za dlužníkem.
Insolvenční soud nemusí podle ustanovení § 133 odst. 1 IZ a usnesení Vrchního soudu
v Praze, č. j. KSCB 27 INS 3617/2008, 1 VSPH 351/2009-A, 1 VSPH 307/2009-B, 1 VSPH
350/2008-B, ze dne 25. 6. 2009, nařídit soudní jednání ani v případě, jestliže dlužník ve
vyjádření existenci svého úpadku uzná44. Stejně může insolvenční soud postupovat v případě,
že se dlužník k insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem připojí, anebo se práva na
projednání věci vzdá45, jak uvedeno v usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 45 INS
798/2009, 1 VSPH 216/2009-A-25, ze dne 5. 6. 2009.
Bude-li se dlužník věřitelskému návrhu bránit a svůj úpadek bude popírat, nařídí
insolvenční soud jednání46 podle ustanovení § 190 IZ, během kterého bude nutné zjistit a
dokázat skutečnou ekonomickou situaci dlužníka.

4.2

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podaný
dlužníkem
Chce-li dlužník navrhnout, aby jeho úpadek, popř. hrozící úpadek, byl řešen oddlužením,

je povinen tento navrhnout podle ustanovení § 389 odst. 2, § 390 odst. 1 IZ a podat návrh
na oddlužení spolu s insolvenčním návrhem, podle ustanovení § 106 odst. 1 a § 390 odst. 1
IZ. Návrh na povolení oddlužení je možno podle ustanovení § 390 odst. 2 IZ podat pouze
41

MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 52-53.
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 53.
43
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 53.
44
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 54.
45
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 54.
46
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 54.
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na příslušném formuláři. Dlužník nemá zákonnou povinnost podat na sebe insolvenční návrh,
není vázán ani žádnou lhůtou k podání návrhu47.
Z formuláře je zřejmé, že svým podáním činí dlužník nejen podání insolvenčního návrhu,
ale taktéž podání návrhu na povolení oddlužení, což je zřejmé z kolonky č. 6, v souvislosti
s ustanovením § 390 odst. 1 IZ. Dlužník je povinen, zejména s ohledem na ustanovení § 103
odst. 2 IZ, ve formuláři v kolonce č. 6 vyplnit údaje o tom, čeho se svým podáním domáhá a
uvést důvody tohoto návrhu, tj. vylíčit rozhodné skutečnosti, které jeho úpadek či hrozící
úpadek osvědčují.
Náležitosti insolvenčního návrhu stanoví § 103 odst. 1 a 2 IZ tak, že kromě obecných
náležitostí podání, uvedených v ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ, a označení insolvenčního
navrhovatele a dlužníka způsobem uvedeným v §103 odst. 1 IZ, musí být v insolvenčním
návrhu uvedeny také rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho
hrozící úpadek. Není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, nýbrž věřitel, musí být
označeny také skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, a musí být označeny
důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím
insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh musí být rovněž opatřen úředně
ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím zaručeným elektronickým podpisem;
jinak se k němu nepřihlíží, na základě ustanovení § 97 odst. 2 IZ.
Podá-li dlužník na sebe insolvenční návrh k insolvenčnímu soudu, může jej spojit
zároveň s návrhem na povolení oddlužení dle ustanovení § 148 odst. 2 IZ. Jak vyplývá
z usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 76 INS 16006/2010 3 VSPH 84/2011-A-12,
ze dne 7. 2. 2011, je nutné upozornit, že: „…zákonné náležitosti insolvenčního návrhu, jímž se
insolvenční řízení dlužníka zahajuje, nelze zaměňovat se zákonnými náležitostmi návrhu na
povolení oddlužení, jenž představuje pouze dlužníkův návrh na způsob řešení úpadku, jehož
zjištění se insolvenčním návrhem dlužník domáhá. Proto nedostatky insolvenčního návrhu
nemohou být obsahem návrhu na povolení oddlužení či jeho přílohami nahrazeny…“. Aby
insolvenční soud mohl o úpadku dlužníka rozhodnout, musí mít předložen srozumitelný a
určitý insolvenční návrh, jež je opatřen náležitostmi podle ustanovení § 103 IZ a obsahující
údaje dle ustanovení § 104 IZ, § 391 IZ a § 392 IZ, zejména se jedná o seznamy majetku a
závazků dlužníka.
Jak uvádí rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, 3 VSPH 333/2011-A-12, ze dne 7. 4.
2011: „…soudní praxe dovodila, že vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný

47

MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 32.

24

insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob je nutno i v případě
insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení
rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ),
mezi něž patří mimo jiné i konkrétní údaje o věřitelích, kteří mají za dlužníkem splatnou
pohledávku. V insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku
dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá…“.
Dlužník svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení musí doručit
příslušnému insolvenčnímu soudu, podle ustanovení § 97 odst. 1 IZ. Bude-li insolvenční
návrh podán u nepříslušného soudu, soud tento návrh bez dalšího postoupí soudu
příslušnému48. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, podle ustanovení § 109 a
násl. IZ, nastanou dnem, kdy bude návrh doručen věcně a místně příslušnému soudu,
v souladu s ustanovením § 85a OSŘ49. Jakmile jeho podání dojde insolvenčnímu soudu, tento
v den doručení zapíše dlužníka do insolvenčního rejstříku, na základě ustanovení § 97 odst. 1
a ustanovení § 420 odst. 4 IZ50.
Insolvenční soud musí po podání insolvenčního návrhu dlužníkem rozhodnout nejpozději
do 15 dnů od jeho podání51.
Na základě ustanovení § 108 IZ může insolvenční soud vyzvat navrhovatele k zaplacení
zálohy na náklady insolvenčního řízení, a to až do výše 50.000,-Kč52. Podá-li insolvencí návrh
dlužník a je-li zřejmé, že jeho úpadek bude řešen formou oddlužení, vyžaduje insolvenční
soud s ohledem na dosavadní judikaturu vyšších soudů zálohu v minimální výši.
4.2.1 Návrh na povolení oddlužení a jeho náležitosti
Návrh na povolení oddlužení je nutno podat na předepsaném formuláři insolvenčního
návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení v podobě stanovené prováděcím
předpisem53 (dále jen „formulář“). Vzor formuláře je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti
na webových stránkách http://isir.justice.cz54.
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Za návrh podaný dlužníkem se samozřejmě považuje také návrh podaný jménem
dlužníka osobou či osobami oprávněnými jednat jeho jménem, tedy zákonným zástupcem,
ustanoveným opatrovníkem, zástupcem jednajícím na základě plné moci, apod.55.
Náležitosti návrhu na povolení oddlužení jsou uvedeny v ustanoveních § 391 a § 392.
Obecně lze shrnout, že dlužník musí do insolvenčního návrhu spojeného s návrhem
na povolení oddlužení uvést dva základní okruhy údajů, a to údaje o budoucích příjmech a
v následujících 5 letech, údaje o minulých příjmech za dobu 3 let zpětně56. Jako přílohy je
nutné přiložit seznamy majetku a závazků, případně souhlasy nezajištěných věřitelů, kterým
bude plněno méně než 30 % jejich pohledávek, na základě ustanovení § 392 IZ.
Podání musí obsahovat obecné náležitosti podle ustanovení § 42 odst. 4 OSŘ57, tedy je
nutné uvést jakému soudu je podání určeno, kdo je činí, jaké věci se týká a co sleduje. Podání
musí být podepsáno a datováno. Domnívám se, že se podání insolvenčního návrhu bude
předkládat ve dvou vyhotoveních společně s přílohami. Jeden návrh zůstane insolvenčnímu
soudu a jeden obdrží insolvenční správce, a to na základě ustanovení § 103 odst. 3 IZ.
Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat na základě ustanovení § 391 odst. 1 IZ:
1) označení dlužníka a osob odpovědných za něho jednat (např. na základě plné moci)
2) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech
3) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
4) označení způsobu oddlužení, anebo sdělení, že dlužník návrh nevznáší
Dalšími náležitostmi, které musí dlužník k návrhu na povolení oddlužení připojit, jsou
vyjmenovány v ustanovení § 392 odst. 1 IZ
1) seznam majetku a seznam závazků
2) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
3) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který by se s dlužníkem dohodl, že hodnota
plnění, kterou při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky
Další náležitosti návrhu na povolení oddlužení je možno dovodit také z ustanovení § 395
IZ. Ustanovení uvádí okolnosti, za kterých může insolvenční soud návrh na povolení
oddlužení zamítnout. Je možno dovodit, že náležitostí podání návrhu na povolení oddlužení je
také doložení výpisu z rejstříku trestů.
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Povinný obsah jednotlivých kolonek insolvenčního návrhu spojeného s návrhem
na povolení oddlužení je zřejmý zejména z formuláře a jeho pokynu k jeho vyplnění58.
Věřitel může podat na dlužníka jen insolvenční návrh a dlužník má právo do 30 dnů
ode dne, kdy mu bude insolvenčním soudem insolvenční návrh podaný věřitelem doručen,
podat návrh na povolení oddlužení, a to podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ. V takovém případě
dlužník vyplní i spisovou značku soudu a zaškrtne pole č. 7. Návrh na povolení oddlužení
podaný opožděně, nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne
na základě ustanovení § 390 odst. 3 IZ. Návrh podaný opožděně by byl v takovém případě,
kdyby insolvenční návrh podala jiná osoba, dle ustanovení § 390 odst. 1 IZ, a dlužník by
nedodržel lhůtu 30 dní, do kdy může insolvenčnímu soudu podat návrh na povolení
oddlužení.
Návrh na povolení oddlužení je podáván zároveň jako insolvenční návrh. Podává-li návrh
na povolení oddlužení spojený s insolvenčním návrhem dlužník, uvede insolvenční soud,
ke kterému svůj insolvenční návrh podává. Příslušným je krajský soud, který je příslušný
pro insolvenční řízení, na základě ustanovení § 9 odst. 1, 4 OSŘ, § 84 - § 85 OSŘ.
Vzhledem k tomu, že je návrh prvním úkonem dlužníka ve věci ve vztahu
k insolvenčnímu soudu, není známa spisová značka soudu, dlužník ji tedy neuvádí. Spisová
značka bude insolvenčním soudem přidělena až v době, kdy návrh bude soudu doručen,
výjimkou je návrh na povolení oddlužení podaný na základě věřitelského insolvenčního
návrhu.
Kolonku č. 1 vyplní jen dlužník, zde uvede svoji identifikaci, tituly, jméno, příjmení,
osobní stav, rodné číslo, (příp. datum narození, nemá-li dlužník rodné číslo přiděleno), trvalé
bydliště. Svoji státní příslušnost uvede jen zahraniční osoba.
Kolonku č. 2 vyplní pro svoji identifikaci dlužník právnická osoba, ta bude označena
názvem, sídlem a identifikačním číslem.
Bude-li mít dlužník požadavek, aby mu veškerou korespondenci insolvenční soud zasílal
na adresu odlišnou od místa trvalého bydliště, uvede ji do kolonky č. 3. U adresy
pro doručování bude opět uvedena ulice, číslo popisné, obec a poštovní směrovací číslo.
Zmocnil-li dlužník jiné osoby, aby za něho v insolvenčním řízení jednaly, uvede je
v kolonce č. 4. V kolonce č. 5 budou uvedeny osoby jednající za dlužníka, právnickou osobu.
V případě kolonky č. 4 i č. 5 budou uvedeny náležitosti dle kolonek č. 1 a 2, tedy opět
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u fyzické osoby tituly, jméno, příjmení, osobní stav, rodné číslo, (nemá-li přiděleno, pak
uvede datum narození), trvalé bydliště a zahraniční osoba uvede i svoji státní příslušnost,
právnická osoba uvede název, sídlo a identifikační číslo.
Dlužník musí dále insolvenčnímu soudu osvědčit svůj úpadek, což uvede v kolonce č. 6,
nazvané „Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení“. Insolvenční soud
mezi prvními zkoumá právě dlužníkův úpadek, tedy to, zda jsou v kolonce č. 6 obsaženy
údaje, svědčící o úpadku dlužníka. Dlužník by v této kolonce měl sepsat náležitosti úpadku,
uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 IZ, své tvrzení by měl řádně vylíčit. Zároveň by jeho tvrzení
měla odrážet skutečnou majetkovou, finanční a sociální situaci dlužníka. „…není možné, aby
dlužník do svého insolvenčního návrhu sepsal v kolonce č. 6, že „dlužník je v úpadku“,
„úpadek dlužníku hrozí“, či „dlužník je insolventní“…“59. Jak vyplývá z judikatury Vrchního
soudu v Praze, č. j. KSUL 77 INS 3491/2011, 3 VSPH 333/2011-A-12 ze dne 7. 4. 2011 a
rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 71 INS 1262/2010, 1 VSPH 166/2010-A-11
ze dne 15. března 2010, skutečnosti rozhodné pro konstatování úpadku dlužníka musí být
vyjádřeny v kolonce č. 6 formuláře (ve starším formuláři v kolonce č. 21) a nelze je
vyvozovat z obsahu jiných částí návrhu či odkázat na listinné důkazy připojené
k insolvenčnímu návrhu jako příloha, ledaže jde o řádné seznamy majetku a závazků opatřené
náležitostmi předepsanými v ustanovení § 104 odst. 2, 4 IZ, připojené k insolvenčnímu
návrhu dlužníka. V kolonce č. 6 musí být uvedeny rozhodující skutečnosti osvědčující
úpadek, jsou jimi data splatnosti jednotlivých závazků vůči konkrétním jednotlivým
věřitelům, a dále tvrzení, že tyto závazky není dlužník schopen plnit. Dlužník může například
tvrdit: „…v současné době mám 4 peněžité závazky, které nejsem schopen splácet již po dobu
delší než 3 měsíců. Z toho vyplývá, že jsem v úpadku…“60.
Podává-li dlužník návrh na povolení oddlužení teprve poté, kdy byl na něj podán k soudu
insolvenční návrh, zaškrtne kolonku č. 7. Podá-li insolvenční návrh osoba odlišná
od dlužníka, má dlužník od doručení insolvenčního návrhu lhůtu 30 dnů, aby podal
insolvenčnímu soudu návrh na povolení oddlužení, podle ustanovení § 390 odst. 1 IZ. Návrh
na povolení oddlužení by insolvenční soud odmítl v případě, pokud by dlužník lhůtu 30 dnů
ode dne doručení insolvenčního návrhu zmeškal, nebo by věřitel společně s insolvenčním
návrhem podal zároveň návrh na povolení oddlužení na základě ustanovení § 390 odst. 3 IZ.
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Dlužník si může zvolit způsob oddlužení, volbu provede zaškrtnutím příslušného pole
v kolonce č. 8, v souladu s ustanovením § 391 odst. 1 písm. d) IZ. Může si zvolit formu plnění
splátkového kalendáře, zpeněžení majetkové podstaty, anebo nemusí navrhnout žádný
ze způsobů a nechá na uvážení a hlasování věřitelů, aby si způsob zvolili sami. Věřitelé se
však mohou, i přes dlužníkem navržený způsob oddlužení, rozhodnout pro jiný způsob
oddlužení. Dlužník v souladu s ustanovením § 399 a § 400 IZ způsob jen navrhuje, ale jeho
volba není nijak závazná, insolvenční soud jeho výběrem není vázán61.
V kolonce č. 9 budou uvedeny veškeré okolnosti, z nichž bude zřejmé, jakou hodnotu
plnění by mohli získat nezajištění věřitelé. Zde je nutné uvést, zda a v jaké výši má dlužník
vyživovací povinnost, aby bylo možno spočítat výši plnění, kterou by měsíčně mohl
na insolvenci dlužník plnit. Takovou částku je možno přibližně vypočítat na internetových
stránkách Ministerstva spravedlnosti, www.insolvencni-zakon.cz62, v odkazu kalkulátor
splátek. Plní-li například dlužník jednu vyživovací povinnost k nezletilému dítěti a jeho
příjem činí 12.080,-Kč čistého, pak by mohl po dobu 5 let odvádět věřitelům částku 3.185,Kč, takže by výsledná částka po 5 letech dosáhla výše 191.000,-Kč. Mě-li by dlužník dluhy
maximálně v částce 430.000,-Kč, pak by i tehdy se zaplacenou částkou 191.000,-Kč splnil
požadavek minimální úhrady 30 % dluhu. Je třeba počítat také s tím, že během oddlužení
musí dlužník ze svých splátek platit insolvenčního správce, dle vyhlášky č. 313/2007 Sb.
Podle ustanovení § 3 písm. a), b) vyhlášky je odměna insolvenčního správce při oddlužení
nejméně 750,-Kč měsíčně, celkem minimálně 45.000,-Kč. Dle ustanovení § 7 odst. 3 IZ pak
insolvenčnímu správci náleží náhrada nákladů řízení za oddlužení plněné prostřednictvím
splátkového kalendáře ve výši 150,-Kč měsíčně. Společně s dalšími výdaji, které
insolvenčnímu správci v souvislosti s oddlužením dlužníka mohou vzniknout, je možno
počítat s průměrnou měsíční částkou ve výši 1.000,-Kč měsíčně, po 5 letech plnění
splátkového kalendáře v oddlužení, odvede dlužník insolvenčnímu správci cca. 60.000,-Kč.
Částku určenou pro insolvenčního správce je nutno připočíst k částce dlužníkem
pro oddlužení placené. Bude-li mít v posuzovaném případě dlužník dluhy ve výši 430.000,Kč, insolvenčnímu správci odvede v průběhu oddlužení ze zaplacené částky 191.000,-Kč
částku 60.000,-Kč, na věřitele tedy zůstane částka 131.000,-Kč.
Nezajištění věřitelé však musí získat minimálně 30 % svých pohledávek. Minimální
hranici 30 % pro uspokojení pohledávek věřitelů po oddlužení, musí mít dlužník skutečně
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doloženou. Není možné aby, jak judikoval Nejvyšší soud ve svém usnesení, č. j. 29 NSCR
6/2008, ze dne 29. 9. 2010, dlužník tvrdil, že příjem se mu bude v době oddlužení v průběhu
5 let, zvyšovat, že mzdy porostou, že důchody se budou zvyšovat (ve vazbě na možnou
inflaci). Taktéž v v usnesení Vrchního soudu v Praze, KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH
464/2010-B-11, ze dne 22. 6. 2010 tento sdělil, že pokud jde o „…očekávání dlužníků, že se
jejich příjmy v budoucnu zvýší, odvolací soud k němu nemohl přihlédnout, neboť nebylo ničím
doloženo.…“. Dlužník vždy, chce-li osvědčit, že minimální uspokojení pohledávek
nezajištěných věřitelů je schopen v průběhu 5 let uspokojit, musí o tom insolvenční soud
přesvědčit v době podání návrhu na povolení oddlužení a své tvrzení doložit. Méně než 30 %
plnění mohou obdržet v případě, že se na tom výslovně s dlužníkem písemně dohodnou,
podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ. Stane-li se tak, že některý z věřitelů obdrží méně
než 30 % své pohledávky, musí se k návrhu na povolení oddlužení připojit nejen věřitelův
souhlas, ale musí se také uvést hodnota plnění, která mu bude poskytnuta. Podpis věřitele
musí být opět úředně uvěřen, na základě ustanovení § 392 odst. 1 písm. c) IZ. Aby
insolvenční soud mohl posoudit, zda bude mít dlužník dostatečný příjem, aby mohl v průběhu
5 let odvést věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek, musí znát přibližný dlužníkův
příjem pro období 5 let ode dne podání návrhu na povolení oddlužení. Nejjednodušeji prokáže
svůj příjem pracující dlužník, zaměstnaný na základě pracovní smlouvy, uzavřené na dobu
neurčitou, předložením pracovní smlouvy, mzdového výměru a potvrzení zaměstnavatele
o výplatě čisté mzdy. U dlužníka pobírajícího důchod (starobní či invalidní) je možno
potvrzení o budoucím čistém příjmu získat od České správy sociálního zabezpečení,
potvrzením o současné výplatě důchodu. Z toho všeho je možno usuzovat, že se příjem
dlužníka bude pohybovat v takové částce, jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu, č. j.
29 NSCR 6/2008, ze dne 29. 9. 2010. Doložit budoucí čisté příjmy pro ostatní dlužníky je
velmi problematické. Jedná-li se například o matky na mateřské či rodičovské dovolené, ty
mohou potvrdit příjem, který je zřejmý jako příjem nemocenského od zaměstnavatele po dobu
mateřské dovolené a rodičovského příspěvku v době rodičovské dovolené. Dále mohou
doložit, že se vrátí po určité době zpět do zaměstnání. Tento příjem doloží podle výše svého
průměrného měsíčního příjmu dosaženého před nástupem na mateřskou dovolenou. Problém
by byl u matky, která je od doby porodu na rodičovské dovolené a po ní se nemá kam vrátit
do zaměstnání. Je otázkou, zda by soudu stačilo tvrzení, že si dlužník bude hledat brigádu a
najde-li ji, bude mít v takovém případě příjem v průměrné výši dle průměrného příjmu
v daném oboru. Jsem toho názoru, že takové tvrzení nelze jako očekávaný příjem brát.
Dlužník by musel mít dle mého názoru navíc sepsanou smlouvu o důchodu na takovou částku,
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aby mu společně se smlouvou příjem dostačoval na uspokojení alespoň 30 % všech
pohledávek. Také u pracovní smlouvy na dobu určitou nemůže zaměstnanec doložit své
příjmy do budoucího období 5 let. Pak je na zaměstnanci, aby se pokusil se zaměstnavatelem
vyjednávat. Setkala jsem se v praxi s případem, kdy zaměstnavatel měl mimořádný zájem
na tom, aby jeho zaměstnanci bylo oddlužení povoleno. Odůvodňoval to tím, že má v účtárně
kvůli zaměstnanci pozdvižení, protože se každou chvíli ozývají stávající i noví exekutoři a
zaměstnavatel musí měsíc co měsíc s nimi komunikovat, což dle jeho vyjádření není vždy
zrovna ani jednoduché ani příjemné. Zaměstnavatel musel rozdělovat zaměstnancovu mzdu
ve správné výši a každou chvíli posílat část jeho příjmu na jiné číslo účtu a kontrolovat, zda
vše skutečně dorazilo v pořádku. Vzhledem k tomu, že takových zaměstnanců bylo u téhož
zaměstnavatele zaměstnáno více a namísto podnikání se musel většinu času věnovat
administrativním záležitostem. Takový zaměstnavatel pak byl ochoten zaměstnanci vystavit
potvrzení o tom, že se mu zaměstnanec osvědčil a po skončení pracovní smlouvy na dobu
určitou s ním i nadále počítá, k čemuž také následně došlo. Například Krajskému soudu v Ústí
nad Labem, takové potvrzení společně s pracovní smlouvou na dobu určitou a doložením čisté
mzdy stačilo jako dostatečné doložení budoucího příjmu, který je možno u dlužníka
v následujících 5 letech očekávat a dlužníkovi usnesením, č. j. KSUL 46 INS 2175/2011-A10, ze dne 10. 3. 2011, oddlužení povolil.
V kolonce č. 11 insolvenčního návrhu dlužník uvede veškeré své příjmy, jež měl
v posledních 3 letech, na základě ustanovení § 391 odst. 1 písm. c) IZ a ustanovení § 392
odst. 1 písm. b) IZ. Vzhledem k tomu, že je uvedeno „všech“ příjmů, bez toho, aby
insolvenční zákon příjem definoval nebo odkazoval na ustanovení jiného zákona, je možno
dovodit z ustanovení § 206 odst. 1 písm. i) IZ, že se bude jednat o dlužníkovu mzdu nebo plat,
pracovní odměnu jako člena družstva, příjmy, které dlužníku nahrazují odměnu za práci,
zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího
výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a
podpora při rekvalifikaci. Jak uvedeno, u výčtu je uvedeno slovo „zejména“, jedná se tedy
o výčet demonstrativní, příkladný, nikoliv taxativní. Příjmem může být tedy také jiný příjem,
například odměna vzniklá na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
činnosti. V komentáři k insolvenčnímu zákonu je uvedeno, že u pojmu příjem „…se jedná
o veškeré druhy příjmů dosahovaných dlužníkem (příjmy ze závislé činnosti, z kapitálového
nebo i jiného majetku, včetně příjmů z pronájmu)…“63. Příjmem je možno určitě také
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rozumět: „…příjem z činnosti právnické osoby, příjem z ukončeného podnikání, příjem
z kapitálového majetku, příjem z pronájmu movitého a nemovitého majetku, autorské odměny,
příjem z výhry v loterii…“64. Domnívám se, že se nebude jednat jen o příjmy peněžní, ale také
nepeněžní s ohledem na skutečnost, že dlužník musí, v případě dědictví či daru, toto zpeněžit
a výtěžek použít nad rámec splátkového kalendáře, dle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ.
Příjmy nejenže musí dlužník tvrdit, ale musí je také prokázat, jak vyplývá z ustanovení
§ 392 odst. 1 písm. b) IZ. Dokumenty sepíše do seznamu příloh a jejich kopie zašle společně
s insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Příjmy je nutné označit
druhem, označit jejich plátce (například zaměstnavatele) a uvést výši příjmu65. Příjmy je
možno doložit například výplatními listinami, výpisy z bankovního účtu, potvrzením České
správy sociálního zabezpečení o výplatě důchodu, potvrzením o výplatě rodičovského
příspěvku, atd.
V kolonce č. 12 formuláře musí dlužník uvést osoby, vůči nimž plní vyživovací
povinnost. U manžela či manželky dlužník zaškrtne ano nebo ne, podle toho, zda dlužník vůči
manželu či manželce vyživovací povinnost plní. U vyživovaných dětí uvede číslem počet dětí,
vůči nimž plní vyživovací povinnost. Počet vyjádřený číslem bude uveden také u jiných
vyživovaných osob, vůči nimž má dlužník vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost se řídí
ustanoveními § 85 - § 104 ZOR. Vyživovací povinnost tedy může vzniknout mezi rodiči a
dětmi, podle ustanovení § 85 – 87 ZOR, mezi ostatními příbuznými, v souladu s ustanoveními
§ 88 – 90 ZOR, mezi manžely podle ustanovení § 91 ZOR, výživné se platí také
pro rozvedeného manžela v souladu s ustanovením § 92 – 94 ZOR, a příspěvek na výživu
neprovdané matce, podle ustanovení § 95 ZOR. U návrhu na povolení oddlužení je výslovně
uvedena pouze vyživovací povinnost k nezaopatřeným dětem a vůči manželovi či manželce,
ostatní by bylo zřejmě možno zařadit do kolonky „jiné vyživované osoby“. Vzhledem
k neuvedení typu vyživovací povinnosti vůči manželovi či manželce, je možno dovodit, že se
bude jednat o jakoukoliv formu vyživovací povinnosti vůči tomuto. S ohledem na formu je,
podle mého názoru, možno dovodit, že se vyživovací povinnost bude vztahovat i k partnerovi,
s nímž dlužník uzavřel registrované partnerství, podle § 10 odst. 1 zákona č. 115/2006 Sb.,
o registrovaném partnerství.
Dlužník musí v kolonce č. 13 formuláře uvést veškerá insolvenční nebo obdobná řízení,
která by v posledních 5 letech byla vůči němu řešena. Informaci nepodává jen dlužník o sobě,
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ale je nutné uvést, zda v posledních 5 letech nebyl řešen úpadek zákonného zástupce dlužníka,
případně statutárního orgánu či člena statutárního orgánu. U každého z výše jmenovaných je
potřeba zaškrtnout kolonku ano nebo ne. Domnívám se, že s ohledem na obsah kolonky, bude
insolvenční soud zjišťovat poctivost dlužníka, jak také vyplývá z komentáře k zákonu66.
Nemyslím si, že by v případě zaškrtnutí „ano“ u jedné z uvedených osob znamenalo okamžité
odmítnutí insolvenčního návrhu soudem. Jsem toho názoru, že insolvenční soud k informaci
přihlížet bude a pro dlužníka tato skutečnost nebude nijak příznivá. Jedná se však pouze
o jednu z informací, kterou insolvenční soud musí posoudit před rozhodnutím o povolení
oddlužení. Pokud by na základě dalších skutečností měl insolvenční soud za to, že by se
u dlužníka mohlo jednat o nepoctivý záměr a zároveň v kolonce č. 13 by u jednoho z polí bylo
zaškrtnuto „ano“, pak se domnívám, že insolvenční soud návrh na povolení oddlužení
zamítne.
Do kolonky č. 14 formuláře musí dlužník uvést veškerá nezahlazená pravomocná
odsouzení pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Informace se opět netýkají jen
osoby dlužníka, ale také jeho zákonného zástupce, člena statutárního orgánu dlužníka, člena
kolektivního statutárního orgánu dlužníka. V návrhu na povolení oddlužení je nutno
u každého uvést spisovou značku a insolvenční soud, u kterého byla věc vedena. Opět podle
údajů zde uvedených bude soud posuzovat poctivý záměr dlužníka. Tuto skutečnost nejenže
bude dlužník tvrdit, ale musí k návrhu na povolení oddlužení přiložit, jak vyplývá z kolonky
č. 25, Návrhu na povolení oddlužení, seznamu povinných příloh, a zároveň z komentáře
k zákonu67 a ustanovení § 395 odst. 3 IZ, také výpis z rejstříku trestů, který nebude starší než
3 měsíce.
Navrhne-li dlužník oddlužení plněním splátkového kalendáře, může požádat insolvenční
soud o stanovení nižších než zákonem určených splátek podle ustanovení § 391 odst. 2 IZ,
v takovém případě zaškrtne v kolonce č. 15 „ano“, že má zájem, aby soud stanovil nižší než
zákonem určené splátky. Takovou možnost může využít například dlužník, zjistí-li, že jeho
příjem nepostačuje na úhradu alespoň 30 % pohledávek, v souladu s ustanovením § 391
odst. 2 IZ. Minimální hranice pro uspokojení se vypočítává z celkové hodnoty pohledávky,
tedy včetně příslušenství68. Dlužník musí nejprve svůj návrh na povolení oddlužení zpracovat
tak, aby insolvenční soud mohl nejprve posoudit splnění podmínek pro povolení oddlužení
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(bez ohledu na navrhovaný způsob oddlužení)69. Rozhodne-li se pro takovou možnost, pak
musí dlužník uvést výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a zároveň
vysvětlit důvody, které k jeho úpadku vedly, podle ustanovení § 391 odst. 2 IZ. Bude-li
dlužníkovým příjmem pouze minimální mzda ve výši 8.000,-Kč70, dlužník neplní žádnou
vyživovací povinnost, bude měsíčně pro oddlužení odvádět částku jen ve výši 1.439,-Kč.
Za 5 let by na oddlužení formou splátkového kalendáře odvedl částku 86.340,-Kč.
Po odečtení částky cca. 60.000,-Kč71 pro insolvenčního správce by pro věřitele zůstala částka
pouze 26.340,-Kč, která by měla odpovídat minimálně 30 % dlužníkova dluhu. Dlužníkův
dluh by musel mít dluhy přibližně nejvýše v částce 87.000,-Kč, aby mu bylo insolvenčním
soudem oddlužení formou splátkového kalendáře povoleno. Pokud by dluh dlužníka byl vyšší,
než 87.000,-Kč, což se dá předpokládat ve většině případů, dlužník by podmínku nesplnil a
soud by mohl jeho návrh zamítnout pro nedostatek příjmu, na základě § 395 odst. 1 písm. b)
IZ. Je však možné, že se dlužník dohodne s konkrétním věřitelem, že jemu zaplatí méně než
30 % z dlužné částky, v souladu s ustanovením § 392 odst. 1 písm. c) IZ. To však musí být
písemně upraveno, přiloženo jako příloha k insolvenčnímu návrhu, věřitel s tím musí písemně
souhlasit a jeho podpis musí být úředně ověřen. V takovém případě by se výše splátky
pro oddlužení změnila s ohledem na nižší dlužnou částku.
Požádá-li dlužník o snížení splátek, musí zároveň v návrhu uvést výši splátek, nebo
alespoň uvést jejich určení a opět uvést důvody, které vedly k jeho úpadku, na základě
ustanovení § 391 odst. 2 IZ. Tehdy by dlužník odváděl jinou výši měsíčních splátek a celkově
by musel splatit minimálně 50 %, podle ustanovení § 398 odst. 4 IZ72. Pokud by tedy chtěl
dlužník požádat o snížení splátek, například ve výše uvedeném případě by neodváděl měsíčně
částku 1.439,-Kč, ale navrhl by 1.300,-Kč, pak by 50 % z dlužné částky 87.000,-Kč, společně
s odměnou insolvenčního správce, kterou je obecně je možno stanovit částkou cca. 1.000,Kč73 měsíčně, dlužník odvedl až po téměř 13 letech.
Dále musí dlužník uvést v návrhu na povolení oddlužení veškerý svůj majetek a jeho
popis, v souladu s ustanoveními § 392 odst. 1 písm. a) a § 392 odst. 2 IZ. Majetek by měl
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splňovat náležitosti dle ustanovení § 104 odst. 2 – 4 IZ. Majetek dlužníka uvedený v seznamu
se oceňuje cenou obvyklou ke dni pořízení seznamu74. Majetek, který není předmětem
zajišťovacích práv, postačí odhadem75. Nemovitosti a majetek, zajištěný některou z forem
zajišťovacích práv, však musí být oceněn znalcem podle ustanovení § 392 IZ. Znalecký
posudek si musí nechat zpracovat navrhovatel sám a na svůj náklad76. Zpracování posudku
však není levnou záležitostí, ocenění se může pohybovat v řádu několika tisíc korun, což
pro dlužníka, který jde od výplaty k výplatě, je v zásadě likvidační. Zvláště, bude-li po něm
soud ještě požadovat zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, v souladu
s ustanovením § 108 odst. 2 IZ77. Členská práva a povinnosti k bytovému družstvu,
podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 41 INS 12204/2011-A-6,
ze dne 28. 7. 2011, je penězi ocenitelné právo, které je možné použít pro účely oddlužení.
V daném případě insolvenční soud nevyžadoval, s ohledem na skutečnost, že se u členských
práv a povinností k bytovému družstvu, nejedná ani o nemovitost, ani o zajišťovací právo,
zpracování a předložení znaleckého posudku k ocenění.
V kolonce č. 16 bude uveden majetek, který není předmětem zajišťovacích práv. Dále
zde budou uvedeny i pohledávky, které má dlužník vůči jiným osobám. Každý svůj jednotlivý
majetek musí dlužník uvést na jednotlivém řádku, přiřadit k pořadovému číslu, majetek
popsat, aby byl dostatečně identifikovatelný, uvést množství takového majetku a jeho
pořizovací cenu, dále dobu pořízení a odhad ceny v době soupisu majetku, podle ustanovení
§ 392 odst. 2 IZ. U pohledávek dlužník uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede
jejich výši, na základě ustanovení § 104 odst. 2 IZ. Nejedná-li se o nemovitosti či majetek,
sloužící k zajištění, není nutné provést ocenění znalcem, podle ustanovení § 392 odst. 2.
Ocenit majetek si může dlužník sám. Cena má být cenou obvyklou, za kterou by mohl dlužník
věc prodat.
Majetek bude dále uveden v kolonce č. 17, ale pouze ten, který je předmětem
zajišťovacích práv. Opět je nutné uvést u majetku pořadové číslo, majetek náležitě popsat,
uvést druh zajištění, množství takového majetku a cenu, za kterou dlužník majetek pořídil.
Zajištěním může být zástavní právo, na základě ustanovení § 152 a násl. OZ, podzástavní
právo, podle ustanovení § 173 a násl. OZ, zadržovací právo, v souladu s ustanovením § 175 a
násl. OZ. Podle obchodního zákoníku se rozeznávají formy zajištění smluvní pokutou,
ručením, bankovní zárukou, uznáním závazku, 297 a násl. ObZ. Domnívám se, že by se
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u fyzických osob nepodnikatelů některá z forem zajištění, uvedených v obchodním zákoníku,
objevit za určitých okolností mohla. Příkladem by mohlo být ručení, sepsané u kupní
smlouvy, u které se bude postupovat podle obchodního zákoníku. Zajišťovací převod
vlastnického práva by podle mého názoru nemohl být v návrhu na povolení oddlužení
označen již z důvodu, bude-li smlouva, na jejímž základě zajišťovací převod vlastnického
práva vznikl, účinná, dlužník již vlastníkem dané věci nebude.
Dlužník musí v návrhu na povolení oddlužení uvést seznam svých závazků, který rozdělí
do čtyř různých skupin a tedy čtyř různých kolonek. Závazky musí dlužník specifikovat.
Do seznamu jeho závazků také náleží případné dluhy z dřívějšího podnikání, u nich se
doporučuje, aby dlužník uvedl důvod, proč se domnívá, že by insolvenční soud, i přes
existenci dluhů z podnikání, měl oddlužení povolit.
V kolonce č. 18 dlužník uvede, v souladu s ustanoveními § 392 odst. 1 písm. a) a § 392
odst. 2 IZ, seznam veškerých závazků, které jsou nevykonatelné a ze kterých nevyplývá právo
na uspokojení ze zajištění. Opět musí být u každého závazku uvedeno pořadové číslo a
závazek stručně popsán, aby jej bylo možno charakterizovat. U každého závazku musí být
uveden věřitel a výše tohoto závazku. Podle ustanovení § 104 odst. 3 IZ je dlužník povinen
uvést jako své věřitele všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky
nebo jiná majetková práva, které vůči němu uplatňují. Jako své věřitele musí dlužník uvést i
osoby blízké. V seznamu závazků by měl dlužník, dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, uvést,
které pohledávky svých věřitelů popírá, proč a v jaké výši. Podle usnesení Vrchního soudu
v Praze, č. j. KSOS 33 INS 1974/2009, 2 VSOL 146/2009-A, ze dne 30. 6. 2009, má dlužník
povinnost uvést skutečnost, zda osoba jemu blízká má vůči němu pohledávky, pouze
v případě, má-li dlužník takovou pohledávku. V případě, že žádný z věřitelů není ve vztahu
k dlužníku osobou jemu blízkou, dlužník nepopírá žádnou z pohledávek a nemá žádného
odděleného věřitele, nevyplývá mu z ustanovení § 104 odst. 3 IZ povinnost uvést v seznamu
závazků tyto skutečnosti výslovně. Výslovné uvedení případného dluhu vůči osobě blízké
vyžaduje například usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 44 INS
13147/2011-A-6, ze dne 29. 7. 2011, č. j. KSUL 77 INS 23986/2011-A-6, ze dne 30. 12.
2011, č. j. KSUL 77 INS 23988/2011-A-6, ze dne 30. 12. 2011, nebo usnesení Krajského
soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 8910/2011-A-7, ze dne 1. 6. 2011. Vykonatelnost
rozhodnutí vzniká u předběžných opatření v zásadě vyhlášením, podle ustanovení § 76d OSŘ.
Rozsudky jsou vykonatelné buď uplynutím lhůty k plnění, nebo není-li plnění uloženo, jsou
vykonatelné nabytím právní moci, podle ustanovení § 161 OSŘ. V této kolonce tedy musí být
uvedeny veškeré závazky dlužníka, které nesplňují vykonatelnost podle ustanovení § 76d a
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§ 161 OSŘ. Buď věřitel prozatím nepodal žalobu na soud, anebo se závazky projednávají
u soudu, avšak prozatím nedošlo k jejich vykonatelnosti. A zároveň není u nich žádný z výše
uvedených zajišťovacích institutů.
V kolonce č. 19 dlužník uvede závazky svých věřitelů, podle ustanovení § 392 odst. 1
písm. a) a § 392 odst. 2 IZ, které jsou nevykonatelné a ze kterých vyplývá právo
na uspokojení ze zajištění. Tedy vykonatelnost u nich ještě nezačala, nebyla podána žaloba
na soud, anebo v době soudního řízení ještě nedošlo k jejich vykonatelnosti, a zároveň jsou
závazky zajištěny některým z institutů zajištění. Dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ musí dlužník
u každého takového závazku uvést pořadové číslo, závazek stručně popsat, aby jej bylo
možno charakterizovat, u každého závazku musí být uveden věřitel, výše tohoto závazku,
označení druhu zajištění, důvod jeho vzniku. Dlužník by měl také uvést, které movité věci se
nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby. Popírá-li dlužník některé právo na uspokojení,
uvede tuto skutečnost společně s důvodem popření. Příklad by mohl být u hypotéky, kterou si
dlužník vezme na rekonstrukci domu. Dojde tedy u rekonstruovaného domu k zápisu
zástavního práva do katastru nemovitostí ve prospěch bankovní instituce poskytující peněžní
prostředky. A zároveň při platební neschopnosti dlužníka, či při porušení splátkového
kalendáře se bankovní instituce pokouší domluvit s dlužníkem na možnostech náhradního
plnění před tím, než podá žalobu na soud.
V kolonce č. 20 uvede dlužník veškeré závazky svých věřitelů, podle ustanovení § 392
odst. 1 písm. a) a § 392 odst. 2 IZ, které jsou vykonatelné a ze kterých nevyplývá právo
na uspokojení ze zajištění. Stejně jako v kolonce č. 18 je nutné uvést pořadové číslo, dlužník
musí závazek stručně popsat, aby jej bylo možno charakterizovat, u každého závazku musí
být uveden věřitel a výše tohoto závazku. Navíc musí dlužník označit rozhodnutí, rozhodčí
nález nebo notářský či exekutorský zápis, ze kterého vyplývá vykonatelnost závazku.
Rozsudek se stává vykonatelným, jakmile uplyne lhůta k plnění, nebo jakmile nabyl právní
moci, podle ustanovení § 161 OSŘ. Podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.,
exekučního řádu, může být exekučním titulem, a stává se tedy vykonatelným, v souladu
s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, dále také rozhodčí
nález, podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčích řízeních a výkonu
rozhodčích nálezů, sepsaný notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, podle ustanovení
§ 71a a § 71c zákona č. 358/1992 Sb., o notářích, či exekutorský zápis, podle ustanovení § 78
písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, rozhodnutí orgánu veřejné správy
ve věcech daní a poplatků, nebo rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského
pojištění a sociálního zabezpečení. Rozhodnutí nemusí být pouze rozhodnutím soudu. Též
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rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o sporech mezi osobami vykonávajícími
komunikační činnosti a rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost
a účastníkem dle ustanovení § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
se může stát po uplynutí lhůty stanovené k plnění vykonatelným. Takové rozhodnutí, notářský
či exekutorský zápis pak musejí být přiloženy k návrhu na povolení oddlužení. Stejně jako
u kolonky č. 18 je zde dlužník povinen uvést dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ jako své věřitele
všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková
práva, nebo které vůči němu uplatňují, a to i osoby blízké. V seznamu závazků by měl dlužník
uvést, dle ustanovení § 104 odst. 3 IZ, které pohledávky svých věřitelů popírá, proč a v jaké
výši. Další podmínkou je, že dluh nebyl zajištěn žádným ze způsobů zajištění (nevázne
na věci například zástavní právo).
Nejčastěji se bude pravděpodobně jednat o případ, kdy má dlužník vůči věřiteli dluh, jenž
byl pravomocně přiznán soudem a marně uplynula lhůta k plnění (dlužník měl zaplatit
do patnácti dnů od právní moci rozsudku, právní moc nastala, uplynulo patnáct dnů a dlužník
nezaplatil).
V poslední kolonce týkající se závazků, kolonce č. 21, uvede dlužník veškeré závazky
veškerých svých věřitelů, podle ustanovení § 392 odst. 1 písm. a) IZ, které jsou vykonatelné a
ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Opět je nutné u nich uvést pořadové
číslo, je nutné závazek popsat, označit věřitele a výši závazku. Taktéž je potřeba označit
rozhodnutí (rozsudek soudu, rozhodčí nálež či rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu),
notářský nebo exekutorský zápis, ze kterého vyplývá vykonatelnost závazku. Rozhodnutí či
notářský či exekutorský zápis musí být opět přiložen k návrhu na povolení oddlužení jako
příloha. Seznam závazků opět musí splňovat náležitosti uvedené v ustanovení § 104 odst. 3
IZ, tedy stejně jako u kolonky č. 19 by měl dlužník také uvést seznam movitých věcí, které se
nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby. Popírá-li dlužník některé právo na uspokojení,
uvede tuto skutečnost společně s důvodem popření na základě ustanovení § 410 odst. 2, 3
IZ78.
Podle ustanovení § 392 odst. 3 IZ je dlužník povinen uvést v návrhu na povolení
oddlužení manžela, a to v kolonce č. 22. Dlužník vyplní případné tituly, jméno, příjmení
manžela či manželky, jeho či její bydliště, poštovní směrovací číslo, název ulice a číslo
popisné. Manžel musí návrh na povolení oddlužení dlužníka podepsat a výslovně uvést, že
s povolením oddlužení souhlasí. Podpis manžela, uvedený na formuláři návrhu na povolení
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oddlužení v kolonce č. 22, znamená podle konstantní judikatury souhlas manžela s tím, aby
bylo celé společné jmění užito za účelem oddlužení, jak uvedeno například v rozsudku
Vrchního soudu v Praze, KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009, ze dne 15. 12. 2009.
Požadavek je možno také dovodit z principu, že při nakládání s majetkem ve společném jmění
mimo jeho obvyklou správu je potřeba souhlasu obou manželů, v souladu s ustanovením
§ 145 odst. 2 OZ. Výjimkou, kdy manžel nemusí návrh na povolení oddlužení podepsat a tedy
zřejmě s ním ani souhlasit, je skutečnost, že oddlužením nemůže být dotčen majetek
z nevypořádaného společného jmění manželů, rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči
manželu a nezaopatřeným dětem nebo rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela.
Opět je nutné, aby podpis manžela či manželky byl úředně ověřený. Ověření podpisu neboli
legalizace znamená, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal.
Legalizaci mohou podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, provést:
1) krajské úřady
2) obecní úřady obcí s rozšířenou působností
3) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných
statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy
4) újezdní úřady
5) držitel poštovní licence
6) Hospodářská komora České republiky
Podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, se za držitele poštovní licence považuje
ten, komu udělí Český telekomunikační úřad licenci na základě předložené písemné žádosti.
Držitelem poštovní licence je v současnosti pouze Česká pošta, s. p. Dále mohou legalizaci
provést notáři, na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích. V omezeném rozsahu
zabezpečují legalizaci podpisu při své činnosti i advokáti, a to podle zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, avšak pouze u listin, které advokát sám s osobou, jejíž pravost podpisu ověřuje,
sepsal. Je otázkou, kdyby se dlužník přišel poradit k advokátovi ohledně možného řešení
svých dluhů a advokát by s dlužníkem návrh na povolení oddlužení vyplnil, zda by takové
jednání advokáta bylo možno považovat za samostatný soupis listiny advokátem. Domnívám
se, že se sepsáním listiny nemyslí vyplnění předpřipraveného formuláře, návrhu na povolení
oddlužení. Jsem názoru, že ověření podpisu dlužníka, uvedeném v návrhu na povolení
oddlužení, advokátem není možné. Insolvenční soud by v takovém případě podle mého
názoru postupoval podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ, dlužníka by nejprve vyzval usnesením
k opravě či doplnění v určené lhůtě, pokud by dlužník řádně a včas opravu svého návrhu
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na povolení oddlužení dle usnesení neprovedl, insolvenční soud by jeho návrh na základě
ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítl.
Z povahy věci se domnívám, že se podpis nebude vztahovat na registrovaného partnera79.
Manžel musí podepsat insolvenční návrh druhého manžela z důvodu, že souhlasí s použitím
společného jmění pro uspokojení pohledávek věřitelů v insolvenčním řízení manžela,
dlužníka. V době manželství vzniká manželům spoluvlastnictví k nabytým movitým i
nemovitým věcem a do společného jmění manželů náležejí také dluhy. U registrovaného
partnerství ke vzniku společného jmění nedochází80. V registrovaném partnerství připadne
získaný majetek či závazky jednoho z nich do jeho výlučného vlastnictví, nebo do podílového
spoluvlastnictví jich obou. Pokud by došlo ke skutečnosti, že by jeden z registrovaných
partnerů podal na sebe návrh na povolení oddlužení, pak by se pohledávky věřitelů
uspokojovaly právě z jeho vlastního majetku a z jeho části podílového spoluvlastnictví. Část
vlastnictví druhého partnera by do oddlužení jeho partnera, dlužníka, zřejmě nepřipadla. Proto
podle mého názoru nemusí partner s návrhem na povolení oddlužení svého partnera, dlužníka,
souhlasit a jeho podpis nebude nutný k podání insolvenčního návrhu partnera.
Jestliže dlužník bude mít osobu, která bude ochotna zavázat se mu ručitelským závazkem
za jeho návrh na povolení oddlužení, zaškrtne u kolonky č. 23 „Ručitel za splnění oddlužení“
„Fyzická osoba“ nebo „Právnická osoba“, podle toho, o jakou osobu ručitele se jedná.
U ručitele fyzické osoby dlužník uvede jeho případné tituly, jméno, příjmení, rodné číslo
(nebylo-li rodné číslo přiděleno, uvede se datum narození), případně adresa pro doručování.
U dlužníků fyzických osob je malá pravděpodobnost, že bude za ručitele označena právnická
osoba, avšak pro úplnost je dobré uvést, že u právnické osoby ručitele je nutné uvést název,
případně obchodní firmu, identifikační číslo (u zahraniční osoby jiné registrační číslo) a sídlo
právnické osoby. Nakonec bude uveden rozsah, do kterého je ručitel se ochoten za dlužníka
zaručit. Ručitelův podpis musí být ověřen. Ověření podpisu neboli legalizace znamená, že
žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal. Legalizaci je možné provést,
stejně jako u manžela, podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování nebo na základě zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích.
Podle mého názoru to není pravděpodobné, ale může se stát, že dlužník uvede v kolonce
č. 24 Spoludlužníka za splnění oddlužení, a to buď fyzickou osobu, nebo právnickou osobu.
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Nemá-li, zaškrtne dlužník „ne“. Stejně jako u ručitele budou u spoludlužníka, fyzické osoby,
uvedeny jeho případné tituly, jméno, příjmení, rodné číslo (nebylo-li rodné číslo přiděleno,
pak bude uveden spoludlužníkův datum narození), případnou adresu pro doručování. Zároveň
může spoludlužník ve formuláři uvést rozsah svého závazku. U spoludlužníka, právnické
osoby, bude uveden jeho název, identifikační číslo (u zahraničních osob jiné registrační číslo),
sídlo a případný rozsah jeho závazku. Dále bude uvedeno místo trvalého bydliště fyzické
osoby spoludlužníka. Bude-li spoludlužníkem právnická osoby, uvede se u ní název, případně
obchodní firma, identifikační číslo (u zahraniční osoby jiné registrační číslo) a sídlo právnické
osoby. Nutné je také vyplnit rozsah, ve kterém je spoludlužník ochoten se za dlužníka
zavázat. Nejenže je nutný spolupodpis, ale podpis spoludlužníka, stejně jako ručitele nebo
manžela či manželky, musí být úředně ověřen, na základě ustanovení § 392 odst. 3 IZ.
Vzhledem k tomu, že dlužník má nejen povinnost tvrzení, ale také povinnost důkazní,
musí veškeré své tvrzení, uvedené v návrhu na povolení oddlužení, řádně písemně podložit,
podle ustanovení § 103 odst. 3 IZ. K návrhu na povolení oddlužení dlužník, podle ustanovení
§ 392 odst. 1 IZ, veškeré takové dokumenty přiloží, jejich soupis provede v kolonce č. 25 a
každou takovou přílohu řádně očísluje. Nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení přiloženy
přílohy, soud nejprve dle ustanovení § 393 odst. 2 IZ dlužníka usnesením vyzve k jejich
doložení či doplnění a stanoví mu lhůtu pro doplnění. Nesplní-li dlužník svoji důkazní
povinnost ani dodatečně podle vydaného usnesení, soud jeho návrh na povolení oddlužení
dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ odmítne. U každého návrhu na povolení oddlužení je
u kolonky č. 25 uveden seznam povinných příloh, které dlužník musí ke svému
insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení připojit. Mezi ně patří:
1.

Seznam majetku, v němž bude označen jednotlivě veškerý dlužníkův majetek,

který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho
ostatní majetek. Seznam majetku je povinnou přílohou insolvenčního návrhu
spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Pouhé tvrzení dlužníka o majetku
uvedené v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení je
podle usnesení Nejvyššího soudu, č. j. KSPL 29 INS 252/2008, 29 NSCR 13/2009-B36, ze dne 31. 3. 2011: „…nenahrazuje seznam majetku ve smyslu § 104 odst. 1 písm.
a) IZ, opatřený prohlášení ve smyslu § 104 odst. 4 IZ, byť by takový seznam majetku
měl jen podobu sdělení, že dlužník žádný majetek nemá…“.
2.

Seznam závazků, ve kterém budou označeny jednotlivě veškeré závazky

dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění i veškeré jeho
ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, je nutné tuto skutečnost
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vyznačit v seznamu závazků a přiložit příslušné rozhodnutí či notářský nebo
exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení
ze zajištění, je nutné uvést odkaz na příslušnou položku v seznamu majetku, popř.
odkaz na údaj o očekávaných příjmech dlužníka, majetek sloužící k zajištění příslušné
pohledávky.
3.

Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední tři roky, s tím, že příjmy je

možno doložit například kopiemi potvrzeních o čistých příjmech z pracovního
poměru, kopiemi daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů.
4.

Výpis z rejstříku trestů dlužníka nebo jeho zákonného zástupce, který nesmí

být starší než 3 měsíce. Pobýval-li dlužník v posledních 3 letech v členském státu
nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, pak postačí obdobný doklad tohoto členského
státu.
5.

Veškeré listiny, které byly uvedeny v návrhu na povolení oddlužení, nebo

na které je v návrhu na povolení oddlužení odkázáno a listiny, které prokazují
v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti.
Jako další přílohy musí fyzická osoba nepodnikatel v některých případech dále přiložit:
1.

Je-li návrh na povolení oddlužení podáván i jako insolvenční návrh a zároveň

je dlužník zaměstnavatel, uvede seznam svých zaměstnanců.
2.

Dohodl-li se dlužník s nezajištěním věřitelem, že tento obdrží při oddlužení

hodnotu plnění nižší než 30 % jeho pohledávky, uvede písemný souhlas tohoto
nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl. Zároveň musí být
uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem tento
nezajištěný věřitel dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen.
3.

Musejí být přiloženy listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení,

podepisují-li návrh ručitelé či spoludlužníci.
4.

Je-li dlužník zastoupen na základě plné moci, je nutné přiložit plnou moc.

V kolonce č. 26 návrhu na povolení oddlužení je nutno vyplnit místo a den, kde a kdy je
návrh na povolení oddlužení podepsán.
V kolonkách č. 27 – 29 bude zaškrtnuta osoba, která podpis návrhu na povolení
oddlužení provedla, tedy dlužník nebo jiná osoba. V případě, že návrh na povolení oddlužení
nepodepisuje dlužník, ale osoba jiná, je potřeba k návrhu na povolení oddlužení připojit plnou
moc, která bude následně uvedena v kolonce č. 25, v seznamu příloh.
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Kolonku č. 27 dlužník zaškrtne a vyplní, podepisuje-li návrh na povolení oddlužení sám.
Zde si dlužník vyplní své případné tituly, jméno, příjmení, bydliště - obec, poštovní směrovací
číslo, ulici, číslo popisné a stát, ve kterém má své bydliště.
Podepíše-li namísto dlužníka návrh na povolení oddlužení jiná osoba – fyzická osoba,
zaškrtne kolonku č. 28 a musí uvést své případné tituly, jméno, příjmení, bydliště – obec,
poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné a stát.
V kolonce č. 29, u jiné osoby - právnické osoby je nutné uvést název, případně obchodní
firmu, identifikační číslo (u zahraniční osoby jiné registrační číslo) a sídlo právnické osoby,
tedy obec, poštovní směrovací číslo, ulici, číslo popisné a stát. Insolvenční návrh musí být
zároveň opatřen úředně ověřeným podpisem, jinak se k němu nepřihlíží, na základě
ustanovení § 97 odst. 2 IZ. Úřední ověření podpisu je možno provést podle zákona č. 21/2006
Sb., o ověřování nebo podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích.
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5. Práva a povinnosti dlužníka po zahájení insolvenčního řízení
Dlužník je i po zahájení insolvenčního řízení oprávněn hradit veškeré své pohledávky,
které vznikly před zahájením insolvenčního řízení, avšak jen v rozsahu a za podmínek
stanovených insolvenčním zákonem81. Většina takových pohledávek dlužníka bude
nepřednostního charakteru, proto je dlužník nebude oprávněn po zahájení insolvenčního řízení
hradit,

jinak

by

postupoval

s insolvenčním

v rozporu

zákonem82.

Dlužník

má

podle insolvenčního zákona právo uhrazovat pohledávky mající přednostní charakter.
Přednostní pohledávky se uspokojují v průběhu celého insolvenčního řízení, na základě
ustanovení § 168 odst. 3, § 169 odst. 2 IZ. Pohledávkami jsou myšleny podle ustanovení
§ 168 IZ pohledávky za podstatou, podle ustanovení § 169 IZ pohledávky postavené naroveň
pohledávkám za podstatou. V případě fyzické osoby nepodnikatele by přicházely podle
ustanovení § 168 IZ v úvahu pohledávky, vzniklé po zahájení insolvenčního řízení, jimiž jsou
náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce, náhrada zálohy na náklady
insolvenčního řízení, jestliže tyto zaplatila osoba od dlužníka odlišná. Pohledávkami
postavenými naroveň pohledávkám za podstatou, podle ustanovení § 169 IZ, mohou být
hotové výdaje a odměna insolvenčního správce; náklady spojené s udržováním a správou
majetkové podstaty dlužníka; náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného
insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty; daně poplatky, cla, pojistné
na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné
zdravotní pojištění; náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci
součinnost; případně další pohledávky, o nichž tak stanoví zákon.

5.1

Dlužník ve vztahu k insolvenčnímu soudu
Dlužník je povinen vynaložit maximální úsilí o spolupráci s insolvenčním soudem. Bude-

li jednání před insolvenčním soudem a spolupráce s ním překračovat možnosti dlužníka, má
právo, stejně jako v jiných občanskoprávních řízeních, se nechat v insolvenčním řízení
před soudem zastupovat podle ustanovení § 7 IZ a § 24 odst. 1 OSŘ83. Zástupcem může být
pouze fyzická osoba, a to fyzická osoba jako obecný zmocněnec, která má plnou způsobilost
k právním úkonům, nebo advokát, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1, § 25 odst. 1, § 27
odst. 1 OSŘ. Bude-li to nutné k ochraně jeho zájmů, může insolvenční soud na žádost
dlužníka, tomuto ustanovit na základě ustanovení § 29 OSŘ zástupce z řad advokátů.
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MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 47.
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 47-48.
83
Viz také MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 53.
82
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5.1.1 Komunikace a doručování
Dlužník má možnost s insolvenčním soudem komunikovat buď ústně, přímo u soudu
do protokolu, nebo písemně84, na základě ustanovení § 42 OSŘ. Písemné podání může být
podle ustanovení občanského soudního řádu v listinné, elektronické podobě, prostřednictvím
veřejné datové sítě, telegraficky, telefaxem. Elektronické podání musí být opatřeno
zaručeným elektronickým podpisem na základě ustanovení § 42 odst. 5 OSŘ. Není-li
zaručeným elektronickým podpisem elektronické podání opatřeno, musí být do 3 dnů
doplněno písemným podáním stejného znění a doručeno insolvenčnímu soudu, jinak se
k němu nepřihlíží v souladu s ustanovením § 42 odst. 2, 5 OSŘ.
Dlužníku,

jemuž

byla

zřízena

datová

schránka,

doručuje

insolvenční

soud

prostřednictvím datové schránky, na základě ustanovení § 17 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů. Dlužník
naopak může, nikoliv musí, na základě ustanovení § 18 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických

úkonech,

osobních

číslech

a

autorizované

konverzi

dokumentů,

prostřednictvím této s insolvenčním soudem komunikovat.
Dlužník se insolvenčnímu řízení nevyhne, a to ani v případě, kdy si nebude vyzvedávat
písemnosti, jemu prostřednictvím držitele poštovní licence doručované. Jednání dlužníka
může spočívat v automatickém odmítání přebírání poštovních zásilek, anebo ignorování
upozornění o uložení zásilky u držitele poštovní licence. Ani v jednom případě neznamená
nečinnost dlužníka překážku zahájení insolvenčního řízení85.
Insolvenční řízení je od jiných druhů civilního procesu diferencováno doručováním,
insolvenční soud zásadně doručuje vyhláškou86. Nepodaří-li se dlužníku doručit ani
náhradním doručení, například, na adrese místa bydliště nemá zřízenu schránku, nebo nemá
na schránce své jméno, doručí insolvenční soud písemnost dlužníku prostřednictvím
vyhlášky, dle ustanovení § 80 odst. 1 IZ. Pro dlužníka to znamená, že písemnost bude znovu
zveřejněna v insolvenčním rejstříku a v záhlaví bude opatřena dlužníkovo adresou.
Podle úpravy stanovené v insolvenčním zákonu bude při neúspěšném doručení dlužníkovi
znamenat, že bude dlužníkovi doručeno vyhláškou v insolvenčním rejstříku zveřejněnou.
V takovém případě se považuje písemnost za doručenou a od té doby počínají dlužníku běžet
veškeré lhůty ke splnění stanovených povinností.
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MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 54.
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 52.
86
WINTEROVÁ, Alena et al. op. cit. s. 631.
85
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Na druhé straně přichází v úvahu použití úpravy obsažené v občanském soudním řádu.
Podle Maršíkové87, odepře-li dlužník (adresát) zásilku přijmout, považuje se zásilka dnem
odepření přijetí za doručenou, dle ustanovení § 50c OSŘ, o čemž musí být dlužník poučen.
Nebyl-li dlužník doručovatelem ve svém bydlišti zastižen, bude mu zanechána v poštovní
schránce výzva k vyzvednutí zásilky u držitele poštovní licence. Bude-li dlužník výzvu
ignorovat, nastane desátým dnem od doby uložení fikce doručení, na základě kterého se
zásilka považuje, dle ustanovení § 49 odst. 4 OSŘ za doručenou. Po uplynutí úložní doby, jež
činí 10 dní, vhodí doručovatel, na základě náhradního doručení, uloženou písemnosti dlužníku
do schránky, ledaže vhození do schránky insolvenční soud vyloučí. Nemá-li dlužník
schránku, vrátí držitel poštovní licence odesílajícímu soudu, který jí vyvěsí na úřední desce.
Samy insolvenční soudy v náhledu na problematiku doručování nejsou jednotné.
Například Krajskému soudu v Ústí nad Labem se dlužníkovi nepodařilo doručit výzvu
na zaplacení zálohy na náklady řízení, a proto byla vrácena zpět insolvenčnímu soudu, č. j. 44
INS 13147/2011-A-9, ve svém usnesení sp. zn KSUL 44 INS 13147/2011-A-14, ze dne 19. 8.
2011, dlužníkovi insolvenční soud oznámil, že písemnost byla vyvěšena na úřední desce
soudu podle § 50 odst. 2 OSŘ, a zároveň mu sdělil, že se písemnost považuje za doručenou
desátým dnem po vyvěšení. Naopak Krajský soudu v Praze ve svém usnesení, č. j. KSPH 40
INS 22937/2011- A – 14, ze dne 19. 1. 2012, dlužnici sdělil vyvěšení na úřední desce soudu
podle § 49 odst. 4 OSŘ s tím, že si písemnosti, tj. vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení, č.
j. KSPH 40 INS 22937/2011- A -3 a svoji výzvu k vyjádření se k insolvenčnímu návrhu,
usnesení č. j. KSPH 40 INS 22937/2011- A -7 ve lhůtě 10 dnů nevyzvedla, a proto se podle
zákona písemnost považuje desátý den této lhůty za doručenou. Insolvenční soudy v daném
případě odkazovaly na jiná ustanovení občanského soudního řádu zřejmě s ohledem na jiný
druh písemnosti. V prvním případě byla dle ustanovení § 50 odst. 2 OSŘ doručována
písemnost jiná než určená do vlastních rukou dlužníka. Ve druhém případě měl insolvenční
soud za to, že se jedná o písemnosti určené do vlastních rukou dlužníka, a proto fikci doručení
spojil s ustanovením § 49 odst. 4 OSŘ.
Osobně se však domnívám, je-li v insolvenční zákonu přesně v ustanovení § 80 odst. 1 IZ
doručování upraveno, neměl by insolvenční soud použít dle ustanovení § 7 IZ pro doručování
ustanovení občanského soudního řádu, ale právě ustanovení § 80 IZ, písemnost vyvěsit
na úřední desce a počátek běhu její lhůty spojit až s vyhláškou.
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MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 52.
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5.1.2 Insolvenční rejstřík
Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, spravovaný Ministerstvem
spravedlnosti České republiky, a je přístupný široké veřejnosti podle ustanovení § 419 odst.
1,3 IZ88. Díky insolvenčnímu rejstříku může dlužník i kdokoliv jiný prohlížet celý průběh
jakéhokoliv insolvenčního řízení. Dostupný je prostřednictvím webových stránek89. Účastník
insolvenčního řízení má samozřejmě také právo se k insolvenčnímu soudu dostavit osobně a
nahlédnout do spisu vedeného v listinné podobě. Jak uvádí Maršíková90, spis vedený
v listinné podobě a spis vedený v elektronické podobě, jež je přístupný veřejnosti, jsou téměř
totožné.

Ve

spisu

vedeném

v elektronické

podobě

jsou

některé

osobní

údaje

anonymizovány91. Insolvenční soud může, podle ustanovení § 422 IZ, na žádost fyzické
osoby rozhodnout, že některé z jejích osobních údajů nebudou v insolvenčním rejstříku vůbec
zveřejněny. Do insolvenčního rejstříku se obecně vůbec nevkládají dokumenty, které
podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu, například listiny obsahující obchodní,
bankovní či lékařské tajemství. Avšak údaje obsažené o fyzických osobách v soudních
rozhodnutích anonymizaci nepodléhají92.
Každý do insolvenčního rejstříku může nahlédnout, zjistit informace o stavu konkrétního
insolvenčního řízení, nahlédnout do seznamu insolvenčních správců, do seznamu dlužníků a
prohlédnout si insolvenční spisy. V insolvenčním rejstříku je možno vyhledávat podle jména
dlužníka, jeho názvu, rodného čísla či identifikačního čísla, nebo podle spisové značky,
pod kterou je insolvenční řízení vedeno93.
Údaje jsou v insolvenčním rejstříku vedeny po celou dobu probíhajícího insolvenčního
řízení. Po 5 letech od nabytí právní moci o skončení insolvenčního řízení insolvenční soud,
v souladu s ustanovením § 425 odst. 1 IZ, dlužníka z insolvenčního rejstříku vyškrtne a údaje
o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Jak vyplývá z insolvenčního řízení vedeného
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 13 INS 2/2008, i po skončení oddlužení a
osvobození dlužníka od zbytku dluhů je insolvenční řízení stále přístupné, neuzavřené a každý
do něj do zákonem stanovené lhůty může stále nahlížet.
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Také viz MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 237.
Insolvenční rejstřík. [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupný na WWW: http://www.justice.cz/. nebo Insolvenční
rejstřík. [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupný na WWW: http://www.insolvencni-rejstrik.cz/.
90
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 59.
91
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 59.
92
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 59.
93
Insolvenční rejstřík je upraven v § 419 a násl. IZ, Insolvenční rejstřík. [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupný na
WWW: http://isir.justice.cz/. nebo Insolvenční rejstřík. [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupný na WWW:
http://www.insolvencni-rejstrik.cz/.
89

47

Podle připravované novely insolvenčního zákona94, je navrhováno doplnění ustanovení
§ 425 odst. 1 IZ o možnost insolvenčního soudu vyškrtnout dlužníka na jeho žádost
z insolvenčního rejstříku a údaje o něm znepřístupnit po uplynutí 3 měsíců od nabytí právní
moci rozhodnutí o odmítnutí, zamítnutí insolvenčního návrhu či zastavení insolvenčního
řízení dle ustanovení § 142 odst. 1 písm. a) - c) IZ.

5.2

Dlužník ve vztahu k věřitelům
Dlužník ve svém insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení uvádí

způsob oddlužení v souladu s ustanovením § 391 odst. 1 písm. d) IZ. Jeho návrh na formu
oddlužení není závazný, podle ustanovení § 399 a násl. IZ rozhodují o formě oddlužení
věřitelé na schůzi věřitelů nebo mimo schůzi věřitelů. Věřitelé se mohou rozhodnout pro jiný
způsob oddlužení, než jaký navrhnul dlužník. Jejich rozhodnutí o způsobu oddlužení bude
závazné. Pokud se věřitelé neusnesou požadovanou většinou na schůzi věřitelů na žádném
ze způsobů oddlužení, rozhodne za ně podle ustanovení § 402 odst. 5 IZ insolvenční soud
sám. Jestliže však dlužník navrhnul způsob řešení oddlužení prostřednictvím splátkového
kalendáře a nevlastní žádný majetek, věřitelé mohou splátkový kalendář svým souhlasem už
jen stvrdit. Způsob oddlužení navržený dlužníkem bude podle mého názoru vodítkem
pro rozhodnutí insolvenčního soudu, na základě ustanovení § 402 odst. 5 IZ. Navrhne-li si
dlužník formu oddlužení plněním splátkového kalendáře a věřitelé se o způsobu oddlužení
nedohodnou, bude dle mého názoru insolvenční soud vycházet z formy oddlužení navržené
dlužníkem a tuto schválí. Provedou-li věřitelé volbu, pak je jejich rozhodnutí závazné a
nemohou jej dle ustanovení § 402 odst. 2 IZ změnit.
Věřitelé mohou i po zahájení a po celou dobu insolvenčního řízení pokračovat
v probíhajících soudních sporech, které vedou proti dlužníku. Insolvenční řízení není
překážkou soudního řízení, projednání věci, vydání rozsudku a nabytí jeho právní moci,
výkon rozhodnutí nebo exekuci lze tedy nařídit, nelze ji však provést 95. Pouze bude-li
na dlužníkův majetek prohlášen konkurs, dochází dle ustanovení § 263 IZ k přerušení
některých uvedených řízení, zejména k přerušení řízení, v rámci kterých vymáhali věřitelé
pohledávky za dlužníkem. V průběhu insolvenčního řízení však není možné rozsudky vykonat
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prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jeho nařízení možné je,
vykonatelné nikoliv, a to na základě ustanovení § 411 odst. 1 IZ.
V případě, že insolvenčním soudem nebude insolvenční návrh věřitele shledán důvodným
a insolvenční soud tento návrh nevyhodnotí jako opodstatněný, bude mít dlužník právo
požadovat proti osobě, která insolvenční návrh na dlužníka podala náhradu škody či jiné
újmy, na základě ustanovení § 396 odst. 2 IZ ve spojení s ustanovením § 147 IZ. Dojde-li
ke skutečnosti, že návrh na povolení oddlužení bude insolvenčním soudem odmítnut buď
pro návrh podaný pozdě, podle ustanovení § 390 IZ, nebo podle ustanovení § 393 IZ
pro nedoplněný nebo nedoložený návrh, nebo pokud insolvenční soud vezme v souladu
s ustanovením § 394 IZ na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, anebo
podle ustanovení § 395 IZ návrh na povolení oddlužení zamítne, pak osoba, která takový
návrh podala, odpovídá na základě ustanovení § 396 odst. 2 IZ v souvislosti s ustanovením
§ 147 IZ za škodu nebo újmu, která zahájením řízení o tomto návrhu dlužníku nebo jeho
věřiteli vznikla v příčinné souvislosti s podáním návrhu na povolení oddlužení. Odpovídat,
jedná-li se o zavinění či nedbalost, může buď sám dlužník, nebo věřitel, jež na dlužníka
insolvenční návrh podal, případně, je-li věřitelem, iniciujícím insolvenční řízení dlužníka,
právnická osoba, za náhradu škody ručí členové jejího statutárního orgánu, dle ustanovení §
147 odst. 3 IZ. Vzhledem k tomu, že se nejedná o incidenční spor, podle ustanovení § 159 a
násl. IZ, nebude spor řešit insolvenční soud, ale žalobu o náhradu škody či jiné újmy je nutné
podat u obecného soudu dlužníka, tedy okresního soudu, dle ustanovení § 9 odst. 1, § 11, § 84
OSŘ ve spojení s ustanovením § 85 OSŘ, stanoveného podle místa bydliště či sídla
žalovaného. Pro uplatnění náhrady škody musí dlužník nejpozději do 3 měsíců od doručení
rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí, zamítnutí, vzetí na vědomí zpětvzetí návrhu na
povolení oddlužení či zastavení insolvenčního řízení podat žalobu o náhradu škody, podle
ustanovení § 147 odst. 4 IZ. Po uplynutí prekluzivní lhůty právo poškozeného domáhat se
náhrady škody zaniká, podle ustanovení § 147 odst. 5 IZ. Jiný dlužníkův věřitel podává
žalobu do 3 měsíců ode dne, kdy bylo rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení dlužníka končí,
zveřejněno v insolvenčním rejstříku, na základě ustanovení § 147 odst. 4 část druhá IZ.
Připravovaná novela insolvenčního zákona96, počítá se změnou občanského soudního
řádu, ustanovení § 9 odst. 4 a § 88 OSŘ, kdy dojde ke změně příslušnosti soudů. Nově
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podle připravované novely by měl být ve sporu o náhradu škody, vzniklé z důvodu zahájení
insolvenčního návrhu věřitelem, v prvním stupni příslušným krajský soud.
Připravovaná novela insolvenčního zákona, chce také zamezit podávání insolvenčních
návrhů, jež jsou způsobilé dlužníka poškodit na jeho pověsti. Při zjevně bezdůvodném
insolvenčním věřitelském návrhu bude moci insolvenční soud po navrhovateli požadovat
pořádkovou pokutu za podání insolvenčního návrhu na dlužníka až do výše 50.000,-Kč. Dále
bude moci insolvenční soud, podle připravované změny ustanovení § 82 odst. 1, 4 IZ, žádat
složení jistoty k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, případně vzniklé dlužníkovi
z nedůvodně podaného věřitelského insolvenčního návrhu. Podle novely se ruší ustanovení
§ 396 odst. 2 IZ, tedy odkaz na ustanovení § 147 IZ, podle něhož měl dlužník právo
na náhradu škody vůči věřiteli, který na něj podal insolvenční návrh, jež insolvenční soud
odmítl, zamítl, nebo insolvenční řízení zahájené věřitelem proti dlužníkovi zastavil. Jak
z odůvodnění zrušení ustanovení § 396 odst. 2 IZ vyplývá, zákonodárce zřejmě nepochopil
smysl ustanovení, neboť zrušení odůvodnil skutečností, že je neúčelný, neboť nemá smysl
sankcionovat dlužníka, jehož se může úprava týkat, když s celým majetkem jde do konkursu.
Na skutečnost, že na základě uvedeného ustanovení má dlužník oprávnění požadovat náhradu
škody také po věřiteli, který by na dlužníka insolvenční návrh podal, si již zákonodárce
zřejmě nevzpomněl.
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6. Insolvenční řízení do rozhodnutí soudu o úpadku
Insolvenční řízení je zahájeno okamžikem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního
řízení v insolvenčním rejstříku (§ 101 odst. 1, § 71 odst. 2 IZ).
Jak postup insolvenčního soudu popisuje Maršíková97, insolvenční soud je povinen podle
ustanovení § 134 IZ učinit ve věci rozhodnutí do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu. Do
té doby musí soud vyzvat účastníka ke složení zálohy, k případnému doplnění návrhu či
příloh, nebo zaslat věřitelský insolvenční návrh dlužníkovi, aby se k němu mohl vyjádřit.
Insolvenční soud poté musí dle zákona rozhodnout bezodkladně. V případě insolvenčního
návrhu podaného dlužníkem společně s návrhem na povolení oddlužení je insolvenční soud
povinen rozhodnout do 15 dnů od jeho podání. Lhůty stanovené insolvenčním soudem jsou
však jen pořádkové a v případě jejich nedodržení není insolvenční soud nijak sankcionován.
Od zahájení insolvenčního řízení může dlužník se svojí majetkovou podstatou nakládat
jen běžným způsobem, avšak „…nesmí dojít k podstatné změně ve skladbě, využití nebo
určení tohoto majetku anebo k nikoliv zanedbatelnému zmenšení…“98.
Jak vyplývá z výkladového stanoviska Ministerstva spravedlnosti99: „…nestanoví-li
insolvenční soud jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě dlužník osobou s dispozičními
oprávněními i v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku…“.
Dlužník tedy může s majetkem nakládat libovolně, nesmí s ním však nakládat v rozporu se
zákonem, zejména jej nesmí zcizit, tedy prodat, směnit, darovat či pronajmout.
Právní úkony, které dlužník učinil ve vztahu ke své majetkové podstatě v rozporu
s omezeními, stanovenými insolvenčním zákonem, jsou platné, avšak vůči věřitelům
neúčinné, jak vyplývá z ustanovení § 111 odst. 3 IZ. Bude-li třetí osoba kupovat například
nemovitost od dlužníka, u kterého je vedeno insolvenční řízení, kupní smlouva uzavřená mezi
dlužníkem a třetí osobou bude platná a třetí osoba získá na základě kupní smlouvy nemovitost
do svého vlastnictví. Bude-li insolvenční návrh dlužníka shledán důvodným a bude vydáno
insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku dlužníka, insolvenční správce sepíše i nemovitost,
již náležející do vlastnictví třetí osoby, do majetkové podstaty dlužníka, a to s ohledem
na skutečnost, že kupní smlouva, byť platně uzavřená, nezpůsobuje ve vztahu k věřitelům
dlužníka žádné právní účinky podle ustanovení § 111 odst. 3 IZ100.
97
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Podle mého názoru je tímto porušena dobrá víra jednající třetí osoby, která bez svého
zavinění a bez vědomí stavu dlužníka, uzavře kupní smlouvu na nemovitost, u níž si zjistila
fyzický stav a zároveň právní stav z katastru nemovitostí, avšak o možném insolvenčním
řízení prodávajícího neměla tušení. Takové informace jistě žádný kupující nevyhledává.

6.1

Posouzení návrhu na povolení oddlužení
„…insolvenční návrh je žalobou svého druhu. Soud nezjišťuje z vlastní iniciativy skutečný

stav věci. Zabývá se jen tvrzeními a důkazními návrhy, které jsou obsaženy v insolvenčním
návrhu. Rozhoduje na základě stavu, který mu navrhovatel popíše a prokáže, nikoli
na základě skutečného stavu…“101.
Insolvenční soud, jakmile mu bude doručen návrh na povolení oddlužení, zkoumá, zda
byl tento podán na předepsaném formuláři, specifikovaném podle ustanovení § 391 odst. 3 IZ
ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb. Dále bude insolvenční soud
posuzovat, zda návrh na povolení oddlužení obsahuje všechny náležitosti a jsou k němu
připojeny přílohy a mají-li přílohy předepsané náležitosti. Insolvenční soud detailně hodnotí
skutečnost, zda je dlužník v úpadku či hrozícím úpadku, zejména s ohledem na kolonku č. 6
formuláře a obsah toho, co do ní dlužník uvedl, v porovnání s tím, co ve svém insolvenčním
návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení tvrdí a přiloženými listinami dokládá, jak
vyplývá například z usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS
21779/2011-A-6, ze dne 29. 11. 2011, nebo z usnesení KSUL 77 INS 21781/2011-A-6, ze dne
29. 11. 2011. Zjistí-li, že dlužník podmínky splnil a není důvod podle ustanovení § 395
odst. 1, 2 IZ k zamítnutí či odmítnutí návrhu a insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení nebyl vzat zpět, rozhodne o povolení oddlužení v zásadě
automaticky102.
Podle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 46 INS 346/2008, 1 VSPH 9/2008,
ze dne 4. 4. 2008, musí být návrh na povolení oddlužení doplněn povinnými náležitostmi a
přílohami, uvedenými v ustanoveních § 391 a § 392 IZ, které jsou: „…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 ustanovení § 398 IZ má být oddlužení
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povoleno…“. Proto je nutné, aby dlužník uvedl veškeré zákonné náležitosti, které budou
podkladem pro rozhodnutí.
Vrchní soud v Praze taktéž ve svém usnesení, č. j. KSPL 27 INS 6903/2009, 3 VSPH
131/2010-A, ze dne 22. 7. 2010, vysvětlil nutnost dodržení zákonných náležitostí návrhu
na povolení oddlužení: „…základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný
a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými
přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ. Soudní praxe dovodila, že – vzhledem
k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo
třetích osob – je nutno i v případě insolvenčního návrhu podaném dlužníkem trvat
na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho
úpadek nebo hrozící úpadek…“. Návrh na povolení oddlužení a jeho případné schválení
přináší zásadní zásah do dlužníkova práva, a proto musí být jasně a přesně specifikován a
předložen, aby na jeho základě mohl insolvenční soud stav dlužníkova úpadku posoudit a
řádně jeho poměry upravit.
6.1.1 Posouzení dostatečného příjmu dlužníka
Za 5 let musí dlužník odvést věřitelům minimálně 30 % z každé pohledávky103.
„…pro posouzení výše uspokojení věřitelů vychází insolvenční soud z aktuálních příjmů
dlužníka a z výše závazků dlužníka uvedených v návrhu na povolení oddlužení a v seznamu
závazků.…“104. Zda dlužník tuto podmínku splňuje, prověří insolvenční soud znovu
po přezkumném jednání, vycházet bude tentokrát z výše pohledávek přihlášených věřiteli
do dlužníkova insolvenčního řízení na základě ustanovení § 190 a násl. IZ. Jak bylo
judikováno v usnesení Vrchního soudu v Praze, KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH 464/2010B-11, ze dne 22. 6. 2010: „…pro posouzení toho, zda hodnota plnění, které by při oddlužení
obdrželi nezajištění věřitelé, dosáhne minimální zákonné výše 30 % jejich pohledávek, je
třeba vyjít především z celkové výše všech přihlášených pohledávek (…) a nikoliv z jejich výše
uvedené v insolvenčních návrzích…“. Zjistí-li insolvenční soud, že dlužník věřitele
v minimálním zákonném, či zákonně dohodnutém rozsahu nesplňuje, oddlužení zamítne a
úpadek dlužníka bude nadále řešen konkursem na základě ustanovení § 395 odst. 2, § 396
odst. 1 IZ.
Co se rozumí příjmem, je možno zjistit z usnesení Vrchního soudu v Olomouci, KSBR
37 INS 2324/2011, 2 VSOL 206/2011-A-16, ze dne 23. 9. 2011. Jak je možno z kontextu
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dovodit, „…např. z ustanovení § 398 odst. 3 a § 406 odst. 3 písm. a) IZ, neplyne závěr, že
příjmem, z něhož lze plnit splátky dle splátkového kalendáře, jsou pouze peněžité prostředky
podléhající výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy…“ (§ 276 a § 299 OSŘ). V předmětném
judikátu nepřisvědčil odvolací soud názoru a jazykovému výkladu prvoinstančního soudu, že
ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) IZ opravňuje insolvenční soud přikázat plátci mzdy
dlužníka, ale již nikoliv plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí
srážkami ze mzdy povinného, provádění stanovených srážek. Odvolací soud poukázal
na důvodovou zprávu k insolvenčnímu zákonu105, ze které vyplývá nutnost vzít v úvahu smysl
oddlužení, jež umožňuje poctivému dlužníku zbavit se své dluhové zátěže při zákonem
garantovaném minimálním uspokojení nezajištěných věřitelů a motivaci dlužníka k usilování
o co nejvyšší míru uspokojení věřitelů. Jak dále vyslovil odvolací soud: „…pokud má dlužník
příjem, jež není mzdou a nelze jej podřadit pod ustanovení § 299 OSŘ, avšak tento příjem je
stabilní a z konkrétních okolností dané věci lze učinit závěr, že je reálný předpoklad
pro splnění podmínek pro povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je věcí
insolvenčního soudu, aby v takovém případě přiměřeně aplikoval ta ustanovení insolvenčního
zákona i občanského soudního řádu, která upravují způsob výpočtu srážek ze mzdy
pro přednostní pohledávky na tento příjem tak, aby i dlužníku s těmito příjmy nebylo
odepřeno právo řešit svůj úpadek oddlužením.…“, v souvislosti s ustanoveními § 278, 279
OSŘ, nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách. Nemá být k tíži dlužníka,
aby mu nebylo oddlužení povoleno jen v případě, není-li mu vyplácena mzda, na kterou by
bylo možno nařídit srážky ze mzdy dle občanského soudního řádu. Odvolací soud sám sdělil,
že nevidí důvod, proč ponechat dobrodiní oddlužení jen dlužníkům majícím pouze příjmy
postižitelné výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky.
Stejně také Vrchní soudu v Praze ve svém usnesení, č. j. KSPH 39 INS 2561/2010,
1 VSPH 280/2010-A, ze dne 11. 5. 2010, nastínil, že: „…dlužníku, který není v pracovním
poměru, nelze odpírat oddlužení plněním splátkového kalendáře jen proto, že za účelem
zapravení svých dřívějších závazků, jež nepocházejí z podnikání, bude vykonávat nebo
vykonává jinou výdělečnou činnost…“, tedy může si příjem opatřovat z podnikatelské
činnosti.
Dlužník je v oddlužení plněním splátkového kalendáře povinen po dobu 5 let odvádět
nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být
při výkonu rozhodnutí nebo v exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, podle ustanovení
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§ 398 odst. 3 IZ, v souvislosti s ustanovením § 279 odst. 2 OSŘ106. Nedostačuje-li dlužníku
jeho příjem, je možno sjednat formou smlouvy o důchodu příspěvek jiné osoby, poskytovaný
na oddlužení dlužníka, jak uvádí například usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j.
KSUL 44 INS 13147/2011-A-6, ze dne 29. 7. 2011. Je však stále potřeba brát v úvahu, že
oddlužení je povinností zejména dlužníka. Podle usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j.
KSOS 38 INS 14250/2010, 3 VSOL 11/2011-A-9, ze dne 25. 1. 2011, by „…připuštění
oddlužení v situaci, kdy je oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře plněno výhradně
na základě příspěvku jiných osob, by bylo v rozporu s účelem oddlužení.…“. Je-li sjednána
smlouva o důchodu, je možné plnění z ní brát jako dar a takové plnění použít formou
mimořádné splátky nad rámec splátkového kalendáře, jak vyplývá z ustanovení § 412 odst. 1
písm. b) IZ. Jak dále judikoval odvolací soud: „…dar lze použít pro účely oddlužení, ale
v době rozhodování o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, musí být podstatná
část plnění zajištěna dlužníkem z jeho vlastních příjmů…“. Tedy povinnost dlužníka
v oddlužení by neměla být nahrazována příjmem jiné osoby.
6.1.2 Výzva k odstranění vad, doplnění návrhu
Nesplňuje-li formulář či přílohy náležitosti, nebo nemá-li dlužník doložený dostatečnou
výši příjmu, insolvenční soud usnesením dlužníka vyzve na základě ustanovení § 393 IZ
k opravě a doplnění, a to do lhůty, která nesmí být delší než 7 dní. Zároveň má insolvenční
soud povinnost poučit, dle ustanovení § 393 odst. 1 IZ, jak a do kdy má dlužník opravu a
doplnění provést. Například Krajský soud v Ústí nad Labem ukládá dlužníku k odstranění vad
nebo doplnění lhůtu v zásadě 5 dní, avšak je možno setkat se lhůtou až 7 dní. Příkladem
povinnosti opravit návrh do 5 dní jsou usnesení, č. j. KSUL 70 INS 3577/2011-A-6, ze dne 9.
3. 2011, nebo usnesení, č. j. KSUL 45 INS 7348/2011-A-5, ze dne 5. 5. 2011, či usnesení, č. j.
KSUL 77 INS 23986/2011-A-6, ze dne 30. 12. 2011. Povinnost doplnění návrhu ve lhůtě 7
dní je příkladem usnesení, č. j. KSUL 46 INS 10600/2010-A-6, ze dne 22. 9. 2010, nebo
usnesení, č. j. KSUL 46 INS 2175/2011-A-6, ze dne 18. 2. 2011, či usnesení, č. j. KSUL 79
INS 23097/2011-A-6, ze dne 16. 12. 2011.
Pozor je potřeba dát na skutečnost, že pokud by insolvenční soud přehlédl formální
nedostatky a přesto s insolvenčním návrhem zacházel jako s řádným, jak vyplývá z usnesení
Nejvyššího soudu, č. j. 29 NSCR 51/2011, ze dne 27. 9. 2011, „…nemohou pominout účinky
uvedené v ustanovení § 97 odst. 2 insolvenčního zákona, spočívající v tom, že se k takovému
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insolvenčnímu návrhu nepřihlíží; to platí bez zřetele k tomu, zda insolvenční soud případně
nesprávně vydal i vyhlášku, kterou oznámil zahájení insolvenčního řízení…“. Uvedené
rozhodnutí bylo vydáno v rámci konkursního řízení a formálním nedostatkem byl
v konkrétním případě chybějící úředně ověřený podpis osoby, která návrh podala, případně
její zaručený elektronický podpis. U dlužníka fyzické osoby je taktéž v případě podání návrhu
vedeno insolvenční řízení, v rámci něhož je posuzována forma řešení úpadku oddlužením.
Domnívám se, že se bude řízení vztahovat i na případné spory v souvislosti s insolvenčním
návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení. Skutečnost, že u podaného návrhu
na zahájení insolvenčního řízení nejsou splněny zákonné požadavky kladené na formu
návrhu, není možné navrhovateli odpustit, a to ani tehdy, nezjistí-li je ani při svém posuzování
insolvenční soud.
Vyzve-li insolvenční soud k doplnění zároveň také majetku a závazků, dlužník by jej měl
doplnit prohlášením o případných změnách, k nimž v mezidobí došlo, v porovnání se
seznamem, který insolvenčnímu soudu již předložil, na základě ustanovení § 393 odst. 1,
§ 392 IZ.

6.2

Záloha na náklady insolvenčního řízení
Je-li na výzvu insolvenčního soudu návrh na povolení oddlužení včas doplněn, může

insolvenční soud dlužníkovi stanovit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního
řízení v souladu s ustanovením § 108 IZ. Insolvenční soud na základě svého uvážení a
zároveň s ohledem na skutečnost, dá-li se předpokládat, že úpadek dlužníka bude řešen
formou oddlužení nebo konkursem, usnesením stanoví dlužníku konkrétní výši zálohy
k zaplacení a dobu, do kdy má zálohu zaplatit.
Vrchní soud v Praze ve svém usnesení, č. j. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 96/2008A, 1 VSPH 110/2008-A, ze dne 16. 7. 2008, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit
1/2009, judikát č. 10, vyslovil názor, že záloha na náklady řízení může být uložena teprve
tehdy, splňuje-li insolvenční návrh všechny předepsané náležitosti. Vrchní soud vysvětlil, že
„…je pojmově vyloučeno činit vůči insolvenčnímu navrhovateli další opatření, je-li
insolvenční návrh vadný ve smyslu ustanovení § 128 odst. 1 IZ nebo nejsou-li k němu
připojeny přílohy předepsané v § 128 odst. 2 IZ…“. Bylo by nesmyslné, ne-li ze strany
insolvenčního soudu šikanózní, požadovat po dlužníku zaplacení zálohy na náklady řízení,
jestliže je zřejmé, že těchto nebude využito jako odměny pro insolvenčního správce a náhrady
jeho hotových výdajů z důvodu, že dlužníku bude jeho návrh zamítnut a nebude potřeba
zálohy využít pro účely úhrady insolvenčního správce. Proto, jak je vidět v insolvenčních
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řízeních vedených u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 70 INS 3577/2011,
sp. zn. KSUL 44 INS 13147/2011, insolvenční soud nejprve vyzývá k doplnění a teprve poté
žádá o zaplacení zálohy, je-li zřejmé, že jedním ze způsobů bude úpadek dlužníka řešen.
Výjimku je však možno vidět například u insolvenčního řízení Krajského soudu v Ústí
nad Labem, sp. zn. KSUL 43 INS 1385/2011, kdy insolvenční soud nejprve žádal o zaplacení
zálohy a teprve poté přezkoumal návrh na povolení oddlužení a dlužníka vyzval k doplnění.
Výše zálohy pro insolvenčního správce se vypočítá jako minimální odměna dle § 1
odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových
výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných
výdajů. Výše zálohy je zákonem stanovena až do výše 50.000,-Kč, do této částky může
insolvenční soud zaplacení zálohy po dlužníku požadovat.
Insolvenční soudy určitou částku stanoví vždy, a to s ohledem na důležitost zaplacení
zálohy. Důvodem stanovení zálohy, kterou insolvenční soud požaduje po dlužníku, je
podle Vrchního soudu v Olomouci, usnesení KSBR 37 INS 2324/2011, 2 VSOL 206/2011-A16, ze dne 23. 9. 2011, nutnost, aby bylo: „…možno překlenout prvotní nedostatek prostředků
na krytí nákladů insolvenčního řízení a umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho činnosti
bezprostředně po rozhodnutí o úpadku…“. Insolvenční správce je nucen po rozhodnutí
insolvenčního soudu o povolení oddlužení do doby rozhodnutí insolvenčního soudu
o schválení oddlužení, provádět v insolvenčním řízení již některé úkony, které by
bez přiznané zálohy neměl kryty žádnou finanční odměnou.
K tomu Vrchní soud v Praze v usnesení 1 VSPH 373/2010-B-11, ze dne 16. 7. 2010 dále
vyslovil názor, ač v konkrétním případě účinky schváleného oddlužení nastaly v dubnu 2010,
již za duben 2010 měla být insolvenčnímu správci přiznána odměna a náhrada hotových
výdajů, v souladu s ustanovením § 3 a § 7 odst. 4 vyhlášky č. 311/2007 Sb. Insolvenční soud
zdůraznil, že insolvenční správce musel ještě před schválením oddlužení vykonávat svoji
činnost, zejména v dubnu 2010 předložit seznam přihlášených pohledávek. Insolvenčnímu
soudu soud odvolací vytkl, že v rozhodnutí o schválení oddlužení neuvedl ve prospěch
insolvenčního správce odměnu a náhradu nákladů za duben 2010. Stejně také v usnesení
Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B-19, ze dne 25.
8. 2010, odvolací soud vyslovil názor, že by měla být insolvenčnímu správci prostřednictvím
zálohy na náklady řízení hrazené dlužníkem vyplacena náhrada těchto nákladů. Ač účinky
schváleného oddlužení nastaly již v květnu 2010, insolvenční správce obdržel první
zaplacenou paušální částku až v červnu 2010. Insolvenční zákon na náhradu nákladů
insolvenčnímu správci v období od povolení oddlužení do rozhodnutí o úpadku nepamatuje,
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proto je podle názoru odvolacího soudu nutné takto vzniklé náklady insolvenčnímu správci
nahradit. Odvolací soud přisvědčil, že insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení
rozhodnout o vyplacení zálohy odměny insolvenčnímu správci, podle ustanovení § 38 odst. 4
IZ. Ohledně způsobu určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce
odkazuje insolvenční zákon v ustanovení § 38 odst. 5 IZ na prováděcí právní předpis, jímž je
myšlena vyhláška č. vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradách
jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich
nutných výdajů. Insolvenční správce činí do doby rozhodnutí o úpadku dlužníka úkony
směřující ke zjištění majetkových poměrů a zabývá se pohledávkami, v souladu
s ustanovením § 188, § 192, § 198, § 199, § 217 IZ. Do doby rozhodnutí insolvenčního soudu
o úpadku dlužníka vznikají tedy insolvenčnímu správci náklady spojené s řádným výkonem
jeho funkce, za něž mu podle ustanovení § 38 odst. 2 v souvislosti s ustanovením § 168 odst.
2 písm. a) IZ náleží jejich náhrada. Náklady je, podle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.
KSHK 40 INS 2229/2010 1 VSPH 620/2010-B-19, ze dne 25. 8. 2010, myšleno například
poštovné, poplatek za výpis ze střediska cenných papírů, cestovné za účelem účasti
na přezkumném jednání plus 20% DPH.
Taktéž usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 99 INS 10091/2010, 1 VSPH
1217/2011-A-41, ze dne 17. 10. 2011, uvádí, že účelem zálohy na náklady insolvenčního
řízení je překlenout prvotní nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku a krytí
prvotních výdajů insolvenčního správce. V další fázi insolvenčního řízení budou náklady
insolvenčního správce kryty již z měsíčních splátek.
Podle ustanovení § 108 IZ má insolvenční soud právo stanovit dlužníkovi povinnost
zaplatit zálohu až do výše 50.000,-Kč. Výše zálohy by měla odpovídat předpokládaným
nákladům, které insolvenční správce v řízení bude mít. Výše zálohy pro insolvenčního
správce se vypočítá jako minimální odměna dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., odměně
insolvenčního správce, náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků
věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Podle čeho by měl insolvenční soud
stanovit výši zálohy požadované po dlužníku, uvedl v usnesení Vrchní soud v Olomouci, č. j.
KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL 119/2008-A-16, ze dne 30. 9. 2008: „…potřeba složení
zálohy na náklady insolvenčního řízení tak vyvstane zejména v situaci, kdy s ohledem na výši
dlužníkových závazků, hodnotu jeho majetku a výši příjmů by v případě rozhodnutí
o dlužníkově úpadku byl návrh na povolení oddlužení podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b)
IZ zamítnut a dle ustanovení § 396 odst. 1 IZ bylo rozhodnuto o způsobu řešení dlužníkova
úpadku konkursem. Zcela jiná je však situace tehdy, pokud dlužník splňuje podmínky
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pro povolení oddlužení a 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 splátek. Tomu by měla odpovídat i odlišná výše
požadované zálohy, pokud insolvenční soud vůbec shledá potřebu k uložení povinností
k jejímu zaplacení…“.
Otázka, proč je v ustanovení § 108 IZ uvedena právě částka 50.000,-Kč, kterou může
insolvenční soud uložit jako povinnou zálohu dlužníkovi, vysvětluje usnesení Vrchního soudu
v Praze, č. j. KSPH 45 INS 2986/2008, 1 VSPH 174/2008-A-22, 1 VSPH 187/2008-A-23, ze
dne 8. 10. 2008: „…jestliže v případě řešení úpadku konkursem by odměna správce
představovala podstatnou část nákladů a podle vyhlášky č. 313/2007 Sb., by činila nejméně
45.000,-Kč, je záloha stanovená soudem prvního stupně ve výši 50.000,-Kč přiměřená…“.
Je-li zřejmé, že oddlužení bude dlužníkovi povoleno, insolvenční soud žádá dlužníka
o zaplacení zálohy, která se pohybuje v částce nejnižší zákonem přípustné. Krajský soud
v Ústí nad Labem stanovuje nejčastěji částku 3.000,-Kč, jak vyplývá například z usnesení, č.
j. KSUL 43 INS 1385/2011, ze dne 3. 2. 2011, č. j. KSUL 44 INS 13147/2011-A-9, ze dne
19. 8. 2011, nebo č. j. KSUL 79 INS 23097/2011-A-8, ze dne 9. 2. 2012. Dokonce nižší
částku, a to 2.000,-Kč, žádal na zaplacení zálohy Krajský soud v Ústí nad Labem v usnesení,
č. j. KSUL 70 INS 3577/2011-A-8, ze dne 18. 3. 2011. Je-li však předem zřejmé, že
dlužníkův úpadek bude řešen formou konkursu, stanoví insolvenční soud dlužníkovi
povinnost zaplatit zálohu právě ve výši 50.000,-Kč, což je patrné například v usnesení
Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 69 INS 8115/2011-A-5, ze dne 16. 5. 2011.
Vzhledem k tomu, že dlužník následně svůj příjem doplnil o smlouvu o důchodu, na základě
které mu třetí osoba přislíbila přispívat na jeho oddlužení, čímž mu příjem dostatečně narostl,
vydal po sdělení dlužníka Krajský soud v Ústí nad Labem usnesení, č. j. KSUL 69 INS
8115/2011-A-9, ze dne 3. 6. 2011, ve kterém dlužníkovi oddlužení povolil, aniž by po něm
požadoval zaplacení jakékoliv zálohy.
Proti stanovení zálohy je odvolání přípustné107, jak výslovně uvádí usnesení Vrchního
soudu v Praze, č. j. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 96/2008-A, 1 VSPH 110/2008-A, ze
dne 16. 7. 2008, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit 1/2009, judikát č. 10.
V takovém případě bude výši stanovené zálohy posuzovat odvolací soud a její výši může
ve svém usnesení přiměřeně snížit. Takto Vrchní soud v Praze, č. j. KSUL 71 INS 844/2010,
2 VSPH 107/2010-A-13, ze dne 24. 2. 2010, snížil Krajským soudem v Ústí nad Labem
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původně stanovenou zálohu ve výši 25.000,-Kč po odvolání dlužníka přiměřeně na částku
5.000,-Kč. Odvolací soud své usnesení odůvodnil tak, že podle jeho názoru je z údajů
obsažených v insolvenčním návrhu a listinách předložených dlužníkem zřejmé, že jeho
úpadek bude řešen buď oddlužením anebo nepatrným konkursem, avšak ani jeden ze způsobů
oddlužení, s ohledem na počet věřitelů a rozsah majetku dlužníka, nebude vyžadovat
v počáteční fázi insolvenčního řízení nijak vysoké výdaje spojené s výkonem funkce
insolvenčního správce.
Od zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení nelze osvobodit. Záloha na náklady
řízení, uložená dle ustanovení § 108 IZ, není, dle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.
MSPH 99 INS 10091/2010, 1 VSPH 1217/2011-A-41, ze dne 17. 10. 2011, soudním
poplatkem, proto nelze na zálohu na insolvenční řízení použít přiměřeně ustanovení obsažená
v občanském soudním řádu ani v zákonu o soudních poplatcích. Není možné vyhovět
dlužníkově žádosti o osvobození od povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního
řízení a povinnost uhradit zálohu mu prominout.
Nebude-li záloha na náklady řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, insolvenční soud
na základě ustanovení § 108 odst. 3 IZ řízení zastaví, nebo může po dlužníkovi zálohu
vymáhat. Insolvenční soud s největší pravděpodobností však řízení zastaví, vymáhání částky
by bylo pro insolvenční soud neúměrně zatěžující.

6.3

Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení
Nedostatek obsahových náležitostí brání projednání insolvenčního návrhu s tím, že

postup podle § 43 OSŘ, tj. výzva k doplnění návrhu, je v ustanovení § 128 odst. 1 IZ
vyloučena. Insolvenční soud může bez toho, aby nařídil jednání, vadný insolvenční návrh
odmítnout, v souladu s ustanoveními § 390 odst. 3, § 393 odst. 3 IZ. Příklad je možno nalézt
v usneseních Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 21779/2011, ze dne 29.
11. 2011 a usnesení č. j. KSUL 77 INS 21781/2011-A-6, ze dne 29. 11. 2011.
Odmítnutí však nemusí nastoupit automaticky. Podmínkou, aby insolvenční soud mohl
návrh na povolení oddlužení odmítnout, je skutečnost, že nedostatek návrhu na povolení
oddlužení, který dlužník dle výzvy soudu nedoplnil, anebo doplnil pozdě, brání pokračování
v řízení (§ 393 odst. 3 IZ). Může-li však insolvenční soud i přes neodstranění nedostatku
v řízení pokračovat, měl by o návrhu na povolení oddlužení rozhodnout (§ 397 odst. 1 IZ).
Nebudou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny přílohy, vyzve insolvenční soud
dlužníka k doplnění. Takový případ je možno sledovat u usnesení Krajského soudu v Ústí
nad Labem, č. j. KSUL 46 INS 2175/2011-A-6, ze dne 18. 2. 2011, č. j. KSUL 45 INS
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7348/2011-A-5, ze dne 5. 5. 2011, č. j. KSUL 44 INS 13147/2011-A-6, ze dne 29. 7. 2011,
usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 5210/2010-A-7, ze dne 19. 5. 2010 a č.
j. KSPH 40 INS 5211/2010-A-7, ze dne 19. 5. 2010. Nebude-li návrh na povolení oddlužení
doplněn dle pokynu insolvenčního soudu, nebude doplněn ve stanovené lhůtě, nebo nebudouli připojeny přílohy ve stanovené lhůtě, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení
odmítne, jak vyplývá z ustanovení § 393 odst. 1, 3 IZ a usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.
KSUL 46 INS 349/2008, 1 VSPH 9/2008, ze dne 4. 4. 2008, zveřejněného ve Sbírce soudních
rozhodnutí pod č. Rc 60/2009108.
Insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, nebude-li podpis dlužníka úředně
ověřen, podle ustanovení § 393 odst. 1, 3 IZ. Nebude-li návrh na povolení oddlužení podán
na předepsaném formuláři, jak vyplývá z ustanovení § 391 odst. 3 IZ, bude insolvenční soud
návrh na povolení oddlužení brát jako vadný co do formy a vyzve k podání zcela nového
návrhu na povolení oddlužení, sepsaného na předepsaném formuláři, jak vyplývá například
z usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 44 INS 13147/2011-A-6,
ze dne 29. 7. 2011. V konkrétním případě byl insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení podán na starším typu formuláři platném do 1. 4. 2011. Dlužník byl
povinen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podat znovu, tentokrát
na platném formuláři.
Komentář k insolvenčnímu zákonu109 sice uvádí, odmítne-li insolvenční soud návrh
na povolení oddlužení, má podle ustanovení § 396 IZ povinnost rozhodnout o způsobu řešení
dlužníkova úpadku konkursem, což dle komentáře platí pro každý případ odmítnutí návrhu
na povolení oddlužení. Obecně není přípustné, aby dlužník dělal další dluhy a po určité době
od skončení insolvenčního řízení požádal o povolení oddlužení znovu. „…překážkou však
není, pokud byl předchozí návrh na povolení oddlužení odmítnut či řízení o něm bylo
zastaveno. Rovněž nesměl dlužník v minulé době projít konkursním řízením…“110. Tedy nový
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení je za určitých okolností možné
podat znovu, může tak učinit jen dlužník, jehož dřívější návrh byl odmítnut dle ustanovení
§ 390 odst. 3, § 393 odst. 3 IZ, tedy podán osobou k tomu neoprávněnou, není-li řádně a včas
doplněn, či řádně a včas doplněny přílohy. Příklad nově podaného insolvenčního návrhu
ohledně stejných dluhů je možno nalézt v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, pod sp. zn. KSUL 77 INS 21781/2011, po právní moci usnesení
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o odmítnutí navrhovatel podal nový insolvenční návrh, vedený u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, sp. zn. KSUL 77 INS 23986/2011. Jak vyplývá z četné judikatury, například
z usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 21779/2011, ze dne 29. 11.
2011, a usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 2786/2010-A-7, ze dne 23. 3.
2010, po právní moci napadeného usnesení nebude nic bránit tomu, aby dlužník podal nový
insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, jenž bude obsahovat všechny náležitosti,
podle ustanovení § 103 IZ, a budou k němu připojeny povinné přílohy podle ustanovení § 104
IZ. Jak uvedl Krajský soud v Praze ve svém usnesení KSPH 40 INS 2788/2010-A-7, ze dne
23. 3. 2010: „…toto usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nezpůsobuje překážku věci
rozhodnuté (rei iudicatae) ve smyslu ustanovení § 159a odst. 5 OSŘ, neboť soud v tomto
řízení nerozhoduje o nároku navrhovatele, ale rozhoduje pouze o tom, zda jsou v daném
okamžiku splněny zákonem požadované podmínky…“. V daném usnesení insolvenční soud
poučil navrhovatele o možnosti podat po právní moci nový insolvenční návrh, což
navrhovatel učinil a nové řízení bylo vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40
INS 5211/2010.
Proti rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení se může dlužník odvolat
do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Insolvenční soud postupuje odvolání vrchnímu soudu
na základě ustanovení § 7 odst. 2 IZ, ve spojení s ustanovením § 9 odst. 4, § 10 odst. 2, § 201,
§ 204, § 209 OSŘ.
Pro dlužníky tedy odmítnutí znamená možnost podat nový návrh na povolení oddlužení
po nabytí právní moci usnesení o odmítnutí, aniž by se jim možnost nového podání zavřela
prohlášením konkursu.

6.4

Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení a fikce zpětvzetí
V insolvenčním řízení náleží dlužníku dispoziční zásada111, může tedy s návrhem

na povolení oddlužení libovolně nakládat, vyplývá to zejména z ustanovení § 394 IZ. Podání
návrhu na povolení oddlužení neznamená pro dlužníka nezvratný stav, svůj úmysl si ještě
může rozmyslet a návrh na povolení oddlužení vzít zpět. Zpětvzetí je procesním úkonem
dlužníka, jehož účinky nastávají, jakmile dojde soudu. Jak bylo judikováno v usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1211/99, uveřejněné v časopise Soudní
judikatura pod č. 49/2002 a nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 1997, sp. zn. IV. ÚS
295/97, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 162/1997, dojde-li
ke zpětvzetí, nelze návrh na zpětvzetí vzít zpět a řízení tím navrátit do původního stavu.
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Zpětvzetí návrhu je však možné jen do doby, než insolvenční soud o schválení oddlužení
rozhodne (§ 394 odst. 1 IZ). Bude-li zpětvzetí učiněno až po rozhodnutí insolvenčního soudu
o schválení oddlužení, bude zpětvzetí přípustné, avšak neúčinné (§ 394 odst. 4 IZ).
Neúčinnost by se vztahovala i na případ, kdy by se soud nedostal k rozhodování o schválení
oddlužení z důvodu, že návrh na povolení oddlužení byl odmítnut či zamítnut112. V takovém
případě by zpětvzetí návrhu bylo taktéž, jak z logiky věci vyplývá, neúčinným.
Pozornost je potřeba věnovat rozlišování zpětvzetí insolvenčního návrhu a zpětvzetí
návrhu na povolení oddlužení. Podává-li návrh samotný dlužník na předepsaném formuláři,
pak podává insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Vezme-li dlužník
zpět insolvenční návrh, insolvenční soud řízení zastaví. U účinného zpětvzetí návrhu
na povolení oddlužení vydá insolvenční soud rozhodnutí, na základě kterého vezme zpětvzetí
na vědomí. Zpětvzetím návrhu na povolení oddlužení na základě ustanovení § 396 odst. 1 IZ
končí řešení úpadku oddlužením, ale insolvenční řízení dál pokračuje. Insolvenční soud je
tedy povinen ihned v insolvenčním řízení dlužníka pokračovat a rozhodnout o řešení úpadku
jinou formou113.
V případě, že se dlužník nedostavil po schválení oddlužení na svolanou schůzku věřitelů,
pak ze zákona nastávala fikce zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, na základě ustanovení
§ 399 odst. 2 IZ. Insolvenční soud následně vydal rozhodnutí o řešení úpadku dlužníka
konkursem podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ. Podle úpravy insolvenčního zákona účinné
do 8. 6. 2009, nebylo možné podle ustanovení § 394 odst. 2 IZ, části věty za středníkem, se
proti rozhodnutí, kterým vzal insolvenční soud zpětvzetí dlužníka na vědomí, odvolat.
Od doby vydání nálezu Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, ze dne 21. 4. 2009, a jeho
vyhlášením dne 8. 6. 2009 ve Sbírce zákonů pod č. 163/2009 Sb., se proti rozhodnutí, kterým
insolvenční soud bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, dlužník již právo se
odvolat má. Ústavní soud v judikátu svůj názoru odůvodnil tím, že civilní řízení je vedeno
zásadou dispoziční a projednací: „…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, což neumožňuje ani napravit chybu, která se může
(…) v činnosti soudu vyskytnout…“. Uveřejněním judikátu ve Sbírce zákonů Ústavní soud
dlužníkům vyslovil právo odvolat se proti rozhodnutí, kterým vezme insolvenční soud
na vědomí fikci dlužníkova zpětvzetí návrhu.
112
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Ústavní soud, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, ze dne 27. 7. 2010, ve Sbírce zákonů jako zákon
č. 260/2010, ve svém nálezu odkázal na dřívější nález, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, ze dne 21. 4.
2009, vyhlášen dne 8. 6. 2009 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 163/2009 Sb., a znovu podrobil
fikci

zpětvzetí

kritice:

„…dispoziční

zásada

představuje

specifické

promítnutí

soukromoprávní autonomie vůle do oblasti civilního procesu. Stranám je dáno, aby svobodně,
v souladu se zásadou dispoziční, nakládaly jak řízením, tak i předmětem řízení. (…) z povahy
těchto dispozičních 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. (…) Dispoziční
právní úkon nemůže být obsahem právní fikce, aniž by tím byla porušena zásada
dispoziční…“. Ústavní soud měl zájem již v předchozím nálezu napadenou část ustanovení
§ 399 odst. 2 IZ, ohledně fikce zpětvzetí, zrušit, avšak v důsledku nedostatku aktivní procesní
legitimace navrhovatele tak neučinil114. V nálezu, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, ze dne 27. 7. 2010,
Ústavní soud vyslovil, že: „…povinnost respektovat autonomii vůle platí nejen pro orgány,
které právo interpretují a aplikují, ale bezpochyby též pro zákonodárce. Snaha o urychlování
řízení je proto na jedné straně žádoucí, na druhé straně však nemůže nabýt takové podoby,
aby tím, že finguje procesní úkon účastníka, mu ve skutečnosti brala možnost jeho svobodného
jednání. Proto se ve všech vyspělých právních řádech používají např. instituty domněnek
výlučně při zjišťování skutkového stavu (…). Urychlovací instituty (…) se tak užívají výlučně
v oblasti, na niž dopadá zásada projednací, a není možné v zájmu urychlování řízení užívat
tyto prostředky pro dispozici řízením a předmětem řízení…“. Jak zejména Ústavní soud
poukázal, fikce zpětvzetí návrhu je taktéž nekorespondující s ústavním hlediskem, protože
nejde pouze o jednoduchý procesní úkon, díky kterému dlužník disponuje s řízením, ale má
zásadní hmotněprávní důsledky jak pro dlužníka, tak pro věřitele. Fikce zpětvzetí návrhu
na povolení oddlužení nastupující v případě, nedostaví-li se dlužník na výzvu insolvenčního
soudu k projednání svého návrhu, již nemůže pro něj mít důsledek skončení řízení o povolení
oddlužení a počátek konkursního řízení. Zákonodárce tímto ustanovením se jistě snažil
dlužníka přimět dostavit se k insolvenčnímu soudu a tváří v tvář věřitelům vysvětlit svůj
úpadek, což považuji za logické řešení a dlužníkovu povinnost čelit realitě. Bohužel vytvoření
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fikce zpětvzetí nebylo v tomto případě ze strany zákonodárce vůbec šťastné, spíše
nedomyšlené řešení115.

6.5

Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení
Insolvenční soud bude zjišťovat, zda návrh na povolení oddlužení neobsahuje skutečnosti

odůvodňující nemožnost vyhovění návrhu, podle ustanovení § 395 IZ. Insolvenční soud může
návrh na povolení oddlužení zamítnout na základě ustanovení § 395 IZ, bude-li splněn
alespoň jeden z uvedených případů:
1)

lze-li důvodně předpokládat, že je návrhem na povolení oddlužení sledován
nepoctivý záměr

2)

hodnota plnění, kterou by nezajištění věřitelé při oddlužení obdrželi je nižší než
30 % jejich pohledávek

3)

návrh na povolení oddlužení znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení
oddlužení bylo již dříve rozhodnuto

4)

dosavadní výsledky dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění
povinností

6.5.1 Vymezení pojmu poctivý záměr dlužníka
Celkové zhodnocení, zda skutečnosti dlužníkem uvedené nasvědčují jeho nepoctivému
závěru, posoudí insolvenční soud v celkovém kontextu116. Svoji poctivost musí dát dlužník
návrhem a jednáním najevo. Musí přesvědčit insolvenční soud, že se nesnaží nepoctivě
zneužívat

výhody

oddlužení.

Test

poctivosti

bude

insolvenční

soud

posuzovat

podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ. Demonstrativní výčet možných důvodů
nepoctivosti je možno nalézt v ustanovení § 395 odst. 3 písm. a), b) IZ. Insolvenční soud tedy
bude zkoumat recidivu dlužníka 5 let zpětně ve vztahu k případnému opětovnému
insolvenčnímu řízení či trestnímu řízení pro trestný čin hospodářské či majetkové povahy, jež
skončilo pravomocným odsouzením. Recidiva není pro dlužníka příliš polehčující, ale sama
o sobě bez dalších okolností nemůže být přičtena k tíži dlužníka. Výčet podmínek, za kterých
může insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítnout, je dán z důvodu, aby se
předešlo možné snaze dlužníka zneužít institut oddlužení. Institut je taktéž koncipován
způsobem, aby byla insolvenčnímu soudu dána široká pravomoc k posouzení poctivého
záměru dlužníka.
115
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Podmínky pro posuzování poctivosti dlužníka na základě ustanovení § 395 odst. 3 IZ jsou
pouze demonstrativní, nejedná se o taxativní výčet117. Insolvenční soud může, s přihlédnutím
ke konkrétnímu případu, vyvodit z jednání dlužníka další možné skutečnosti, nasvědčující
nepoctivému záměru dlužníka. Krajský soud v Ostravě ve svém usnesení č. j. KSOL 10 INS
10490/2011-A-7, ze dne 26. 8. 2011, dospěl k závěru, že je v daném insolvenčním řízení
dlužníkem sledován nepoctivý záměr. Insolvenční soud takto vyhodnotil chování dlužníka
s ohledem na skutečnost, že dlužník necelé tři měsíce před podáním návrhu na povolení
oddlužení odprodal členská práva a povinnosti k bytovému družstvu, jehož byl společně
s manželkou vlastníkem. Tato práva odprodal za cenu výrazně nižší, než jaká byla v tu dobu
na trhu s nemovitostmi v porovnání s jinými členskými právy k obdobným nemovitostem.
Na výslovný dotaz insolvenčního soudu ohledně členství v bytovém družstvu dlužník
ve stanovené lhůtě pouze stroze odpověděl, že členem stavebního bytového družstva není a
členský podíl mu tedy také nenáleží. Vrchní soudu v Olomouci, ve svém usnesení č. j. KSBR
37 INS 680/2010, 2 VSOL 135/2010-A-19, ze dne 17. 5. 2010, v konkrétním případě
konstatoval nepoctivý záměr dlužníka, jež si před podáním insolvenčního návrhu spojném
s návrhem na povolení oddlužení uzavřel smlouvu o převodu nemovitostí a kupní cenu
získanou z takové smlouvy nepoužil k poměrné úhradě všech svých (nezajištěných)
pohledávek, ale uspokojil jen věřitele, které by bylo možno považovat za osoby dlužníku
blízké.
6.5.1.1

Spáchání trestného činu

Posouzení poctivosti dlužníka za období 5 let ohledně spáchání trestního činu se posuzuje
od doby zahájení insolvenčního řízení118. Pro účely poctivosti se mají zohledňovat
podle zákona pouze trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy, jež jsou upraveny
dřívějším zákonem č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v hlavě II. § 116 - § 152, a v hlavě IX.
§ 247 - § 258, nebo v současné době účinným zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Trestnými činy proti majetku, podle trestního zákoníku, hlava V., ustanovení § 205 - § 232
TZ, jsou krádež, zpronevěra, neoprávněné užívání cizí věci, neoprávněný zásah do práva
k domu, bytu nebo nebytovému prostoru, podvod, a to i úvěrový a dotační, provozování
nepoctivých her a sázek, podílnictví, legalizace výnosů z trestné činnosti, lichva, zatajení věci,
porušování povinností při správě cizího majetku, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele,
způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení,
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porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, poškození cizí věci, zneužívání
vlastnictví, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, opatření a
přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat,
poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení
počítače z nedbalosti. Do trestných činů hospodářských, podle současného trestního zákoníku,
hlava VI., ustanovení § 233 – § 271 náležejí, trestné činy proti měně a platebním
prostředkům, trestné činy daňové, poplatkové a devizové, trestné činy proti závazným
pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou a trestné činy proti průmyslovým
právům a proti autorskému právu. Mezi trestné činy proti měně a platebním prostředkům
náležejí trestné činy padělání a pozměnění peněz, neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku, udávání padělaných a pozměněných peněz, výroba a držení
padělatelského náčiní, neoprávněná výroba peněz, ohrožování oběhu tuzemských peněz.
Trestnými činy daňovými, poplatkovými a devizovými jsou trestné činy zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a
podobné povinné platby, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení, porušení
předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží, padělání a pozměnění předmětů
k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti,
padělání a pozměnění známek, porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém
hospodářství. Mezi trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží
ve styku s cizinou patří trestné činy porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže,
neoprávněné vydání cenného papíru, manipulace s kurzem investičních nástrojů, neoprávněné
podnikání, neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry, poškozování
spotřebitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, zneužití informace a postavení
v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné
dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě,
vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy, poškození finančních zájmů Evropských
společenství, porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou, porušení předpisů
o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, porušení povinností při vývozu zboží a
technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a
technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem
bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence
pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně
zahraničního

obchodu

s

vojenským

materiálem.

Do

skupiny

trestných

činů

proti průmyslovým právům a proti autorskému právu náleží trestné činy porušení práv
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k ochranné známce a jiným označením, porušení chráněných průmyslových práv, porušení
autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, padělání a
napodobení díla výtvarného umění.
Skutečnost, že v posledních 5 letech došlo u dlužníka k odsouzení pro trestný čin
hospodářské nebo majetkové povahy, insolvenční soud zjistí výpisem z rejstříku trestů, jež
nesmí být starší než 3 měsíce a který musí dlužník přiložit jako přílohu k návrhu na povolení
oddlužení119. Podle výpisu z rejstříku trestů insolvenční soud zkoumá poctivost dlužníkova
úmyslu. V případě usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 14/2009,
ze dne 28. 7. 2011, byl insolvenčním soudem návrh na povolení oddlužení zamítnut a
na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Insolvenční soud dospěl k názoru, že z výpisu
z rejstříku trestů je zřejmé, že dlužník byl dvakrát obžalován pro trestný čin podvodu a třikrát
pravomocně odsouzen pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
I z dalších okolností případu insolvenční soud vyvodil, že v případě dlužníka se jedná
o nepoctivý závěr, protože ustanovení § 395 odst. 3 IZ obsahuje demonstrativní výčet, ale
může se přihlížet též k ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ, kdy k úsudku o nepoctivosti
dlužníka mohou vést různá jeho jednání, mezi něž bude jistě patřit i jednání směřující
k poškozování věřitelů. Naopak, pokud se v případě dlužníka objevila některá ze skutečností
vyplývající z ustanovení § 395 odst. 3 IZ, nevede tato informace sama o sobě k závěru, že
dlužník svým podáním návrhu na povolení oddlužení sleduje nepoctivý závěr. Insolvenční
soud musí ke každému konkrétnímu případu přistupovat individuálně.
Stejně také Vrchní soudu v Olomouci v usnesení, č. j. KSBR 40 INS 3720/2008, 2 VSOL
181/2008-A-14, ze dne 18. 12. 2008, zopakoval, že důvody pro zamítnutí návrhu na povolení
oddlužení z důvodu, ze kterých lze předpokládat nepoctivý záměr dlužníka, uvedených
v ustanovení § 395 odst. 3 IZ, jsou jen demonstrativním výčtem případů. Pro posouzení, že by
se mohlo jednat o nepoctivý záměr dlužníka, podle ustanovení § 395 odst. 3 písm. a) IZ,
nepostačí zjištění, že trestní řízení pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy vůči
dlužníku probíhalo, ale je nutné, aby vůči tomuto řízení došlo v rozhodné době
k pravomocnému odsouzení dlužníka. Jak odvolací soud uvádí: „…pro závěr o nepoctivém
záměru dlužníka není nutno zkoumat okolnosti konkrétního případu (…), postačí pouhé
zjištění o dlužníkově pravomocném odsouzení.…“. Odvolací soud přese vše uvádí, že není
možné k dlužníkem spáchanému trestnému činu majetkové či hospodářské povahy přihlížet
bez dalšího a spáchání takového činu v rozhodném období nemusí být automaticky důvodem
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pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení: „…ani pravomocné odsouzení v rozhodné době
před podáním návrhu na povolení oddlužení pro trestný čin majetkové nebo hospodářské
povahy dlužníka zcela nezbavuje možnosti úspěšně se domáhat povolení oddlužení. Musí však
tvrdit a prokazovat takové specifické okolnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na to, že i přes
existenci odsouzení se u něho o nepoctivý záměr nejedná…“. Odvolací soud také uvádí, jaké
okolnosti by dlužník například mohl na svoji obhajobu uvést: „…obecně lze říci, že takové
okolnosti by mohly spočívat např. v tom, že dlužník beze zbytku uhradil škodu způsobenou
trestným činem, zcela výjimečnými okolnostmi případu, je mohou vyplývat zejména z povahy
trestného jednání dlužníka, míry jeho účasti na spáchání činu, následku jeho jednání, výši a
druhu uloženého trestu, atd., či v chování dlužníka po vynesení odsuzujícího rozsudku…“.
Byl-li dlužník v rozhodném období odsouzený pro trestný čin majetkové či hospodářské
povahy, musí insolvenčnímu soudu tvrdit okolnosti důležité pro svoji obhajobu, jinak mu
bude insolvenčním soudem, s ohledem na další skutečnosti v návrhu na povolení oddlužení
uvedené, jež mohou mít zásadní vliv na posouzení poctivosti dlužníka, návrh na povolení
oddlužení zamítnut.
6.5.1.2

Dlužnická recidiva120

Poctivost dlužníka je zkoumána také s přihlédnutím k tomu, zda v posledních 5 letech
před zahájením současného insolvenčního řízení nebylo na dlužníka vedeno jiné insolvenční
řízení, případně jiný typ řízení řešícího úpadku, podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a),
odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) IZ. Zásadním hlediskem pro posouzení poctivosti budou
výsledky předchozího insolvenčního řízení, a to jak insolvenčního řízení týkajícího se
dlužníka, tak jeho zákonného zástupce.
Na dlužníka by se v důsledku striktní aplikace ustanovení § 395 IZ vztahovala ohledně
podání návrhu na povolení oddlužení zásada „jednou a dost“. Bylo-li již jednou u dlužníka
rozhodnuto o oddlužení, neměl by mít takovou mimořádnou šanci znovu121. Zjistí-li
insolvenční soud takovou skutečnost, může na základě ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ
takový návrh zamítnout. Insolvenční zákon však neobsahuje žádné pravidlo, které by striktně
stanovilo možnost dlužníka podat si jednou insolvenční návrh a již nikdy více122. Avšak
postup, který by striktně nařizoval jen jedinou možnost podání insolvenčního návrhu a
dlužníkovi by neumožňoval podání v budoucnu dalšího, by byl podle mého názoru,
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proti smyslu zákona. Jistě také s ohledem na fakt, jak uvádí Smolík123, že hospodářský život
sebou přináší, zejména po dlouhou dobu 5 let, různé problémy. Souhlasím se Smolíkem, že by
mělo být dlužníkovi umožněno podat si návrh na povolení oddlužení znovu.
Je však otázkou, zda by byla recidiva vůbec možná, domnívám se, že by se hypoteticky
mohla vyskytnout. Pokud by dlužník, absolvující oddlužení, vyšel z oddlužení očištěn
od zbytku svých dluhů a začal nový život, jenž by jej však do pasti dluhů vehnal znovu,
vznikly by nové dluhy, které by dle mého názoru bylo možno řešit opětovně podáním nového
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. Možností recidivy by byl
také případ, kdy by insolvenční návrh dlužníka insolvenční soud odmítl a poté, co by usnesení
o odmítnutí nabylo právní moci, by si ohledně stejných dluhů podal dlužník insolvenční návrh
nový. Avšak s ohledem na skutečnost, že odmítnutý návrh není úspěšným skončením
insolvenčního řízení, nebude se podle mého názoru znovu podaný insolvenční návrh brát jako
recidiva.
6.5.2 Uspokojení nejméně 30 % pohledávek věřitelů
Skutečnost, zda bude dlužník schopen uspokojit věřitele alespoň ve výši 30 % jejich
pohledávek, odhadne insolvenční soud na základě předložených důkazů a vlastní úvahy.
Uspokojení v minimální výši 30 % se vztahuje na celé pohledávky, tedy jistinu společně
s příslušenstvím. Pohledávky zajištěné budou uspokojovány ze svého zajištění (§ 398 odst. 2,
§ 167 odst. 1 IZ). Věřitelé svým písemným souhlasem mohou požadovat od dlužníka
v průběhu oddlužení méně než 30 % svých nezajištěných pohledávek, v souladu
s ustanovením § 392 odst. 1 písm. c) IZ. Podle usnesení Nejvyššího soudu, č. j. KSBR 31 INS
156/2008, 29 NSCR 6/2008-B, ze dne 29. 9. 2010: „…jestliže dlužník nabízí svým
nezajištěným věřitelům (kteří nesouhlasili s nižším plněním) méně než 30 % jejich pohledávek,
pak je to ve smyslu § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona důvodem pro zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení. „Důvodný předpoklad“ insolvenčního soudu podle uvedeného
ustanovení vychází z údajů tvrzených a doložených samotným dlužníkem…“. Dlužník tedy již
v době podání návrhu na povolení oddlužení musí tvrdit a dokázat, že v průběhu 5 let dokáže
odvést věřitelům minimálně 30 % jejich nezajištěných pohledávek, per analogiam na základě
ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ. Nebude-li dlužník schopen minimální uspokojení
doložit, bude insolvenční soud nucen návrh na povolení oddlužení zamítnout, protože dlužník,
není-li schopen prokazatelně doložit minimální uspokojení věřitelů nyní, nebude toho schopen
zřejmě ani později.
123
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Dlužník, nebude-li jeho příjem dostačovat k uspokojení věřitelů v minimálním rozsahu
30 %, si může uzavřít se třetí osobou smlouvu o důchodu, ve které mu třetí osoba bude
na oddlužení přispívat. Podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ je plnění ze smlouvy
o důchodu možné brát jako dar a jako takové použít formou mimořádné splátky nad rámec
splátkového kalendáře. Avšak podle usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSOS 38 INS
14250/2010, 3 VSOL 11/2011-A-9, ze dne 25. 1. 2011: „…v době rozhodování o schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře, musí být podstatná část plnění zajištěna dlužníkem
z jeho vlastních příjmů…“. V daném případě pobíral dlužník pouze dávku nemocenského
pojištění, ze které nebylo možné na oddlužení ničeho strhnout. Dlužník měl sice uzavřenou
pracovní smlouvu na dobu určitou, avšak na základě té neodpracoval příliš velkou část doby.
Jen na základě smlouvy o důchodu mu darovaná měsíční částka zaručovala hodnotu plnění,
ve které by nezajištění věřitelé obdrželi alespoň 30 % jejich pohledávek. Hodnota, jež by
dlužník získal v oddlužení poskytnutím příspěvku na základě smluv o důchodu, činila více
než trojnásobek vlastních příjmů dlužníka. V takovém případě insolvenční soud návrh na
oddlužení zamítl, podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ s ohledem na zřejmý nepoctivý
záměr dlužníka a dlužníkův úpadek řešil formou konkursu.
Stejně v insolvenčním řízení Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci, č. j.
KSBR 44 INS 6941/2010 3 VSOL 474/2010, dlužník podal insolvenční návrh spojený s
návrhem na povolení oddlužení, aniž by osvědčil svůj vlastní příjem ze zaměstnání.
Dlužníkův jediný příjem byl tvořen vyplácenou podporou v nezaměstnanosti. Dlužník
v návrhu uvedl, že hodlá nastoupit do zaměstnání s průměrným měsíčním příjmem 10.000,Kč, dále dlužník doložil smlouvu o důchodu, na základě které se mu jeho matka zavazovala
na oddlužení přispívat částkou 7.000,- Kč měsíčně. Insolvenční soud po obdržení návrhu
dlužníka, tohoto vyzval ke sdělení, z jakých příjmů hodlá nezajištěným věřitelům splácet
jejich pohledávky a zda již vykonává přiměřenou výdělečnou činnost. Pokud je stále
nezaměstnaný, zda a jakým způsobem o získání zaměstnání usiluje. Na výzvu soudu dlužník
nikterak nereagoval. Insolvenční soud dospěl k závěru, že je, s ohledem na neexistující
pravidelný příjem dlužníka, kdy opakující se plnění získané na základě smlouvy o důchodu
nelze za pravidelný příjem považovat, a nečinnost dlužníka, ve vztahu k insolvenčnímu soudu
nereagováním na výzvu, založen důvod pro posouzení návrhu dlužníka jako nepoctivý, tento
zamítl a navrhl řešení úpadku dlužníka konkursem. V odvolání Vrchní soud v Olomouci
rozhodnutí prvoinstančního soudu potvrdil a dále judikoval, že v ustanovení § 395 odst. 3 IZ
jsou uvedeny příklady, zda není sledován dlužníkem nepoctivý záměr podáním návrhu, jen
demonstrativně. Jak uvedl Vrchní soud v Olomouci ve svém usnesení, č. j. KSBR 44 INS
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6941/2010, 3 VSOL 474/2010-A-16, ze dne 30. 11. 2010: „…nepoctivý záměr sledovaný
návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat i tehdy, jestliže dlužník nemá žádný pravidelný
příjem a ani nijak nedoloží, že o získání příjmu usiluje a de facto svůj návrh na povolení
oddlužení staví pouze na příjmu jiné osoby v podobě uzavřené smlouvy o důchodu, na základě
které se třetí osoba zavazuje dlužníku po dobu trvání oddlužení přispívat pravidelnou měsíční
splátkou…“.
Naopak, jak vyplývá z usnesení vydaného v insolvenčním řízení vedeném u Krajského
soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 79 INS 23097/2011-A-12, ze dne 18. 1. 2012, bylo
oddlužení dlužnici povoleno i přes to, že většinu jejího příjmu tvořil příjem ze smlouvy
o důchodu. Z jejího příjmu bylo možno měsíčně na oddlužení použít necelých 262,- Kč,
naopak ze smlouvy o důchodu jí plynul měsíční příspěvek na oddlužení v částce 3.000,-Kč.
U dlužnice však byla zřejmá snaha o hledání a zajištění příjmu a deklarovaný čistý příjem
zajišťoval alespoň minimální možnou srážku ze mzdy na základě ustanovení § 276 a násl.
OSŘ.
6.5.3 Lehkomyslný přístup dlužníka
Podle názoru Nejvyššího soudu, vysloveného v usnesení, sp. zn. 29 NSCR 6/2008, ze dne
29. 9. 2010, jsou přílohy, včetně jejich náležitostí, povinné proto, aby byly podkladem
insolvenčnímu soudu pro zhodnocení, zda jsou podmínky pro povolení oddlužení dány, a
zároveň věřitelům, aby se mohli rozhodnout, jakým ze způsobů má být oddlužení provedeno.
Skutečnost, že dlužníkem nejsou předloženy povinné přílohy, brání posouzení věcné
opodstatněnosti oddlužení. Podle názoru Nejvyššího soudu dále vysloveného v usnesení, není
možný jiný postup insolvenčního soudu, než čerpat údaje o skutečnostech, dle ustanovení
§ 395 IZ, z tvrzení dlužníka, uvedených v návrhu na povolení oddlužení a jeho povinných
přílohách, předložené s povinnými náležitostmi na základě ustanovení § 391 odst. 1 IZ a
§ 392 odst. 1 písm. a) IZ ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 IZ a ustanovením § 392
odst. 2 IZ. Podle Nejvyššího soudu se v případě marných opakovaných pokusů insolvenčního
soudu o dosažení dlužníkových podkladů, jeví zřejmý lehkovážný a nedbalý přístup dlužníka
k plnění povinností, s odkazem na ustanovení § 395 odst. 2 IZ, jež je důvodem pro zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení.
6.5.4 Účinky zamítnutí návrhu
Zamítne-li insolvenční soud návrh na povolení oddlužení, insolvenční řízení dlužníka tím
nekončí, ale nadále běží. S ohledem na již probíhající insolvenční řízení je nucen řešit
dlužníkův úpadek jiným sanačním způsobem, konkursem, v souladu s ustanovením § 396
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odst. 1 IZ. Proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se může dlužník
do 15 dnů od doručení odvolat na základě ustanovení § 395 odst. 4 IZ124.
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7. Rozhodnutí soudu o povolení oddlužení
Nedojde-li k zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, k jeho odmítnutí či zamítnutí,
insolvenční soud návrh na povolení oddlužení posoudí meritorně125, na základě ustanovení
§ 397 IZ. Obecně platí, že insolvenční soud oddlužení povolí, požádá-li o oddlužení
nepodnikatel, u něhož nelze usuzovat na nepoctivý záměr, návrh na povolení oddlužení byl
podán včas a řádně a je možno usuzovat, že dlužník bude schopen uspokojit nezajištěné
věřitele v rozsahu v zásadně nejméně 30 % jejich pohledávek.
Rozhodnutí o povolení oddlužení bývá spojeno zároveň s rozhodnutím o úpadku.
V rozhodnutí je stanoven insolvenční správce, k němuž plní dlužník povinnosti, v souladu
s ustanovením § 25 odst. 2 IZ, § 27, § 397 odst. 1 IZ. Po vydání rozhodnutí o povolení
oddlužení insolvenční správce provádí soupis dlužníkova majetku a závazků a vede seznam
přihlášených věřitelů, podle ustanovení § 188, § 192, § 198, § 199, § 217 IZ. Věřitelé jsou
insolvenčním soudem vyzváni k podání svých přihlášek za dlužníkem, k čemuž je jim podle
ustanovení § 136 odst. 4 IZ stanovena lhůta 30 dní.
Pro možnost vyjádření se k jednotlivým přihlášením pohledávkám stanoví insolvenční
soud přezkumné jednání, v souladu s ustanovením § 48 IZ. Dlužník je oprávněn se
k přihlášeným pohledávkám vyjádřit nejen před přezkumným jednáním, ale i v jeho průběhu
(§ 133 odst. 3, § 188 odst. 1, IZ). V rozhodnutí o povolení oddlužení insolvenční soud
zároveň stanoví termín přezkumného jednání společně se schůzí věřitelů, která se koná
ve stejný den, bezprostředně po jeho skončení (§ 190 IZ)126. Z textu zákona nevyplývá
pro dlužníka povinnost dostavit se na přezkumné jednání, ale vyplývá pro něj povinnost
zúčastnit se schůze věřitelů, a to podle ustanovení § 399 odst. 2 IZ. Nedostaví-li se dlužník
bez omluvy na schůzi věřitelů, nebo insolvenční soud neshledá jeho omluvu důvodnou, může
si dlužníkovo počínání vyložit jako známku nepoctivého záměru dlužníka (§ 399 odst. 2 IZ).
V takovém případě nemusí být oddlužení schváleno a insolvenční soud prohlásí na majetek
dlužníka na základě ustanovení § 405 odst. 1, 2 IZ konkurs.
Při přezkumném jednání jsou posuzovány přihlášené pohledávky, sepsané v seznamu
insolvenčního správce. Dlužník má v průběhu přezkumného jednání právo, podle ustanovení
§ 193 a násl. IZ, popírat pravost pohledávky, tedy že pohledávka nevznikla, zanikla, nebo
byla promlčena. Dále může popírat výši pohledávky, to znamená, že připouští, že pohledávka
existuje, ale v jiné výši. Může popírat pořadí pohledávky a uvede její pořadí. Popřenou
pohledávku může dlužník dodatečně uznat, nebo vzít její popření zpět, dle ustanovení § 192
125
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Meritorní rozhodnutí, tj. rozhodnutí ve věci samé, viz WINTEROVÁ, Alena et al. op. cit. s. 282
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odst. 2 IZ. Podle usnesení Nejvyššího soudu, č. j. MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSCR
18/2009-P5-22, ze dne 16. 11. 2009, zveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
jako judikát č. 64, sešit 5-6/2010, může insolvenční správce vzít popření pravosti
nevykonatelné pohledávky jen do doby, než marně uplyne lhůta stanovená věřiteli k podání
incidenční žaloby u insolvenčního soudu, nebo do doby, než rozhodnutí insolvenčního soudu
o této žalobě nabude právní moci.
Dlužník již ve svém návrhu na povolení oddlužení, v kolonce č. 8, navrhuje, jakou
formou má být oddlužení provedeno. Na schůzi rozhodují nezajištění věřitelé, kteří včas
přihlásili své pohledávky a nejsou vůči dlužníku osobou blízkou, hlasováním o formě
oddlužení dlužníka podle ustanovení § 399 odst. 1 IZ v souvislosti s ustanoveními § 49 - § 53
IZ. Usnesení o způsobu oddlužení je přijato, odhlasuje-li jej nadpoloviční většina věřitelů,
počítaná dle výše jejich pohledávek, na základě ustanovení § 402 odst. 3 IZ. Pokud by věřitelé
nevybrali žádnou formu z důvodu, že se na schůzi nesešli, nebo že pro žádnou z forem
nehlasovala potřebná většina, vybere formu oddlužení insolvenční soud podle ustanovení
§ 402 odst. 5 IZ.
Dlužník může dále, na základě ustanovení § 391 odst. 2 IZ, žádat o snížení splátek.
Podle ustanovení § 391 odst. 2 IZ, hlasují nezajištění věřitelé na schůzi i tom, zda ve snížení
splátek dlužníku vyhoví, podle ustanovení § 402 IZ. Na základě jejich doporučení rozhodne
dle ustanovení § 399 - § 402 IZ insolvenční soud o povolení snížení splátek dlužníku.
Insolvenční soud se však návrhem na nižší než zákonem stanovených splátek zabývá až poté,
co je oddlužení povoleno a co nezajištění věřitelé odhlasovali, že bude oddlužení provedenou
formou plnění splátkového kalendáře. Insolvenční soud nemusí žádosti dlužníka o snížení
splátek vyhovět v případě, zjistí-li jinou skutečnost uvedenou v ustanovení § 395 IZ. Jak
vyplývá z Pokynu k návrhu na povolení oddlužení, uveřejněném ve vyhlášce Ministerstva
spravedlnosti č. 311/2007 Sb., a na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti 127, není
insolvenční soud dlužníkovým návrhem vázán. Podá-li však dlužník návrh na nižší splátky
opožděně, tedy po podání návrhu na povolení oddlužení, insolvenční soud k němu nebude
přihlížet, podle ustanovení § 398 odst. 4 IZ. Pokud to však příjmy a závazky dlužníka
dovolují, a zároveň jsou splněny předpoklady pro minimální rozsah uspokojení nezajištěných
věřitelů, může být stanovena vyšší než minimální kvóta zajištění (50 %128), na základě
ustanovení § 398 odst. 4 IZ.

127

Pokyn k návrhu na povolení oddlužení. In Formuláře ke stažení. [online]. [cit. 2012-03-20] Dostupný na
WWW: <https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR>.
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K uspokojení 50 % pohledávek viz kapitola 8.2.4 Oddlužení plněné prostřednictvím splátkového kalendáře
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Oddlužení bude povoleno jen v případě, že s insolvenčním návrhem byl soudu,
podle ustanovení § 148 IZ, včas doručen také řádný dlužníkův návrh na povolení oddlužení.
Bude-li insolvenční soud rozhodovat o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem
na povolení oddlužení, zároveň v souladu s ustanovením § 148 IZ rozhodne o úpadku
dlužníka i způsobu řešení úpadku, aniž by způsob oddlužení mohli ovlivnit věřitelé, podle
ustanovení § 148, § 149 odst. 2 a § 150 IZ. Jinak bude insolvenční soud postupovat, bude-li
na dlužníka podán věřitelský insolvenční návrh a dlužník do 30 dnů podá k insolvenčnímu
soudu návrh na povolení oddlužení na základě ustanovení § 390 odst. 1 IZ. V takovém
případě insolvenční soud nemusí spojit rozhodnutí o úpadku společně s rozhodnutím
o způsobu řešení úpadku. Rozhodne tedy nejprve o úpadku dlužníka a poté do 30 dnů
o způsobu řešení tohoto úpadku, jak vyplývá z ustanovení § 136 odst. 4 IZ.
Pro povolení oddlužení postačí, jsou-li splněny formální náležitosti stanovené zákonem.
Per argumentum a contrario je možno z ustanovení § 395 IZ dovodit, že podmínkami, jež
platí kumulativně, jsou pro kladné rozhodnutí o povolení oddlužení:
1) poctivost záměru dlužníka
2) uspokojení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů
3) poprvé podaný návrh dlužníka
4) odpovědný přístup dlužníka
Proti rozhodnutí o povolení oddlužení není možné podat opravný prostředek, což vyplývá
z ustanovení § 397 odst. 1 IZ129. Rozhodnutí o povolení oddlužení se vyvěšuje na úřední
desce insolvenčního soudu, zveřejňuje se v insolvenčním rejstříku na základě ustanovení § 71
IZ a doručuje podle ustanovení § 397 odst. 1 IZ dlužníku, insolvenčnímu správci a
věřitelskému výboru. Rozhodnutí o povolení oddlužení se stává účinným okamžikem
zveřejnění v insolvenčním rejstříku podle ustanovení § 424 IZ.

7.1

Dlužník a jednání ve věci
Jak probíhá jednání před insolvenčním soudem přibližuje Maršíková130. Insolvenční soud

může dlužníka předvolat k nařízenému soudnímu jednání, ve kterém bude rozhodováno
o insolvenčním návrhu. Dlužník musí být insolvenčním soudem v předvolání poučen, zda je
jeho přítomnost nezbytná a případně, co má do doby konání jednání insolvenčnímu soudu
předložit. Nemůže-li se dlužník ve stanoveném termínu dostavit, je nutné, aby se omluvil a
požádal o přeložení jednání na jiný termín. Pokud se dlužník z jednání jen omluví a zároveň
129

Opravný prostředek může věřitel podat až proti rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení, na
základě ustanovení § 406 odst. 4 IZ
130
MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 55-56.
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nepožádá insolvenční soud o přeložení jednání na jiný termín, je na rozhodnutí insolvenčního
soudu, zda v konkrétním případě nařízené jednání provede i bez přítomnosti dlužníka, anebo
sám jednání odročí na jiný termín. Insolvenční soud, omluví-li se dlužník bez toho, aby
požádal o stanovení jiného termínu, zvažuje konání jednání bez účasti dlužníka zejména
s přihlédnutím k dosavadnímu přístupu dlužníka k insolvenčnímu řízení. Nevyjádřil-li se
dlužník k insolvenčnímu návrhu věřitele, na výzvu insolvenčního soudu nijak nereagoval,
povinné seznamy nepředložil a zároveň se nedostaví k nařízenému jednání, bude insolvenční
soud vycházet z domněnky dlužníkova úpadku a bude jednání dlužníka posuzovat podle
ustanovení § 395 odst. 1 IZ jako sledující nepoctivý záměr.
Za určitých okolností nebude insolvenční soud potřebovat dlužníka při jednání slyšet,
proto nemusí dlužníku stanovit povinnost přítomnosti. Dlužník však může zvážit, zda využije
možnost nabízenou insolvenčním soudem a jednání se nezúčastní, což je vhodné
insolvenčnímu soudu sdělit, anebo se k jednání dostaví. Samozřejmě bude dlužníku jen
k dobru, bude-li vidět jeho snaha o spolupráci v insolvenčním řízení.
Dlužník se nařízeného jednání nemusí obávat. Jednání probíhá jako každé jiné
občanskoprávní jednání ve věci, pouze drobně odchýlené s ohledem na specifičnost
insolvenčního řízení. Jednání je veřejné a může se ho účastnit kdokoliv. V zásadě bývají
přítomni pouze dlužník a jeho věřitelé, případně jen zástupce věřitelů. Insolvenční soud
provede prezenci přítomných, poučí je o možnosti namítat místní nepříslušnost insolvenčního
soudu a případnou podjatost soudce či zapisovatelky. Nejsou-li vzneseny námitky, soudce
zahájí soudní jednání. Insolvenční navrhovatel, věřitel nebo dlužník, přednese insolvenční
návrh nebo pouze odkáže na jeho písemný obsah. Následuje dokazování prostřednictvím listin
předložených insolvenčním navrhovatelem a přihláškami přihlášených věřitelů. Insolvenční
soud bude zkoumat nejprve aktivní legitimaci věřitele jako insolvenčního navrhovatele
k podání insolvenčního návrhu a zjištění jeho pohledávky za dlužníkem. Po zjištění
pohledávek bude insolvenční soud provádět dokazování ohledně majetkové podstaty
dlužníka, aby mohl posoudit, zda se dlužník v úpadku nachází či nikoliv. Po provedeném
dokazování insolvenční soud vyzve přítomné účastníky k návrhu dalších důkazů a zároveň je
poučí, že nové skutečnosti mohou tvrdit a důkazy k nim navrhnout jen do skončení jednání.
Později uplatněné skutečnosti a navržené důkazy nemohou být, až na určité výjimky,
důvodem pro odvolání. V závěru jednání mohou účastníci přednést závěrečný návrh a sdělit
vyúčtování svých nákladů. Jednání bude ukončeno vyhlášením rozhodnutí. Není-li probíhající
jednání ukončeno rozhodnutím, insolvenční soud odročí jednání na jiný termín buď za účelem
vyhlášení rozhodnutí, anebo za účelem doplnění provedení dalších důkazů.
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7.2

Způsoby oddlužení
Skutečnost, že došlo k povolení oddlužení, ještě s konečnou platností neznamená, že

úpadek dlužníka bude oddlužením realizován, jak vyplývá z ustanovení § 404 a násl. IZ.
Po povolení oddlužení bude nejprve posuzován způsob oddlužení na základě ustanovení
§ 398 a násl. IZ. Oddlužení je možno realizovat dvěma možnými, taxativně vymezenými
způsoby, a to plněním splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty,
podle ustanovení § 398 IZ. Jaká ze zákonných forem oddlužení bude použita, bude
rozhodováno hlasováním věřitelů na schůzi či mimo schůzi věřitelů, na základě ustanovení
§ 399 a násl. IZ131.
Domnívám se, že nic nebrání tomu, aby byly u dlužníka obě formy oddlužení
kombinovány. Zajištění věřitelé se mohou uspokojit ze zajištění a nezajištěným věřitelům,
nezbude-li na ně zpeněžením majetku dostatek prostředků, může dle mého názoru dlužník
plnit prostřednictvím insolvenčního správce pravidelné měsíční splátky, určené ve splátkovém
kalendáři.
7.2.1 Zpeněžení majetkové podstaty
Zpeněžení majetkové podstaty je formou jednorázového vyrovnání pohledávek dlužníka.
Při zpeněžení majetkové podstaty se postupuje stejně jako v případě konkursu, tedy
podle ustanovení § 283 a násl. IZ. V zásadě do zpeněžení majetkové podstaty náleží pouze
majetek, který dlužník nabyl do okamžiku zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení, neníli stanoveno jinak, podle ustanovení § 408 odst. 1 IZ. Dlužník po vypořádání svých závazků
pozbude stávající postižitelná aktiva, jež nabyl do doby schválení oddlužení. S majetkem
nabytým po schválení oddlužení může dlužník nakládat volně, nejčastěji půjde o pravidelný
příjem dlužníka132. Jaký konkrétní majetek tvoří majetkovou podstatu dlužníka, stanoví
insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení na základě dlužníkova seznamu majetku,
návrhu na povolení oddlužení a soupisu insolvenčního správce. Na rozdíl od konkursu
nedochází oddlužením k zániku společného jmění manželů a jeho vypořádání133. Majetek
náležející do společného jmění manželů v zásadě do majetkové podstaty dlužníka náležet
bude podle ustanovení § 392 odst. 3 IZ.
Vlastnické právo k majetkové podstatě náleží nadále dlužníku. Povinnost insolvenčního
správce spočívá ve zpeněžení majetku a rozvržení získané částky poměrně mezi věřitele
na základě rozvrhového usnesení, v souladu s ustanovením § 408 odst. 1, 246 odst. 1, § 283 a
131
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násl. IZ. Míra uspokojení věřitelů je nezávislá na vůli dlužníka a závisí na výtěžku získaném
zpeněžením.
7.2.2 Plnění formou splátkového kalendáře
Plnění splátkového kalendáře pro dlužníka znamená, že po dobu 5 let bude měsíčně
splácet, k určenému dni v měsíci stanoveném insolvenčním soudem, svým nezajištěným
věřitelům ze svého příjmu částku stanovenou podle ustanovení § 279 odst. 2 OSŘ134.
Výhodou je, že při způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře zůstávají dlužníku
dosud nabytá aktiva, jež se na úhradu splátkového kalendáře nepoužijí. Doba 5 let je dána
zákonem, kratší než 5 let by mohla být doba jen v případě, že by dlužník uspokojil všechny
své věřitele zcela, tedy 100 % jejich pohledávek135.
Dlužník má právo navrhnout výši měsíčních splátek, podle ustanovení § 391 odst. 2 IZ,
které bude platit na oddlužení136.
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8. Rozhodnutí o schválení oddlužení
8.1

Neschválení oddlužení
Insolvenční soud v případě, že by se věřitelé neusnesli požadovanou většinou na žádném

ze způsobů oddlužení, může na základě ustanovení § 402 odst. 5 IZ o způsobu oddlužení
rozhodnout sám. Jsou-li insolvenčnímu soudu v době, kdy rozhoduje o způsobu oddlužení
namísto věřitelů, známy skutečnosti, jež by odůvodňovaly neschválení oddlužení, může ihned
na základě ustanovení § 405 IZ vydat rozhodnutí o neschválení oddlužení.
Možným případem neschválení oddlužení insolvenčním soudem jsou případy uvedené
v ustanovení § 405 IZ. I když došlo k rozhodnutí insolvenčního soudu o povolení oddlužení
na základě ustanovení § 395 a násl. IZ, může podle ustanovení § 405 IZ insolvenční soud
rozhodnout, že oddlužení neschválí. Takovou možnost má jen v zákonem vymezených
případech, tedy pokud by v dosavadním průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo nové
skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud
bude podle ustanovení § 405 s odkazem na ustanovení § 395 IZ zkoumat poctivost dlužníkova
záměru. Insolvenční soud bude zejména zkoumat, zda nebyl dlužník v posledních 5 letech
odsouzen pro trestný čin majetkové či hospodářské povahy, nebo zda proti němu nebylo
v posledních 5 letech vedeno jiné insolvenční řízení a případně jaký byl výsledek takového
řízení. Dále bude insolvenční soud zkoumat, zda nezajištění věřitelé obdrží alespoň 30 %
svých pohledávek. Zjistí-li insolvenční soud, že bylo o dlužníkovu návrhu na povolení
oddlužení již jednou rozhodnuto a s jakým výsledkem, nebo že je z jednání dlužníka možno
usuzovat na jeho lehkomyslný a nedbalý přístup, dlužníkův návrh nechválí.
Rozhodl-li insolvenční soud o povolení oddlužení, vycházel ze stavu, jaký dlužník
ve svém návrhu či doplnění návrhu uvedl. Bylo-li v průběhu insolvenčního řízení zjištěno, že
rozsah závazků dlužníka je větší, bude insolvenční soud nucen přezkoumat splnitelnost
podmínky uspokojení 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Nebude-li podmínka naplněna,
je to důvodem pro neschválení oddlužení insolvenčním soudem.
Insolvenční soud bude uvedené podmínky pro neschválení oddlužení zjišťovat v průběhu
insolvenčního řízení ze své vlastní činnosti, ze zpráv insolvenčního správce, případně i
z námitek věřitelů. Dospěje-li insolvenční soud k rozhodnutí, že je dán podle ustanovení
§ 405 IZ důvod pro neschválení oddlužení, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova
úpadku konkursem na základě ustanovení § 405 odst. 2 IZ
I kdyby insolvenční soud

rozhodl nesprávně a oddlužení povolil, neznamená to

definitivní soudní vyřešení úpadku dlužníka. Nejvyšší soud ve svém usnesení, sp. zn.
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29 NSCR 16/2010, ze dne 26. 10. 2010,

rozebral řešení úpadku, kdy insolvenční soud

oddlužení povolil, třebaže návrh na povolení oddlužení neobsahoval náležitosti vyžadované
insolvenčním zákonem. Dodatečně však bylo usnesením oddlužení neschváleno a na majetek
dlužníka byl prohlášen konkurs. Pro dlužníka to „…znamená, že otázku případného
neschválení

oddlužení

již

nelze

poměřovat

„procesními“

důsledky

„stále“

(…)

neprojednaného návrhu na povolení oddlužení. Určující je, zda absence těch údajů, jež měly
být (…) k dispozici věřitelům a následně i insolvenčnímu soudu v procesu posouzení „věcné
opodstatněnosti“ oddlužení (…), bránila věřitelům a následně i insolvenčnímu soudu
v kvalifikovaném posouzení „věcné opodstatněnosti“ oddlužení.…“. V daném případě nejprve
Krajský soud v Ústí nad Labem zjistil úpadek dlužník a oddlužení usnesením dne 20. 7. 2009
povolil. Avšak dne 1. 9. 2009 usnesením oddlužení neschválil a prohlásil na majetek dlužníka
konkurs. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 13. 11. 2009 věc vrátil k dalšímu řízení, a to
z důvodu, že dlužník nebyl vyzván, aby předložil řádný seznam majetku, včetně znaleckého
odhadu své nemovitosti. Teprve nesplní-li dlužník ani přes dodatečnou výzvu doplnění
návrhu na povolení oddlužení, bude teprve možno jeho počínání vyhodnotit jako ledabylý
přístup, jež odůvodňuje neschválení povoleného oddlužení v souladu s ustanovením § 395
odst. 2 písm. b) IZ. Krajský soud v Ústí nad Labem tedy vyzval dne 25. 11. 2009 usnesením
dlužníka, aby do 7 dnů od doručení usnesení doplnil návrh na zahájení insolvenčního řízení
o seznam majetku a pohledávek. Dlužník však svoji povinnost řádně a včas nesplnil, a proto
dospěl odvolací soud k závěru, že jsou dány důvody pro neschválení oddlužení s ohledem
na skutečnost, že v době řízení vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí
návrhu na povolení oddlužení, v souladu s ustanovením § 395 odst. 2 písm. b) a § 393 odst. 3
IZ.

8.2

Schválení oddlužení
Neshledá-li insolvenční soud důvody vyplývající z ustanovení § 405 IZ, jež by

odůvodňovaly neschválení oddlužení, podle ustanovení § 406 IZ, oddlužení schválí. Jakmile
bude rozhodnutí o schválení oddlužení zveřejněno v insolvenčním rejstříku, nastávají účinky
oddlužení.137 V rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uvede jméno
insolvenčního správce, jež byl pověřen, majetek, jež náleží do majetkové podstaty a označí
nezajištěné věřitele, jež souhlasili s nižší než zákonnou hodnotou plnění, podle ustanovení
§ 406 odst. 2 IZ. Jestliže insolvenční soud schvaluje-li oddlužení plněním splátkového
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kalendáře, uloží dlužníku povinnost platit po dobu oddlužení nezajištěným věřitelům částku
k určenému dni, označí příjmy, ze kterých by měl dlužník uhradit první splátku, přikáže plátci
mzdy nebo plátci jiného příjmu dlužníka, aby prováděl stanovené srážky a sraženou část
nevyplácel dlužníku, to vše na základě ustanovení § 406 odst. 3 IZ138.
Schválením oddlužení povinnosti dlužníka nekončí, ale vznikají nové, které vyplývají
ze stanoveného způsobu oddlužení.
8.2.1 Účinky schváleného oddlužení
Účinky schváleného oddlužení nastávají podle ustanovení § 407 odst. 1 IZ okamžikem
zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, nestanoví-li zákon
jinak. Účinky schváleného rozhodnutí jsou závazné pro dlužníka i všechny věřitele, tedy i ty
věřitele, kteří se způsobem oddlužení nesouhlasili. Konkrétní odchylky od ustanovení § 407
odst. 1 IZ je možno nalézt v ustanoveních § 407 odst. 2, § 408 a § 409 IZ.
Schválení oddlužení ruší dlužníkovi veškerá omezení disponovat majetkem, která dosud
vznikla v insolvenčním řízení do doby schválení. Zrušení omezení dosavadních dispozičních
oprávnění s sebou nese vznik omezení dispozičních oprávnění pro dlužníka zcela nových, jež
jsou potřebná pro provedení schváleného oddlužení, jak vyplývá z ustanovení § 407 odst. 2,
§ 408 a násl. IZ.
Ohledně dispozičních oprávnění může být vydáno předběžné opatření, které omezí
možnost dlužníka disponovat majetkem do budoucna. Podle ustanovení § 111 IZ je dlužník
povinen se zdržet takového nakládání s majetkem, které by nikoli zanedbatelně mohlo
zasáhnout do jeho majetkové podstaty. Ustanovení § 111 IZ neplatí všeobecně, nedopadá
na úkony, které souvisí s plněním zákonných povinností dlužníka v insolvenčním řízení,
plněním procesních sankcí, plněním vyživovací povinnosti, a na úkony při odvracení hrozící
škody139.
Předběžná opatření, jež byla dosud v insolvenčním řízení vydána, ale nebyla zrušena,
nezanikají přímo s vydáním rozhodnutí o schválení oddlužení140.
8.2.2 Společné oddlužení manželů
Hned na úvod je potřeba říci, že na rozdíl od konkursu nedochází nabytím právní moci
usnesení o povolení oddlužení k zániku a k následnému vypořádání společného jmění
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manželů141, a tak může být oddlužením dotčen veškerý společný majetek obou manželů.
Takový závěr v sobě nese také důsledek, že účinky oddlužení dopadají na oba manžele142.
Obecně je možno vyjít z pojmu společné jmění manželů. Jedná-li se o případ, kdy dluhy
náleží do společného jmění manželů, dochází ke vzniku dlužnické solidarity manželů, tedy
každý z manželů má postavení dlužníka. Věřitel může v takovém případě požadovat plnění
své pohledávky po kterémkoliv z manželů. V tomto případě nesouhlasím s názorem, že by
„…pasivně legitimován v insolvenčním řízení je pouze ten z manželů, se kterým věřitel sjednal
příslušný závazek…“143. Ve vztahu k pohledávkám náležejícím do společného jmění, jsou
manželé v postavení solidárních dlužníků, podle ustanovení § 513 OZ ve spojení
s ustanovením § 145 odst. 3, 4 OZ.
Aby se oddlužení týkalo jen jednoho z manželů, musel by manžel, který si podal
insolvenční návrh, doložit, že se insolvenční návrh týká pouze dluhů, které náležejí do jeho
výlučného vlastnictví a že je tyto schopen uspokojit ze svého výlučného vlastnictví (§ 392
odst. 3 IZ).
Dříve bylo možno144 se setkat s praxí insolvenčních soudů posuzovat insolvenční návrh
spojený s návrhem na povolení oddlužení jednoho z manželů jako návrh podaný jedním
dlužníkem. Na základě takového postupu jednal insolvenční soud jen s navrhovatelem a
taktéž rozhodl o oddlužení pouze tohoto manžela. V insolvenční řízení vedených u Krajského
soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS 12289/2010 a Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. KSUL 70 INS 9042/2009 dlužníkův manžel s oddlužením souhlasil. I přesto, že
dlužník netvrdil, že dluhy vznikly pouze jemu, že dluhy nepatří do společného jmění manželů
a že je schopen je uspokojit pouze z majetku náležejícího výhradně do jeho vlastnictví,
insolvenční soud rozhodl o oddlužení pouze dlužníka. V insolvenčním řízení vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 71 INS 844/2010, si podal návrh
na povolení oddlužení pouze jeden z manželů a druhý manžel s jeho návrhem souhlasil.
Insolvenční soud zjistil, že dlužník sám (bez ohledu na druhého manžela) v oddlužení
plněném formou splátkového kalendáře po 5 letech neodvede věřitelům minimálně 30 %
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jejich pohledávek a vyzval jej k doplnění jeho příjmu. Dlužník ve svém doplnění soudu
doručil smlouvu o důchodu, podepsanou druhým manželem. Insolvenční soud, Krajský soud
v Ústí nad Labem, ve svém usnesení, č. j. KSUL 71 INS 844/2010-B-4, ze dne 29. 4. 2010
povolil oddlužení navrhujícího manžela bez toho, aby řešil oddlužení druhého z manželů.
Pokud si i manžel dlužníka podal svůj vlastní návrh, insolvenční soud o takovém
insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení rozhodoval odděleně,
bez ohledu na druhého manžela. Taková praxe nastala, i když byla manželka podepsána
v insolvenčním návrhu, manžel odkazoval na její příjem a dokonce uvedl, že se jedná o dluhy
z doby manželství, případně byla manželka vedena i jako spoludlužník. Příklad je možno
nalézt v insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Praze pod č. j. KSPH 39 INS
4124/2010, resp. KSPH 39 INS 4117/2010, anebo u Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j.
KSUL 43 INS 9499/2009, resp. KSUL 43 INS 2874/2010.
Částečné společné oddlužení, tedy kompromis mezi odděleným oddlužením manželů a
oddlužením jen jednoho z manželů, rozhodl usnesením Krajský soud v Praze, č. j. KSPH 40
INS 5210/2010-B-9, ze dne 21. 9. 2010, resp. KSPH 40 INS 5211/2010-B-10, ze dne 21. 9.
2010. Oddlužení obou manželů insolvenční soud schválil odděleně, avšak v usnesení
o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud rozhodl o tom, že
jeden z manželů bude „vypomáhat“ druhému manželovi v oddlužení, a to zejména v případě,
kdy by příjmy tohoto manžela neumožňovaly splnění zákonné podmínky, vyplývající
z ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) IZ, aby hodnota plnění, které při oddlužení obdrží
nezajištění věřitelé, nebyla nižší než 30 % jejich pohledávek. Tedy v případě, kdy splátky
určené k rozdělení mezi přihlášené nezajištěné věřitele nebudou postačovat k uspokojení
alespoň 30 % pohledávek těchto věřitelů, bude druhý manžel hradit tento rozdíl ze splátek
určených k rozdělení mezi přihlášené nezajištěné věřitele jeho manžela. Insolvenční soud
zřejmě nedomyslel následky. Pokud by druhý z manželů platil prvnímu manželovi na jeho
oddlužení, sám by nemusel mít dostatek prostředků na zajištění svých závazků v oddlužení.
Pluralitou dlužníků se zabýval Vrchní soud v Praze koncem roku 2009. Na základě
usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 669/2009-A-21, ze dne 15. 12. 2009, vznikl
koncept tzv. společného oddlužení manželů. V insolvenčním řízení se tak neřeší vztah
dlužníka k jeho věřitelům, ale společného jmění dlužníka, jeho manžela a věřitelů. Vrchní
soud vyšel z předpokladu, že podpis druhého manžela na formuláři pro povolení oddlužení,
znamená „…nejen formální souhlas se zahájením takového řízení vyžadovaný v ustanovení
§ 392 odst. 3 insolvenčního zákona, ale též tímto kvalifikovaným projevem zároveň souhlasila
(manželka) s tím, aby veškerý majetek tvořící jejich společné jmění manželů byl použit
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pro potřeby oddlužení jejího manžela…“. Vrchní soud ve své argumentaci vyšel z pojmu
společné jmění manželů, který je upraven v občanském zákoníku v ustanoveních § 143 a
následujících. Vychází z právní úpravy, že majetek a závazky nabyté za trvání manželství se
stávají součástí společného jmění manželů.
U manželů, nenamítnou-li, že by měl být insolvencí postižen jen příjem a majetek
jednoho z manželů, platí tedy podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a ustálené praxe i
judikatury, že bude oddlužení provedeno formou společného oddlužení manželů. Ustanovení
§ 205 IZ zakládá princip, že majetek, který patří do společného jmění dlužníka a jeho
manžela, náleží do majetkové podstaty. Došlo-li ke vzniku společného jmění bez jeho zúžení
a zároveň nedošlo k naplnění některé z výjimek, uvedených v ustanovení § 392 odst. 3 IZ,
dojde ke společnému oddlužení manželů. Majetková podstata manželů je tedy v zásadě
totožná. V případě, že dochází k oddlužování jednoho manžela a jeho příjem nepostačuje
k uspokojení věřitelů, bude pro oddlužení použita i odpovídající část vyplacených příjmů
manžela dlužníka. Společného oddlužení manželů se bude týkat jak oddlužení prodejem
majetku, tak oddlužení plněním splátkového kalendáře. Pro oddlužení bude postižena veškerá
majetková podstata společného jmění manželů, veškeré příjmy náležející dlužníku i příjmy,
jež náležejí do společného jmění manželů dlužníka a jeho manžela, a movitý i nemovitý
majetek náležející do společného jmění manželů.
V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se zpeněžuje veškerý majetek
ve společném jmění145, který patří do majetkové podstaty dlužníka nezávisle na tom, zda jako
dlužníci jsou účastníky jednoho insolvenčního řízení oba manželé.
Pro oba manžele znamená oddlužení podle usnesení Nejvyššího soudu insolvenční řízení
stejná práva i povinnosti. Oba musí po dobu 5 let odvést minimálně 30 % z přihlášených a
nezajištěných pohledávek. Pro oddlužení bude použit jejich majetek a dlužník i jeho manžel
budou po celou dobu 5 let odvádět veškeré své příjmy, které budou zákonným způsobem
vypočteny. Mzdový nárok manžela dlužníka do společného jmění nepatří, vyplacená mzda
však již ano146, ta se okamžikem vyplacení stává částí společného jmění manželů. Vyplacenou
mzdu by bylo možno postihnout prodejem movité věci (soupis peněz v hotovosti),
dle ustanovení § 323 a následující OSŘ, přikázáním jiných majetkových práv, bude-li mzda
připsána na účtu u banky, v souladu s ustanovením § 320 OSŘ, či předem srážkami ze mzdy
145

jak lze dovodit z usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 1 VSPH 669/2009-A-21, ze dne 15. 12. 2009,
[online]. [cit. 2012-03-10]. Dostupný z WWW: http://www.kraken.slv.cz/.
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povinného, podle ustanovení § 276a OSŘ. Příjmy budou manželé odvádět plněním
splátkového kalendáře, ve kterém budou rozvrženy jejich příjmy v příslušném rozsahu.
Oddlužení může trvat kratší dobu než pět let, a to v případě, dojde-li k plnému uspokojení,
tj. 100 % uspokojení veškerých pohledávek věřitelů147.
K podání

insolvenčního

návrhu

je

obecně

aktivně

legitimován148

dlužník,

podle ustanovení § 389 odst. 2 IZ. V praxi mohou nastat dva možné případy, jak zahájit
insolvenční řízení manželů. Buď si dlužník sepíše insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení a jeho manžel s ním svým podpisem bude souhlasit. Anebo si každý
z manželů sepíše svůj vlastní insolvenční návrh, podá jej každý za sebe k insolvenčnímu
soudu a soud spojí jejich insolvenční řízení do jednoho. Podle rozhodnutí Vrchního soudu
v Olomouci, sp. zn. KSBR 44 INS 1658/2011, 3 VSOL 159/2011, ve spojení s rozhodnutím
Vrchního soudu v Praze, sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009 „…nemůže být
rozdílu v tom, zda společné dluhy manželů se řeší v rámci insolvenčního řízení, jehož
účastníkem je jeden z manželů, který podá návrh na povolení oddlužení, a druhý k tomuto
návrhu připojí svůj podpis, ve srovnání se situací, kdy oba manželé podají jako navrhovatelé
a dlužníci společný insolvenční návrh, popřípadě každý z nich samostatně…“. Taktéž
dle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH 464/2010-B-11,
ze dne 22. 6. 2010, je tedy stejný postup insolvenčního soudu, podají-li si manželé
insolvenční návrh společně, anebo každý zvlášť a vzájemně si své návrhy spolupodepíší.
Podle judikatury se v obou případech bude pro účely oddlužení rozhodovat o majetku
ve společném jmění manželů.
Manželům vznikl podepsáním smlouvy jedním z nich podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ a
ustanovení § 91 odst. 2 OSŘ dluh solidárně, , tedy každý v něm má postavení dlužníka a
každý z nich je k dluhu povinen podle ustanovení § 143 odst. 1 písm. b) OSŘ stejným dílem.
Nebylo-li spojeno insolvenčního řízení obou manželů do jednoho, reálně hrozí, že budou
některé pohledávky věřitelů, které vznikly oběma manželům zároveň, uspokojeny dvakrát,
přihlásí-li se věřitel s jednou pohledávkou do insolvenčních řízení každého z manželů.
V takovém případě je však porušena zásada insolvenčního řízení, zejména ustanovení § 5
písm. a) IZ, protože by došlo k nespravedlivému zvýhodnění jednoho z věřitelů
oproti ostatním.
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148

86

Podá-li si insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení jen jeden
z manželů a druhý manžel se k jeho návrhu připojí, měl by dlužník uvést v návrhu
na povolení oddlužení taktéž příjmy svého manžela, jak vyplývá zejména z usnesení Vrchního
soud v Praze, č. j. KSLB 76 INS 8417/2009, 1 VSPH 133/2010-B, ze dne 5. 3. 2010.
Insolvenční soud by v rozhodnutí o schválení oddlužení stanovil plátci mzdy nebo jiného
příjmu dlužníkova manžela stejnou povinnost jako plátci mzdy či jiného příjmu dlužníka.
Vrchní soud v Praze svým usnesením, č. j. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH
325/2011-B-16, ze dne 19. 4. 2011149 odkázal na usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 NSCR
6/2008, ze dne 29. 9. 2010, ve kterém Nejvyšší soud zdůraznil, že insolvenční soudy mají
insolvenční návrhy a návrhy na povolení oddlužení manželů posoudit a projednat společně, tj.
dle ustanovení § 112 OSŘ je spojit ke společnému (jedinému) řízení, uskutečnit jediné
přezkumnné jednání, schválit jediný splátkový kalendář, v němž bude uvedena zvlášť skupina
společných závazků obou manželů a skupina individuálních závazků manželů. Dále má
insolvenční soud přihlášené pohledávky za dlužníky, manžely, společně přezkoumat.
Usnesením Vrchní soud v Praze, č. j. KSHK 42 INS 2414/2010, 2 VSPH 714/2010-B-19,
ze dne 27. 10. 2010, judikoval, že se u manželů bude jednat o jediné insolvenčního řízení.
Podle názoru odvolacího soudu: „…by bylo v rozporu se zásadou spravedlivého
insolvenčního řízení i v rozporu se zájmem věřitelů na hospodárném a co nejvyšším
uspokojení, pokud by probíhala dvě separátní řízení řešící odděleně úpadek každého
z manželů…“. Odvolací soud tedy nepřisvědčil názoru nezajištěného věřitele, že se mu
po skončení oddlužení společného jmění dostane 60 % jeho nezajištěné pohledávky. Odvolací
soud zdůraznil, je-li vedeno jediné insolvenční řízení, je povinností dlužníků uhradit
minimálně 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů, nikoliv každý 30 %, jak se domníval
věřitel. Minimální 30 % uspokojení věřitelů bude opět vycházet ze společného jmění
manželů, tedy se na něm budou podílet oba manželé společně.
Mezi jedním z prvních rozhodnutí, ve kterých rozhodoval insolvenční soud o stanovení
odměny insolvenčního správce a náhrady hotových výdajů ve vztahu k povolení oddlužení
společného jmění, bylo v usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 46 INS 1474/2010, 1
VSPH 373/2010-B-11, ze dne 16. 7. 2010. Krajský soud v Ústí nad Labem zjistil úpadek
dlužníků, manželů, insolvenční řízení vedená pod sp. zn. KSUL 46 INS 1474/2009 s KSUL
46 INS 1475/2010, a povolil řešení úpadku oddlužením. Obě řízení spojil do jediného řízení
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Stejně také usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009, ze dne 15.
12. 2009, usnesení sp. zn. KSUL 43 INS 7135/2009, 2 VSPH 76/2010-B, ze dne 1. 4. 2010 a usnesení sp. zn.
KSHK 45 INS 8999/2009, 3 VSPH 535/2010-B, ze dne 24. 8. 2010
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vedeného pod společnou spisovou značkou KSUL 46 INS 1474/2010. Pověřený insolvenční
správce se proti rozhodnutí insolvenčního soudu odvolal a namítal, že insolvenční soud
neposoudil věc správně, a to z důvodu, že nestanovil insolvenčnímu správci odměnu a
náhradu hotových výdajů za každého z dlužníků zvlášť, ale jedinou odměnu za společné
řízení. Insolvenční správce namítal, že insolvenční zákon nepovažuje manžele za jeden
subjekt. Zároveň zdůraznil, že odměna je vázána dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb.,
o odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a
náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, pouze na jednoho
dlužníka. Odvolací soud posoudil odvolání insolvenčního správce a potvrdil rozhodnutí
insolvenčního soudu. Vrchní soud v usnesení č. j. 1 VSPH 373/2010-B-11, ze dne 16. 7.
2010 vyslovil názor, že: „…insolvenčnímu správci náleží za každý měsíc výkonu funkce
částka 1.800,-Kč toliko jednou, neboť režimem oddlužení prochází jedno společné jmění
manželů, nikoliv každý z manželů separátně…“. Zároveň odvolací soud odkázal na rozhodnutí
č. j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21, ze dne 15. 12. 2009, ve kterém
Vrchní soud v Praze vyslovil názor, že dluhy manželů pocházející ze společného jmění, se
budou řešit v jednom řízení, ve kterém bude ustanoven jeden insolvenční správce. Vrchní
soud v Olomouci, č. j. KSBR 44 INS 1658/2011, 3 VSOL 159/2011-A-12, ze dne 27. 4. 2011,
naznačil, že by se v případě společného oddlužení manželů mělo uvažovat i o ustanovení
jediného insolvenčního správce, jedné odměně pro insolvenčního správce a jednomu nároku
na náhradu hotových výdajů. Stejně rozhodl Vrchního soudu v Praze ve svém usnesení, č. j.
MSPH 79 INS 14408/2010, 3 VSPH 161/2011-B, ze dne 11. 3. 2011, kde zdůraznil, že
insolvenčnímu správci náleží pro výkon funkce u oddlužení manželů jediná odměna.
Podle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH
464/2010-B-11, ze dne 22. 6. 2010, se pro účely posouzení povolení oddlužení sice vychází
z přihlášených pohledávek, přihlásí-li si však věřitel pohledávku duplicitně, ke každému
z manželů zvlášť, ač nelze: „…po soudu I. stupně zásadně požadovat, aby při přezkumu
přihlášených pohledávek posuzoval důvodnost jejich popření, pro potřebu stanovení celkové
jejich výše pro oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze akceptovat, že k duplicitně
přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát…“. V případě
posouzení společného oddlužení manželů se bude tedy přihlížet k pohledávce věřitele, podané
ke každému z manželů zvlášť, jen jednou. Stejně také v usnesení Krajský soud v Ústí
nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 23986/2011-A-13, KSUL 77 INS 23986/2011-B-1, ze dne 6.
2. 2012 upozornil na skutečnost, že: „…přihlášku pohledávky vůči oběma manželům je třeba
podat s využitím první strany formuláře na každého z manželů v jedné společné přihlášce,
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neboť totožné pohledávky se z důvodu existence společného jmění manželů uspokojují toliko
jednou.…“. Svoji pohledávku vůči manželům má věřitel přihlásit pouze prostřednictvím jedné
přihlášky, bude-li podána přihláška dvakrát, nebude se k ní přihlížet.
Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. 1 VSPH 669/2009-A-21, ze dne 15. 12. 2009, jež
zakotvilo úpravu společného oddlužení manželů, má jistě své výhody i nevýhody. Výhoda pro
dlužníky manžele spočívá v tom, že oddlužení vede komplexně k osvobození od hrazení
neuhrazených částí závazků obou manželů. Jistě je výhodou, že ze dvou příjmů se lépe uhradí
za dobu 5 let minimálně 30 % z pohledávek, než z příjmu jednoho, oddlužení se tedy otevře
většímu počtu dlužníků. Problém je, nebudou-li oba manželé splňovat podmínky pro povolení
oddlužení, nemůže být oddlužení vedeno na jejich společné jmění150. Zásadním problémem je
skutečnost, že společné oddlužení manželů nemá oporu v zákonné úpravě, pokud by
insolvenční řízení skončilo z jakéhokoliv důvodu, není zřejmé, co by se s insolvenčním řízení
nadále dělo. Za dobu 5 let může dojít k rozličným událostem, manželé přestanou být schopni
v průběhu oddlužení uhradit nezajištěným věřitelům minimálně 30 % jejich pohledávek,
některý z manželů může přestat plnit povinnosti stanovené schváleným splátkovým
kalendářem, anebo jednomu z manželů může po schválení oddlužení vzniknout peněžitý
závazek delší než 30 dnů po splatnosti. S ohledem na dnešní dobu se dá také očekávat, že
manželství může v průběhu 5 let skončit, ať smrtí jednoho z nich nebo rozvodem. Pokud by
skutečně mělo dojít v průběhu 5 let k jedné z výše nastíněných možností, nepamatuje právní
úprava na to, jak by se procesně mělo postupovat. Nabízí se zde otázka, zda bude v oddlužení
pokračovat jen jeden z manželů, který řádně plní a splňuje podmínky a druhý manžel bude
postaven mimo insolvenční řízení a za jakých podmínek. Nebo bude insolvenční řízení
vedeno proti každému z manželů samostatně, anebo dojde k prohlášení konkursu na oba
manžele, a to každého zvlášť nebo společným konkursem. Může dojít k situaci, že jeden
z manželů bude společné jmění i po schválení oddlužení neustále zadlužovat, aniž by byl
novým závazkům schopen, sám či společně s manželem, dostát, což je v rozporu
s ustanovením § 412 odst. 1 písm. f) IZ. Druhý manžel má právo, v případě konkursu,
na podání insolvenčního návrhu, „…tím získá soudní ochranu před věřiteli a docílí zániku
SJM…“151; zánik společného jmění manželů a soudní ochrana před věřiteli se však týká jen
konkursu, neboť povolením či schválením oddlužení společné jmění nezaniká. Dlužnická
solidarita tedy v tomto případě neposkytuje ochranu poctivému manželovi, dlužníku, který má
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zájem na uspokojení věřitelů. Bude-li alespoň jeden z manželů nadále, i po právní moci
usnesení o povolení oddlužení, společné jmění zadlužovat, domnívám se, že insolvenční soud
oddlužení zruší, z důvodu, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení, dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ. Podle mého názoru, jestliže je nyní
judikaturou pohlíženo na manžele jako na jedinou osobu, pak se takové nazírání objeví i
v dalších řízeních. V případě, že by jeden z manželů nesplňoval náležitosti, bude rozhodnuto
o konkursu, a to s důsledkem pro oba manžele.
Jak uvedeno v literatuře: „…je otázkou, zda skutečně bylo úmyslem zákonodárce, resp.
zda je objektivně správné a spravedlivé, aby manželský pár byl i pro účely insolvenčního
řízení „jedno tělo a jedna duše“?…“152. Domnívám se, že nikoliv, avšak zákonodárce měl
na společné jmění určitým způsobem v zákoně pamatovat. Insolvenční soudy si judikaturou
jen vymezily problematiku, jež právním předpisem a existujícími normami upravena nebyla, a
normy si „dotvořily“. V daném kontextu lze tedy hovořit o „soudcovském právu“ 153.
8.2.2.1

Společné jmění manželů a výlučné jmění dlužníka

Je-li naplněn některý ze znaků v ustanovení § 392 odst. 3 IZ, není potřeba, aby
s návrhem na povolení oddlužení manžela druhý manžel souhlasil, aby jej podepisoval.
V takovém případě se nebude do insolvenčního řízení zahrnovat majetek, náležející
do společného jmění manželů, a tak se insolvenční řízení druhého manžela nedotkne. Souhlas
dlužníkova manžela, a tedy ani jeho podpis, není potřeba, jestliže oddlužením nemůže být
dotčen alespoň jeden ze zákonem vyjmenovaných bodů:
1) majetek z nevypořádaného společného jmění
2) rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem
3) rozsah vyživovacích povinností dlužníkova manžela
Domnívám se, že se zákonodárce snažil tímto ustanovením předvídat určité možnosti,
které by v praxi mohly nastat. Nemyslím si však, že právě toto ustanovení bude v praxi častěji
používáno, ne-li vůbec. Mělo-li být ustanovení § 392 odst. 3 IZ použito, pak aktivní
legitimaci k podání insolvenčního návrhu bude mít pouze jeden manžel. Aby mohl nastat
případ zákonem předvídaný a druhý manžel by nemusel insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení svého manžela podepsat, museli by být manželé prozíraví ještě před
uzavřením manželství. Manžel, dlužník, by musel mít podle mého názoru dluhy vzniklé již
v době před uzavřením manželství. Musel by mít dále v době manželství majetek ve svém
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výlučném vlastnictví, ze kterého by se pohledávky věřitelů přihlášených do insolvenčního
řízení uspokojily, není možné, aby neměl žádný majetek, anebo majetek zanedbatelné
hodnoty. Zároveň by muselo dojít v době uzavření manželství k zúžení společného jmění
manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení domácnosti.
Osobně se domnívám, pokud by nastala skutečnost, že bude oběma manželi (nebo jedním
z nich se souhlasem druhého) podán insolvenční návrh a soud by manžele po 5 letech řádného
plnění a spolupráci s insolvenčním správcem osvobodil od zbytku dluhů, neznamená to
překážku, že se poté nemůže jeden manžel dostat do dalšího insolvenčního řízení, tentokráte
týkajícího se jeho výlučného majetku a výlučných závazků, bez účasti druhého manžela.
Na oddlužení jednoho z manželů, týkající se jeho vlastních závazků, bez účasti druhého
manžela, by se použil majetek nacházející se ve výlučném vlastnictví manžela, dlužníka,
společné jmění by se zde nepoužilo (a v závislosti na již proběhnutém oddlužení společného
jmění snad už ani použít nemohlo). Což by platilo dle mého názoru i naopak, po oddlužení
jednoho manžela by mohli podat insolvenční návrh, týkajícího se společného jmění i
společných závazků, oba manželé, nebo jeden z nich se souhlasem druhého. Závazky a
majetek spadající do společného jmění po dobu insolvenčního řízení manžela by zůstaly,
nadále by mohly přirůstat. Byl-li manžel zbaven po oddlužení zbytku svých dluhů, netýkalo
se to dluhů spadajících do společného jmění, ale konkrétních jeho vlastních dluhů.
Insolvenční řízení manželů by se týkalo jen společných závazků a majetku náležejícího
do společného jmění dlužníka a jeho manžela. Po skončení oddlužení by byli manželé očištěni
od svých společných závazků. Oddlužením společné jmění manželů nezaniká, ale po skončení
oddlužení mohou manželé znovu do společného jmění nabývat jak majetek tak opět závazky,
které by mohly být v budoucnu teoreticky opět řešeny oddlužením obou manželů. Insolvenční
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.
8.2.3 Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
Má-li být oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty, nastávají ohledně majetku,
který má být tímto způsobem zpeněžen, obdobné účinky, jaké jsou u prohlášení konkursu,
v souladu s ustanovením § 293 - § 295 IZ. Dispoziční oprávnění k majetku, jež slouží
k zajištění pohledávky, má insolvenční správce a jen ten je také od okamžiku zveřejnění
rozhodnutí o schválení oddlužení povinen veškerý majetek sepsat a oprávněn jej zpeněžit,
na základě ustanovení § 408 odst. 1, § 246 odst. 1 IZ. Zpeněžení se týká majetku, jejž dlužník
nabyl do doby rozhodnutí o schválení oddlužení, jak vyplývá z ustanovení § 408 odst. 1 IZ.
U majetku nabytého po schválení oddlužení neznamená, že má k němu dlužník absolutní
91

volnost v nakládání. Dlužník je povinen s majetkem a příjmy nakládat tak, aby po schválení
oddlužení nevznikl neuhrazený závazek, jenž by byl déle než 30 dnů po splatnosti,
podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. c) IZ.
Zpeněžení je možno provést ve veřejné dražbě podle ustanovení § 328b a násl. OSŘ,
prodejem věcí na základě ustanovení § 321 a násl. OSŘ, případně mimo dražbu,
podle ustanovení § 326 a § 326b OSŘ. K prodeji mimo dražbu potřebuje insolvenční správce
souhlas věřitelského výboru i insolvenčního soudu, který může stanovit podmínky prodeje.
Souhlasu ani jednoho není třeba, jedná-li se o prodej věcí ohrožených znehodnocením nebo
zkázou. Zpeněžovaný majetek nesmí nabývat dlužník, osoby jemu blízké a za určitých
okolností členové a náhradníci věřitelského výboru. V případě zpeněžování majetkové
podstaty jsou pohledávky věřitelů uspokojovány jednorázově z majetku v majetkové podstatě
dlužníka náležející mu ke dni vydání rozhodnutí o schválení oddlužení, podle ustanovení
§ 205 a ustanovení § 398 IZ.
Po provedení zpeněžení sestaví insolvenční správce konečnou zprávu, vyúčtuje odměnu a
hotové výdaje a vše předloží insolvenčnímu soudu. Poté dá insolvenční správce
insolvenčnímu soudu podnět k ukončení insolvenčního řízení, na základě ustanovení § 413
IZ. Dlužník musí podle ustanovení § 414 IZ požádat o osvobození od zbytku dluhu.
8.2.3.1

Zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky

Nedotknutelnost majetku dlužníka, nabytého po schválení oddlužení, není absolutní.
I po schválení

oddlužení

platí

ohledně

majetku

sloužícího

k

zajištění

výjimka,

podle ustanovení § 167 IZ, která zakotvuje zásadu uspokojení zajištěných věřitelů
ze zpeněžené věci. Uspokojení ze zajištění se neděje automaticky ze zákona, ale dochází
k němu až tehdy, je-li jednoznačně určeno, že je zde zajištěný věřitel, zajištěná pohledávka je
zjištěna a zajištěný věřitel podá žádost o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky,
na základě ustanovení § 2 písm. g), § 204 odst. 1, § 298 odst. 1, § 409 odst. 3, § 414 odst. 4
IZ. Zajištěný věřitel má primárně oprávnění na základě ustanovení § 409 odst. 3 IZ, § 293 IZ
určit, jakým způsobem by měl být předmět zajištění insolvenčním správcem zpeněžen
(ve veřejné dražbě nebo přímým prodejem), a případně jakým subjektem má být zpeněžení
realizováno, například prostřednictvím dražebníka nebo realitní kanceláře. V praxi se
k pokynu zajištěného věřitele vyžaduje souhlas věřitelského výboru, respektive zástupce
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věřitelů, pouze v případě, bude-li zpeněžován majetek sloužící k zajištění, jehož obvyklá cena
přesahuje výši zajištěné pohledávky154.
Zajištění věřitelé budou podle ustanovení § 398 odst. 2 IZ uspokojeni jen z výtěžku
zpeněžení zajištěného majetku, což jim dává nerovné postavení ve vztahu k nezajištěným
věřitelům, u nichž je stanoveno minimální uspokojení ve výši 30 %. Novelou provedenou
zákonem č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. 7. 2009, došlo ke zpřesnění zákona.
Podle obecného pravidla insolvenčního řízení se část zajištěné pohledávky považuje
za nezajištěnou. Tato část je rozdílem mezi hodnotu zajištění a výší zajištěné pohledávky
dle ustanovení § 167 odst. 2 IZ.
Zpeněžování majetkové podstaty provádí vždy insolvenční správce, který jako jediný má
k majetku podléhajícímu zpeněžení dispoziční oprávnění. Při zpeněžování postupuje
dle pravidel platných pro konkurs, podle ustanovení § 293 IZ a je v zásadě vázán případnými
pokyny zajištěných věřitelů. Odmítnout jejich pokyn může, má-li možnost předmět zajištění
zpeněžit jinak a insolvenční soud zároveň rozhodne na jeho návrh o oprávněnosti odmítnutí
věřitelského pokynu. Při zpeněžení majetkové podstaty se postupuje, jak vyplývá z ustanovení
§ 398 odst. 2 IZ, obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu, tedy
podle ustanovení § 283 a násl. IZ. Majetek je možno zpeněžit několika způsoby, na základě
ustanovení § 286 odst. 1 IZ, a to veřejnou dražbou, prodejem věcí podle ustanovení, anebo
prodejem mimo dražbu. O tom, kterým způsobem bude majetek zpeněžen, rozhoduje
insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru, podle ustanovení § 286 odst. 2 IZ.
Prodej prostřednictvím veřejné dražby je možno realizovat poté, co bude smlouva o provedení
dražby schválena věřitelským výborem, podle ustanovení § 287 odst. 2 IZ. K prodeji mimo
dražbu potřebuje insolvenční správce v zásadě souhlas jak věřitelského výboru, tak
insolvenčního soudu. Insolvenční soud může zároveň stanovit podmínky prodeje, na základě
ustanovení § 289 odst. 1 IZ. Majetek, který bude takto zpeněžován, nemohou nabýt osoby
zákonem stanovené, mj. dlužník, osoby jemu blízké, členové a, až na určité výjimky, také
náhradníci věřitelského výboru, jak vyplývá z ustanovení § 295 IZ. Výtěžek zpeněžení bude
použit nejprve na náklady za správu, za zpeněžení, na odměnu správce a konečně na úhradu
zajištěných pohledávek, podle ustanovení § 298 odst. 2 IZ. Pořadí uspokojení zajištěných
pohledávek se řídí pořadím vzniku zajišťovacích práv věřitelů, na základě ustanovení § 299
odst. 1 IZ. Z výtěžku zpeněžení se odečtou náklady za správu, maximálně v rozsahu 4%
154

KAPLAN, Daniel; ŠERÁ, Michaela. Několik poznámek k oddlužení z hlediska zajištěného věřitele.
epravo.cz,
a.s.
[online].
15.
2.
2012
[cit.
2012-03-20].
Dostupný
z WWW:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-k-oddluzeni-z-hlediska-zajisteneho-veritele-80725.html>.
ISSN 1213-189X.

93

výtěžku, náklady za zpeněžení, maximálně v rozsahu 5% z výtěžku155 a odečte se odměna
insolvenčního správce. Výtěžek, po odečtení nákladů je vydán insolvenčním správcem
zajištěným věřitelům v pořadí podle vzniku jejich zajišťovacích práv, na základě ustanovení
§ 299 odst. 1 IZ.
Pokud neuplatní zajištěný věřitel právo na uspokojení ze zajištění, nebo bude pohledávka
popřena, či bude popřen uplatněný nárok na uspokojení ze zajištění, nebude dán důvod
ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění156. Nepožádá-li zajištěný věřitel o zpeněžení
majetku sloužícího k zajištění pohledávky, nebo zpeněžení předmětu zajištění odmítne,
zajištění nadále trvá, a to i po skončení oddlužení157. Právo takto zajištěného věřitele zůstane
nedotčeno. Nepožádá-li zajištěný věřitel, nebude jeho pohledávka v oddlužení uspokojena
ani plněním splátkového kalendáře a tento zajištěný věřitel nebude v oddlužení nijak
uspokojen158. V takovém případě však úroky a smluvní pokuty budou opětovně přičítány až
po skončení oddlužení, v průběhu insolvenčního řízení je není možno, v souladu
s ustanovením § 170 písm. a), b) IZ, vymáhat. Pro dlužníka to znamená naději, projde-li
oddlužením splněním splátkového kalendáře, že neztratí automaticky nemovitost zatíženou
zástavním právem. Na druhou stranu bude dlužník čelit vůli takto zajištěného věřitele či více
věřitelů, kteří budou o zpeněžení či nezpeněžení majetku sloužícího k zajištění rozhodovat.
Nebude-li zajištěný věřitel v oddlužení uspokojen, má právo po skončení oddlužení a
schválení rozhodnutí o osvobození dlužníka od zbytku dluhů se domáhat uspokojení své
pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku.
Problém nastane, je-li zajištěných věřitelů k jednomu majetku více. Kaplan a Šerá
uvádějí159, že zajištěný věřitel s horším pořadím by měl zvážit, zda si vybere uspokojení
formou splátkového kalendáře, anebo uplatní své právo na uspokojení ze zajištění a bude
vyžadovat uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Dojde-li ke zpeněžení, je možné, že
věřiteli s horším postavením nezbude na uspokojení jeho pohledávky ze zpeněžení předmětu
nic. V takovém případě nemůže být a nebude v oddlužení uspokojen jinak.
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Podle ustanovení § 293 IZ, jež upravuje udělování pokynů, bude zřejmě nutné požadovat,
aby věřitelé dávali pokyny pouze společně. Domnívám se, že by do sporu více zajištěných
věřitelů mohl zasahovat insolvenční správce na základě ustanovení § 293 IZ, který by mohl
za určitých okolností pokyny zajištěných věřitelů odmítnout a požádat insolvenční soud
o jejich přezkoumání v rámci jeho dohlédací činnosti.
Zákon bohužel neřeší, jak postupovat, vznikne-li při zpeněžení majetku přebytek, ani jak
postupovat, nedostačuje-li výtěžek zpeněžení k uhrazení veškerých zajištěných pohledávek.
Jsem toho názoru, že by přebytek náležel dlužníku. Avšak s ohledem na to, že je dlužník
povinen po schválení oddlužení použít veškeré příjmy, které mimořádně obdrží, formou
mimořádné splátky v oddlužení, jak uvedeno v ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ, měl by
být přebytek použit právě jako mimořádná splátka ve splátkovém kalendáři. Ohledně
pohledávky, která by nemohla být zcela uspokojena ze zpeněžení, se bere, že se v této části
považuje za nezajištěnou a uspokojuje se společně s ostatními nezajištěnými pohledávkami160.
Je-li povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, pak se částka zajištěné pohledávky,
jež nebyla uspokojena ze zpeněžení, uspokojuje jako pohledávka nezajištěná, tedy poměrně
ze splátek poukázaných na plnění splátkového kalendáře, a to podle ustanovení § 398 odst. 3
IZ.
8.2.4 Oddlužení plněné prostřednictvím splátkového kalendáře
Dlužník musí plnit splátkový kalendář na základě ustanovení § 398 odst. 3 IZ v zásadě
po dobu 5 let, nedojde-li k uspokojení 100 % z přihlášených pohledávek dříve161.
Na oddlužení splněním splátkového kalendáře má dlužník povinnost použít příjmy, jež získá
od okamžiku zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a to způsobem uvedeným
v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, v souladu s ustanovením
§ 406 odst. 2, 3 IZ.
Zákon č. 217/2009 Sb., s účinností od 20. 7. 2009, umožnil dlužníku navrhnout konkrétní
způsob oddlužení. Dlužník se může rozhodnout pro plnění formou splátkového kalendáře a
v rámci toho požádat insolvenční soud o stanovení jiné výše měsíčních splátek,
podle ustanovení § 398 odst. 4 IZ a ustanovení § 391 odst. 2 IZ. Insolvenční soud tak stanoví
jen v případě, kdy lze se zřetelem ke všem okolnostem předpokládat, že nezajištění věřitelé
obdrží od dlužníka minimálně 50 % svých pohledávek162, anebo bude-li navrhovaná hodnota
minimálně ve výši, na které se dlužník s věřiteli dohodl, jak lze dovodit z ustanovení § 392
160
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odst. 1 písm. c) IZ. Souhlas věřitelů s nižší, než zákonnou výší uspokojení, musí,
podle ustanovení § 392 odst. 1 písm. c) a odst. 2, § 97 odst. 2 IZ, být písemný s úředně
ověřenými podpisy a musí být přílohou návrhu na povolení oddlužení. Zároveň musí
insolvenční soud na základě ustanovení § 398 odst. 4 IZ posuzovat důvody, které k úpadku
dlužníka vedly, musí přihlédnout k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní
očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení
svých příjmů a ke snížení svých závazků a k doporučení věřitelů163.
V rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uloží dlužníku povinnost po dobu
5 let platit nezajištěným věřitelům k určenému dni prostřednictvím insolvenčního správce
zákonem stanovenou částku ze svých příjmů, které získá po schválení oddlužení, v souladu
s ustanovením § 398 odst. 3, § 406 odst. 3 IZ. Podle ustanovení § 406 odst. 3 IZ insolvenční
soud v rozhodnutí označí příjmy, ze kterých by měl dlužník první splátku uhradit, a věřitele,
kteří souhlasili s plněním nižším než 30 % jejich pohledávek. Nakonec plátci mzdy dlužníka
nebo plátci jiného příjmu dlužníka insolvenční soud přikáže, aby po doručení rozhodnutí
o schválení oddlužení dlužníku srážel z jeho příjmu stanovené srážky a zasílal je na základě
ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) IZ insolvenčnímu správci dlužníka.. Srážky z příjmu
dlužníka budou vypočteny podle ustanovení § 398 odst. 3 IZ, § 279 odst. 2 OSŘ:
„…dlužníkovi tak bude z jeho mzdy vyplacena pouze základní částka a jedna třetina ze součtu
životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu a byt
užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Jestliže je čistá
mzda dlužníka po odečtení základní částky nižší než součet životního minima jednotlivce a již
uvedené částky normativních nákladů na bydlení, pak se pro výpočet třetin vychází
ze skutečné výše čisté mzdy po odečtení základní částky. Věřitelům budou v takovém případě
poukázány přesně dvě třetiny z čisté mzdy dlužníka po odečtení základní částky, k nimž
samozřejmě nebude přičítán žádný přebytek. Dlužníkovi bude ponechána základní částka a
jedna třetina ze zbytku jeho čisté mzdy po odečtení základní částky…“164.
Oddlužení přináší dlužníku možnost za určitých podmínek se zbavit zbytku dluhů. Pro to
ale musí dlužník splnit povinnosti stanovené zákonem, zejména splnit povinnosti, uvedené
v ustanovení § 412 IZ, které platí po celou dobu schváleného oddlužení. Ustanovení § 412 IZ
uvádí výčet povinností, které dlužník musí během doby plnění splátkového kalendáře plnit, a
to vůči všem samostatně, tedy vůči insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci i
věřitelskému výboru. Za věřitelský výbor plní povinnosti na adresu předsedy výboru. Jaké
163
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budou následky porušení povinností uvedených v ustanovení § 412 IZ, bude záviset zejména
na povaze a důsledcích zjištěného porušení.
Dlužník po rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení není již tolik povinen
k aktivní spolupráci. Výpočet zabavitelné části mzdy a jeho odvod insolvenčnímu správci
provádí podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. d) IZ zaměstnavatel. Insolvenční správce
obdrženou zabavitelnou část mzdy na základě ustanovení § 398 odst. 3, § 40 IZ rozvrhne a
zašle věřitelům.. Dlužník již disponuje jen nezabavitelnou částí své mzdy, kterou může použít
pro vlastní potřebu165.
Další povinnosti stanovené v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou
dlužníkovi uvedeny v ustanovení § 412 IZ.
Dlužník
1) je povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný,
o získání příjmu usilovat
2) nesmí odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat
3) hodnoty získané dědictvím a darem musí zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své
mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře
4) je povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu
správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání
5) je povinen vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit
insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých
příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců
6) nesmí nezatajovat žádný ze svých příjmů
7) musí na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru
předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení
8) je povinen neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody
9) je povinen nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti
splnit
Pokud se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a trvání
stanovených měsíčních splátek, může insolvenční soud podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ
rozhodnutí o schválení oddlužení změnit. Doba 5 let je pro dlužníka dlouhá a může mu přinést
zisk mimořádného příjmu či majetku, zánik vyživovací povinnosti, nebo na druhou stranu

165

Do doby účinnosti novely insolvenčního zákona, zákona č. 217/2009 Sb., vyplácel plátce mzdy celou čistou
mzdu dlužníkovi a ten byl teprve povinen zabavitelnou část vypočítat a odvést ji věřitelům a insolvenčnímu
správci

97

snížení jeho příjmu. Příkladem nechť je hypotetický případ pracujících manželů, jejichž dvě
děti studovaly v době schválení oddlužení na střední a vysoké škole. V průběhu oddlužení
manželům postupně zanikly vyživovací povinnosti k oběma dětem, neboť jedno dítě školu
dostudovalo, druhé dítě studia na vysoké škole zanechalo. Došlo ke snížení nezabavitelné
částky a zvýšila se částka placená na oddlužení. Během doby však manželka znovu otěhotněla
a odešla na mateřskou a následně na rodičovskou dovolenou. Příjem rodiny se v důsledku
toho snížil a tím se snížila částka placená na oddlužení. V takovém případě již manželé
nesplňovali povinnost pro odvedení alespoň 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů. Avšak
krátce na to získali v dědickém řízení určité peněžní prostředky, jež mohli na uspokojení
oddlužení jako mimořádně použít a tím formou mimořádné splátky překlenuli vypadlý
manželčin příjem.
Proti rozhodnutí o změně schválení oddlužení může podle ustanovení § 407 odst. 3 IZ
podat odvolání pouze věřitel, jenž obdrží pro oddlužení podstatně méně, než bylo stanoveno
v původním rozhodnutí. Pokud by však vyšlo najevo, že schválený splátkový kalendář nebude
schopen dlužník splnit, insolvenční soud rozhodnutí o schválení oddlužení zruší a rozhodne
o řešení úpadku dlužníka konkursem na základě ustanovení § 418 IZ.
Důvodem pro zrušení oddlužení a řešení úpadku dlužníka konkursem může být i to, že
dlužník zásadním způsobem poruší své povinnosti166. I přes porušení povinností může být
za určitých podmínek umožněno dlužníkovi pokračovat v oddlužení, avšak může to být
důvodem pro nepřiznání osvobození od placení zbytku pohledávek, jak vyplývá z ustanovení
§ 418 odst. 1 IZ.
8.2.4.1

Povinnost výdělečné činnosti dlužníka

Dlužník musí v prvé řadě vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, případně
o zaměstnání usilovat, z čehož také vyplývá zákaz odmítnout možnost obstarání příjmu.
K tomu, aby dlužník mohl plnit částky stanovené v rozhodnutí o schválení oddlužení, musí
mít pravidelný příjem a musí stanovené částky svým příjmem dosahovat. Dlužník je povinen
usilovat o udržení dosavadního příjmu a případně usilovat o získání příjmu nového. Výslovně
je zákonem dlužníku zakázáno odmítat možnost obstarat si příjem, je-li tato možnost
s ohledem na schopnosti, možnosti a konkrétní okolnosti dlužníkem splnitelná.
Pro plnění splátkového kalendáře se nepoužije pouze mzda dlužníka, ale je možné použít,
podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ, i příjem dlužníka, jenž nemá charakter mzdy či
příjmu, který by mzdu nahrazoval. U takového příjmu se použijí pravidla rozsahu postižení
166
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jiných pohledávek podle ustanovení § 312 a násl. OSŘ, tedy bude možné použít na oddlužení
celý příjem, nikoliv pouze zabavitelnou část.
Rozsah částky, jež musí dlužník použít ze svého platu, mzdy či obdobného příjmu, se řídí
ustanoveními § 277 až § 279 OSŘ. Je-li dlužníku vypláceno několik příjmů v měsíci
najednou, vypočítává se povinný rozsah za každý měsíc zvlášť, má-li dlužník více příjmů
z různých zdrojů, vztahuje se povinnost provádět splátky na všechny příjmy167.
Ztratí-li dlužník příjem, je v takovém případě povinen hledat si zaměstnání nové a
případně přijmout i zaměstnání vyžadující nižší kvalifikaci, než dlužník má. Dle usnesení
Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 55 INS 1199/2009, 3 VSPH 607/2010-B, ze dne 29. 9.
2010, přijde-li dlužník o svůj příjem, je v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře
povinen usilovat o získání jiného příjmu. Není-li na trhu práce pro dlužníka volné pracovní
místo, odpovídající jeho vzdělání a kvalifikaci, je dlužník povinen přijmout jakoukoliv práci,
kterou bude s ohledem na svůj stav schopen vykonávat. Jak zdůraznil odvolací soud, kdyby
dlužník práci odmítl: „…nemůže to mít jiný následek než ten, že ztratí ekonomické výhody
spojené s oddlužením a jeho úpadek bude řešen konkursem. Buď tedy dlužník nepříznivou
situaci překoná a bude nadále platit na úhradu pohledávek věřitelů, anebo se současná
dlužníkova přechodná situace přemění ve stav setrvalý, což nemůže být důvodem k jinému
postupu než k rozhodnutí podle § 418 odst. 1 písm. a) nebo b) IZ…“.
Několikaměsíční propad nemusí mít obecně vůbec vliv na probíhající oddlužení,
dosahoval-li dlužník před oddlužením vyššího výdělku, který věřitelům zaručoval vyšší než
30 % uspokojení jejich pohledávek168. Pokud by se mělo jednat o dlouhodobější stav,
rozhodne insolvenční soud o zrušení oddlužení. Je také možné, aby dlužník v průběhu
oddlužení, kdy mu vypadne příjem, uzavřel se třetí osobou smlouvu o důchodu, a to
podle ustanovení § 842 - § 844 OZ169.
Není vyloučeno, aby si dlužník v takovém případě opatřil příjem, není-li možné jinak, i
prostřednictvím podnikatelské činnosti170, jak naznačuje usnesení, č. j. KSPH 39 INS
2561/2010, 1 VSPH 280/2010-A-12, ze dne 11. 5. 2010.
Veškeré hodnoty, které dlužník získá v době po schválení oddlužení, zejména dary a
dědictví, má povinnost plnit formou mimořádné splátky navíc k částce placené
podle splátkového kalendáře, podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ. Ze smyslu
ustanovení je možno dovodit, že je nutné co nejvyšší možné uspokojení věřitelů. Na úhradu
167
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pohledávek věřitelů by tedy měl dlužník použít i majetkové hodnoty, které mimořádně získá
po právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení. Zákon počítá zejména s dary, dědictvím,
případně jinými hodnotami a příjmy, které by dlužník obdržel po schválení oddlužení. Z toho
je vyjmut majetek vyloučený z výkonu rozhodnutí, podle ustanovení § 227, § 7 IZ, § 268
odst. 1 písm. d), § 321, § 322 OSŘ. Vyloučení se například může týkat oděvů, obvyklého
vybavení domácnosti, zdravotnických potřeb, apod.171. Ke všem majetkovým hodnotám
nabytým po právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení má na základě ustanovení § 408
odst. 1, § 409 odst. 1 IZ plné dispoziční právo dlužník., V zákoně je výslovně uvedena jeho
povinnost takto nabytý majetek zpeněžit a použít formou mimořádná splátky na úhradu
pohledávek nezajištěným věřitelům. Samozřejmě nemůže dlužník mimořádně plnit jen
věřitelům vybraným podle svého uvážení a nemůže jim plnit ve výši, kterou sám uzná
za vhodné. Je nutné, aby i mimořádná splátka byla rozvržena mezi věřitele poměrně. Způsob,
jakým dlužník majetek nabytý po schválení oddlužení zpeněží, není zákonem předepsán. Má
se tedy za to, že způsob zůstává na uvážení dlužníka172. Ke zpeněžení tohoto majetku dlužník
nepotřebuje ani souhlas insolvenčního správce. Má-li dlužník úmysl například dědictví ušetřit
alespoň pro ostatní dědice a toto nebo dar by odmítl, potřebuje k právnímu úkonu souhlas
insolvenčního správce. Bez souhlasu insolvenčního správce je odmítnutí daru nebo dědictví
dlužníkem ex lege neplatným právním úkonem. V případě, že by dědictví sice neodmítl, ale
sepsal bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které by měl
z dědictví nabýt méně, než činí jeho zákonný podíl, je právní úkon bez souhlasu
insolvenčního správce taktéž neplatným. Výjimka u dědické dohody, kdy není potřeba
souhlasu insolvenčního správce je tehdy, pokud by byla uzavřena dohoda, jež na výši podílu
dlužníka nemá vliv, per argumentum a contrario § 412 odst. 3 IZ173.
8.2.4.2

Ostatní povinnosti dlužníka

Dlužník má na základě ustanovení § 412 IZ oznamovací a informační povinnost174.
Dlužník musí hlásit každou změnu bydliště či zaměstnání všem, a to insolvenčnímu soudu,
insolvenčnímu správci i věřitelskému výboru.. Povinnosti jsou nastaveny proto, aby byl
dlužník neustále k zastižení, zejména kvůli možnosti průběžné kontroly.
Vždy k 15. lednu a 15. červenci je dlužník povinen podle ustanovení § 412 odst. 1 písm.
d) IZ předložit insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů
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za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Přehled by však neměl obsahovat jen výčet
dlužníkových příjmů, ale také výčet splátek, jež dlužník za uplynulé období uhradil.
Dlužník nesmí žádný ze svých příjmů podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. e) IZ
zatajovat. Insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru na jejich
žádost musí předložit k nahlédnutí své daňová přiznání za období trvání plánu oddlužení.
Stanovená povinnost na dlužníka dopadá jen v případě, bude-li o sdělení požádán. Zatajení
jakéhokoliv příjmu znamená porušení nebo alespoň dotčení základní povinnosti.
Dlužník dále nesmí v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 písm. f) IZ žádnému ze svých
věřitelů poskytovat žádné zvláštní výhody, je povinen uspokojovat pohledávky věřitelů
poměrně a respektovat jejich postavení. Jakékoliv zvláštní zvýhodnění věřitele je nepřípustné
a znamená porušení povinností dlužníka, jež za ně nese odpovědnost.
Dlužník zásadně nesmí podle ustanovení § 412 odst. 1 písm. g) IZ na sebe přijímat
závazky, které by po době jejich splatnosti nemohl splnit. Není možné dlužníku zakázat
absolutně brát na sebe jakékoliv nové závazky. Zákaz se týká jen závazků, jež dlužník nebude
schopen splnit do nejpozději 30 dnů po splatnosti. Pokud by si dlužník nový závazek vzal a
nebyl jej schopen do 30 dnů po lhůtě splatnosti zaplatit, pak by závazek byl důvodem
pro zrušení schválení oddlužení dle ustanovení § 418 IZ.
Insolvenční soud může na základě ustanovení § 407 odst. 3 IZ rozhodnout i bez návrhu
o změně splátkového kalendáře , došlo-li v průběhu oddlužení k podstatným změnám
v okolnostech, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek.
Okolnostmi majícími vliv na změnu splátkového kalendáře mohou být např.: „…nová potřeba
hradit přednostní pohledávky (např. povinnost platit výživné ve výši stanovené v soudním
rozhodnutí), změna v okruhu uspokojovaných věřitelů (v průběhu plnění splátkového
kalendáře byla pohledávka některého z věřitelů uspokojena ze 100 % mimo oddlužení
ručitelem či spoludlužníkem nebo byl ukončen incidenční spor, v jehož průběhu byla
pohledávka věřitele úspěšně popřena)…“175.
Po celou dobu vykonává nad dlužníkem dohled, dle ustanovení § 412 odst. 2 IZ,
insolvenční správce, příp. věřitelský orgán, byl-li ustanoven, a o výsledcích svého šetření
pravidelně informuje insolvenční soud nebo věřitelský výbor.
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8.2.4.3

Oddlužení plněním splátkového kalendáře v kolizi s exekucí nebo
výkonem rozhodnutí

I když je na dlužníkův majetek nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, nemají
podle ustanovení § 411 odst. 1 IZ vliv na povinnosti vyplývající z rozhodnutí o schválení
oddlužení a dlužník musí především plnit určený splátkový kalendář.
Je častým jevem, že se dlužník ocitne v prodlení s určitými splátkami a jeho finanční
situace je pro něj již tak neúnosná, že do doby podání návrhu na povolení oddlužení je na něj
vedena již alespoň jedna exekuce. Exekuce či výkon rozhodnutí však mohou být nařízeny i
po zahájení insolvenčního řízení, jak také vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu České
republiky, sp. zn. 21 Cdo 1318/2000, ze dne 26. 2. 2001, uveřejněném v časopise Soudní
judikatura číslo 5, ročníku 2001, pod číslem 69, č. Jc 69/2001, avšak není je možno provést a
takto zajištěný věřitel nemůže získat v insolvenčním řízení ani výhodnější postavení. Závěr
o nemožnosti provedení je možné vyvodit ze zákona, protože zákon u oddlužení nestanoví
jinak, a proto zde budou použity účinky ustanovení pro zahájené insolvenční řízení, a to
na základě ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Avšak insolvenční řízení, ve kterém je řešen
způsob řešení úpadku oddlužení, končí až právní mocí rozhodnutí o splnění oddlužení,
podle ustanovení § 413 IZ, proto účinky nemožnosti provedení exekuce nebo výkonu
rozhodnutí přetrvávají i po schválení oddlužení. Nemožnost provedení výkonu rozhodnutí
nebo exekuce se v zásadě týká veškerého majetku dlužníka, jenž tvoří jeho majetkovou
podstatu176.
U schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zákon jednoznačně říká, že
do majetkové podstaty dlužníka určené ke zpeněžení zásadně nenáleží majetek, jenž dlužník
nabyl po právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení, v souladu s ustanovením § 398
odst. 2 IZ. Zde tedy ke kolizi insolvenčního řízení a exekuce dojít z podstaty věci nemůže.
Jinak se však bude postupovat u oddlužení plněním splátkového kalendáře. Majetek
dlužníka je do schválení oddlužení, stejně jako majetek nabytý po schválení oddlužení,
součástí majetkové podstaty dlužníka, podle ustanovení § 409 odst. 2 IZ. Avšak majetek
nabytý po schválení oddlužení je dlužník povinen použít podle ustanovení § 412 odst. 1
písm. b), e) IZ. Je výslovně uvedeno, že po dobu plnění schváleného splátkového kalendáře,
lze výkon rozhodnutí nebo exekuci nařídit, avšak tuto není možno realizovat, tedy provést pro
konkrétního věřitele, v jehož prospěch byla nařízena, jak vyplývá z ustanovení § 411 odst. 1
IZ177. Už z povahy věci je zřejmé, plní-li dlužník řádně schválený splátkový kalendář, plní
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ze svých příjmů částku na oddlužení, vypočtenou podle ustanovení § 279 odst. 2 OSŘ, tedy
v rozsahu, v jakém může být ve výkonu rozhodnutí nebo v exekuci uspokojena přednostní
pohledávka. To tedy znamená, po sražení částky na oddlužení dlužníkovi zbude jen částka,
kterou nelze exekučně postihnout, a která by podle ustanovení § 207 IZ do majetkové
podstaty dlužníka nepatřila178, a proto by nebylo možné případnou exekuci nebo výkon
rozhodnutí ze sráženého příjmu na oddlužení jakkoliv i částečně uspokojit. Pokud by měl být
připuštěn opak, že by přednost před oddlužením měla exekuce nebo výkon rozhodnutí, pak by
to podle mého názoru znamenalo nemožnost provedení oddlužení. Exekuce nebo výkon
rozhodnutí v době insolvence trvají, pokud by došlo ke zrušení oddlužení jinou formou než
osvobozením od zbytku dluhů, mohl by být výkon rozhodnutí nebo exekuce, podle mého
názoru, již proveden179.
8.2.4.4

Plnění splátek dosud sporné pohledávky

Je pravděpodobné, že spornost pohledávky bude postavena najisto až v průběhu
insolvenčního řízení a dopředu není zřejmé, zda bude pohledávka odmítnuta nebo bude
připuštěna do soupisu závazků jako pohledávka existující. Není však možné věřiteli plnit
za spornou pohledávku, která nebyla zjištěna180. Se spornou pohledávkou se však musí
od počátku počítat v rozvrhu splátek, dokud nebude pohledávka zjištěna, dlužník na ni
platí181. Přípustnost a popření pohledávky bude rozhodovat insolvenční správce či dlužník,
na základě ustanovení § 410 IZ, a to u pohledávek, u kterých nebyl dosud ukončen incidenční
spor, nebo nenastala jiná skutečnost, kvůli níž by pohledávka byla považována za zjištěnou či
popřenou.
Byla-li podle ustanovení § 411 odst. 2 IZ některá z pohledávek, jež má být uspokojena
plněním splátkového kalendáře, popřena, platí i přesto dlužník částky na její uspokojení
v určených lhůtách k rukám insolvenčního správce, věřitel tedy nemá, do doby zjištění
pohledávky, právo na uspokojení182. Pokud by popřená pohledávka byla posléze rozhodnutím
insolvenčního soudu zjištěna, vyplatí najednou insolvenční správce po právní moci rozhodnutí
dlužníkovo plnění neprodleně k rukám věřitele, a to s ohledem na ustanovení § 411 odst. 2 IZ.
Nedojde-li však u popřené pohledávky k jejímu zjištění, platbu části, kterou na ni dlužník
poukazoval, rozdělí insolvenční správce poměrně mezi ostatní věřitele formou mimořádné
splátky, na základě ustanovení § 411 odst. 2 IZ. Insolvenční soud v takovém případě bude
178
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muset, na základě ustanovení § 406 odst. 1 písm. a) IZ, provést změnu rozhodnutí o schválení
oddlužení a určit jiný poměr pro výplatu splátek jednotlivým věřitelům.

8.3

Zrušení schváleného oddlužení
Skutečnost, že dlužníku bylo oddlužení již schváleno, neznamená, že tak tomu bude až

do skončení insolvenčního řízení. Povinnosti dlužníku vyplývají z rozhodnutí o schválení
oddlužení podle z ustanovení § 406 IZ a zejména dlužníku plynou z ustanovení § 412 IZ.
Insolvenční soud může již schválené oddlužení zrušit, a to z důvodů uvedených v ustanovení
§ 418 odst. 1 písm. a) – d) IZ. Pomineme-li ustanovení § 418 odst. 1 písm. d) IZ, kdy zrušení
oddlužení a řešení úpadku konkursem může navrhnout sám dlužník, pak jsou ostatní důvody
důsledkem nejednání či neschopnosti dlužníka. Konkrétně, insolvenční soud schválené
oddlužení zruší, na základě ustanovení § 418 odst. 1 IZ:
1) neplní-li dlužník podstatné povinnosti podle schváleného oddlužení, nebo
2) ukáže se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude moc dlužník splnit, nebo
3) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý
závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo
4) zrušení navrhne sám dlužník
8.3.1 Neplnění podstatných povinností dlužníkem
Podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ se musí jednat o porušení podstatných
povinností. Aby došlo ke zrušení oddlužení, je nutné, aby došlo k porušení více než jedné
povinnosti a zároveň se musí jednat o porušení povinností podstatných. Dlužník má
na základě ustanovení § 412 IZ povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost; dědictví
a dary zpeněžit a využít je formou mimořádné splátky; sdělit změnu zaměstnání a bydliště;
dvakrát do roka předložit přehled příjmů a výdajů; nezatajovat příjmy; neposkytovat
věřitelům žádné zvláštní výhody.
O posouzení, zda se jedná o porušení podstatných povinností dlužníka, bude
v konkrétním případě rozhodovat insolvenční soud.
V průběhu oddlužení může u dlužníka dojít k řadě událostí a může se stát, že účel
oddlužení nedojde naplnění a nebude uhrazena minimální část 30 % každé pohledávky
v souladu s ustanovením § 395 odst. 1 písm. b) IZ a contrario. V takovém případě již dlužník
nebude splňovat podmínky pro oddlužení a jeho úpadek bude muset být řešen jiným
způsobem, podle zákona konkursem, na základě ustanovení § 396 odst. 1 IZ. Proto po celou
dobu oddlužení plní insolvenční soud a insolvenční správce povinnosti kontrolovat dlužníka a
zjišťovat skutečnosti, které vyjdou najevo po schválení oddlužení, jež by mohly být důvodem
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nenaplnění cíle oddlužení, to vše na základě ustanovení § 40, § 395, § 398 odst. 3, § 403
odst. 1, § 405, § 406 odst. 3 písm. a), § 406 odst. 5, § 408, § 409 odst. 3, § 411 odst. 2, § 412
odst. 2, § 418, IZ. Zjistí-li insolvenční soud před tím, než vezme na vědomí splnění oddlužení,
že takové skutečnosti existují, je povinen vydat rozhodnutí o zrušení oddlužení a rozhodnout
na základě ustanovení § 418 IZ o řešení úpadku dlužníka konkursem. Může se jednat o dobu
až 5 let nejistoty pro dlužníka, zda jeho oddlužení bude nakonec splněno, nebo zda nebude
před splněním zrušeno.
Insolvenční soud může, podle názoru Vrchního soudu v Praze, uvedeném v jeho usnesení
č. j. MSPH 93 INS 1923/2008, 3 VSPH 463/2010-B, ze dne 5. 8. 2010, insolvenční řízení
zrušit i bez návrhu: „…i ve stadiu řízení od schválení oddlužení (§ 404 IZ) do jeho splnění
(§413 IZ), (…) zrušit schválené oddlužení podle § 418, vyjde-li v něm najevo dlužníkův
nepoctivý záměr ve smyslu § 395 IZ…“. Dospěl-li dlužník k povolení či schválení oddlužení,
avšak jeho počínáním je možno sledovat nepoctivý závěr, může insolvenční soud
v jakémkoliv stádiu insolvenčního řízení dlužníkovu nepoctivost potrestat odepřením
možnosti oddlužení či jeho zrušením.
K tomu, aby mohlo být dlužníku přiznáno beneficium plynoucí ze zákonných možností
oddlužení, musí pro to také sám dlužník něco učinit. Nesplní-li dlužník povinnosti, zákonem
na něj kladené, zejména uvedené v ustanovení § 412 IZ, není možné mu za jeho nečinnost
přiznat zákonné výhody. Dlužníku vyplývají povinnosti ze schváleného způsobu oddlužení,
rozdílné pro zpeněžení majetkové podstaty a rozdílné pro plnění splátkovým kalendářem.
Zatímco u plnění oddlužení prostřednictvím zpeněžení majetkové podstaty, má dlužník spíše
jen povinnost součinnosti s insolvenčním správcem183, u plnění oddlužení pomocí
splátkového kalendáře je výčet povinností větší, zejména se jedná o provádění splátek
ze svých dosažených příjmů nebo povinnosti vypočtené v ustanovení § 412 IZ.
Důvodem pro zrušení oddlužení může být porušení podstatných povinností. Posouzení,
co je podstatnou povinností, bude na uvážení insolvenčního soudu u konkrétního dlužníka,
zákon definici podstatné povinnosti nezná. Obecně je možno za podstatnou povinnost
považovat takovou, která svým charakterem může ovlivnit splnění podmínek oddlužení.
Za podstatnou je možno považovat „…povinnost provádět splátky z dosažených příjmů,
nezatajování příjmů ani jiného majetku. Za porušení podstatné povinnosti by mohlo být
považováno nedůvodné odmítnutí možnosti výdělečné činnosti při ztrátě zaměstnání,
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soustavné nepodávání zpráv a nesoučinnost se soudem, resp. insolvenčním správcem,
znemožnění nebo ztěžování zpeněžení majetku aj.…“184.
8.3.2 Nesplnění podstatné části splátkového kalendáře
Může se však také stát, že dlužníkovi v průběhu oddlužení plněním splátkového
kalendáře vypadne příjem zcela.. Podle usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 93 INS
1923/2008, 3 VSPH 463/2010-B, ze dne 5. 8. 2010: „…důvodem pro zrušení oddlužení dle §
418 odst. 1 písm. b) IZ nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové situace
dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového
kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění.…“. Aby
podle Vrchního soudu v Praze bylo možno uvažovat o zrušení oddlužení, muselo by být zcela
zřejmé, že dlužník v časovém horizontu podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře
nesplní a současný nepříznivý vývoj nebude dlužník schopen zvrátit. Vrchní soud dále
odkázal na ustanovení § 418 odst. 3 IZ, které slouží k projednání závažných okolností, jakým
výpadek příjmu dlužníka jistě je.
Podstatná část splátkového kalendáře se dotýká zákonné minimální výše uspokojení
pohledávek nezajištěných věřitelů, nejméně 30 %, či méně než 30 %, pokud s tím vyslovil
věřitel písemný souhlas, v souladu s ustanoveními § 392 odst. 1 písm. c) IZ, § 395 odst. 1
písm. b) a contrario IZ. Zjistí-li insolvenční soud v průběhu oddlužení, že zákonnou míru
dlužník nedodrží, přistoupí z vlastní iniciativy ke zrušení rozhodnutí o schválení oddlužení,
podle ustanovení § 418 IZ. Insolvenční soud by měl před rozhodnutím o zrušení oddlužení
vzít v potaz skutečnosti, zda se dlužník nedohodl s věřitelem či věřiteli na nižším, než
zákonném 30 % splněním pohledávek, a další okolnosti konkrétního případu, případně plnění
splátkového kalendáře či mimořádné splátky185.
8.3.3 Vznik dluhu delší než 30 dnů po splatnosti, zákaz zavazovat se
Ve vztahu k oddlužení, ať plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové
podstaty, má dlužník zakázáno se po celou dobu zavazovat k plněním, která nebude
v budoucnu schopen uhradit, resp. splnit po lhůtě jejich splatnosti, a to na základě ustanovení
§ 418 odst. 1 písm. c) IZ. Rozhodný je výsledek takového závazku a míra zavinění dlužníka
na neschopnosti dostát svému závazku. Dlužníku není odejmuta absolutně možnost zavazovat
se, ale nesmí tak činit lehkomyslně a tak, aby došlo k vytvoření nových peněžitých závazků,
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jež by nebyl schopen uhradit nejpozději do 30 dnů po splatnosti186. Pokud by si dlužník nový
závazek vzal a nebyl jej schopen do 30 dnů po lhůtě splatnosti zaplatit a jeho vznik by mu
bylo možno přičítat za vinu, pak by závazek byl důvodem pro zrušení schválení oddlužení
na základě ustanovení § 418 IZ. Nevyvratitelná domněnka prokazující, že neuhrazený dluh
do 30 dnů po splatnosti dlužník zavinil, nastává v případě, podle ustanovení § 418 odst. 1
písm. c), odst. 2 IZ, kdy bude u dluhu nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. U exekuce
ani výkonu rozhodnutí nezáleží na tom, který orgán jej nařídil, zda soud, soudní exekutor, zda
se jedná o správní nebo daňovou exekuci, avšak důkaz opaku se u nevyvratitelné domněnky
nepřipouští187. Neznamená to však, není-li ohledně dluhu dlužníka nařízena exekuce nebo
výkon rozhodnutí, že dlužník vznik dluhu nezavinil. Každý případ by však měl insolvenční
soud posuzovat jednotlivě.
8.3.4 Návrh dlužníka na zrušení oddlužení
I po povolení oddlužení může dlužník nadále s řízením disponovat188. Může vzít svůj
návrh zpět, a to až do doby vydání rozhodnutí o schválení oddlužení, na základě ustanovení
§ 394 odst. 1 IZ. Poté, kdy dojde ke schválení oddlužení, již sice nemůže dlužník svůj návrh
vzít zpět, avšak může navrhnout insolvenčnímu soudu na základě ustanovení § 418 odst. 1
písm. d) IZ zrušení oddlužení. Pokud dlužník navrhne zrušení schváleného oddlužení ještě
před tím, než rozhodnutím vezme insolvenční soud na vědomí splnění oddlužení, musí
insolvenční soud na základě ustanovení § 418 odst. 1 IZ schválené oddlužení zrušit189.
Insolvenční soud v případě podání návrhu dlužníka na zrušení oddlužení, nezkoumá žádné
další podmínky návrhu či důvody, proč tak dlužník učinil. Oddlužení v souladu s ustanovením
po podání návrhu zrušit bez dalšího musí. Zrušení oddlužení představuje předčasné ukončení
oddlužení, proto k němu musí dojít podle ustanovení § 413 IZ před právní mocí rozhodnutí
o skončení oddlužení.
8.3.5 Důsledky zrušení oddlužení
Zrušit schválené oddlužení, může insolvenční soud, na základě ustanovení § 418 odst. 3
IZ, jen do té doby, dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Vzhledem k tomu, že
zrušení oddlužení představuje závažný zásah do práv a povinností dlužníka, je insolvenční
soud vázán povinností před vydáním rozhodnutí o zrušení oddlužení nařídit jednání, jehož by
186
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se měl účastnit dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor, případně jen zástupce věřitelů a
věřitel, který návrh na zrušení podal tak, aby každý ze jmenovaných měl možnost se ve věci
vyjádřit190. Jak Kotoučová dále uvádí, jednání by mělo být nařízeno i v případě, podal-li návrh
na zrušení sám dlužník. Sice by po tomto podání měl vzít insolvenční soud dlužníkův návrh
na vědomí a bez dalšího oddlužení zrušit, ale zároveň by mělo být dlužníku umožněno,
s ohledem na závažnost důsledku zrušení, aby si vše ještě rozmyslel a nejpozději při jednání
svůj návrh na zrušení vzal zpět191.
Zrušení oddlužení se vyvěšuje v insolvenčním rejstříku a doručuje se účastníkům.
Okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku se zrušení stává účinným192.
Proti rozhodnutí může podle ustanovení § 418 odst. 4 IZ, do 15 dnů od doručení podat
odvolání dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a případně věřitel, který zrušení
schváleného oddlužení navrhl.
Bude-li návrh na zrušení oddlužení podán, avšak insolvenční soud o něm rozhodne
negativně, nemá takový postup, co se týče účinků, žádný vliv na pokračování v oddlužení a
toto poběží dál, jako by žádný návrh na zrušení oddlužení podán nebyl193.
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9. Splnění oddlužení, skončení insolvenčního řízení
Splnění oddlužení vezme na základě ustanovení § 413 IZ insolvenčního soud na vědomí
vydáním rozhodnutí, ve kterém zároveň rozhodne o odměně insolvenčního správce a úhradě
jeho nákladů a zprostí jej funkce.
Po provedení veškerých úkonů je insolvenční řízení u konce. Insolvenční soud
podle ustanovení § 413 IZ deklaruje, že oddlužení proběhlo v souladu se zákonem.
U oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je možno oddlužení považovat za splněné tehdy,
kdy insolvenční správce zpeněžil majetek, sestavil konečnou zprávu a vydal rozvrhové
usnesení, podle ustanovení § 398 odst. 2, § 283, § 302 IZ194. U splnění oddlužení plněním
splátkového kalendáře bude skončení oddlužení přicházet do úvahy v zásadě po 5 letech,
na základě ustanovení § 398 odst. 3 IZ, dříve jen v případě, kdy dlužník uhradí 100 % všech
nezajištěných pohledávek věřitelů195. Splnění oddlužení je možné deklarovat jen v případě,
pokud nedošlo v průběhu insolvenčního řízení ke zrušení schváleného oddlužení a následném
řešení úpadku konkursem196. V takovém případě se jedná o předčasné ukončení, tedy
ukončení před splněním.
Proti rozhodnutí o splnění oddlužení není odvolání přípustné, jak výslovně z ustanovení
§ 413 IZ vyplývá. Dnem doručení, tedy dnem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, se stává
pravomocným, na základě ustanovení § 71 a násl. IZ. Odvolat se však je možné do výroku
o určení odměny insolvenčního správce anebo způsobu její úhrady, podle ustanovení § 413
IZ. Odvolací lhůta činí v tomto případě 15 dnů a běží ode dne doručení usnesení. Nabytím
právní moci rozhodnutí insolvenční řízení končí a zanikají jeho účinky197.
Tímto rozhodnutím však ještě nedochází k osvobození dlužníka od zbytku dluhů.
O skutečnosti, zda bude dlužník osvobozen od zbytku svých dluhů, rozhoduje insolvenční
soud teprve poté, co je skončeno provádění oddlužení a insolvenční soud vezme na vědomí
jeho splnění, podle ustanovení § 414 odst. 1 IZ

9.1

Osvobození od placení zbytku dluhů
Jedním z hlavních důvodů, proč dlužník k oddlužení přistupuje, je jistě možnost

osvobození od zbytku dluhů, na základě ustanovení § 414 odst. 1 IZ. Dlužník je od zbytku
svých dluhů osvobozen podle ustanovení § 414 IZ, pokud během oddlužení splní řádně a včas
všechny povinnosti, určené dle schváleného způsobu oddlužení. Osvobození od placení
194
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K plnění splátkového kalendáře blíže kapitola 8.2.4 Oddlužení plněné prostřednictvím splátkového kalendáře
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zbytku dluhů pro dlužníka znamená, že bude zbaven všech závazků, které nebyly obsaženy
ve splátkovém kalendáři, nebyly uspokojeny v rámci zpeněžení majetkové podstaty a taktéž
závazků, jež vůči dlužníku nebyly uplatněny vůbec, v souladu s ustanovením § 414 odst. 2,
§ 170, § 416 odst. 1 IZ198.
Podle ustanovení § 414 odst. 1 IZ nenastupuje osvobození od zbytku dluhů automaticky
poté, co dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení,
ale dlužník si musí o osvobození sám požádat, jak je výslovně uvedeno v ustanovení § 414
odst. 1 IZ. Dokud není insolvenčnímu soudu doručen dlužníkův návrh na osvobození
od zbytku dluhu, insolvenční soud návrh neposoudí, nevyžádá si slyšení dlužníka a nevydá
rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů, trvají podle mého názoru
neuhrazené pohledávky a dále trvá dlužníkova povinnost hradit je v nezměněném rozsahu.
Dlužník se tedy nevydáním rozhodnutí o osvobození od placení zbytku dluhů vystavuje
podle mého názoru riziku případného vymáhání dluhů věřiteli.
Zákon však nestanovuje žádnou lhůtu, do kdy musí dlužník svůj návrh na osvobození
od placení zbytku dluhů podat. Obecně lze říci, že návrh nelze podat před tím, než bude
rozhodnuto o skončení insolvenčního řízení199. Podle komentáře k zákonu „…možnost
požadovat osvobození od hrazení zbytku dluhů je právem dlužníka a jako takové podléhá
promlčení…“200. Dlužník je tedy zřejmě limitován dobou, do kdy může o osvobození požádat,
po uplynutí této by již právo na osvobození od placení zbytku dluhů neměl. Promlčení nároku
dlužníka tak navazuje na základní zásadu civilního procesu, a to vigilantibus iura201, tedy že
dlužník si má hlídat svá práva a jen obezřetnému dlužníku je možno přiznat oprávnění
z osvobození.
Podle mého názoru by po skončení oddlužení, nepodá-li dlužník návrh na osvobození
od placení zbytku dluhů, začalo opět narůstat příslušenství k jistinám pohledávek a
pohledávky by byly vymahatelné formou exekuce nebo výkonu rozhodnutí202. Pokud by
dlužník promeškal lhůtu k podání návrhu na osvobození od placení zbytku dluhů, musel by,
podle mého názoru, doplatit zbytek dluhu, snížený o částku hrazenou v průběhu oddlužení.
K tomuto zbytku by však začalo od doby rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení
narůstat příslušenství do doby celého zaplacení. Nový návrh na povolení oddlužení by zde,
198
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podle mého názoru, podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) IZ a § 395 odst. 3 písm. a) IZ již
nebyl možný s ohledem na již jednou probíhající řízení o povolení oddlužení. Domnívám se,
že by oddlužení v tomto případě pouze oddálilo povinnost dlužníka plnit a za dobu oddlužení
by příslušenství nepřirůstalo a dluh by nebyl navyšován.
9.1.1 Posouzení osvobození insolvenčním soudem
Insolvenční soud poté, co obdrží návrh dlužníka na osvobození od placení zbytku dluhů,
bude zkoumat výsledek plnění povinností dlužníkem i splnění minimálního uspokojení
pohledávek věřitelů, a to na základě ustanovení § 414 odst. 1 IZ, tedy zda splnil vše řádně a
včas. Minimálním uspokojením se myslí 30 % pohledávek, nebo 50 % pohledávek 203, byla-li
sepsána dohoda mezi dlužníkem a konkrétním věřitelem, že jemu bude dlužník plnit méně než
30 %, na základě ustanovení § 392 odst. 1 písm. c) IZ. Míru uspokojení bude insolvenční
soud zkoumat pouze u pohledávek přihlášených a zjištěných, případně u pohledávek
zajištěných, jejichž části nebyly ze zajištění uspokojeny a jsou považovány za nezajištěné204.
Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, stejně jako u oddlužení plněním splátkového
kalendáře, je oddlužení splněno dle ustanovení § 413 IZ, pokud zajištění věřitelé obdrželi
nejméně hodnoty v zákoně uvedené.
Zjistí-li insolvenční soud porušení povinností dlužníka, nemusí to vždy znamenat
odmítnutí vydání rozhodnutí o osvobození od placení zbytku dluhů. Zásadním důvodem
pro nepřiznání však může být „…zatajení příjmu, nepoužití mimořádného příjmu k úhradě
mimořádné splátky nebo neopodstatněné zvýhodnění některého nebo některých věřitelů…“
205

. Insolvenční soud může zohlednit „…dlouhodobé závažné onemocnění dlužníka či jeho

úraz, platební neschopnost dlužníkova zaměstnavatele a ukončení pracovního poměru
u takového zaměstnavatele, obtíže při hledání nového adekvátního zaměstnání apod.…“206.
Avšak jen několikadenní prodlení s uhrazením splátky by zřejmě bylo bez dalšího jako důvod
pro odmítnutí neúměrně přísné.
K tomu, aby insolvenční soud mohl vydat rozhodnutí o osvobození od zbytku dluhů,
musí po podání návrhu ve věci vyslechnout na základě ustanovení § 414 odst. 1 IZ dlužníka,
jež má právo vyjádřit se ke všem okolnostem, které by mohly mít vliv na rozhodnutí. V tomto
případě může dlužník požádat o osvobození od placení zbytku dluhů i podle ustanovení § 415
203
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IZ, tedy v případě, že míra uspokojení v oddlužení nedosahuje zákonem požadovaných,
případně s věřiteli dohodnutých hodnot.
Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že podmínky pro osvobození dlužníka od placení
zbytku dluhu jsou dány, osvobození dlužníku přizná, a to rozhodnutím vydaným formou
usnesení, ve kterém osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů konstatuje207. Osvobození
od zbytku dluhů se týká podle ustanovení § 414 odst. 2 IZ jak dluhů přihlášených, jež jsou
v oddlužení postupně uspokojovány, tak dluhů, jež věřitelé do oddlužení nepřihlásili a které
nebyly oddlužením uspokojovány. Osvobození se bude vztahovat i na věřitele, k jejichž
pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo. Osvobození se zřejmě, podle mého
názoru, nebude týkat dluhů, které dlužníku vznikly, avšak v insolvenčním návrhu spojeném
s návrhem na povolení oddlužení je neuvedl a věřitelé se nepřihlásili. Souhlasím se
Smolíkem, že pokud dlužník své dluhy nepřihlásil, je nutno přičíst mu tuto skutečnost k tíži, a
pokud by závazek stále trval, nedošlo by vůči němu k osvobození a mohl by být i na dlužníku
soudně vymahatelný208.
Osvobození se má týkat jen pohledávek vzniklých do doby schválení oddlužení, tedy
těch, které byly uplatněny přihláškou k insolvenčnímu řízení dlužníka. Osvobození však není
absolutní, ale pouze relativní209, což vyplývá také z ustanovení § 414 odst. 1 IZ, protože se
jedná o osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud
nebyly uspokojeny. Skutečnost, že je osvobození pouze relativní znamená, že závazky
v zásadě nezanikají, ale nejsou vymahatelné soudní cestou. Avšak jejich případným přijetím
od dlužníka se věřitel bezdůvodně neobohacuje. Jak také uvedeno: „…neuspokojené
pohledávky nebo jejich části se stávají vůči dlužníkovi naturální obligací…“210. Věřitelé tímto
již nejsou oprávněni dluh po dlužníkovi vymáhat, avšak dlužník je oprávněn dluhy uhradit,
aniž by se věřitelé dopustili přijetím pohledávky od dlužníka bezdůvodného obohacení.
Skutečnost nemožnosti vymáhání vyplývá také z rozsudku Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Cdo
3509/2010, ze dne 24. 11. 2010, publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí pod č. 63/2011,
je „…pohledávka, na kterou se vztahuje rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení, vydané
dle ustanovení § 414 odst. 1 IZ, v neuhrazeném rozsahu nezaniká, v soudním či jiném řízení ji
však již nelze věřiteli přiznat. Ve vykonávacím řízení má taková pohledávka stejný režim, jako
promlčená pohledávka…“.
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Osvobození a tudíž nemožnost vymáhání po skončení oddlužení a přiznání osvobození
od zbytku dluhů se vztahuje na pohledávky přihlášené řádně, včas a zároveň zjištěné, ale i
na nepřihlášené pohledávky a pozdě či nedostatečně přihlášené a lze mít za to, že se
osvobození vztahuje i na pohledávky vyjmenované v ustanovení § 170 IZ; ke všem
vyjmenovaným se nepřihlíží ex lege nebo na základě rozhodnutí insolvenčního soudu211.
Jak skončení oddlužení a osvobození od zbytku dluhů dlužníka v praxi vypadá, je možno
ukázat na skončeném oddlužení, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 13 INS
2/2008. Dlužnice podala dne 12. 10. 2010 žádost o osvobození od placení pohledávek, s jejím
návrhem insolvenční správkyně i zástupce věřitelů souhlasili. Proto insolvenční soud nařídil
ve věci jednání na den 21. 12. 2010, na které se dlužnice dostavila. Insolvenční soud
při jednání vydal usnesení, č. j. KSOS 13 INS 2/2008-B-63, ze dne 28. 12. 2010, ve kterém na
základě ustanovení § 414 osvobodil dlužnici od placení pohledávek, schválil odměnu
insolvenční správkyně a její hotové výdaje, vzal na vědomí splnění oddlužení plněním
splátkového kalendáře a zároveň zprostil insolvenční správkyni funkce. V usnesení
insolvenční soud dlužnici zároveň upozornil, že na základě ustanovení § 417 odst. 2 IZ může
přiznané osvobození za určitých okolností zaniknout.
9.1.2 Osvobození dlužníka, povinnost ručitele a spoludlužníka
Osvobození, vyřčené insolvenčním soudem na základě § 414 odst. 1 IZ se na ručitele či
spoludlužníky dlužníka vztahovat nebude, jak vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu, sp. zn.
29 Cdo 3509/2010, ze dne 24. 11. 2010, publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí
pod č. 63/2011: „…rozhodnutí vydané dle ustanovení § 414 odst. 1 IZ, jímž insolvenční soud
osvobodí dlužníka od placení pohledávek v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny,
nezbavuje povinnosti k úhradě těchto pohledávek dlužníkovým věřitelům ani ručitele, ani jiné
osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu…“. Nejvyšší soud se snažil
přes jazykový a systematický výklad ustanovení § 414 odst. 1 IZ zjistit, zda by bylo možné
osvobození od placení neuhrazené části dluhu vztáhnout i na třetí osoby. Osvobozením
od placení neuhrazené části dluhu se dlužník zbavuje povinnosti platit věřitelům i třetím
osobám, tedy těm, které za dlužníka plnily jeho pohledávky. Nejvyšší soud poukazuje na účel
oddlužení, jímž je osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek, tedy: „…vypořádání
majetkových poměrů dlužníka s jeho věřiteli. Závazky (dluhy) jiných osob (těch, jež věřitelům
za splnění závazků odpovídají společně a nerozdílně s dlužníkem a těch, které svým majetkem
zajišťují pohledávky věřitelů vůči dlužníku) předmětem vypořádání při oddlužení nejsou
211
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[uvedený institut k vypořádání těchto závazků (dluhů) nesměřuje].…“. Osvobození od zbytku
dluhů se tedy na třetí osoby nevztahuje, osvobození je jen výhodou dlužníka.
U pohledávek splnitelných i jinak než ze strany dlužníka zůstává tedy s ohledem
na judikaturu Nejvyššího soudu věřiteli právo plnění pohledávky vyžadovat, nároky věřitelů
vůči spoludlužníkům či ručitelům zůstávají osvobozením dlužníka nedotčeny212. Vůči těmto
osobám je dlužník, na základě ustanovení § 414 odst. 2 IZ, osvobozen ve stejném rozsahu
jako vůči věřitelům. Spoludlužníci a ručitelé tak nemohou po dlužníkovi, stejně jako věřitelé,
po jeho osvobození s úspěchem nic vymáhat. Věřitel se může po osvobození dlužníka
dožadovat uspokojení pohledávky od ručitele či spoludlužníka, který je k dluhu povinen, jako
by k osvobození dlužníka nedošlo. Podle ustanovení § 550 OZ sice může ručitel požadovat
z titulu ručitelství úhradu své pohledávky, kterou věřiteli namísto dlužníka uhradil,
po dlužníku. Jedná-li se však o pohledávku, na kterou se vztahuje osvobození dlužníka,
vztahuje se osvobození i na tento ručitelský regres. Pro ručitele tedy důsledek znamená, že
pohledávku, kterou dlužníku zajistil svým ručitelským závazkem, dlužník uspokojí jen
v minimální zákonné výši, ale ručitel doplatí zbytek dluhu namísto dlužníka bez toho, aby
toto uspokojení mohl po dlužníku vymáhat nazpět. Zaplacená část neuhrazené pohledávky
třetí osobou zůstává pro dlužníka naturální obligací, z vlastního uvážení je k jejímu zaplacení
oprávněn. Tedy ručitel dluh doplatí za dlužníka, ale náhradu po něm úspěšně vymáhat
nemůže. Ve stejné pozici jako ručitel vůči dlužníku po osvobození, se nachází také
spoludlužník, případně spoluručitel. Je-li možno problematiku shrnout, pak se dojde k závěru,
že byl-li dlužník osvobozen od dluhu, v němž byl veden ručitel či spoludlužník, vztahuje se
osvobození dlužníka vůči nim i na jejich pohledávku s tím, že dluh po dlužníku s úspěchem
vyžadovat nemohou.
Domnívám se, že by si ručitel či spoludlužník měli hned na začátku insolvenčního řízení
dlužníka podat přihlášku své pohledávky do jeho insolvenčního řízení. Nepřihlásí-li se včas,
znamenalo by to pro ně, stejně jako pro jiného věřitele dlužníka, nemožnost úspěšně
po dlužníku plnění po skončení oddlužení vymáhat. Nepodají-li si věřitel nebo spoludlužník
přihlášky svých pohledávek za dlužníkem včas nebo vůbec, pak bude jistě jejich velkou
snahou podat si svůj vlastní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení,
mají-li vedle toho další dluh..

MARŠÍKOVÁ, Jolana. op. cit. s. 143.
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9.1.3 Osvobození při společném oddlužení manželů
Jak z literatury vyplývá213, je-li prováděno společné oddlužení manželů, bude se
osvobození od placení zbytku dluhů vztahovat na oba manžele. Problémem by byla
skutečnost, kdyby k oddlužení došlo pouze u jednoho z manželů. Na část společného jmění by
mohla být v průběhu insolvence vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí na majetek druhého
z manželů. Po oddlužení by se osvobození týkalo jen manžela, kterému bylo oddlužení
povoleno, tedy vztahovalo by se jen na část společného jmění manželů. Jsem také toho
názoru, že by věřitelé mohli neuhrazenou část dluhu, od které byl manžel po skončení
oddlužení osvobozen, po druhém manželovi s úspěchem vyžadovat214. Druhý manžel by tedy
v zásadě stále odpovídal v plné výši za závazky ze společného jmění manželů, od kterých by
byl druhý manžel díky rozhodnutí o osvobození od zbytku dluhu osvobozen.
9.1.4 Na co se osvobození nevztahuje
Výjimkou, na niž se osvobození nevztahuje, je podle ustanovení § 414 odst. 1 IZ právo
zajištěného věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení majetku
sloužícího k zajištění pohledávky, nepožádal-li o zpeněžení majetku. Věřitelé se mohou
i po skončení insolvenčního řízení svých pohledávek z výtěžku zpeněžení majetku uspokojit,
a to v souladu s ustanovením § 414 odst. 4 IZ. Dále se osvobození nevztahuje na dluhy
uvedené v ustanovení § 416 odst. 1 IZ. Skutečnost je možno dovodit z ustanovení § 170 písm.
d) IZ, jedná se v případě ustanovení § 416 odst. 1 IZ o mimosmluvní sankce. Dlužníku tedy
nadále zůstane povinnost hradit peněžitý trest či jinou peněžitou sankci uloženou v trestním
řízení za úmyslný trestný čin a dosud neuhrazenou náhradu škody za úmyslné porušení právní
povinnosti. V obou případech se musí jednat o zavinění ve formě úmyslu215. Z osvobození
jsou vyloučeny majetkové sankce uložené dlužníku za úmyslný trestný čin, v souladu
s ustanovením § 414, § 416 odst. 1 IZ. Na nemajetkové trestní sankce216, kterými mohou být
trest odnětí svobody, domácí vězení, trest obecně prospěšných prací, zákaz činnosti, zákaz
pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta čestných titulů
nebo vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, vyhoštění, se osvobození, z povahy věci,
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nevztahuje. Na majetkové sankce217, tj. propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci
nebo jiné majetkové hodnoty, osvobození po splnění oddlužení nedopadá. Dlužník
po osvobození od zbytku dluhů v oddlužení bude muset zaplatit peněžitý trest, nebo strpět
výkon jiného majetkového trestu uloženého za úmyslný trestný čin.
Náhradou škody, podle ustanovení § 414, § 416 odst. 1 IZ, od které není dlužník
osvobozen rozhodnutím insolvenčního soudu po splnění oddlužení, je myšlena náhrada pouze
za škodu způsobenou úmyslným porušením právní povinnosti. Postačí pouze odpovědnost
dlužníka, není nutné, aby škodu způsobil sám. Odpovědnost není zákonem stanovena, může
se jednat jak o občanskoprávní, tak o pracovněprávní či jinou odpovědnost. Ani u takto
způsobené škody se dlužník nemůže odvolávat osvobození, dle ustanovení § 416 odst. 1 IZ.
V insolvenčního řízení se neuspokojují pohledávky, stanovené v ustanovení § 170 IZ a
zároveň vzniklé před skončením insolvenčního řízení. Podle zákona se jedná o:
1)

úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů,
vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto
rozhodnutí

2)

úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení z pohledávek věřitelů, které se staly
splatné až po rozhodnutí o úpadku

3)

pohledávky věřitelů z darovacích smluv

4)

mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále
za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného za veřejné zdravotní pojištění, pokud
povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku

5)

smluvní pokuty, pokud právo na jejich uplatnění vzniklo až po rozhodnutí
o úpadku

6)

náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí v insolvenčním řízení

Věřitel má právo domáhat se uspokojení pohledávek vzniklých i po skončení
insolvenčního řízení, na základě ustanovení § 414 odst. 4, § 170 IZ. Zajištěný věřitel se může
zároveň domáhat, na rozdíl od postupu dle ustanovení § 170 IZ, uspokojení úroku, který
k zajištěné pohledávce přirostl v průběhu insolvenčního řízení, dle ustanovení § 171 IZ.
9.1.5 Osvobození i při nesplnění podmínek dlužníkem
Osvobození od placení zbytku dluhů může insolvenční soud dlužníku přiznat
na základě ustanovení § 415 IZ i v případě, že nesplní podmínky oddlužení. Tedy minimální
217
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zákonná míra uspokojení věřitelů bude nižší, než je 30%, respektive podle ustanovení § 398
odst. 4 IZ 50 % uspokojení218, ledaže by věřitel písemně prohlásil, že jemu dlužník bude plnit
méně. Dlužník však musí podle tohoto ustanovení před insolvenčním soudem prokázat, že
požadované hodnoty plnění nebylo dosaženo v důsledku okolností, které nezavinil a zároveň
částka, kterou věřitelé v oddlužení na uspokojení svých pohledávek obdrželi, není nižší, než
částka, kterou by obdrželi, kdyby byl jeho úpadek řešen konkursem.
Kotoučová vysvětluje postup a sděluje, že obě skutečnosti musí být dlužníkem prokázány
zároveň219. Základní podmínkou, aby insolvenční soud mohl o osvobození dlužníka
rozhodnout, je skutečnost, že dlužník podá návrh na osvobození od placení zbytku dluhů.
Insolvenční soud poté dlužníku poskytne možnost slyšení. Důkazní břemeno leží na dlužníku,
musí insolvenčnímu soudu prokázat, že dosažení nižšího plnění nezavinil. Z této skutečnosti
se musí sám vyvinit. Není možné dlužníku přičítat k tíži nižší výtěžek z prodeje majetku,
který byl zapříčiněn nezájmem o koupi nebo změnou poměrů na trhu. Taktéž ztráta
zaměstnání dlužníka, která nastala v důsledku zániku zaměstnavatele nebo ze zdravotních
důvodů dlužníka, mu nemůže být kladena za vinu. Opakem by byla skutečnost, kdyby dlužník
bezdůvodně opustil stávající zaměstnání.
Složitěji bude dlužník prokazovat skutečnost, že by věřitelé v případě úpadku dlužníka
řešeného konkursem obdrželi nižší částku, než tu, kterou obdrželi prostřednictvím oddlužení.
Je možné předpokládat, že dlužník bude muset nechat vypracovat znalecký posudek
pro osvědčení, že v konkursu by plnění věřitelům bylo nižší. Pro případ nepředložení či
alespoň nenavržení možného důkazu pro osvědčení, nese odpovědnost dlužník. Pokud by
insolvenční soud pro zjištění možného osvobození od zbytku dluhů dle ustanovení § 415 IZ
neměl dostatečný podklad pro rozhodnutí, nemohl by dlužníku osvobození přiznat. Případné
osvobození dlužníka by mělo stejné důsledky, jako by dlužník splnil zákonné podmínky a
insolvenční soud by osvobození od placení zbytku dluhů konstatoval.

9.2

Odejmutí a zánik osvobození od placení zbytku dluhů
Dlužník může být soudem od placení zbytku dluhů osvobozen, ale osvobození nenastává

jednou pro vždy, insolvenční soud jej může, na základě ustanovení § 417 odst. 1 IZ,
v zákonem uvedených případech odejmout. Odejmout, podle ustanovení § 417 IZ, může
insolvenční soud osvobození z důvodu, vyjde-li, na základě návrhu podaným některým
z dotčených věřitelů do 3 let od právní moci osvobození od placení zbytku dluhů, najevo, že
218
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ke schválení oddlužení nebo přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání
dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům. K takovému návrhu
nebude soud přihlížet, jestliže věřitel mohl námitku uplatnit podle ustanovení § 417 odst. 1 IZ
před rozhodnutím o přiznání osvobození. Osvobození od placení zbytku dluhů může také
ze zákona, podle ustanovení § 417 odst. 2 IZ, zaniknout. Zánik osvobození nastane podle
tohoto ustanovení, byl-li dlužník v průběhu 3 let od právní moci rozhodnutí o osvobození
od zbytku dluhů pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil
schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak
poškodil věřitele.
Odejmutí osvobození od placení zbytku dluhů dlužníka je vázáno na lhůtu 3 let od nabytí
právní moci rozhodnutí o osvobození, marným uplynutím lhůty možnost odejmout
osvobození zaniká220. Teprve po uplynutí stanovené lhůty je dlužník od zbytku dluhů
osvobozen s konečnou platností.
Jak vyplývá taktéž z literatury, zrušení pravomocně přiznaného osvobození může nastat
dvěma způsoby, zrušením insolvenčním soudem, jež svým konstitutivním rozhodnutím
osvobození dlužníku odejme, nebo ex lege221. Insolvenční soud osvobození zruší,
podle ustanovení § 417 odst. 1, 2 IZ, zjistí-li, že dlužník získal výhody, pramenící
z oddlužení, svým podvodným jednáním. Není ani důležité, zda podvodné jednání vedlo ke
schválení oddlužení, anebo k přiznání osvobození. Podvodné jednání či zvláštní výhody
nemusí ani naplnit žádnou ze skutkových podstat trestného činu 222. Insolvenční soud
osvobození zruší na základě ustanovení § 417 odst. 1 IZ, vyjde-li najevo, že dlužník
zvýhodnil v rámci oddlužení některé věřitele a zvýhodnění nebylo v souladu se zákonem.
Z ustanovení vyplývá, že insolvenční soud k posuzování a případnému zrušení oddlužení
bude rozhodovat jen v případě, že mu některou z uvedených skutečností navrhl některý
z věřitelů, jež byl přiznáním osvobození dotčen, a to do 3 let od právní moci rozhodnutí
o osvobození. Z toho vyplývá, že u pozdě podaného návrhu insolvenční soud o zrušení
osvobození nerozhodne. Stejně bude insolvenční soud postupovat u sice včas podaného
návrhu, zjistí-li existenci skutečností odůvodňující odnětí osvobození, avšak zjistí současně,
že navrhovatel mohl námitku existence skutečností ovlivňujících zrušení osvobození uplatnit
ještě před rozhodnutím o přiznání osvobození, a to v souladu s ustanovením § 414 odst. 1 věta
za středníkem IZ.
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K zániku osvobození může dojít také ex lege, kdy insolvenční soud stav podle ustanovení
§ 417 odst. 2 IZ jen deklaruje. Zákon nikterak právní skutečnost, na základě které může dojít
k zániku osvobození, neupravuje. Je jen na rozhodnutí soudu, aby autoritativním rozhodnutím
nastalou právní skutečnost deklaroval223. Z obsahu ustanovení vyplývá, že rozhodnutí
o zániku osvobození bude vydáno vždy, vyjde-li najevo, že dlužník byl pravomocně odsouzen
pro úmyslný trestný čin, díky němuž podstatně ovlivnil schválení, provedení oddlužení,
osvobození, nebo jinak poškodil věřitele. Zánik osvobození vyplývá z obecné zásady
soukromého práva, „nemo turpitudinem suam allegare potest224“, tedy že „nikdo nesmí mít
prospěch ze své vlastní nepoctivosti“. Stejně jako u zrušení je i u zániku osvobození dána
lhůta 3 let, během které může k zániku přiznaného osvobození dojít. K zániku by nedošlo,
byl-li sice v průběhu zákonné tříleté lhůty dlužník pravomocně odsouzen za úmyslný trestný
čin, avšak k nabytí právní moci došlo až po uplynutí této lhůty225. Insolvenční soud nemusí
rozhodovat o zániku na podnět, může se tím zabývat i z vlastní iniciativy. Insolvenční soud
v daném případě bude posuzovat, zda míra možného ovlivnění oddlužení způsobená
úmyslným trestným činem dlužníka ve vztahu ke schválení či provedení oddlužení, přiznání
osvobození, dosahuje intenzity nikoli zanedbatelné226. Dojde-li insolvenční soud k názoru, že
jsou splněny zákonné podmínky pro zánik osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů, vydá
usnesení, ve kterém nastalou skutečnost osvědčí227.
Zrušení či zánik osvobození dlužníka má pro věřitele nemalý význam. Věřitelům se,
podle mého názoru, obnoví jejich práva, zbytek své pohledávky po právní moci rozhodnutí
o splnění oddlužení soudní cestou vymáhat.
Obecná zásada soukromého práva, „nemo turpitudinem suam allegare potest“228, platí i
pro věřitele dlužníka v oddlužení. Zánik osvobození se podle ustanovení § 417 odst. 1, 3 IZ
nevztahuje na pohledávky věřitelů, kteří se společně s dlužníkem účastnili podvodných
jednání nebo nedovolených výhod. Tito věřitelé se následně nemohou zániku či zrušení
osvobození dovolat, pro ně a jejich pohledávky platí stav, jako by k zániku či zrušení
osvobození nedošlo. Insolvenční soud však musí v usnesení, jímž o zániku či odejmutí
osvobození rozhodne, konkrétně a výslovně uvést, na které věřitele se pro jejich jednání
zrušení či zánik osvobození nevztahuje229. Až takto vydané rozhodnutí insolvenčního soudu
223
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vylučuje v něm vyjmenované věřitele a jejich pohledávky z účinků zániku či zrušení
osvobození.
Proti rozhodnutí je odvolání přípustné, a to do 15 dnů od doručení či zveřejnění
v insolvenčním rejstříku, na základě ustanovení § 417 odst. 4 IZ230. Podle ustanovení § 417
odst. 4 IZ se odvolat může jak dlužník, tak každý z oprávněných věřitelů.

9.3

Vyškrtnutí dlužníka z insolvenčního rejstříku
Podle současné, účinné právní úpravy, podle ustanovení § 425 odst. 1 IZ, po uplynutí

5 let od právní moci rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení vyškrtne insolvenční soud
dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní. Nyní jsou
údaje o dlužníkovi v insolvenčním rejstříku uchovány a zpřístupněny po dobu 5 let od právní
moci rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení, i když byl insolvenční návrh dlužníka
odmítnut, zamítnut, zastaveno insolvenční řízení nebo bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka či
bylo insolvenční řízení řádně skončeno osvobozením dlužníka od zbytku pohledávek.
9.3.1 Vyškrtnutí z insolvenčního rejstříku podle připravované novely
Podle připravované novely insolvenčního zákona231, bude možné údaje za určitých
okolností znepřístupnit dříve. Je navrhováno doplnění ustanovení § 425 odst. 1 IZ: „…skončíli insolvenční řízení rozhodnutím dle § 142 písm. a) až c) IZ, vyškrtne insolvenční soud
dlužníka na jeho žádost ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku
znepřístupní; učiní tak neprodleně po uplynutí 3 měsíců od právní moci rozhodnutí…“.
Podle novely by insolvenční řízení, ukončené jinak než splněním oddlužení, bylo
v insolvenčním rejstříku na návrh dlužníka znepřístupněno po uplynutí 3 měsíců od právní
moci rozhodnutí. Navrhovaná změna vychází z nutnosti informovat veřejnost o aktuálně
probíhajícím insolvenčním řízení dlužníka. Není-li insolvenční řízení v běhu, není dán důvod
zveřejnění údajů o insolvenčním řízení. Ponechání zpřístupněných údajů po dobu 5 let
od doby právní moci rozhodnutí se váže na ustanovení § 395 odst. 3 IZ. V případě, že by
dlužník v průběhu 5 let podal nový návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud by mohl
podle údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku posoudit průběh a výsledek předchozího
insolvenčního řízení vedeného na dlužníka a umožnit či neumožnit další povolení oddlužení.
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Lhůtu 3 měsíců, po jejímž uplynutí dojde k výmazu údajů o insolvenčním řízení,
odůvodňuje připravovaná novela insolvenčního zákona tím, že jejím stanovením se
minimalizuje možnost procesní újmy způsobené zápisem tomu, kdo by chtěl z insolvenčního
rejstříku čerpat údaje pro podání mimořádného opravného prostředku, avšak poskytuje
dostatečný čas na jeho přípravu.
Ve lhůtě 3 měsíců vidím výhodu, a tou je zamezení přístupu veřejnosti k údajům o řízení,
které již není aktuální. Aby citlivé údaje, vedené o dlužníkovi, nemusely být po celou dobu
5 let v insolvenčním rejstříku zveřejněny, aniž by k tomu byl jakýkoliv racionální důvod.
Domnívám se, nenavrhne-li dlužník znepřístupnění údajů v uvedené lhůtě 3 měsíců, jak
je navrhováno v novele, budou automaticky údaje o dlužníkovi znepřístupněny až po 5 letech
od právní moci rozhodnutí o skončení insolvenčního řízení, stejně jako je tomu dnes.
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10. Závěr
Ve své diplomové práci jsem se snažila pojmout všechny oblasti oddlužení, se kterými by
se mohl dlužník, fyzická osoba, setkat. Snažila jsem se pomocí platné právní úpravy,
výkladových stanovisek, literatury, četné judikatury, internetových zdrojů a nakonec i
připravované novely popsat průběh insolvenčního řízení fyzické osoby se zaměřením
na řešení úpadku oddlužením.
V závěru se pokusím shrnout problémy, na které praxe, při řešení úpadku fyzické osoby
oddlužením, nejčastěji naráží a pokusím se vyzdvihnout některé problémy, jež by měly být
zákonodárcem doplněny či změněny.
Hned ustanovení § 389 IZ uvádí výčet osob, kterým může být oddlužení schváleno.
Striktně zákonodárce umožnil oddlužení pouze fyzickým osobám nepodnikatelům a
právnickým

osobám

nepodnikatelům.

Jakoby

zákonodárce

nevzpomněl

na drobné

živnostníky, na něž by se právní úprava oddlužení taktéž mohla vztahovat a lépe by řešila
jejich úpadek než nynější nepatrný konkurs. Zejména v současné době, kdy se stále
celosvětově projevuje dopad ekonomické krize, by podnikajícím drobným živnostníkům, kteří
se dostali do dluhové pasti v důsledku celosvětového zpomalení ekonomiky, snížení poptávky
a krachu některých jiných ekonomických subjektů, oddlužení velmi pomohlo a zajistilo jim
možnost dostat se v blízké době zpět do produktivní skupiny. Taktéž se domnívám, že by
možnost oddlužení drobných živnostníků zajistila snížení nezaměstnanosti a tvorbu nových
pracovních míst. Nezaměstnaní, vedení na Úřadu práce ČR by se spíše rozhodli
pro podnikání, namísto vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání v případě, kdy by věděli, že
podnikání pro ně nepředstavuje hrozbu doživotních dluhů při počátečním neúspěchu nebo
při nezaplacení faktur objednateli. Tito noví podnikatelé by se mohli podílet na politice
zaměstnanosti tím, že by vytvořili nová pracovní místa, která by zaplnili dalšími z řad
nezaměstnaných. Rozvojem svého podnikání a využitím příjmu by podpořili spotřebu, a tím
přispěli taktéž k rozvoji ekonomiky. Jsem tedy názoru, že by měl zákonodárce zpracovat
novelu insolvenčního zákona v tom smyslu, aby oddlužení umožnil také drobným
podnikatelům, živnostníkům232.
Problém pro dlužníka je podle mého názoru v přepjatém formalismu, se kterým je
oddlužení spojeno. Právně neznalý dlužník si nedokáže sám návrh na oddlužení sepsat a je
nucen využít pomoci odborníků. V takovém případě má možnost buď vyhledat advokátní
232

Kloním se při výkladu pojmu drobný podnikatel k vládnímu návrhu zákona, který za drobného podnikatele
považoval: „dlužníka, fyzickou osobu, která jako podnikatel nemá pracovněprávní závazky a nemá více než 20
věřitelů" viz Návrh insolvenčního zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : ČAK, [cit. 2012-02-10]. Dostupné
z WWW: < http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>.
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kancelář, neziskovou organizaci nebo soukromou osobu, zabývající se oddlužením. Některé
advokátní kanceláře jsou ochotny dlužníkovi insolvenční návrh spojený s návrhem na
povolení oddlužení za určitý poplatek sepsat. Bude-li mít dlužník štěstí, provede advokátní
kancelář toto pro dlužníka pro bono. Některé neziskové organizace začaly svým klientům
poskytovat právní informace k oddlužení a některé z nich jsou dokonce schopny jim návrh
zdarma samy sepsat. Snad poslední možností, která se dlužníkovi naskýtá, je možnost využít
služeb některé z nespočtu fyzických osob, které si na zajištění tzv. osobního bankrotu doslova
založili živnost. Bohužel, tyto soukromé osoby nedisponují ve velké většině případů žádným
odborným vzděláním zaměřeným na právo a jejich služby tedy nemohou být nijak
profesionální. Je však pravdou, že někteří mívají u insolvenčních soudů úspěch a velké
procento jejich nápadů je ukončeno schválením oddlužení. Dlužníkovi, chce-li svůj problém
s dluhy zákonnou cestou řešit, nezbývá nic jiného, než vyhledat pomoc někoho jiného, kdo
danému problému rozumí. Pro dlužníka možnost dosažení oddlužení znamená ve velké
většině případů vydat další peníze, které mu k oddlužení prostřednictvím dalších osob
pomohou, nehledě na zálohu na náklady insolvenčního řízení, kterou po něm bude naopak
požadovat insolvenční soud.
Možné doplnění právní úpravy vidím v absenci řešení společného oddlužení manželů,
jehož pojem vytvořil a postup v insolvenčním řízení započal Vrchní soud v Praze svým
usnesením, č. j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21, ze dne 15. 12. 2009.
Společné oddlužení manželů by mělo být spíše než judikatorně upraveno přímo zákonem. Od
doby vydání prvního judikátu řešící postup společného oddlužení manželů již uplynuly více
než dva roky a za tu dobu neměl zákonodárce prozatím žádnou snahu společné oddlužení
manželů promítnout do zákona. Počet insolvenčních návrhů spojených s návrhy na povolení
oddlužení se množí a každým rokem citelně narůstá číslo jejich podání, čímž vzrůstá i počet
dlužníků v oddlužení. Avšak dlužníci žádající o povolení oddlužení nejsou jen svobodní,
rozvedení či ovdovělí, početnou část tvoří i manželé. Insolvenční soudy se svými usneseními
o schválení oddlužení ve věci manželů různí a některé oddlužení společního jmění stále berou
jako insolvenční návrhy podané dvěma dlužníky, namísto toho, aby insolvenční řízení
manželů spojili do jednoho. Různé postupy insolvenčních soudů mají závažné dopady do
majetkové podstaty společného jmění manželů a vytváří tím právní nejistotu. Právní nejistotu
však pouze domnělou, neboť společné oddlužení manželů český právní řád nezná a postupujeli insolvenční soud formou dvou insolvenčních řízení, jedná dle litery zákona. Společné
oddlužení manželů je princip a postup vytvořený pouze judikaturou vrchního soudu, i když
většinou insolvenčních soudů akceptovanou a dodržovanou. Jsem toho názoru, že by se
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společné jmění manželů, s ohledem na dikci zákona a odůvodnění Vrchním soudem v Praze
mělo zachovat, ale hlavně, mělo by být zákonodárcem do insolvenčního zákona doplněno.
Judikatura nemůže neustále veškeré společné oddlužení manželů rozhodovat formou
individuálních rozhodnutí, vyskytne-li se při rozhodování o oddlužení manželů a v jeho
průběhu závažný stav, který zákon nepředvídá a judikatura dosud neřešila. Problém by mohl
nastat nejen v případě, bude-li jeden z manželů povinnosti v oddlužení dodržovat a druhý
z manželů nikoliv, problém může nastat také, stane-li se jeden z manželů na druhém závislým,
bude-li jeden z manželů omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům. Insolvenční
soudy by v konkrétním případě musely také vyřešit problém případného úmrtí jednoho
u manželů, nebo rozvodu manželů průběhu oddlužení, což s ohledem na současné číslo
rozvodovosti není ničím nemožným. Ve všech případech je možno se pouze domnívat, jak by
byl konkrétní případ řešen. Opět bude vše jen na posouzení konkrétního insolvenčního soudu,
jak individuální věc rozhodne. S ohledem na množství insolvenčních soudů, zde právní jistota
již není nijak zajištěna.
Domnívám se, že by měla být v insolvenčním zákoně, části oddlužení, samostatná
podkapitola zabývající se společným oddlužením manželů.
Navrhla bych, aby zákonodárce vytvořil v zákoně pojem společného oddlužení manželů233.
Aby bylo možno dluhy v oddlužení vyřešit formou společného oddlužení manželů, musel by
být alespoň jeden z dluhů ve společném jmění manželů. V zásadě by se mělo na manžele
nahlížet jako na jeden subjekt. Měli by společně a nerozdílně být povinni plnit na oddlužení
určitou částku stanovenou zákonem, případně by došlo ke zpeněžení jejich majetku.
Po splnění oddlužení by byli oba manželé osvobozeni od placení zbytku dluhu. Jejich SJM by
v takovém případě nezaniklo.
Oddělila bych v zákoně případy, kdy si podá insolvenční návrh spojený s návrhem
na povolení oddlužení jeden z manželů a druhý se k jeho návrhu svým podpisem připojí a
případ, kdy si insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podá každý
z manželů sám. Bude-li podávat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
jeden z manželů se souhlasem druhého, pak by podle mého názoru měl být na oddlužení
použit majetek navrhujícího manžela a zároveň majetek spadající do společného jmění
manželů. Podají-li si manželé každý svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení
oddlužení, pak by mělo být podle mého názoru bráno, že jsou v úpadku oba a na oddlužení by
se použil majetek náležející do výlučného vlastnictví každého z nich a zároveň majetek

233

jak uvedeno v usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 1 VSPH 669/2009-A-21, ze dne 15. 12. 2009

124

náležející do společného jmění manželů. U zpeněžování majetku náležejícího do SJM bych,
s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 OZ, učinila u rodin s alespoň jedním nezaopatřeným
dítětem výjimku. Pokud by mělo dojít k oddlužení manželů plněné formou zpeněžení
nemovitosti, ve které rodina s alespoň jedním nezaopatřeným dítětem bydlí, pak by jim
ze zpeněžení náležela určitá částka, alespoň v rozsahu trojnásobku obvyklého měsíčního
nájemného, počítaného podle lokality, aby si mohli zajistit jiné bydlení. Bude-li společné
oddlužení manželů řádně skončeno a manželé budou osvobozeni od zbytku dluhů, pak se toto
bude vztahovat na oba s tím, že společné jmění nezanikne.
K zániku společné jmění by podle mého názoru mohlo v souvislosti s oddlužením
za určitých okolností dojít. Zemře-li v průběhu oddlužení jeden z manželů, pak by došlo
k zániku společného jmění a zániku společného oddlužení manželů. Zbytek dluhu z oddlužení
by byl rozdělen na dvě části s tím, že by pozůstalý manžel ve své části oddlužení pokračoval.
Konstatoval-li by insolvenční soud splnění oddlužení pozůstalého manžela, osvobodil by jej
od placení zbytku dluhu. Část oddlužení náležející zemřelému, by náležela do dědictví.
V dědictví by byl zjištěn majetek, uspokojeny minimální zákonné podíly neopomenutelných
dědiců a zbytek by byl použit na uspokojení části oddlužení zemřelého. Nepostačovalo-li by
dědictví na uspokojení oddlužení, zbytek části dluhu z oddlužení zemřelého by zanikl.
Při rozvodu manželů bych navrhovala, stejně jako je tomu u SJM, zánik a vypořádání
oddlužení, jež by na základě rozsudku o rozvodu manželství provedl insolvenční soud.
V takovém případě by bylo oddlužení, ve výši v době posuzování, rozděleno na dvě stejné
části s tím, že by společné oddlužení zaniklo a dále by bylo pokračováno s každým z manželů
jako se samostatným dlužníkem v samostatném řízení, vedeném pod odlišnými spisovými
značkami. Pokud by jeden z bývalých manželů svoji část oddlužení splnil, insolvenční soud
by konstatoval skončení jeho části oddlužení a tohoto bývalého manžela osvobodil od zbytku
dluhu. Pokud by jeden z manželů svoji část oddlužení neplnil, insolvenční soud by jeho
oddlužení zrušil a nařídil na něj konkurs. Porušení podmínek, s ohledem na dvě samostatná
řízení, by se nedotkla oddlužení druhého, poctivého bývalého manžela.
Pro případ, že by při společném oddlužení manželů jeden z nich svoji povinnost
vyplývající z oddlužení neplnil, např. zatajoval svůj příjem nebo v důsledku jeho počínání
vznikl v době oddlužení nový dluh nejméně 30 dnů po lhůtě splatnosti, bych navrhovala
ochranu druhému, poctivému manželovi. Dokážu si představit, že by poctivý manžel měl
právo žádat soud o zrušení společného jmění manželů a tím o zrušení společného oddlužení
manželů s tím, že bude oddlužení rozděleno na dvě části. Obě části oddlužení by se vypočítaly
z výše dluhu, která v době posuzování zbývá uhradit. Každý z manželů by byl povinen ke své
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části oddlužení. S ohledem na nepoctivé jednání jednoho z manželů, by insolvenční soud
na jeho část oddlužení nařídil konkurs a druhý manžel by mohl v plnění své části oddlužení,
bez ohledu na konkurs druhého manžela, pokračovat. Po řádném splnění své části oddlužení
by byl druhý z manželů od zbytku dluhu osvobozen.
Nutno poznamenat na závěr, že oddlužení není pro neznalého, poctivého a zodpovědného
dlužníka ničím jednoduchým a ani příjemným. Již připravit podklady pro žádost o povolení
oddlužení s ohledem na nespolupráci některých věřitelů, zabývajících se zejména
poskytováním spotřebitelských nebankovních půjček, je dosti složité. Před podáním
insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení a zápisem dlužníka
do insolvenčního rejstříku je dlužník pod silným tlakem některých věřitelů. Někteří věřitelé se
snaží namluvit, že konkrétnímu dlužníku oddlužení stejně neprojde, že po zamítnutí návrhu se
mu dluhy ještě zvýší a svým počínáním se snaží z dlužníka vymámit peníze navíc, na úkor
ostatních věřitelů. Ani po schválení oddlužení nemá dlužník klid, věřitelé, zejména ti, jejichž
pohledávka nebyla do oddlužení zařazena, ale i ti, jejichž pohledávka je v oddlužení poměrně
při plnění splátkového kalendáře uspokojována společně s ostatními, se snaží z dlužníka
vymámit další peníze či peníze navíc. Neznalý dlužník si však zaplacením může přivodit
do budoucna problémy spočívající buď v předčasném zrušení oddlužení, neschválení
osvobození od zbytku dluhů, v nejzávažnějších případech i újmu trestního stíhání pro trestný
čin poškozování nebo zvýhodňování věřitele, podle ustanovení § 222 a § 223 TZ.
Domnívám se, že oddlužení tak, jak jsem se s ním měla možnost seznámit, je dobrým
nástrojem pro fyzické osoby, zejména v době doznívající ekonomické krize, vzrůstajícího
počtu hypoték a spotřebitelských nebankovních půjček. Oddlužení však není řešením dluhů
všech fyzických osob, ale pouze některých, zejména těch, kteří disponují pravidelnými
příjmy.
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Použité zkratky
IZ:

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

ObZ: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
OSŘ

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

OZ

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ZOR zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
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Prameny
Právní předpisy
Zákony
1. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
4. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
6. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
7. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích, ve znění pozdějších předpisů
8. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
9. Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů
10. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění
pozdějších předpisů
11. Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších
předpisů
12. Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
13. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o
poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
15. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve
znění pozdějších předpisů
16. Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
17. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
18. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
19. Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších
předpisů
20. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
21. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů
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22. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
23. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády
1. Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky
1. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční
řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších
předpisů
2. Vyhláška č. 313/2007 Sb., odměně insolvenčního správce, náhradách jeho hotových
výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných
výdajů, ve znění pozdějších předpisů
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Rozhodnutí soudů České republiky
Seznam insolvenčních řízení234
1. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. KSOS 13 INS 2/2008
2. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 42 INS 2002/2008
3. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 40 INS 2788/2010
4. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 39 INS 4117/2010
5. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 39 INS 4124/2010
6. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 40 INS 5211/2010
7. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 38 INS 12289/2010
8. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Praze, sp. zn. KSPH 40 INS 22937/2011
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9. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 70 INS
9042/2009
10. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 43 INS
9499/2009
11. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 43 INS
2874/2010
12. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 43 INS
1385/2011
13. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 77 INS
21779/2011
14. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 77 INS
21781/2011
15. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 74 INS
22946/2011
16. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 74 INS
22950/2011
17. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 77 INS
23986/2011
18. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 77 INS
23988/2011
19. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 70 INS
3577/2011
20. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 44 INS
13147/2011
21. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 79 INS
3602/2012
22. Insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 79 INS
3608/2012
Rozhodnutí krajských soudů
1. Usnesení Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 24 INS 1506/2008-B-14, ze dne 16. 7.
2008
2. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 2786/2010-A-7, ze dne 23. 3. 2010
131

3. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 2788/2010-A-7, ze dne 23. 3. 2010
4. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 5210/2010-A-7, ze dne 19. 5. 2010
5. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 5211/2010-A-7, ze dne 19. 5. 2010
6. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 5210/2010-A-11, ze dne 7. 7. 2010
7. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 5210/2010-B-9, ze dne 21. 9. 2010
8. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 5211/2010-B-10, ze dne 20. 9.
2010
9. Usnesení Krajského soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 8910/2011 - A -7, ze dne 1. 6.
2011
10. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 71 INS 844/2010-B-4, ze dne
29. 4. 2010
11. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 46 INS 10600/2010-A-6, ze dne
22. 9. 2010
12. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 43 INS 1385/2011, ze dne 3.
2. 2011
13. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 46 INS 2175/2011-A-6, ze dne
18. 2. 2011
14. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 70 INS 3577/2011-A-6, ze dne
9. 3. 2011
15. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 46 INS 2175/2011-A-10, ze dne
10. 3. 2011
16. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 70 INS 3577/2011-A-8, ze dne
18. 3. 2011
17. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 45 INS 7348/2011-A-5, ze dne
5. 5. 2011
18. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 69 INS 8115/2011-A-5, ze dne
16. 5. 2011
19. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 69 INS 8115/2011-A-9, ze dne
3. 6. 2011
20. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 71 INS 12204/2011-A-6, ze dne
28. 7. 2011
21. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 44 INS 13147/2011-A-6, ze dne
29. 7. 2011
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22. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 44 INS 13147/2011-A-9, ze dne
19. 8. 2011
23. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. KSUL 77 INS 21779/2011, ze dne
29. 11. 2011
24. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 21781/2011-A-6, ze dne
29. 11. 2011
25. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 79 INS 23097/2011-A-6, ze dne
16. 12. 2011
26. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 23986/2011-A-6, ze dne
30. 12. 2011
27. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 23988/2011-A-6, ze dne
30. 12. 2011
28. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 79 INS 23097/2011-A-8, ze dne
9. 1. 2012
29. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 79 INS 23097/2011-A-12, ze
dne 18. 1. 2012
30. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 77 INS 23986/2011-A-13,
KSUL 77 INS 23986/2011-B-1, ze dne 6. 2. 2012
31. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. KSUL 79 INS 23097/2011-A-8, ze dne
9. 2. 2012
Rozhodnutí vrchních soudů
1. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPL 29 INS 252/2008, 1 VSPH 3/2008-A-11, ze
dne 13. 3. 2008
2. Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. KSPL 20 INS 437/2008, 1 VSPH 5/2008,
ze dne 17. 3. 2008
3. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 46 INS 346/2008 1 VSPH 9/2008-A, ze
dne 4. 4. 2008, zveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2009 pod č. Rc
60/2009
4. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 96/2008-A, 1
VSPH 110/2008-A, ze dne 16. 7. 2008, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit
1/2009, judikát č. 10
5. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 45 INS 2986/2008, 1 VSPH 174/2008-A22, 1 VSPH 187/2008-A-23, ze dne 8. 10. 2008
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6. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 70 INS 3940/2008, 1 VSPH 273/2008-A,
ze dne 15. 12. 2008
7. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 43 INS 3064/2008, 1 VSPH 256/2008A27, ze dne 16. 1. 2009
8. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH 277/2008-A19, 1 VSPH 24/2009-B-27, ze dne 21. 1. 2009
9. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 45 INS 798/2009, 1 VSPH 216/2009-A-25,
ze dne 5. 6. 2009
10. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSCB 27 INS 3617/2008, 1 VSPH 351/2009-A, 1
VSPH 307/2009-B, 1 VSPH 350/2008-B, ze dne 25. 6. 2009
11. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSOS 33 INS 1974/2009, 2 VSOL 146/2009-A,
ze dne 30. 6. 2009
12. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A21, ze dne 15. 12. 2009
13. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 71 INS 844/2010, 2 VSPH 107/2010-A-13,
ze dne 24. 2. 2010
14. Usnesení Vrchního soud v Praze, č. j. KSLB 76 INS 8417/2009, 1 VSPH 133/2010-B, ze
dne 5. 3. 2010
15. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 71 INS 1262/2010, 1 VSPH 166/2010-A11 ze dne 15. 3. 2010
16. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 43 INS 7135/2009, 2 VSPH 76/2010-B, ze
dne 1. 4. 2010
17. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 39 INS 2561/2010, 1 VSPH 280/2010-A12, ze dne 11. 5. 2010
18. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH 464/2010-B11, ze dne 22. 6. 2010
19. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 46 INS 1474/2010, 1 VSPH 373/2010-B11, ze dne 16. 7. 2010
20. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPL 27 INS 6903/2009, 3 VSPH 131/2010-A,
ze dne 22. 7. 2010
21. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 93 INS 1923/2008, 3 VSPH 463/2010-B,
ze dne 5. 8. 2010
22. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSHK 45 INS 8999/2009, 3 VSPH 535/2010-B,
ze dne 24. 8. 2010
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23. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 2229/2010, 1 VSPH 620/2010-B19, ze dne 25. 8. 2010
24. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 55 INS 1199/2009, 3 VSPH 607/2010-B,
ze dne 29. 9. 2010
25. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSHK 42 INS 2414/2010, 2 VSPH 714/2010-B19, ze dne 27. 10. 2010
26. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 76 INS 16006/2010 3 VSPH 84/2011-A12, ze dne 7. 2. 2011
27. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 79 INS 14408/2010, 3 VSPH 161/2011-B,
ze dne 11. 3. 2011
28. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSUL 77 INS 3491/2011 3 VSPH 333/2011-A12, ze dne 7. 4. 2011
29. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. KSPH 40 INS 10341/2010, 3 VSPH 325/2011-B16, ze dne 19. 4. 2011
30. Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j. MSPH 99 INS 10091/2010, 1 VSPH 1217/2011A-41, ze dne 17. 10. 2011
31. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSBR 40 INS 2487/2008, 2 VSOL
119/2008-A-16, ze dne 30. 9. 2008
32. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSBR 40 INS 3720/2008, 2 VSOL
181/2008-A-14, ze dne 18. 12. 2008
33. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. KSBR 37 INS 740/2009, 2 VSOL
117/2009, ze dne 30. 4. 2009
34. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSBR 37 INS 680/2010, 2 VSOL 135/2010A-19, ze dne 17. 5. 2010
35. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSBR 44 INS 6941/2010, 3 VSOL
4474/2010-A-16, ze dne 30. 11. 2010
36. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSOS 38 INS 14250/2010, 3 VSOL 11/2011A-9, ze dne 25. 1. 2011
37. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSBR 44 INS 1658/2011, 3 VSOL
159/2011-A-12, ze dne 27. 4. 2011
38. Usnesení Vrchního soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 10 INS
10490/2011-A-7, ze dne 26. 8. 2011
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39. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, KSBR 37 INS 2324/2011, 2 VSOL 206/2011-A16, ze dne 23. 9. 2011
40. Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j. KSBR 31 INS 5738/2009, 2 VSOL
522/2011-B-44, ze dne 23. 11. 2011

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
1. Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČSR k výkladu zákonných
ustanovení o bezpodílovém spoluvlastnictví, ze dne 3. února 1972, sp. zn. Cpj 86/71,
uveřejněného pod číslem 42/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
2. Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky,
sp. zn. Cpjn 19/98, ze dne 17. 6. 1998, uveřejněné pod číslem 52/98 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek
3. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 21 Cdo 1318/2000, ze dne 26. 2.
2001, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2001, pod číslem 69, č. Jc
69/2001
4. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 20 Cdo 1211/99, ze dne 29. 3. 2001,
uveřejněné pod č. 49/2002 v časopise Soudní judikatura, č. Jc 49/2002
5. Usnesení Nejvyššího soudu, č. j. 29 Odo 204/2003, ze dne 31. 1. 2006
6. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 3/2009, ze dne 21. 4. 2009,
uveřejněné pod č. 79/2009 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek: Rc 79/2009
7. Usnesení Nejvyššího soudu, č. j. MSPH 88 INS 3697/2008, 29 NSCR 18/2009-P5-22, ze
dne 16. 11. 2009, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako judikát č.
64, sešit 5-6/2010
8. Usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. KSPH 37 INS 4935/2008, 29 NSCR 30/2009, ze
dne 29. 4. 2010, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako judikát č.
14/2011
9. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 6/2008, ze dne 29. 9. 2010,
uveřejněné pod č. 61/2011 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek: Rc 61/2011
10. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 16/2010, ze dne 26. 10.
2010, uveřejněné pod č. 79/2011 Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek: Rc 79/2011
11. Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010, ze dne 24. 11. 2010, publikovaný
pod č. 63/2011 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
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12. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 10/2009, ze dne 2. 12.
2010
13. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 29 NSCR 13/2009-B-36, ze dne 31. 3.
2011, uveřejněné pod č. 113/2011 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek
14. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 14/2009, ze dne 28. 7. 2011
15. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 NSCR 51/2011, ze dne 27. 9. 2011

Rozhodnutí Ústavního soudu ČR
1. Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 1997, sp. zn. IV. ÚS 295/97, uveřejněný pod
č. 162/1997 ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu
2. Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 42/08, ze dne 21. 4. 2009, ve Sbírce zákonů
uveřejněný pod č. 163/2009 ve Sbírce zákonů, ve znění opravného usnesení ze dne
27. května 2009
3. Nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 19/09, ze dne 27. 7. 2010, uveřejněný pod
č. 260/2010 ve Sbírce zákonů
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Práva a povinnosti fyzické osoby v řízení o oddlužení
Shrnutí
Obsahem diplomové práce je popis institutu oddlužení, zavedený zákonem č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), z pohledu dlužníka fyzické osoby.
Práce pojednává o postavení dlužníka, jeho právech a povinnostech v průběhu insolvenčního
řízení, se zaměřením na řešení úpadku oddlužením. V rámci výkladu platné právní úpravy
práce poukazuje na rozhodování soudů při aplikaci insolvenčního zákona, názory odborníků a
problematiku nedokonalosti zákona ve vztahu k institutu oddlužení.
V první části diplomová práce charakterizuje historický vývoj insolvenčního práva a
řešení úpadku oddlužením na našem území od 18. století až po v současné době platný
insolvenční zákon.
Další kapitola definuje některé pojmy pro obsah diplomové práce významné. Konkrétně
je definován pojem dlužník. S ohledem na skutečnost, že je oddlužení jedním ze sanačních
způsobů řešení úpadku dlužníka nepodnikatele, je v práci věnována vymezení pojmu
nepodnikatel samostatná podkapitola. Dále jsou v kapitole definovány další osoby, ručitel,
spoludlužník, manžel dlužníka. Na konci kapitoly je vysvětlen pojem úpadek, případně
hrozící úpadek a možné sanační formy úpadku dlužníka fyzické osoby.
Možné druhy zahájení insolvenčního řízení dlužníka fyzické osoby a právo dlužníka
na řešení úpadku formou oddlužení popisuje kapitola čtvrtá. Kapitola je rozdělena do dvou
podkapitol. První podkapitola popisuje zahájení insolvenčního řízení věřitelem a druhá
analyzuje počátek insolvenčního řízení zahájeného dlužníkem.
V následující kapitole jsou popsána práva a povinnosti dlužníka po zahájení
insolvenčního řízení. Ve dvou podkapitolách jsou zmíněna práva a povinnosti dlužníka
ve vztahu k insolvenčnímu soudu a ve vztahu ke svým věřitelům.
Šestá kapitola popisuje postup v insolvenčního soudu v insolvenčním řízení do doby jeho
rozhodnutí o zjištění úpadku a povolení řešení úpadku dlužníka formou oddlužení.
Další kapitola uvádí okolnosti, za kterých insolvenční soud oddlužení povolí a následný
postup v insolvenčním řízení do doby rozhodnutí o schválení či neschválení oddlužení
dlužníka. Oddlužení může být realizováno dvěma formami, v insolvenčním zákonu
specifikovanými, zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.
Volba mezi variantami však nespočívá na volbě dlužníka, ale jeho nezajištěných věřitelů,
případně insolvenčního soudu.
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Osmá kapitola se zabývá schválením oddlužení, popisu oddlužení formou splátkového
kalendáře i popisu oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V kapitole jsou zdůrazněny
účinky schválení na dlužníka a z toho jemu plynoucí práva a povinnosti.
Předposlední kapitola se věnuje splnění oddlužení a skončení oddlužení. Popisuje dopady
skončení oddlužení na dlužníka, jeho případné osvobození od zbytku dluhů a definuje nový
vztah dlužníka k jeho věřitelům a nově nastoleným právům a povinnostem.
Diplomová práce shrnuje v závěru zjištěné poznatky a nahlíží na problematiku oddlužení
z pohledu složitosti, funkčnosti a výhodnosti zákona ve vztahu k dlužníkovi. Závěr nastiňuje
úpravu společného oddlužení manželů de lege ferenda.
Klíčová slova
dlužník
úpadek
oddlužení
insolvence
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The rights and duties of natural persons during proceedings on discharge of the debt
Abstract
The main aim of the thesis is to describe the institute discharge of the debt that is defined
in the Act No. 182/2006 Coll., on Bankruptcy and its solution (Insolvency Act). The thesis
analyses the discharge of the debt from the perspective of the debtor, natural person.
The thesis presents a status of the debtor, his rights and duties during insolvency,
respectively presents the discharge debtor of his debt. The purpose of the thesis is to describe
valid legal regulation, the description of the court decisions in the use of the Insolvency Act,
the expert´s opinions and the problems with the imperfection of the Insolvency Act,
in the part of the discharge of the debt.
In the first part, the thesis characterizes the history of the insolvency act and discharge
of the debt in the Czech countries since 18th century.
Next chapter defined some terms for the thesis important. Specifically, there is defined
the term of the debtor. With regard to the discharge of the debt as one of debt-eliminating
modes of solving bankruptcy of the non-businessmen´s person, the thesis analyzes the term
of non-businessmen´s person in one of the subchapter. There are defined next terms,
guarantor, co-debtor, the term of husband or wife of the debtor. In the end of the chapter,
the thesis looks at the term of bankruptcy or impending bankruptcy and some of the debteliminating modes of solving of the non-businessmen´s debtor.
Chapter Four concerns some kinds of the beginning of the insolvency of the debtor.
The chapter outlines debtor´s right for the discharge of the debt too. The chapter consists
of the two subchapters. Subchapter One explains the beginning of the insolvency of the debtor
initiated by the creditor and Subchapter Two looks at the beginning of the insolvency
of the debtor initiated by the debtor.
Next

chapter

illustrates

rights

and

duties

of

the

debtor

which

he

has

during the insolvency. The chapter is subdivided into two parts. Subchapter One looks
at the rights and duties the debtor to the court, Subchapter Two deals with the rights and
duties of the debtor to the creditors.
The sixth Chapter deals with the procedure of the court from the beginning
of the insolvency of the debtor, the finding the bankruptcy of the debtor to the court´s decision
of the premise of the debtor´s discharge of the debt.
Next chapter points out the conditions to premise the discharge of the debt and
the conclusions to next procedure in the insolvency to the decision about the approval
or disapproval of the debtor´s discharge of the debt. The discharge of the debt may be secured
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in two ways, to liquidate the debtor´s estate or to fulfill monthly payments in five years.
Therefore, the debtor can´t choose the ways of the discharge of the debt, unsecured creditors
or the court can influence the insolvency proceedings.
Chapter Eight reports on the approval the discharge of the debt. The chapter describes
the fulfillment by monthly payments and by liquidation the debtor ´s estate, the ways
of the discharge of the debt. The chapter is an analysis of the effects of the approval
of the discharge of the debts and rights and duties of the debtor by the monthly payments and
by the liquidation his estate too.
Next chapter mentions the fulfillment and the end of the discharge of the debt.
The chapter documents effects of the end of the discharge of the debt, eventual forgiveness
of the rest of the debt. The chapter defines new relationship between the debtor and creditors
and their new rights and duties.
The thesis reviews knowledge and regards the problems of the discharge of the debt
from the complexity, functionality and advantages of the insolvency act in relation
to the debtor in the end. The last chapter outlines the legislation by shared discharge
of the debt of husband and wife de lege ferenda too.
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