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Tak jako v celém světě, se potýkáme především s představou, že štěstí se dá vytvořit tím, 

když si ještě něco koupíme a jelikož touha po štěstí je nekonečná, celosvětovým 

problémem není technika, nýbrž celkový nárok lidstva. 

        Erazim Kohák 
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Úvod 
 

Výrok Prof. Erazima Koháka je pro současnou situaci týkající se vysoké 

zadluženosti našich obyvatel bohužel velmi přiléhavý, ačkoli byl vyřčen v jiném 

kontextu v již minulém století.
1
 

Jev vysokého zadlužování v závislosti na pozdější neschopnost své závazky 

splácet řádně a včas se promítá do všech oblastí společenského života a je odbornou 

veřejností chápán jako důležitý fenomén v negativním slova smyslu současného 

sociálně ekonomického života společnosti, který musíme mít na zřeteli a vyvíjet 

maximální úsilí pro jeho potlačení. 

Problematika předlužení domácností/spotřebitelů v minulosti byla řešena jen 

fragmentárně. Absence jednotné vize a komplexního řešení problematiky zadluženosti 

domácností přetrvává dodnes. Dne 7. prosince 2005 vláda České republiky usnesením č. 

1594 uložila připravit materiál „Systém budování finanční gramotnosti na základních a 

středních školách“. Bohužel zůstalo jen u dokumentu, který byl nadále několikrát 

přepracován.
2
 Snaha působit na poli vzdělávání má mezery, které se zatím nedaří 

odstranit.
3
 Do roku 2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 182/206 Sb. ze dne 30. března 

2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
4
 , byla nepříznivá situace 

dlužníků/spotřebitelů, jejichž pohledávky se staly exekučním titulem, řešena pouze 

formou exekucí, které zatěžovaly dlužníky po dlouhou dobu a vyřazovaly je 

z normálního ekonomického života. Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve 

znění jeho pozdějších novel
5
, neřešil totiž problematiku spotřebitelů

6
 a byl koncipován 

převážně pro likvidační řešení úpadku dlužníků, zejména podnikatelů. 

                                                           
1
 Výrok se týkal vlivu neřízené spotřeby na životní prostředí. 

2
 Česko. Národní ústav odborného vzdělávání. Finanční gramotnost. Dostupné na WWW: www.nuov.cz  

3
  Viz Metodický portál Národního ústavu odborného vzdělávání, kde se má odborná veřejnost vyjadřovat 

v období od 2. 4. 2012 do 30. 4. 2012 k revizi „Standardů finanční gramotnosti“. Dostupné na 

http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=675 
4
 Dále insolvenční zákon nebo jen IZ 

5
 Dále jen ZKV 

6
 „Právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, která je v úpadku, je povinna bez zbytečného odkladu 

podat návrh na prohlášení konkursu. Právnická osoba v likvidaci má tuto povinnost, jen je-li předlužena.“ 

(§ 3 odst.1 ZKV) 

http://www.nuov.cz/
http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=675
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Nejdříve se ve své práci zabývám, z důvodu komplexního pojetí daného tématu, 

příčinami a důsledky zadlužení. 

V další části se věnuji institutu oddlužení a insolvenčnímu řízení. Do textu 

zahrnuji četnou judikaturu soudů, která zaplňuje bílá místa v insolvenčním zákoně nebo 

vysvětluje neurčité či nejednoznačné pojmy. 

V závěru práce nechybí pohled na oddlužení manželů, které přináší dvojakost 

v rozhodovací praxi soudů a celkové zhodnocení procesu oddlužení. 

1. Příčiny a důsledky zadlužení 

Příčin vysokého zadlužení, které vede v konečné fázi k neschopnosti dlužníků 

splácet řádně a včas své pohledávky je vícero. Hlavní problém vidím ve vysoké 

spotřebě, která byla nastartována v devadesátých letech minulého století. Otevření 

hranic znamenalo pro české občany, kteří žili více jak 40 let v nesvobodném režimu, 

možnost seznámit se s bohatstvím západního světa. Chtěli si dopřát luxus jahod v zimě 

nebo dovolené v dříve zapovězených zemích. Spotřeba byla podporována i na státní 

úrovni – čím více svého disponibilního důchodu domácnosti na spotřebu vydávají, jinak 

řečeno čím více „utrácí“, tím je ekonomika dynamičtější. Jak už je v naší zemi zvykem, 

nebyl pro nově vzniklý stav vytvořen právní rámec
7
, který by spotřebitele chránil, 

nastavil etická, morální pravidla pro společnosti nabízející své produkty, nejen úvěrové, 

ale i takové, které jsou nabízeny formou různých prezentací ať již na zájezdu, nebo 

podomními obchodníky.
8
 

Způsob uspokojování tužeb domácností
9
 se stal novým trendem žití – tzv. žití na 

dluh. 

Podle Daniela Kotuly jsou „příčiny zadlužení, stejně jako bohatství, spatřovány 

v myšlení lidí a ve schopnostech své myšlení ovládat.“10
 Ovládat své touhy po věcech, na 

                                                           
7
 Vytýkáno odbornou veřejností ve vztahu k privatizaci v devadesátých letech. 

8
 Poradna při finanční tísni o.p.s. nejednou řešila nevýhodně podepsané smlouvy na schodech činžovních 

domů nebo právě na prezentačních „seniorských“ akcích. Dostupné na www.financnitisen.cz  
9
 Pro potřeby výkladu slouží slovo domácnost jako synonymum ke spotřebiteli či občanovi. 

10
 Kotula, D.. Kurzy finanční gramotnosti obvykle zacházet s penězi nenaučí dostupné na WWW: 

  http://www.penize.cz/spotrebitel/ 

http://www.financnitisen.cz/
http://www.penize.cz/spotrebitel/
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které nelze dosáhnout naspořením odpovídající finanční částky a neschopnost odložit 

spotřebu, jsou jednou ze základních příčin předlužení části obyvatelstva. 

V první dekádě tohoto tisíciletí rostlo zadlužení téměř exponenciálně, což u řady 

ekonomů vyvolávalo značné obavy. Největší nárůst objemu úvěrů domácnostem je 

spatřován do roku 2007. V dalších dvou letech nárůst objemu poklesl, aby nadále opět 

začal stoupat, nikoli však tak výrazným růstem jako v letech 2003 až 2008, kdy dosáhl 

svého vrcholu.
11

 To, co vyvolává obavy, je jak tempo růstu a určitá nedůvěra ve 

schopnosti českých rodin nakládat s dluhy a zvládat je efektivně, tak ve schopnosti bank 

detekovat rizika trhu. 
12

 

Je zvláštní, že k tomuto fenoménu existuje v literatuře pouze velmi málo 

komparativních studií.  V České republice je tato problematika spíše pojímána více na 

novinářské než odborné úrovni
13

.  

  Mezi základní příčiny finančních problémů patří: 

a) Finanční negramotnost: 

nevytváření dostatečných finančních rezerv, nedostatečné posuzování vývoje 

cen pro blízkou budoucnost a vyhodnocování rizik, pokud vůbec (tak se do 

problémů dostává především mnoho důchodců), podlehnutí reklamním svodům, 

jednostranné navyšování kreditních karet bankou (dlužník snadno podlehne a 

obnos na kreditní kartě vyčerpá), podlehnutí nátlaku obchodních zástupců a  

pandemii slev a akcí, řetězení úvěrů; 

b) Právní negramotnost: 

povrchně čtené smluvní podmínky, neznalost základních právních termínů nebo 

nepochopení jejich obsahu (např. fixní smlouva, směnka, revolvingový úvěr – 

nezřídka se stává, že klienti finančních institucí konsolidovali své úvěry, mezi 

kterými byl revolvingový úvěr, a pak se velmi divili, že jim společnost 

poskytující revolvingový úvěr odeslala na účet další zdánlivě nevyžádané 

finanční prostředky), neznalost obranných prostředků, rozhodčí doložky; 

                                                           
11

 viz graf ČNB č. 1 v příloze  
12

 SMRČKA, L., Osobní a rodinné finance (Svět rodinných financí – jak spořit a rozmnožovat majetek). 

1. vydání Praha: Professional Publishing. 2007. 257 s. ISBN 978.80.86946-41-2. s. 85 
13

 Problémy se splácením a souvisejícími jevy jsou téměř denním chlebem různých, na průměrné čtenáře 

se orientujících, periodik, např. www.novinky.cz, www.idnes.cz, atd.. 

http://www.novinky.cz/
http://www.idnes.cz/
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dále též 

c) Ztráta zaměstnání 

d) Neochota věřitelů jednat s dlužníky 

e) Prodej pohledávek pochybným společnostem 

f) Úmrtí v rodině 

g) Důvěřivost v partnerském životě, kdy jeden partner uzavře smlouvy o úvěru ve 

prospěch druhého a posléze se jejich vztah rozpadne; 

h) Dlouhodobé či nekonečné exekuce 

 

Zadluženost obyvatel je sociální zlo, které způsobuje narušení psychického i fyzického 

zdraví člověka, dojem bezvýchodnosti situace, ztrátu smyslu života, krizi rodiny a 

rodinné výchovy, rozpad hodnotového systému a celkovou únavu i morální otupění 

národa. 

Základní obranou proti všem negativním důsledkům nezdravého zadlužení je 

prevence. Je nutné, aby naše společnost kladla důraz především na prevenci, aby 

nedocházelo k takovým situacím, kdy se jako jediným možným řešením pro dlužníka 

jeví cesta soudem schváleného oddlužení. 

Návrh na povolení oddlužení by měl být až poslední, krizovou variantou řešení 

finančních problémů dlužníka. Nejdříve by dlužník měl využít všechny jiné alternativní 

cesty ke zvládnutí své situace, jako například konsolidaci svých závazků, žádosti o 

odklady a snížení splátek, pomoc v rodině. Problémem je však samotné chování 

dlužníků, kteří se při prvních nesnázích snaží řešit situaci dalším závazkem nebo ji 

neřeší vůbec. Pokud se dlužníci opozdí se splátkami, zaznamenají věřitelé tuto 

skutečnost do registrů a následně jim finanční instituce odmítají pomoci refinancovat 

jejich závazky. 
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2. Oddlužení  
 

Insolvenční zákon zavádí svou úpravou jednotné insolvenční řízení
14

, kde našla své 

místo kromě likvidačního řešení (konkursu) i řešení sanační. Zákon nově upravuje 

sanační způsob řešení úpadku – oddlužení. V důvodové zprávě k insolvenčnímu zákonu 

počítal zákonodárce s možností využití této formy i drobnými podnikateli – fyzickými 

osobami. Bohužel se toto pojetí do zákona neprosadilo. Drobní podnikatelé mají 

možnost řešení svého úpadku buď konkursem, a ve většině případů se tak děje, nebo 

malou tzv. předbalenou reorganizací. Vzhledem k tomu, že se většinou nedokáží 

domluvit s věřiteli na tomto sanačním způsobu, převažuje v jejich případě řešení 

likvidační
15

.  V připravované koncepční novele insolvenčního zákona by tato skutečnost 

mohla být zohledněna, aby měli drobní podnikatelé stejnou možnost využít druhou 

šanci, která je v současné době poskytována jen osobám nepodnikatelům. 

Institut oddlužení sleduje kromě osvobození dlužníka v relaci jeho soukromého 

života i další účel, který má sociálně ekonomickou povahu. Dlužník čelící dlouhodobým 

exekucím má snahu pohybovat se v zóně stínového hospodářství, přijímá práci na černo 

a neodvádí daně.
16

 Vzhledem k principu poměrného uspokojení, je oddlužení ku 

prospěchu i většině věřitelů, kteří by v případě exekucí stáli v pořadí a ve finále by 

nebyli uspokojeni vůbec. Oddlužení totiž na rozdíl od exekuce stojí na principu, kdy po 

prohlášení úpadku nepřirůstají úroky, úroky z prodlení, smluvní pokuty, atd.. 

 Další nesporná výhoda v oddlužení je možnost insolvenčního správce posoudit 

věřitelské pohledávky jako nevykonatelné a to i v případě, kdy věřitel do přihlášky 

uvede opak. Tímto způsobem může dojít ke korekci zejména rozhodčích nálezů, které 

jsou vydávány na základě neplatné rozhodčí doložky nebo odsuzují k právem 

nedovolenému plnění, které insolvenční správce na základě svého zákonem daného 

oprávnění popře. Věřitel, pokud s postupem insolvenčního správce nesouhlasí, se musí 

následně svého práva dovolat v incidenčním sporu podanou žalobou proti 

insolvenčnímu správci.  

                                                           
14

 Problematické však zůstává osvobození dlužníka, viz kap. č. 7 
15

 Nepatrným konkursem. 
16

 Viz důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu. 
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3. Zahájení insolvenčního řízení 

Insolvenční řízení nelze zahájit ex offo, je zde uplatněna zásada dispoziční. 

Zahajuje se pouze na návrh, přičemž aktivní legitimaci mají jak věřitel, tak dlužník. 

Insolvenční návrh se podává u příslušného insolvenčního soudu. Věcně příslušnými 

soudy jsou krajské soudy a Městský soud v Praze. Místní příslušnost se určuje podle 

dlužníků. U fyzických osob se určuje podle místa bydliště, pokud bydliště dlužník 

nemá, pak podle místa, kde se trvale zdržuje. U dlužníků právnických osob, podle jejich 

sídla
17

. 

3.1. Insolvenční návrh a návrh na oddlužení 

 Věřitel není oprávněn spojit insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. 

Toto oprávnění přísluší pouze dlužníkovi, ačkoli zákon v ustanovení §§ 393 odst. 4 a 

395 odst. 4 IZ hovoří i o osobě odlišné od dlužníka, která podala návrh na povolení 

oddlužení. „Smysl uvedených ustanovení zákona se zdá nelogický, neboť jestliže podá 

návrh na oddlužení jiná osoba od dlužníka odlišná, soud jej bez dalšího odmítne jako 

návrh podaný osobou, která nemá podle zákona aktivní legitimaci
“18

. Dle mého názoru 

se může jednat nejspíše o chybu vzniknuvší na základě ustanovení § 106 odst. 2, kdy 

věřitel sice nemůže podat návrh na oddlužení, ale může uvést, jak si způsob úpadku 

představuje: „ I když s insolvenčním návrhem nejsou spojeny návrhy podle odstavce 

1(návrh na oddlužení či reorganizaci), může v něm být uvedeno, jak má být podle 

insolvenčního navrhovatele řešen úpadek dlužníka“. Tato zřejmě špatně uchopená 

formulace se mohla promítnout právě do výše uvedených ustanovení §§ 393 a 395 IZ. 

Soud však není projeveným názorem věřitele vázán.   „Usnesení, kterým se odmítá 

návrh, se poněkud vymyká postupu soudu, který při nedostatku aktivní legitimace, návrh 

doručený soudu zamítá. Jde tedy o zákonnou výjimku procesního postupu ve srovnání 

s postupem podle občanského soudního řádu“
19

. V případě věřitelského návrhu má 

dlužník právo, aby v prekluzivní lhůtě 30 dnů od doby, kdy mu je věřitelský návrh 

doručen, navrhl řešení svého úpadku oddlužením, o tom musí být poučen soudem. 

Stejnou lhůtu má i navrhovatel dlužník v případě, že insolvenční návrh nespojí 

                                                           
17

 Krajský soud v Ústí nad Labem dosud oddlužení nepodnikající právnické osoby neřešil 
18

 JUDr. Pohl Tomáš. Nová úprava insolvenčního řízení – V. část. Obchodní právo č. 7-8/2008, str. 2-15 
19

 Tamtéž 
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s návrhem na oddlužení (jedná se zejména o případy, kdy zapomene zaškrtnout políčko 

na formuláři. Toto je v současné době odstraněno díky nové verzi formulářů s předem 

označeným políčkem č. 06)  

Návrh na oddlužení, na rozdíl od insolvenčního návrhu, kde není forma výslovně 

předepsána, musí být podán vždy na formuláři, který je volně přístupný na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti nebo přímo na insolvenčních soudech
20

. 

Náležitosti formuláře stanoví prováděcí právní předpis
21

. V návrhu na povolení 

oddlužení může dlužník navrhnout způsob oddlužení buď splátkovým kalendářem, nebo 

prodejem majetkové podstaty. K pozdě podanému návrhu na povolení oddlužení soud 

nepřihlíží. Zmešká-li dlužník zákonnou lhůtu 30 dnů, rozhodne soud po zjištění úpadku 

konkursem, nejčastěji se jedná o nepatrný konkurs. Již vydaná předběžná opatření dle 

ust. §§ 82 a 113 či § 229 odst. 3 IZ se podáním návrhu na oddlužení dlužníkem 

automaticky neruší. 

 Pokud má dlužník za to, že se nachází v úpadku a chce svůj úpadek řešit formou 

oddlužení, má povinnost svůj insolvenční návrh spojit spolu s návrhem na oddlužení, 

nemá však na rozdíl od podnikatelů povinnost insolvenční návrh podat v zákonem 

daných situacích. Spojí-li dlužník insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení, 

musí insolvenční návrh obsahovat i náležitosti předepsané pro tyto návrhy a musí 

k němu být přiloženy další pro ně požadované přílohy. 

Řízení se zahajuje dnem, kdy je insolvenční návrh doručen věcně příslušnému 

soudu. Zahájení insolvenčního řízení oznámí soud vyhláškou, kterou zveřejní 

v insolvenčním rejstříku nejpozději do 2 hodin poté, kdy byl insolvenční návrh doručen 

soudu nebo do 2 hodin po zahájení rozvržené pracovní doby nejbližšího pracovního dne 

v případě, že insolvenční návrh došel soudu před koncem pracovní doby nebo ve dnech 

pracovního klidu. Vyhláška se doručuje účastníkům insolvenčního řízení a nelze se proti 

ní odvolat. 

                                                           
20

 Není výjimkou praktika, kdy pochybné společnosti prodávají dlužníkům formulář návrhu i za několik 

tisíc korun, ačkoli ten je ze zákona bezplatně dostupný v několika formátech na webových stránkách 

www.justice.cz 
21

 Česko. Vyhláška č. 311/2007 ze dne 22. Listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a 

kterou se provádí některá ustanovení insolvenčního zákona stanoví náležitosti návrhu na povolení 

oddlužení. In Sbírka zákonů České republiky. Ustanovení § 23. 
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3.1.1. Náležitosti insolvenčního návrhu 

Kromě obecných náležitostí uvedených v ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 

99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), musí insolvenční návrh obsahovat i 

zvláštní náležitosti, které jsou obsaženy v ust. §§ 103 a 104 IZ. Insolvenční návrh 

spojený s návrhem na oddlužení musí být podán na formuláři spolu s povinnými 

přílohami, které však nejsou součástí insolvenčního návrhu. Věřitelem podaný návrh se 

doručuje dvojmo, jedno vyhotovení soud doručí dlužníkovi do vlastních rukou. 

Insolvenční návrh podaný dlužníkem se nedoručuje, stačí pouze jedno vyhotovení. 

Jednou z nejdůležitějších náležitostí insolvenčního návrhu je povinnost uvést 

rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek nebo hrozící úpadek (políčko 06). 

„Dlužník, který rezignuje na uvedení (popis) jakýchkoli „rozhodujících skutečností, 

které osvědčují jeho úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu v zásadě neprojednatelný 

insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 1 insolvenčního 

zákona“
22

. „Zároveň tato povinnost není splněna tím, že insolvenční navrhovatel 

ohledně těchto skutečností odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu 

návrhu jako přílohu“
23

. Jinak řečeno, v návrhu musí být tvrzeny takové skutečnosti, 

z nichž bude závěr o úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka zjištěn. Nedostačující jsou 

tvrzení, která se omezují jen na prostá konstatování, že je „dlužník v úpadku“ nebo že je 

„předlužený“, „insolventní“, nebo že „nezvládá platit“. Okolnosti prokazující úpadek 

nebo hrozící úpadek musí být popsány konkrétně a nikoli ve formě pouhého opsání 

obecných ustanovení § 3 insolvenčního zákona. 

 Navrhovatel dlužník musí k návrhu připojit povinné přílohy: 

- Seznam majetku - seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením 

svých dlužníků  

- Seznam závazků 

                                                           
22

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, sp. zn. 

29 NSCR 1/2008-A-15. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
23

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.2.2009, sp. zn. KSBR 31 INS 1583/2008, sp. zn. 

29 NSCR 7/2008, uveřejněný pod číslem 91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 

 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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- Seznam svých zaměstnanců 

- Listiny prokazující úpadek nebo hrozící úpadek 

Nepředloží-li dlužník zákonem předepsané přílohy, soud dlužníka vyzve, aby vadu 

nejdéle do 7 dnů od doručení výzvy odstranil, jinak insolvenční soud návrh odmítne 

podle § 128 odst. 1 IZ.  

3.1.2. Náležitosti návrhu na oddlužení 

Stejně jako u insolvenčního návrhu, musí návrh na oddlužení vedle obecných 

náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) obsahovat i) označení dlužníka a osob 

oprávněných za něho jednat, ii) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 

5 letech, iii) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, iv) návrh způsobu oddlužení 

nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší, v) žádost o stanovení nižších než 

zákonem určených splátek a způsob určení výše splátek s odůvodněním. Vyhláška č. 

311/2007 Sb. o jednacím řádu pro insolvenční řízení, kterou se provádí některá 

ustanovení insolvenčního zákona (dále jen jednací řád), jednak konkretizuje náležitosti 

návrhu a jednak je doplňuje o následující: 

-  Návrh musí být označen jako „Návrh na povolení oddlužení“ 

- U dlužnického návrhu, zda je podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek včetně 

popisu skutečností 

- Údaje o předešlých insolvenčních řízeních, o nezahlazených pravomocných 

odsouzeních dlužníka 

- Podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši plnění, které obdrží 

nezajištění věřitelé 

- Prohlášení dlužníka, že není podnikatelem a že údaje uvedené v návrhu a v jeho 

přílohách jsou pravdivé 

- Seznam příloh 

- Údaje o osobě, která návrh na oddlužení podepsala, je-li odlišná od dlužníka 
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- Datum, podpisy 

Dlužník musí dále k návrhu připojit povinné přílohy: 

- Seznam majetku a závazků (popřípadě změn, ke kterým došlo, byl-li insolvenční 

návrh podáván časově před návrhem na povolení oddlužení), majetek nemovitý 

a zajištěný musí být ocenění znalcem 

- Listiny dokládající existenci dlužníka – právnické osoby 

- Listiny dokládající příjmy za poslední tři roky 

- Písemný, úředně ověřený souhlas nezajištěného věřitele, nebude-li plnění 

splátkového kalendáře dosahovat 30% jeho pohledávky 

- Listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které 

prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti 

- Listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení spolupodpisujících osob 

- Plná moc při zastoupení dlužníka 

- Výpis z rejstříku trestů dlužníka ne staršího tří měsíců 

Vedle úředně ověřeného podpisu dlužníka musí návrh na oddlužení podepsat též manžel 

dlužníka, spoludlužník popřípadě ručitel. Všechny podpisy musí být úředně ověřeny. 

Manžel dlužníka musí výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí, to neplatí, 

pokud nebude dotčen nevypořádaný majetek ve společném jmění manželů. 

3.2. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

 Se zahájením insolvenčního řízení se spojují následující účinky vyjmenované 

v ustanovení § 109 IZ: 

 Majetek 

- Právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka 

nebo náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt pouze 
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v souladu insolvenčního zákona, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního 

práva na nemovitostech, které bylo navrženo až po zahájení insolvenčního 

řízení. 

- Výkon rozhodnutí a exekuce postihující majetek ve vlastnictví/majetkové 

podstatě, lze nařídit, nelze jej však provést; samotné insolvenční řízení však není 

na překážku pro pokračování již probíhajících soudních sporů v rámci 

nalézacího řízení u obecných soudů, které vedou věřitelé vůči svým dlužníkům. 

Nic nebrání tomu, aby soud nařídil jednání, v rámci dokazování nechal 

vypracovávat znalecké posudky a provádět další důkazy, projednal žalobu, vydal 

rozsudek
24

 a rozhodl o nákladech řízení. 

Dlužník 

- Omezení, částečná limitace dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou. V ust. 

§ 111 IZ je dána povinnost zdržet se tak, aby nedošlo k podstatným změnám ve 

skladbě, využití, určení, nebo nikoli zanedbatelného zmenšení majetkové 

podstaty nebo věcí, které by do ní mohly náležet při zachování běžného provozu 

v rámci obvyklého hospodaření. Rozporné jednání způsobuje zákonnou 

neúčinnost takovýchto právních úkonů nikoli neplatnost.  

Dlužník může po zahájení řízení platně uzavřít smlouvu o zajištění pohledávky 

věřitele, která vznikla i po zahájení řízení. Bude-li prohlášen úpadek, pozbývá 

smluvní zajištění svých účinků a věřitel má povinnost přihlásit svou pohledávku 

jako nezajištěnou, v opačném případě pohledávku insolvenční správce popře. 

Pokud bude insolvenční návrh odmítnut, zamítnut nebo bude řízení z jiného 

důvodu zastaveno, má věřitel svou pohledávku platně a účinně zajištěnou. 

Věřitelé 

- Nežalovatelnost pohledávek - pohledávky a jiná práva mohou být uplatněna 

pouze přihláškou
25

, nejedná-li se o pohledávky za podstatou a na roveň jim 

postavené. 

                                                           
24

 Vymáhání pohledávek po zahájení insolvenčního řízení řeší kapitola 6. 
25

 Viz odkaz 108 
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- Lhůty k uplatnění práv, která lze přihlásit nezačínají nebo dále neběží. 

3.3. Účinky spojené se schválením oddlužení 

 Účinky nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení 

v insolvenčním rejstříku
26

. Právní mocí
27

 rozhodnutí se ruší omezení dispozičních 

oprávnění dlužníka, včetně omezení na základě soudního rozhodnutí.  

Bude-li schváleno oddlužení prodejem majetkové podstaty, použijí se ustanovení 

o účincích prohlášení konkursu, především se jedná o přechod oprávnění nakládat 

s majetkovou podstatou, které přejde na insolvenčního správce
28

, dále se použijí i 

ustanovení obsahující neúčinnost a neplatnost právních úkonů
29

. 

Rozhodne-li soud o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, má od 

právní moci tohoto rozhodnutí dispoziční oprávnění k majetku náležející do majetkové 

podstaty dlužník. 

Zajištěný majetek bude i po schválení oddlužení formou splátkového kalendáře 

v dispozici insolvenčního správce. Ustanovení § 409 odst. 2 IZ za středníkem 

neoznačuje insolvenčního správce jako oprávněnou osobu přímo, ale vedle dlužníka, 

kterému je dispozice s tímto majetkem odejmuta, je insolvenční správce jedinou 

osobou, která tato práva může v této fázi insolvenčního řízení nabýt.  

 

                                                           
26

 Spojení od schválení oddlužení je nutné vykládat s ohledem na ustanovení § 406 odst. 3 a) a § 407 IZ. 

Rozhodnutí soudu o schválení oddlužení je účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 407 

odst. 1 IZ). Za okamžik schválení oddlužení je nutné považovat okamžik účinnosti usnesení nikoli až 

okamžik právní moci tohoto rozhodnutí. 
27

 Obě skutečnosti a) okamžik schválení oddlužení a b) právní moc rozhodnutí o schválení oddlužení však 

nemusí nastat ve stejný okamžik (porovnej § 407 odst. 1, který se váže k okamžiku schválení oddlužení 

s odst. 2 IZ, který je vázán až na právní moc rozhodnutí). 

28
 Prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, 

jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou (§ 

246 IZ) 
29

 Viz kapitola posuzování poctivosti návrhů na povolení oddlužení č. 4.3.3. 
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4. Způsoby rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu a 

návrhu na povolení oddlužení 

4.1. Projednávání a způsoby rozhodnutí o insolvenčním návrhu 

Insolvenční soud rozhoduje tak, že insolvenční návrh a) odmítne, b) zamítne, c) 

zastaví řízení d) vydá rozhodnutí o úpadku. 

Insolvenční návrh musí být projednatelný. Návrh, který neobsahuje veškeré 

náležitosti, nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud bez dalšího 

odmítne
30

. Jak již bylo řečeno v kapitole pojednávající o náležitostech insolvenčního 

návrhu, dlužník který rezignuje na uvedení (popis) jakýchkoli „rozhodujících 

skutečností, které osvědčují jeho úpadek, předkládá insolvenčnímu soudu zásadně 

neprojednatelný insolvenční návrh, jenž má být bez dalšího odmítnut podle § 128 odst. 

1 insolvenčního zákona
31

. 

 Lhůtu k opravě nebo doplnění soud poskytne v případě chybějících příloh nebo 

vykazují-li přílohy vady
32

. Po marném uplynutí lhůty, soud návrh odmítne. Vady 

insolvenčního návrhu může navrhovatel odstranit jen do rozhodnutí o odmítnutí návrhu, 

k odstranění vad provedeném až v odvolacím řízení soud nepřihlíží.
33

 

„Odmítnutím insolvenčního návrhu řízení končí a je tedy bezpředmětné zabývat 

se dále návrhem na oddlužení, který byl podán souběžně s ním“
34

. Rozhodnutí o 

povolení oddlužení může být totiž vydáno až po vydání rozhodnutí o úpadku. Díky této 

konstrukci, která vychází z koncepce 2 fází insolvenčního řízení
35

, může dlužník podat 

                                                           
30

 Zásada rychlosti se promítá do řady ustanovení insolvenčního zákona formou relativně krátkých lhůt. 

Ustanovení § 128 odst. 1 IZ zakládající sedmidenní pořádkovou lhůtu pro odmítnutí insolvenčního 

návrhu vylučuje použití ust. § 43 o.s.ř. a soud osobu podávající návrh již nevyzývá. 
31

 Insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto 

nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak nejpozději do 7 dnů po podání návrhu. 
32

 To neplatí v případě podnikatelů, jenž mají povinnost podat insolvenční návrh (§ 98 odst. 1). 
33

 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit 1/2009, judikát č. 11 
34

 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.1.2010, sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, sp. zn. 

29 NSČR 1/2008-A-15. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
35

 a) fáze před rozhodnutím o úpadku, b) fáze o způsobu řešení úpadku 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení opětovně
36

.  

Obsahuje-li insolvenční návrh dlužníka, který není podnikatelem, všechny 

zákonem předepsané náležitosti, musí být projednán i tehdy, odmítne-li insolvenční 

soud návrh na povolení oddlužení, se kterým byl insolvenční návrh spojený. 

Odmítnutím návrhu na povolení oddlužení nekončí insolvenční řízení.
37

 

Je-li insolvenční návrh bezvadný, rozhodne insolvenční soud meritorním 

rozhodnutím a to tak, že vydá rozhodnutí o úpadku nebo návrh zamítne. Insolvenční 

zákon obsahuje komplexní úpravu projednávání insolvenčního návrhu v ust. §§ 85 a 

133 IZ. 

Zastavení insolvenčního řízení nastává z důvodu neodstranitelných nedostatků 

podmínek řízení nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu. Mezi neodstranitelné vady 

patří například neuhrazení záloh na náklady řízení. 

Zamítnutí insolvenčního návrhu nastává, nejsou-li splněny zákonem dané 

předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, například pro nedoložení aktivní 

legitimace navrhovatele, v takovém případě soud návrh zamítne bez ohledu na to, zda 

z dalších zjištění lze usuzovat na úpadek dlužníka. K zamítnutí návrhu dochází i tehdy, 

neprokáže-li se, že má dlužník více věřitelů se splatnými pohledávkami nebo osvědčí-li 

dlužník jednající v dobré víře, že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku 

protiprávního jednání třetí osoby, či pro nedostatek majetku.
38

 

4.1.1. Předběžná opatření a předběžný insolvenční správce 

Úprava předběžných opatření v insolvenčním zákoně se liší od úpravy obsažené 

v občanském soudním řádu především možností nařídit předběžné opatření i bez 

návrhu
39

. Předběžným opatřením může insolvenční soud ustanovit předběžného správce 

a dále insolvenční zákon obsahuje § 113, který hovoří o omezení nakládání 

                                                           
36

 V případě zahájení nového insolvenčního řízení nenastávají účinky předjímané v ust. § 395 odst. 2 

písm. a) IZ, což by znamenalo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, který podala osoba, o jejímž 

návrhu bylo již dříve rozhodnuto. 
37

 Viz odkaz 23 
38

 V praxi jsem se dosud nesetkala u insolvenčních návrhů dlužníků spojený s návrhy na oddlužení se 

zamítnutím insolvenčního návrhu 
39

 Viz ustanovení § 82 odst. 1 věta první IZ 
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s majetkovou podstatou, § 122 odst. 3 řešící přípustnost započtení stejně tak jako § 324 

odst. 3. Tato ustanovení upravují další odchylky ve vztahu k předběžným opatřením v 

insolvenčním řízení. Jinak je insolvenční soud při rozhodování o tom, zda nařídí 

předběžné opatření, povinen přiměřeně použít příslušná ustanovení občanského 

soudního řádu (§ 74 a násl. o.s.ř.), což mimo jiné znamená, že rozhodné skutečnosti pro 

rozhodnutí o předběžném opatření musí mít soud před rozhodnutím prokázány, případně 

alespoň osvědčeny. Předběžné opatření lze vydat tam, kde jde o úpravu právních 

(nikoliv jen faktických) vztahů mezi účastníky, a jde o stav, který bezpodmínečně 

vyžaduje dočasnou a rychlou soudní úpravu, i když tato úprava svým obsahem nemusí 

být ani zajištěním nároků, o nichž bude teprve jednáno, ani zajištěním budoucího 

rozhodnutí nebo existence nároku, jehož realizace je ohrožena. Předběžné opatření nelze 

zpravidla vydat tam, kde by nešlo o úpravu předběžnou, ale ve svých důsledcích 

konečnou. 

Insolvenční soud může po rozhodnutí o povolení oddlužení i bez návrhu změnit své 

předběžné opatření
40

. 

U předběžného opatření vydaného v insolvenčním řízení nelze použít úpravu 

neodůvodňování usnesení obsaženou v občanském soudním řádu dle § 169 odst. 2
41

. 

Není ji možné vztáhnout na odůvodňování rozhodnutí o předběžném opatření podle § 

113 IZ ani přiměřeně
42

, „neboť by to bylo v rozporu se zásadami, na nichž spočívá 

insolvenční řízení, jmenovitě se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, vyjádřenou 

v § 5 písm. a) IZ“
43

, kdy insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků 

nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn. 

Předběžná opatření slouží v procesu insolvenčního řízení například k ochraně 

věřitelů, kteří by mohli být zkráceni na svých právech vlivem např. podstatného snížení 

majetkové podstaty. 

Předběžným opatřením lze uložit povinnost i někomu jinému než účastníku, ale 

                                                           
40

 Viz ustanovení § 397 odst. 2 IZ 
41

 Vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na předběžné opatření, nemusí 

obsahovat odůvodnění. 
42

 Dle § 7 IZ 
43

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, sp. zn. MSPH 96 INS 5317/2008, sp. zn. VSPH. 17/2010 

Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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jen tehdy, lze-li to po něm spravedlivě žádat
44

,
45

. Dle ustanovení § 74 odst. 1o.s.ř. se 

předběžným opatřením upravují poměry účastníků zatímně. Aby mohl dlužník podat 

návrh na vydání předběžného opatření, je nutné, aby mu svědčil nárok na předběžnou 

úpravu.
46

 

Insolvenční soud může v první fázi insolvenčního řízení
47

 i bez návrhu stanovit 

předběžného správce, pokud chce dlužníka více omezit v nakládání s majetkovou 

podstatou. Předběžného správce určí předseda insolvenčního soudu opatřením
48

 potom, 

co insolvenční soud vyhoví předběžnému opatření, nebo je vydá v řízení bez návrhu, ve 

formě usnesení.  

 Činnosti spojené s předběžným správcem jsou především: 

- Zajištění a přezkoumání účetnictví u podnikatelů
49

 

- Výkon činnosti, které je obsahem ustanovení § 114 IZ
50

 

                                                           
44

 Podle § 76 odst. 2 o.s.ř. 
45

 Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 1. 2012 sp. zn. KSBR 27 INS 9650/2011 sp. 

zn. VSOL 733/2011-B-16, nelze ukládat nařízení předběžného opatření zákazu dispozice s předmětem 

osobě, která nemá k takovému předmětu žádný vztah, v tomto případě není její vlastníkem a nemá jej ani 

v dispozici. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
46

 Podle rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2011 sp. zn. KSOS INS 6709/2009-B34 

návrh dlužníka na předběžné opatření ohledně zdržení se prodeje nemovitosti zahrnuté do majetkové 

podstaty vůči insolvenčnímu správci neobstojí v případě, kdy má insolvenční správce, na rozdíl od 

dlužníka, dispoziční oprávnění k zajištěnému majetku podle § 409 odst. 2 in fine IZ a bude insolvenčním 

soudem zamítnut. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
47

 Fáze před rozhodnutím o úpadku 
48

 Jelikož se na předběžného správce vztahují přiměřeně ustanovení týkající se běžného insolvenčního 

správce, určí předběžného správce předseda soudu opatřením. 
49

 „Účetnictví dlužníka, by mělo být vedeno podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo by mělo 

vycházet z evidence vedené podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dosavadní praxe však 

ukázala, že ne všichni úpadci vedou účetnictví či příslušnou evidenci odrážející skutečný stav majetku a 

jeho pohybů ve svém podnikání a někteří nevedou tyto evidence vůbec. Pak je role předběžného správce 

ztížena, avšak i v tomto případě se musí pokusit zjistit majetek dlužníka z jiných dostupných zdrojů“ 

Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, 1122 s. § 112 odst. 3 

 
50

 „Tato právní úprava vylučuje pro insolvenční řízení použití občanského zákoníku, podle kterého zaniká 

závazek splněním dluhu věřiteli (§ 559 ObčZ ). Je-li v insolvenčním řízení vydáno předběžné opatření, 

které ukládá poskytnout plnění předběžnému správci namísto dlužníkovi, aby se dostalo do majetkové 

podstaty, závazek nezaniká v případě, že jej dlužník, jemuž je takto plněno, nevloží do majetkové podstaty, 

nebo se toto plnění do majetkové podstaty jinak nedostane. Insolvenční zákon zde však připouští možnost, 

že se takovýto dlužník, který své plnění dlužníkovi poskytl, svého dluhu zprostí v případě, že prokáže, že o 

předběžném opatření nemohl vědět. Důkazní břemeno je na bedrech dlužníka plnícího svůj závazek.“ 

Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, 1122 s. § 112 odst. 3 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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- Další činnosti určené soudem, nikoli však ve větším rozsahu než u běžného 

insolvenční správce 

- Po ukončení činnosti předkládá soudu zprávu, zpravidla se poté stává běžným 

insolvenčním správcem 

Předběžný insolvenční správce nemůže vykonávat činnosti přesahující činnost 

běžného insolvenčního správce. „Jinak řečeno platí, že předběžný insolvenční 

správce nemůže svou činností v celém svém rozsahu suplovat činnost insolvenčního 

správce. Nerozhodne-li insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku jinak, stává se 

předběžný insolvenční správce správcem insolvenčním, čímž zůstává zachována 

koncepce zákona o konkursu a vyrovnání. Pokud by insolvenční soud rozhodl, že se 

předběžný správce nestane po prohlášeném úpadku insolvenčním správcem, lze se 

domnívat, že rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce by mělo obsahovat 

odůvodnění, proč se tak nestalo a jaké důvody k tomu vedly.“
51

  

Ustanovení předběžného správce může připadat v úvahu spíše u dlužníků, kteří jsou 

právnickými osobami, mají nezanedbatelný majetek a návrh na insolvenční řízení podá 

věřitel. Podá-li dlužník insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení
52

 – v tomto 

případě nezáleží na právním statusu dlužníka, neumím si představit, že by se v řízení o 

úpadku vystavoval sám vědomě nebezpečí postihu s nepovoleným nakládáním 

s majetkovou podstatou a riskoval by tak možnost odmítnutí oddlužení pro nepoctivý 

záměr. Navíc v takovém řízení, díky principu rychlosti, nezbývá ani dostatek času ukrýt 

nebo zpeněžit dotčený majetek, zvlášť, že mohl vše provést před podáním 

insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení. Dlužník by o předběžného 

správce mohl žádat v případě obavy snížení jeho majetku například z důvodu 

neplatného ujednání zajišťovacího převodu vlastnického práva a věřitel by se snažil 

zcizit věc, o které se domnívá, že je jeho vlastnictvím.
53

 

                                                           
51

 Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 1122 s. § 112 odst. 3 
52

 A ve většině případů se jedná o návrhy spojené s návrhem na schválení oddlužení. 
53

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2008 sp. zn. 31 Odo 495/2006, kdy je neplatně 

sjednán zajišťovací převod práva k pohledávce s podmínkou odkládací, nikoli rozvazovací. U podmínky 

odkládací by se jednalo o právem zakázanou propadnou zástavu, takovéto jednání je postiženo neplatností 

podle § 39 občanského zákoníku. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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Ve věcech týkajících se insolvenčních řízení, u kterých došlo k povolení oddlužení, 

bylo předloženo celkem 5 návrhů na předběžná opatření
54

, ani jednomu z nich nebylo 

v konečné platnosti vyhověno. Ani v jednom z těchto případů nebylo předběžným 

opatřením požadováno ustanovení předběžného insolvenčního správce. 

4.2. Rozhodnutí o úpadku a hrozícím úpadku 

Jak již bylo řečeno, v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, 

z nichž závěr o úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá, přitom 

se nelze omezit jen na to, že navrhovatel odkáže na listinné důkazy připojené k návrhu. 

Do celého insolvenčního řízení, které je řízením sui generis, se promítá zásada rychlosti. 

Tato zásada je protěžována v neprospěch zásady vyšetřovací, která se však prosadila 

v ustanovení § 86 IZ
55

.  

Povinnost soudu provést i jiné než účastníky navržené důkazy potřebné k osvědčení 

dlužníkova úpadku, jde-li o insolvenční návrh věřitele, se pojí jen se situací, kdy 

potřeba provedení takových důkazů vyšla v insolvenčním řízení najevo. „Tímto 

ustanovením se nenahrazuje povinnost tvrzení, daná procesní aktivitou účastníků 

insolvenčního řízení, když není povinností insolvenčního soudu pátrat po skutečnostech, 

které mají/mohou být dokazovány.“
56

 Toto dokazování nemá vliv na to, že skutečnosti, 

na jejichž základě insolvenční soud rozhoduje, musí být v rámci projednání osvědčeny 

např. přílohami k návrhu nebo podrobným popsáním skutkových okolností v poli č. 06 

insolvenčního návrhu.  

4.2.1. Úpadek 

V první fázi insolvenčního řízení soud zjišťuje, zda existuje úpadek či hrozící 

úpadek 

Úpadek je stav, kdy dlužník eviduje peněžité závazky vůči věřitelům, ať již 

zajištěným či nezajištěným, a není v jeho objektivních možnostech tyto závazky splnit 

                                                           
54

 3x u Krajského soudu v Ostravě a po jednom u Krajských soudů v Brně a v Praze. 
55

 Dle § 86 IZ je soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo 

hrozícího úpadku, než byly účastníkem navrhovány. 
56

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2010 sp. zn. KSPH 37 INS 4935/2008, sp. zn. NSČR 

30/2009-A-64. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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řádně a včas. 

Rozeznáváme dvě formy úpadku: 

1. úpadek ve formě předlužení – týká se pouze podnikatelských subjektů 

2. úpadek ve formě platební neschopnosti 

Úpadek ve formě předlužení 

O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů, což je obecným znakem pro 

obě formy úpadku, a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. V úpadku 

formou předlužení může být pouze dlužník, který je podnikající právnickou nebo 

fyzickou osobou. U osob nepodnikatelů se předlužení jako stav úpadku nepovažuje, 

proto se jím nebudeme nadále zabývat. 

Úpadek ve formě platební neschopnosti 

 Platební neschopnost je obecný způsob úpadku. Úpadek v této formě může 

postihnout kohokoli - osoby podnikající i nepodnikající. 

Definice úpadku je obsažena v ustanovení § 3 IZ. Dlužník je v úpadku, jestliže 

má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) 

tyto závazky není schopen plnit. Všechny tyto premisy musí být splněny kumulativně. 

 Prvním pojmovým znakem je mnohost věřitelů. Aby byla tato premisa splněna, 

musí mít dlužník alespoň dva věřitele, bez ohledu na výši závazků, jejich vykonatelnost 

či zajištění. Přitom postačí, že je dána nepochybnost existence peněžitých závazků v 

nekonkrétně určené výši.
57

 

 Druhým znakem jsou peněžité závazky - nelze mezi ně zahrnovat závazky 

nepeněžitého charakteru, jejichž předmětem plnění nejsou peníze jako zákonné platidlo. 

 Třetím znakem je platební neschopnost. Dlužník je v platební neschopnosti, 

má-li peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto není schopen 

                                                           
57

 Maršíková J.. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele – příručka zejména pro neprávníky: 

praktická právnická příručka. Praha: Linde Praha a.s. 2009. 394 s.  
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plnit. Skutečnosti, při jejichž splnění se má za to, že dlužník není schopen své závazky 

plnit, jsou alternativně obsaženy formou vyvratitelné domněnky v ustanovení § 3 odst. 2 

pod písmenem a) až d). Dlužník není schopen plnit své peněžité závazky a) zastavil-li 

platby podstatné části svých peněžitých závazků, b) neplní je po dobu delší 3 měsíců po 

lhůtě splatnosti, c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 

závazků vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí a konečně d) nesplnil-li 

povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1 IZ, kterou mu uložil insolvenční 

soud. 

 O platební neschopnost se nejedná v případě, kdy dlužník může plnit své 

závazky, avšak ze subjektivních důvodů nechce, např. pro spory s věřitelem, mající 

základ v osobní rovině, nebo proto, že vidí určité investiční výhody v úmyslném 

zadržování finančních aktiv. V takovém případě je věřitel oprávněn využít pro 

uspokojení svých pohledávek klasického občanského soudního řízení a v případě, že mu 

svědčí přiznané právo formou vykonatelného rozhodnutí, které je zároveň i exekučním 

titulem, vynutit plnění dlužníka cestou exekuce či výkonu rozhodnutí. 

4.2.2. Hrozící úpadek 

Hrozící úpadek je definován v § 3 odst. 4) IZ. O hrozící úpadek se jedná tehdy, 

lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude 

schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

  Hrozícího úpadku se s úspěchem může dovolat pouze dlužník, který sleduje účel 

příznivějšího řešení své situace. Týká se pouze platební neschopnosti, která ještě 

nenastala, ale se zřetelem ke všem okolnostem nastane. Zákon nevymezuje časové 

období, ve kterém má předvídaný úpadek nastat. Tato okolnost je dána moderační 

pravomocí soudu, který rozhoduje vždy po zvážení všech okolností toho kterého 

případu. Rozhodujícími skutečnostmi, které hrozící úpadek osvědčují, se rozumí 

vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud bude moci uzavřít, se zřetelem 

ke všem okolnostem případu, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou 

část svých peněžitých závazků v budoucnu. Jinak řečeno, že v budoucnu nastane 

dlužníkova platební neschopnost ve smyslu § 3 odst. 1 IZ, přičemž k podmínce, aby 

dlužník i v tomto případě měl nejméně dva věřitele s pohledávkami, jež se v budoucnu 
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stanou splatnými, přistupuje i požadavek, aby se neschopnost v budoucnu plnit 

pohledávky věřitelů týkala „podstatné části“ dlužníkových peněžitých závazků.
58

 

4.2.3. Rozhodnutí o úpadku 

 Rozhodnutí o úpadku vydá insolvenční soud vždy, osvědčí-li se skutečnosti 

tvrzené v insolvenčním návrhu nebo je soud dokazováním zjistí. Ustanovení § 136 IZ 

vyjmenovává náležitosti rozhodnutí vyjma odůvodnění. Dle občanského soudního řádu 

se v ust. § 167 odst. 2 přiměřeně použije ustanovení o rozsudku. V ustanovení § 157 

odst. 2 o.s.ř. jsou stanovena, pokud není uvedeno jinak, kritéria odůvodnění.
59

 

Rozhodnutí obsahuje výrok o zjištění úpadku, výrok o ustanovení insolvenčního 

správce, jeho jméno, příjmení, adresu nebo sídlo. Výzvu věřitelům, ve které věřitelé, 

kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, soud vyzývá, aby tak učinili v soudem určené 

lhůtě. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta 

pro přihlášení pohledávek 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku 

v insolvenčním rejstříku. Věřitelé dále musí soudu sdělit, jaká zajišťovací práva uplatní 

na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. 

Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty zaniká zajištění 

pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal včas přihlášku své 

pohledávky. Pokud tak neučiní, má se za to, že právo na uspokojení přihlašované 

pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo. 

Soud nařídí konání přezkumného jednání a svolá schůzi věřitelů, která 

bezprostředně navazuje na přezkumné jednání po jeho skončení. K přezkumnému 

jednání se předvolává dlužník/dlužníci u spojených manželských řízení a insolvenční 

správce. 

Předmětem jednání schůze věřitelů je a) zpráva insolvenčního správce o jeho 

dosavadní činnosti, b) rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka 

byla popřena na přezkumném jednání, byla zjištěná podmíněně nebo nebyla dosud 
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 Viz odkaz 22 
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 Viz též rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o nutnosti odůvodňovat rozhodnutí věřitelských návrhů 

sp.zn. KSUL 69 INS 3755/2008, 1 VSPH 277/2008, 1 VSPH 24/2009. Dostupné z WWW: 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
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přezkoumána, c) volba věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů
60

, d) rozhodnutí 

věřitelů o eventuálním odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce a dosazení 

nového insolvenčního správce
61

, e) rozhodnutí věřitelů o způsobu oddlužení dlužníků a 

to zpeněžením majetkové podstaty, splátkovým kalendářem nebo splátkovým 

kalendářem s nižšími splátkami. Soud v rozhodnutí též ukládá insolvenčnímu správci 

povinnost, do kdy musí soudu předložit zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, 

tak, aby jej mohl soud zveřejnit nejpozději 3 dny přede dnem přezkumného jednání. 

Dále mu uloží povinnost prověřit majetkové a příjmové poměry dlužníka/dlužníků a 

nejpozději společně se seznamem přihlášených pohledávek o nich podat soudu 

písemnou zprávu, ve které popíše i svou dosavadní činnost a uvede soupis majetkové 

podstaty. 

Soud zveřejňuje svá rozhodnutí v insolvenčním rejstříku a zveřejněním 

v insolvenčním rejstříku nastávají i účinky rozhodnutí o úpadku, tuto informaci soud 

uvede též do výroku rozhodnutí. 

Rozhodnutí o zjištění úpadku se odůvodňuje a je proti němu přípustné odvolání 

k vrchnímu soudu. 

4.3 Způsoby rozhodnutí soudu o návrhu na povolení oddlužení 

Návrh na povolení oddlužení je oprávněna podat nepodnikající osoba, současně 

musí být tato osoba dlužníkem. 

4.3.1. K dluhům vzešlých z podnikání 

Návrh na povolení oddlužení je oprávněna podat toliko osoba, která není 

podnikatelem
62

.  Obsah slovního spojení „dlužník, který není podnikatelem“ vyvolával 

v soudní praxi pochybnosti, a proto se expertní pracovní skupina S22 rozhodla vydat 
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 Ve většině případů povolených oddlužení nemají věřitelé zájem o tyto funkce a tak danou funkci 

vykonává insolvenční soud do zvolení řádného věřitelského výboru, za tímto účelem bude schůze 

věřitelského výboru svolána jen na návrh oprávněné osoby. 
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 Tento případ se stal v řízení pod sp. zn. KSUL 46 INS 2113/2009-B6 ze dne 23. 9. 2009 ve věci 

dlužníka FK Chmel Blšany, spol. s r.o., kdy schůze věřitelů rozhodla podle § 29 IZ o odvolání 

dosavadního insolvenčního správce z funkce a dosadila správce nového, a protože soud neshledal žádné 

zákonné důvody, pro které by mohl usnesení schůze věřitelů nepotvrdit, rozhodl podle § 29 odst. 2 IZ a 

rozhodnutí schůze potvrdil. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
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 Dle ustanovení § 389 odst. 1 IZ 
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výkladové stanovisko č. 2
63

, ve kterém vymezila osobu, která není podnikatelem, ve 

smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen ObchZ) 

s tím, že taková osoba nesmí mít současně žádné závazky vzešlé z podnikatelské 

činnosti a tuto druhou tezi vztáhla k ustanovení § 9 odst. 3 písm. r) zákona č. 99/1963 

Sb., občanského soudního řádu
64

. Své stanovisko odůvodnila výkladem e ratione legis, 

kterému dala přednost před výkladem jazykovým
 65

. Expertní pracovní skupina při své 

činnosti vycházela především z důvodové zprávy, dále z rozpravy při přijímání zákona a 

také z pramenů práva.  

Vládní návrh původně počítal s oddlužením nejen dlužníka nepodnikatele, ale i 

podnikajícího dlužníka – fyzické osoby, která nemá pracovněprávní závazky a počet 

věřitelů nepřevyšuje 20. Tento záměr, který by umožňoval využít institutu i drobným 

živnostníkům, například obchodním zástupcům, zedníkům, osobám poskytujícím služby 

v kadeřnictví, kosmetice atd., byl v průběhu dalšího projednávání zákona opuštěn ve 

prospěch restriktivního ustanovení, které je obsaženo v současném textu insolvenčního 

zákona.  

V praxi se jedná o osoby, které mají minimálně přerušené živnostenské 

oprávnění, a jejichž závazky nepochází z podnikatelské činnosti, kterou provozovaly 

před podáním návrhu na oddlužení. 

Jelikož se, dle mého názoru, toto vymezení dlužníků zdálo expertní skupině 

příliš omezující, zjemnila své stanovisko v poslední větě dotčeného stanoviska o 

možnost zahrnout do závazků dlužníka i dluhy vzniklé v minulosti z podnikání a to 

pouze v marginální míře.
66

  Nutno konstatovat, že tato možnost soudního uvážení 

nebyla u některých insolvenčních soudů brána v potaz ještě dlouhou dobu po zveřejnění 
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 Výkladové stanovisko vzešlé ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 3. 

června 2008. Dostupné na www.justice.cz 
64

 O spor mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti jde i tehdy, není-li sice v době podání 

příslušné žaloby podnikatel již žádný z účastníků, ale řeší se závazky z jejich vztahu, který jako obchodní 

závazkový vztah ve smyslu norem práva hmotného vznikl. Přitom nelze pominout, že ustanovení § 7 

odst. 2 IZ rovněž vychází z přiměřené aplikace občanského soudního řádu. 
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 Vázanost soudu zákonem neznamená bezpodmínečně nutnost doslovného výkladu aplikovaného 

ustanovení, nýbrž zároveň vázanost smyslem a účelem zákona – sp. zn. Pl. ÚS-st-1/96 ze dne 21. 5. 1996, 

uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 9, ročníku 1997, části I., pod pořadovým 

číslem 9 
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 V souvislosti např. s ust. § 202 odst. 2 o.s.ř. 
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nejen výkladového stanoviska
67

. 

Pohledávky z dřívější podnikatelské činnosti jsou v soudním uvážení vždy 

poměřovány na základě několika kritérií
68

, kterými jsou: 

1. doba vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu z podnikání) 

2. doba ukončení dlužníkova podnikání 

3. četnost neuhrazených dlužníkových závazků z podnikání 

4. výši konkrétního dlužníkova závazku z podnikání v porovnání s celkovou 

výší všech jeho závazků 

5. zda je věřitel, o jehož pohledávku se jedná, srozuměn s tím, že tato 

pohledávka bude podrobena režimu oddlužení 

 

V praxi ústeckého insolvenčního soudu nejsou překážkou pro povolení 

oddlužení dluhy pocházející z podnikání v průměru 10%
69

 v relaci k celkovým 

závazkům dlužníka, výjimečně se zřetelem k výše uvedeným kritériím i více jak 10%.  

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení je zcela v působnosti insolvenčního 

soudu. Podá-li dlužník společně s insolvenčním návrhem návrh na povolení oddlužení, 

má soud povinnost podle ustanovení § 148 odst. 3 IZ spojit s rozhodnutím o úpadku i 

rozhodnutí o způsobu jeho řešení a dle ustanovení § 134 tak učiní do 15 dnů od podání 

návrhu v případě, že je návrh dlužníka bezvadný a soud nevyzývá k doplnění návrhu.  

V případě podání insolvenčního návrhu osobou odlišnou od dlužníka, rozhodne soud o 

způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 30 dnů po rozhodnutí o 

úpadku.
70
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 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 2. 2009 sp. zn. 2 VSPH 86/2009-B-21 pro který byla 

otázka poměru závazků z podnikání vůči celkovému objemu závazků bez významu. Dostupné z WWW: 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009 sp. zn. 29 NSČR 3/2009. Dostupné z WWW: 
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 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 11. 2011 sp. zn. KSUL 43 INS 12993/2011. 
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 Jinak je tomu u rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, přichází-li do úvahy řešení reorganizací. Soud 

nesmí rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku s tím, že schůze 

věřitelů je oprávněna sama volit způsob řešení, tj. rozhoduje, zda se úpadek bude řešit reorganizací nebo 

konkursem, pokud se tak nestane, rozhodne soud. 
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Insolvenční soud posuzuje návrh jak po stránce formální, tak po stránce 

materiální.  

Soud návrh na povolení oddlužení odmítne v případě, že byl podán opožděně 

nebo nezpůsobilou osobou, která nebyla oprávněna návrh podat
71

. 

U návrhu formálně správného se soud zabývá nejprve přípustností návrhu na 

oddlužení a posléze věcnou opodstatněností, která se zjišťuje na první schůzi věřitelů. 

To znamená, že rozhodování o povolení oddlužení je dvoufázové. V první fázi se zjistí, 

zda dlužník splňuje formální předpoklady obsažené v ustanovení § 395 IZ a ve druhé 

fázi se na první schůzi věřitelů zjišťuje, zda nenastaly skutečnosti, které by jinak 

způsobily zamítnutí návrhu ve fázi první.  

Podle § 395 IZ insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se 

zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jím je sledován nepoctivý 

záměr, nebo že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude 

nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí. 

Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže jej znovu podala 

osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve rozhodnuto, nebo dosavadní 

výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění 

povinností v insolvenčním řízení.  

Požadavek dlužníkova poctivého záměru a požadavek minimální 30% míry 

uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, kteří se řádně přihlásili do oddlužení, a 

jejichž pohledávky byly zjištěny, představují esenciální podmínky přípustnosti 

oddlužení. 

4.3.2. Hranice uspokojení věřitelů 

 V případě, že dlužník nabízí svým nezajištěným věřitelům plnění nižší 30% výše 

jejich pohledávek, je nutné, aby nezajištění věřitelé s touto skutečností souhlasili. 

Nabízí-li dlužník ve svém návrhu nižší, aniž by nezajištění věřitelé poskytli svůj 

souhlas, je tato skutečnost důvodem k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 
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 Jedná se o situaci, kdy je návrh na povolení oddlužení podáván samostatně, v opačném případě by soud 

odmítl již insolvenční návrh a návrhem na povolení oddlužení by se nezabýval. 
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„Důvodný předpoklad insolvenčního soudu vychází z údajů tvrzených a doložených 

samotným dlužníkem. Není-li dlužník schopen ani tvrdit skutečnosti, z nichž by bylo 

možné usuzovat, že nezajištěné věřitele, kteří nesouhlasili s nižším plněním, uspokojí 

alespoň v rozsahu 30% jejich pohledávek, je důvod návrh na povolení oddlužení 

zamítnout. Má-li být této hranice dosaženo až na základě události, jež má nastat v 

budoucnu (například na základě získání dědictví, zvýšení příjmů ze zaměstnání, snížení 

nezabavitelné částky díky osamostatnění některého vyživovaného člena, atd..) je na 

dlužníku, aby příslušné skutečnosti tvrdil a v případně potřeby také insolvenčnímu 

soudu osvědčil.“
72

 Pro citované rozhodnutí byl rozhodný výklad insolvenčního zákona 

ve znění účinném do 31. 12. 2008.
73

 Soud při svém rozhodování o schválení oddlužení 

vychází ze skutečností dlužníkem soudu předložených. V seznamu závazků je dlužník 

povinen uvést mimo jiné také to, zda pohledávku věřitele popírá a v jakém rozsahu tak 

činí. Pokud soudu neosvětlí tyto skutečnosti, nemůže se následně, po neschválení 

oddlužení, domáhat toho, že insolvenční správce některé přihlášky pohledávek popřel 

nebo též, že některé pohledávky si věřitelé nepřihlásili, ačkoli tak učinit měli.  

První schůze věřitelů, které má dlužník povinnost se zúčastnit, je věnována 

zjišťování věřitelů, zda má dlužník opravdu způsobilost dosáhnout alespoň 30% 

zákonné hranice pro jejich uspokojení a rozhodnutí nezajištěných věřitelů, jak je 

uvedeno v další kapitole, který způsob oddlužení zvolí. „Posouzení „věcné 

opodstatněnosti“ oddlužení (v mezích rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, zda 

oddlužení schvaluje), již může být založeno na věcném přezkoumání skutečností, jež 

předtím byly (musely být) podkladem pro vydání usnesení o povolení oddlužení, aniž by 

se k nim v zásadě mohl před povolením oddlužení účinně vyjádřit někdo jiný než dlužník 

sám.“
74
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2010 sp. zn. KSBR 31 INS 156/2008, 29 NSČR 6/2008-B-60 
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4.3.3. Nepoctivý záměr 

„Pojem poctivý a nepoctivý záměr je znám již ze zákona o konkurzu a vyrovnání 

v souvislosti s institutem nuceného vyrovnání a vyrovnání.“
75

 

Ustanovení § 395 odst. 1 a) insolvenčního zákona patří k právním normám s relativně 

neurčitou hypotézou, to znamená, že soud v každém jednotlivém případě vymezí 

hypotézu sám podle svého uvážení. „Závěr insolvenčního soudu o tom, zda návrh na 

povolení oddlužení sleduje, resp. naopak nesleduje poctivý záměr, bude do jisté míry 

vždy subjektivním hodnocením soudu. Tato podmínka poskytuje insolvenčnímu soudu 

poměrně široký prostor a současně korektiv pro zohlednění nejrůznějších okolností, 

které mohou být v jednotlivém případě zjištěny.“ 
76

  

Na nepoctivý záměr sledovaný návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat 

zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního 

orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu v posledních 5 letech probíhalo 

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

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

zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným 

odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. 

Jedná se tedy o výčet demonstrativní, neukončený a soud může při posuzování 

poctivosti respektive nepoctivosti návrhu na povolení oddlužení vycházet 

z neomezeného okruhu okolností. Může jít například o jednání, jehož účelem je 

poškození věřitelů dlužníkem, aniž by nutně muselo být takové jednání postiženo 

současně i normami trestního práva
77

,
78

. Dále se může jednat například o zatajování 
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   Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozhodnutí ze dne 28. 7. 2011 sp. zn. KSPH 55 INS 

316/2008, sp. zn. NSČR 14/2009 ztotožnil s názorem nižších soudů, když rozhodl, že úsudek odvolacího 

soudu ve vazbě na obsah dědické dohody a nabízený způsob řešení dlužníkova úpadku lze ve smyslu § 

395 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona důvodně předpokládat, že je návrhem na povolení oddlužení 

sledován nepoctivý záměr. „Dlužník byl obžalován z trestného činu podvodu, kterého se měl dopustit tím, 

že v úmyslu poškodit dědice uzavřel dědickou dohodu s dalšími dědici o vypořádání dědictví, dle níž nabyl 

nemovitosti a další movitý majetek a zavázal se vyplatit dědicům jejich dědické podíly v dohodnutých 

termínech, ač věděl, že na veškerý majetek, movitý i nemovitý, byla nařízena exekuce a na základě 

usnesení o nařízení exekuce nesměl nakládat se svým majetkem, včetně majetku nabytého na základě 

dědické dohody. Přestože nebylo trestní řízení v době rozhodování o poctivosti návrhu ukončeno, soud 

shledal skutečnosti uvedené v žalobě podstatné v tom smyslu, že dlužník prolomil zákaz nakládat 
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skutečností týkajících se majetkových poměrů dlužníka tím, že neuvede v seznamu 

majetku jeho celkový výčet nebo neoznámí soudu nabytí dědictví, kterého se vzdá ve 

prospěch třetí osoby nebo převede na třetí osobu obdržený dar.
79

 

Jak bylo dříve řečeno, cílem oddlužení dlužníka/spotřebitele je snaha dát mu 

druhou šanci a nevystavovat ho nekonečným exekucím. I toto pojetí má však své meze. 

Nelze poctivě žádat o povolení oddlužení, pokud se dlužník svým chováním neúměrně 

vysoce zadluží a svůj majetek nikterak nezhodnotí.
80

 Po srovnání rozhodnutí Vrchního 

soudu citovaného v odkaze č. 54 s rozhodnutím soudu sp. zn. KSHK 40 INS 

24470/2011-A-  11, kdy bylo povoleno oddlužení s dluhy ve výši cca 2.000.000,-Kč 

s podobným portfoliem majetku, zjišťujeme, že rozhodování soudů o poctivosti záměru 

návrhu na povolení oddlužení může být velmi subjektivní a je rozdílné soud od soudu.  

Na závěr je k této problematice důležité podotknout, že zjištění, jde-li o některá 

ze skutečností uvedených v § 395 insolvenčního zákona, ještě samo o sobě nemusí vést 

k závěru, že dlužník sleduje podáním návrhu nepoctivý záměr. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
s majetkem získaným na základě dědické dohody.“ Dostupné z WWW: 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
78

 Rozhodnutí ze dne 8.4. 2011 sp. zn. KSUL 45 INS 4386/2011-A-9. „Dlužníci byli již v době uzavření 

smlouvy o převodu členských práv k bytu v platební neschopnosti a tedy v úpadku či hrozícím úpadku. 

Dlužníci bezplatně převedli členská práva k bytu na A. D., aniž by soudu jakkoli prokázali, že tato měla 

za dlužníky jakoukoli pohledávku. I pokud by dlužníci byli údajnými dlužníky A. D., převodem členských 

práv by plnili svůj dluh pouze vůči ní, tedy jednomu věřiteli a žádnou částku nesplatili věřitelům ostatním, 

což by bylo zřejmé zvýhodňování věřitele.“ Soud rozhodl o nepoctivosti návrhu a prohlásil na majetek 

dlužníků konkurs. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
79

 Dlužník má povinnost hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek stejně jako své jiné 

mimořádné příjmy , použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře (§ 412 IZ) 
80

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2011 sp. zn.   KSUL 46 INS 11635/2011, sp. zn. 

Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

3 VSPH 955/2011 „V odvolání dlužníci tvrdí, že neuměli hospodařit s penězi; tento argument zcela ztrácí 

své opodstatnění v situaci, k níž dlužníci zásadním způsobem přispěli a které se především projevuje 

enormním rozsahem závazků. Dlužníci si museli již v roce 2008 být vědomi toho, že nejsou schopni své 

dluhy splácet; přesto uzavírali nadále mnoho smluv o poskytnutí úvěrů či půjček. Co se týče bytové 

jednotky ve vlastnictví dlužnice, z příloh k insolvenčnímu návrhu se podává, že pořizovací cena, kterou za 

tuto bytovou jednotku dlužnice zaplatila v roce 2003, byla 21.640,- Kč. To opět nevypovídá o tom, že by 

dlužníci měli takové výdaje, aby se v průběhu několika let zadlužili až do výše závazku přesahujícího 

částku 2,5 mil. Kč.“   Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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4.3.4. Lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka 

 

Dlužník je povinen chovat se vůči insolvenčnímu řízení odpovědně. Nesplněním 

této povinnosti dlužníkovým lehkomyslným a nedbalým přístupem k insolvenčnímu 

řízení může soud zamítnout návrh na povolení oddlužení, popř. neschválí oddlužení. 

Do pojmu „nedbalý a lehkomyslný přístup“ můžeme zařadit např. jednání 

dlužníka spočívající v neúčasti na jednáních, v nedodržování lhůt, také jednání, kdy 

dlužník po ztrátě zaměstnání rezignuje na aktivním hledání nového zdroje příjmu, nebo 

situaci, kdy nereaguje na výzvy insolvenčního soudu
81

 nebo nespolupracuje 

s insolvenčním správcem. 

4.3.5. Zpětvzetí návrhu 

 

Vezme-li dlužník návrh zpět, soud tuto skutečnost vezme na vědomí a rozhodne 

o způsobu řešení úpadku konkursem, který bude ve své podstatě konkursem nepatrným. 

Návrh na povolení oddlužení může vzít dlužník zpět, dokud insolvenční soud 

nerozhodne o schválení oddlužení. Jedná-li dlužník zde uvedeným způsobem, připraví 

se o možnost podat tento návrh znovu, pozdější zpětvzetí návrhu je neúčinné. 

Podle dřívější úpravy insolvenčního zákona byla neúčast dlužníka na první 

schůzi věřitelů důvodem pro uplatnění právní fikce, která hovořila, že v takovém 

případě vzal dlužník návrh zpět. Ústavní soud toto ustanovení zrušil ústavním nálezem 

č. 260/2010 Sb. z důvodu protiústavnosti
82

. Ještě předtím byla zrušena nepřípustnost 

odvolání nálezem Ústavního soudu č. 163/2009 Sb. pro rozpor s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 

                                                           
81

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2010 sp. zn. KSUL 44 411/2009, sp. zn. 29 NSČR 

16/2010-B-45 „dlužník byl ke splnění povinnosti k předložení řádného seznamu majetku opatřeného i 

znaleckým oceněním nemovitostí (tj. ke splnění povinnosti, jež se pojí již s podáním insolvenčního návrhu 

spojeného s návrhem na oddlužení) v období od června do listopadu 2009 opakovaně vyzýván, přičemž 

byl rovněž upozorněn na možné důsledky nesplnění „vytčených procesních povinností“. Současně 

zdůraznil, že „řádný seznam majetku dlužníka se znaleckým oceněním jeho nemovitostí má význam jak 

pro úsudek soudu o dostatečnosti dlužníkovy ekonomické nabídky a nezajištění věřitelé, popř. insolvenční  

soud (§ 402 odst. 3 a 5 insolvenčního zákona), musejí mít k dispozici úplné a relevantní informace. 

Jelikož dlužník shora popsané nedostatky návrhu na povolení oddlužení neodstranil, dospěl odvolací soud 

shodně se soudem prvního stupně k závěru, že jsou dány důvody pro neschválení oddlužení, které 

spočívají v nedbalém přístupu dlužníka k plnění povinností v insolvenčním  řízení [§ 395 odst. 2 písm. b) 

insolvenčního zákona].“  Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 
82

 Procesní práva jsou odvozena ze zásady dispoziční a z povahy této zásady nemohou být dispoziční 

úkony nahrazovány obsahem právní fikce. 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Obsahem citovaného rozhodnutí je, že příčina 

protiústavnosti spočívá „ na zavedení fikce, která se uplatňuje nejen při nečinnosti 

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

rozhodnutí obecného soudu bránil řádným opravným prostředkem, je omezeno jeho 

právo na spravedlivý proces a neumožňuje napravit chybu, která se může v činnosti 

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

kterým účastník v řízení disponuje, ale má zásadní hmotněprávní důsledky pro dlužníka 

i věřitele.“ 

Neomluvená nepřítomnost na jednání však může být důvodem pro neschválení 

oddlužení na základě lehkomyslného nebo nedbalého přístupu k insolvenčnímu řízení. 

Nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo 

zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí
83

.    

Rozhodnutí o tom, zda soud oddlužení schválí, je povinen vydat neprodleně po 

skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů podle § 403 odst. 2 IZ
84

 

(§ 404 IZ). 

Vyjdou-li najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí návrhu na 

povolení oddlužení insolvenční soud oddlužení neschválí a rozhodne o způsobu řešení 

úpadku konkursem. 

Při posuzování návrhu na povolení oddlužení soud vychází ze skutečností 

rozhodných v době rozhodování.  

4.4. Způsoby oddlužení 

Cílem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je a) takové uspořádání 

majetkových vztahů, aby došlo k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení 

dlužníkových věřitelů, b) oddlužení dlužníka
85

.  

                                                           
83

 Ustanovení § 397 odst. 1 věta první IZ.  
84

 Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by 

jinak odůvodňovali zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. 
85

 Dle ustanovení § 1 IZ 
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To, že právní úprava vymezila samostatně v předmětu své úpravy oddlužení 

dlužníka, napovídá, že zákonodárce dává institutu oddlužení větší váhu. Zásada co 

největšího uspokojení věřitelů je zeslabena úmyslem zákonodárce dát dlužníkovi 

druhou šanci ,a proto je na místě hovořit o „relativně nejvyšším uspokojení věřitelů“
86

. 

U institutu oddlužení “není kladen hlavní důraz na maximální uspokojení věřitelů, ale 

na opětovné zapojení fyzické osoby do ekonomického života. Při oddlužení se vychází z 

maximalizace dlouhodobého užitku, kdy zapojení fyzické osoby do ekonomického života 

přinese více státu a věřitelům než její vyřazení z ekonomických aktivit. Toto vyřazení 

hrozí v důsledku trvalých exekucí, a tím i ztráty zájmu pracovat”.
87

 

 Zákon zná dva způsoby povolení oddlužení: 

a) oddlužením splátkovým kalendářem 

b) oddlužení prodejem majetkové podstaty  

Judikatura umožňuje i c) kombinaci těchto dvou způsobů. 

O způsobu povolení oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé. Věřitelé sami 

mohou posoudit, kterým ze způsobů bude oddlužení realizováno, toto rozhodování se 

děje v závislosti na možnou výši jejich uspokojení. Věřitelé rozhodují o způsobu 

oddlužení na první schůzi věřitelů. Rezignují-li nezajištění věřitelé na rozhodnutí o 

způsobu povolení oddlužení, má se zato, že je jim lhostejné jakým  způsobem bude 

oddlužení prováděno a souhlasí tedy s každou z možností. V takovém případě soud 

přihlédne k žádosti
88

 dlužníka a rozhodne v jeho prospěch. 

Rozhodne-li se o plnění oddlužení splátkovým kalendářem, uloží soud 

dlužníkům, aby po dobu následujících pěti let od zaplacení první splátky, nebo do 

úplného uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, platili nezajištěným věřitelům 

prostřednictvím insolvenčního správce nejpozději ke každému poslednímu dni v měsíci 

z příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z 

nich mohou být při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to tak, že správce si z 

částky placené dlužníky ponechá odměnu ve výši 750,- Kč a náhradu hotových výdajů 

                                                           
86

 Tintěra, Tomáš. op. cit. s. 295 
87

 Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 1122 s.  
88

 Políčko č. 06 insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení. 
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ve výši 150,- Kč, celkově tedy 900,- Kč, v případě, kdy je správce plátcem daně z 

přidané hodnoty o DPH, zvýší se částka o daň v zákonné výši, a zbytek rozdělí mezi 

nezajištěné věřitele ve stanoveném poměru. 

Soud přikáže plátci mzdy dlužníka, aby prováděl zákonné srážky ze mzdy nebo 

jiného příjmu dlužníka ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být uspokojeny 

přednostní pohledávky při exekuci a vyplácel sražené finanční prostředky k rukám 

insolvenčního správce, který je povinen sdělit zaměstnavateli dlužníka číslo účtu, na 

který bude finanční prostředky zaměstnavatel poukazovat. Příkaz k provádění srážek se 

vztahuje i na všechny budoucí zaměstnavatele nebo plátce příjmu či důchodu dlužníka, 

jakož i na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která by v případě 

nemoci dlužníka vyplácela dlužníkovi dávky nemocenského pojištění. 

Výše přípustných srážek se určí podle ustanovení § 276 a násl. občanského 

soudního řádu. Podle § 279 odst. 1 občanského soudního řádu lze z čisté mzdy (nebo 

jiného příjmu), která zbývá po odečtení základní částky, která se stanoví podle § 1 

nařízení vlády č. 595/2006
89

 a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou 

třemi a vyjádřenou v celých korunách, srazit k vydobytí pohledávek oprávněných 

(přihlášených věřitelů se zjištěnými pohledávkami) dvě třetiny. Sraženou částku plátce 

mzdy nebo jiného příjmu bude po celou dobu trvání oddlužení zasílat k rukám 

insolvenčního správce. Nepostižitelnou část příjmu bude plátce příjmu nadále vyplácet 

dlužníku. V případě změny plátce příjmu přechází povinnost k provádění srážek na 

nového plátce (§ 293 občanského soudního řádu). V případě skončení pracovního 

poměru s dlužníkem je plátce mzdy povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit soudu. 

Novelou insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 217/2007 Sb. bylo 

umožněno, v případě, že dlužníci budou moci v pětiletém splátkovém kalendáři 

uspokojit nezajištěné věřitele v minimální výši 50%
90

, aby požádali soud o jinou výši 

splátek. Podle důvodové zprávy k výše citovanému zákonu je touto úpravou přihlédnuto 

                                                           
89

 Podle citovaného nařízení je základní částka rovna úhrnu dvou třetin součtu částky životního minima 

jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení. Životní minimum činí od 01.01.2012 3.410,- Kč. 

Normativní náklady na bydlení činí od 01.01.2012 5.352,- Kč. Základní nezabavitelná částka tedy činí 

5.841,33 Kč plus 1.460,33 Kč na každou vyživovanou osobu. 
90

 Dlužníci se mohou domluvit i na odlišné výši uspokojení (§ 398 odst. 4) 
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k „nezbytně nutné míře zachování sociálního statusu dlužníků“
91

. Žádost o stanovení 

individuální výše splátky musí být dostatečně odůvodněná. 

Dlužník je povinen požádat o stanovení jiné výše splátek v návrhu na povolení 

oddlužení, přičemž se k opožděné žádosti nepřihlíží.
92

 

Podle § 412 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového 

kalendáře je dlužník povinen:  

a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o 

získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,  

b) hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné 

své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového 

kalendáře,  

c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci 

a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání,  

d) 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,  

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, 

insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová 

přiznání za období trvání oddlužení,  

f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, 

 g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti 

splnit, respektive nelze, aby měl v průběhu splátkového kalendáře závazky delší 30 dnů 

po splatnosti. 

Nebude-li dlužník plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu 

oddlužení, nebo se ukáže, že věřitelé nebudou uspokojení v minimální výši 30%, pokud 
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 Parlament České Republiky. Poslanecká sněmovna. 2009. Volební období, sněmovní tisk č. 770 
92

 Dřívější formuláře však neposkytovaly prostor pro podání takové žádosti, a proto soudy akceptovaly i 

později podané žádosti, viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 7. 2010, sp. zn. KSUL 44 INS 

3230/2010, 1 VSPH 528/2010. Dostupné z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do  

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
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nesouhlasili s nižším uspokojením, nebo vznikl dlužníku v důsledku zaviněného 

jednání
93

 po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti anebo to navrhne sám dlužník, soud schválené oddlužení zruší. 

Rozhodne-li se o řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, insolvenční 

správce provede soupis majetkové podstaty, a majetek do podstaty zpeněží. Zpeněžení 

majetku probíhá obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetku v konkursu. Nabyl-li 

dlužník majetek po schválení oddlužení, resp. potom co nastaly jeho účinky, do 

majetkové podstaty nenáleží a nebude tudíž zpeněžen, což je zásadní rozdíl oproti 

vymezení majetkové podstaty v konkursu. 

Do majetkové podstaty v případě oddlužení patří veškerý majetek, který tvoří 

společné jmění manžela. Na rozdíl od řešení úpadku konkursem, nedochází k zániku 

společného jmění manželů. Ke dni prohlášení konkursu k zániku SJM dojde a musí se 

vypořádat. 

Oddlužení s využitím kombinace obou možností mělo v průběhu aplikační praxe 

svůj vývoj. Zákon hovoří, že je možné zvolit jako způsob oddlužení splátkový kalendář 

nebo prodej majetkové podstaty. Teorie zastávala stanovisko, že jde o vylučovací 

metodu a není možné využít obojí současně. Soudní praxe však tento přístup nesdílí a 

v případech, které by měly být krajními, kombinaci připouští.
94

 V současnosti soudy 

sami dlužníky upozorňují na eventualitu řešit oddlužení oběma způsoby současně.
95
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 Dle ustanovení § 418 odst. 2,3 se má za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle 

písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce. Toto rozhodnutí 

může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke 

kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení 

navrhl. Rozhodnutí podle písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu. 
94

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. července 2011 sp. zn. KSOS 31 INS 5068/2011, 

sp.zn. 3 VSOL 375/2011-A-13 „ v krajním případě není zcela vyloučena ani kombinace obou forem, 

zejména pokud tento způsob dlužník věřitelům nabízí.“  
95

 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. 2. 2012 sp. zn. 37 INS 2711/2012-A-6 „ Možná je též 

kombinace obou způsobů oddlužení tak, aby byli manželé schopni uhradit alespoň 30% pohledávek 

nezajištěných věřitelů.“ 
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5. Náklady řízení 

5.1. Záloha na náklady insolvenčního řízení 

Je-li insolvenční návrh bezvadný, tj. má všechny zákonem stanovené náležitosti 

včetně příloh, je insolvenční soud oprávněn uložit navrhovateli před rozhodnutím
96

 o 

insolvenčním návrhu zálohu na náklady řízení ve lhůtě stanovené
97

 soudem do 

maximální výše 50.000,-Kč, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu 

nelze zajistit jinak.   

„Nemá-li insolvenční návrh všechny zákonem předepsané náležitosti, je pojmově 

vyloučeno činit vůči navrhovateli jiná opatření než ta, jež směřují k odstranění 

nedostatků jeho návrhu. Teprve poté, co bude tímto postupem insolvenční návrh 

potřebným způsobem doplněn a bude tak zajištěn řádný podklad pro další průběh 

insolvenčního  řízení, může soud zvážit splnění zákonných podmínek pro uložení 

povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního  řízení a posoudit přiměřenost její 

výše.“
 98

 

Záloha na náklady řízení slouží nejen ke krytí nákladů insolvenčních správců 

v počátečních stádiích insolvenčního řízení. Uložená výše zálohy je také testem, zda 

dlužník disponuje majetkem, kterým lze uspokojit zákonný nárok insolvenčního správce 

na odměnu a hotové výdaje, které stanovuje vyhláška
99

. Výši zálohy soudy využívají 

také jako pomocný „barometr“ pro navrhovatele/dlužníky spotřebitele. Vysoká záloha 

může znamenat značnou pravděpodobnost prohlášení konkursu a je na dlužníkovi, aby 

znovu zhodnotil svoji situaci a popřípadě se rozhodl pro zpětvzetí insolvenčního 

návrhu, který má možnost podat znovu po tom, co se okolnosti, které byly uvedeny 

v odůvodnění výše zálohy, změní.
100
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 Rozhodnutí se vydává ve formě usnesení. 
97

 Nejčastěji do 7 dnů. 
98

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 6. 2009 sp. zn. KSUL 44 INS 411/2009, sp. zn. 1 VSPH 

89/2009 
99

 Česko. Vyhláška č. 313/2007 ze dne 22. Listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách 

jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 

výdajů. In Sbírka zákonů České republiky. 
100

 Pokud je návrh bezvadný a dlužník splňuje předpoklady pro schválení oddlužení, stanovují soudy 

zálohu do výše 10.000,-Kč, v případě Krajského soudu v Ústí nad Labem se jedná o výši v rozmezí 
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 Přípustnost odvolání proti rozhodnutí o uložení zálohy řeší ustanovení § 201 a § 

202 o.s.ř.. Nesouhlasí-li navrhovatel s výší zálohy, je podání odvolání přípustné, jelikož 

nejde o usnesení vydané v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu.
101

 

 Není-li záloha ve lhůtě určené soudem uhrazena a zároveň navrhovatel nepodal 

odvolání směřující proti výši zálohy, soud řízení zastaví a neučiní-li tak, může se 

přikročit k jejímu vymáhání.
102

 

5.2. Náklady řízení incidenčních sporů 

 „Insolvenční zákon má v § 202 IZ speciální ustanovení o náhradě nákladů řízení 

ve sporech o výši nebo pořadí popřené pohledávky, v němž řeší situaci, kdy insolvenční 

správce je účastníkem, který ve sporu neměl úspěch. Pak úspěšný účastník nemá proti 

insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení. Insolvenční zákon však nemá 

speciální ustanovení o náhradě nákladů řízení mezi účastníky navzájem pro případ, kdy 

insolvenční správce je ve sporu úspěšný, či pro případ, že insolvenční správce 

v postavení žalobce vezme žalobu zpět pro chování žalovaného, kterou podal 

důvodně“
103

. Pro takové případy je proto třeba přiměřeně aplikovat subsidiárně
104

 

ustanovení občanského soudního řádu o náhradě řízení.
105

 

6. Uplatnění pohledávky v insolvenčním řízení 

„Pohledávky lze v rámci insolvenčního řízení třídit do tří skupin.“
106

 

První skupinu tvoří pohledávky za podstatou, které vznikly po zahájení insolvenčního 

                                                                                                                                                                          
3.000,-Kč až 5.000,-Kč. Tato výše postačuje na pokrytí nákladů insolvenčního správce za období před 

schválením splátkového kalendáře. 
101

 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 7. 2008, sp. zn. KSUL 44 INS 1893/2008, 1 VSPH 

96/2008-A, 1 VSPH 110/2008-A  
102

 Ve všech případech, se kterými jsem se v praxi setkala, soud řízení zastavil. 
103

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 15 Cmo 180/2009-36 z 25. 8. 2009 
104

 Pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního 

řádu, není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení (§7 IZ) 
105

 Byl-li však pro chování žalovaného (jiného účastníka řízení) vzat zpět návrh, který byl podán důvodně, 

je povinen hradit náklady řízení žalovaný (jiný účastník řízení) (§ 146 odst. 2 věta druhá o.s.ř.) 
106

 Pro splnění stačí faktický stav; viz KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-320-2. 

 



38 
 

řízení nebo po rozhodnutí o úpadku, a pohledávky jim na roveň postavené
107

. Tyto 

pohledávky se uplatňují kdykoli v průběhu oddlužení přímo u insolvenčního správce a 

není tudíž povinnost věřitelů použít formulář
108

. 

Druhou skupinu tvoří pohledávky nepřednostní, které mají věřitelé povinnost přihlásit 

přihláškou. Přihláška musí být uplatněna na formuláři. Nepředností pohledávky vznikly 

před rozhodnutím o úpadku a jsou uspokojovány poměrně. 

Třetí skupinu tvoří pohledávky zajištěných věřitelů. 

Ustanovení § 170 IZ obsahuje pohledávky, které v insolvenčním řízení nejsou 

upokojeny vůbec, patří sem například úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení u 

pohledávek, které byly přihlášeny, ale jenž přirostly v době od rozhodnutí o úpadku do 

zjištění pohledávek insolvenčním správcem. 

Pohledávky, které byly zjištěny a pojmuty do seznamu insolvenčního správce se 

považují za vykonatelné. 

6.1. Postavení zajištěných věřitelů 

Zásadně platí, že zajištění věřitelé mají v případě obou způsobů oddlužení stejné 

postavení.  Jelikož se mají možnost uspokojit ze zajištění, nerozhodují o způsobu 

oddlužení, tzn., že se neúčastní hlasování. 

Zajištění věřitelé se mohou kdykoli během oddlužení uspokojit ze zástavy. 

V případě oddlužení splátkovým kalendářem mohou zástavu zpeněžit i kdykoli po 

ukončení oddlužení a osvobození od zbytku závazků
109

.  V procesu přihlašování své 

pohledávky musí pečlivě zvážit, zda jejich zajištění pokryje celkovou výši pohledávky a 

co do nepokryté výše se mohou přihlásit jako nezajištění věřitelé. 

Zásadně platí, že se zajištění věřitelé musí do oddlužení přihlásit a uplatnit právo 

ze zajištění. Insolvenční správce pojme zástavu do majetkové podstaty, přezkoumá 
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 Výčet pohledávek za podstatou je uveden v ustanovení § 168 IZ a pohledávek na roveň jim 

postavených v ustanovení § 169 
108

 Formulář je dostupný a volně ke stažení na webových stránkách www.justice.cz 
109

 Právo věřitele domáhat se zpeněžení zástavy osvobozením nezaniká 
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přihlášenou pohledávku a pokud ji zjistí, může zajištěný věřitel insolvenčního správce 

požádat o zpeněžení. Ten předá výtěžek získaný zpeněžením po odečtení nákladů
110

. 

Jestliže výtěžek převyšuje zajištěnou pohledávku, rozdělí insolvenční správce 

hyperochu mezi nezajištěné věřitele jako mimořádný příjem. Pokud je nižší než 

zajištěná pohledávka, není dána možnost, aby se zajištěný věřitel podílel na splátkovém 

kalendáři, vyjma způsobu výše uvedeného.  

7. Osvobození dlužníka  

Splní-li dlužník povinnosti mu dané rozhodnutím o schválení způsobu oddlužení, 

soud vezme tuto skutečnost na vědomí vydáním rozhodnutí o splnění oddlužení, proti 

kterému není přípustné odvolání (§ 413 IZ). Právní mocí rozhodnutí insolvenční řízení 

končí. Z této konstrukce vidíme, že dlužník není zproštěn od placení části 

neuspokojených pohledávek automaticky. Pokud chce, aby tak soud učinil, musí podat 

návrh. 

Podání návrhu na osvobození od v oddlužení neuhrazených pohledávek je 

poslední fází procesu oddlužení, která má relativně samostatnou povahu. Insolvenční 

soud vydá na slyšení dlužníka, který splnil podmínky oddlužení řádně a včas, 

rozhodnutí, kterým ho osvobodí od té části pohledávek, která nebyla uhrazena. 

Při zpeněžení majetkové podstaty dochází ke splnění oddlužení na základě 

rozvrhového usnesení, v případě splátkového kalendáře uhrazením 60. splátky k rukám 

insolvenčního správce nebo dříve, pokud byla uhrazena stoprocentní výše závazků 

dlužníka
111

. 

Tato konstrukce není zdařilá a v praxi se již několikrát neosvědčila. Jak bylo výše 

popsáno, insolvenční řízení končí právní mocí rozhodnutí soudu. Časovou prodlevu 
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 Nákladů na správu maximálně do výše 4% a náklady na zpeněžení maximálně do výše 5% výtěžku. 

Odměna insolvenčního správce je ve výši 2% z částky určené k výplatě zajištěnému věřiteli. 
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  Pro splnění stačí faktický stav; viz KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon) : komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-320-2. 
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mezi ukončeným řízením a osvobozením od zbytku závazků někteří věřitelé (zejména 

nepřihlášení) zneužívají a postihnou dlužníka, který se snažil dostát všem povinnostem, 

které na něj schválené oddlužení kladlo, exekucemi, které do té doby spaly
112

. Náprava 

tohoto, vůči dlužníkovi, nespravedlivého jevu může být provedena tím způsobem, že se 

s ukončením insolvenčního řízení současně rozhodne o osvobození dlužníka. 

Osvobození se vztahuje na věřitele, kteří nepřihlásili své pohledávky, ač tak učinit měli, 

dále na věřitele, jejichž pohledávky nebyly zjištěny. 

Osvobození se vztahuje i na ručitele a osoby, které měli vůči dlužníku regresní právo 

postihu. Tyto osoby však nejsou zbaveny povinnosti k úhradě těchto pohledávek 

dlužníkovým věřitelům
113

. 

V případě zajištěných věřitelů, kteří nepožádali insolvenčního správce o zpeněžení 

jejich zástavy, nebo zástava nebyla zpeněžena v oddlužení prodejem majetkové 

podstaty, platí režim podle ustanovení § 414 odst. 3 IZ, kdy jim zástava zůstává a mají 

zachováno právo na uspokojení ze zástavy i v budoucnu. 

Dlužník, který nesplnil podmínky oddlužení, tzn., neuhradil zákonem danou 

procentuální výši nebo jinou výši, na které se s nezajištěnými věřiteli dohodl, může 

požádat insolvenční soud o osvobození, musí však prokázat, že se tak stalo na základě 

okolností, které nezavinil, zároveň však částka do té doby uhrazená musí být rovna nebo 

vyšší hodnoty, kterou by byli uspokojeni nezajištění věřitelé v případě řešení úpadku 

konkursem. 

„Pravomocným rozhodnutím o osvobození dlužníka od placení pohledávek v rozsahu, ve 

kterém nebyly uspokojeny, nezpůsobuje zánik takových pohledávek. Pohledávka 

v neuhrazeném rozsahu nadále existuje, dlužník je však rozhodnutím insolvenčního 

soudu zbaven povinnosti ji věřiteli zaplatit. To znamená, že pohledávka v neuhrazeném 

rozsahu nezanikla, leč věřitel ji nemůže úspěšně vymáhat; v soudním či jiném řízení již 
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nelze takovou pohledávku věřiteli přiznat (pohledávka má naturální povahu). Ve 

vykonávacím řízení má taková pohledávka stejný režim jako pohledávka promlčená.“
114

 

 V tomto kontextu doplňuji, že osvobození je dáno na základě soudního 

rozhodnutí, a proto by k němu v případném jiném soudním řízení, které zahájí některý 

z věřitelů ve snaze vymoci to, co v oddlužení vymoženo nebylo, mělo být přihlíženo 

z moci úřední, nikoli až na námitku dlužníka. Oproti tomu dobrovolně splněný dluh 

věřiteli po osvobození nezakládá právo na vydání bezdůvodného obohacení, nejedná se 

tedy o plnění bez právního důvodu. 

„Zákon obsahuje „pojistku“, která má umožnit přiznané osvobození zrušit. 

Pamatuje takto zejména na možnost následného zjištění dlužníkových jednání, která 

nutno považovat za rozporná s filozofií přiznání beneficia poskytovaného v podobě 

osvobození. Z důvodu právní jistoty neponechává ovšem tuto možnost „zrušení“ 

osvobození časově zcela bez omezení. Nastavuje pro dané účely lhůtu, kterou je možno 

zjednodušeně označit jako „sledovací“. Činí tři roky od právní moci rozhodnutí, kterým 

soud dlužníka osvobodil od placení zbytku dluhů.“
115

 Tříletá lhůta je propadná a po 

jejím uplynutí možnost zrušení osvobození zaniká. 

8. Oddlužení manželů 

Jak již bylo řečeno, aktivní legitimaci při podání návrhu na povolení oddlužení má 

dlužník. Nezřídka však v praxi bývá, že dlužníkovi dluhy nebo alespoň jejich podstatná 

část jsou součástí společného jmění manželů. V případě, že podá návrh na povolení 

oddlužení pouze jeden z manželů, bude druhý z nich nadále čelit věřitelům, kteří se 

budou moci upokojovat na majetku ze společného jmění manželů. Principem řešení 

úpadku schválením oddlužení je pro dlužníky druhá šance pro život bez dluhů, nový 

start do plnohodnotného života, ve kterém již dokáží hospodařit s finančními prostředky 

tak, aby nemuseli čelit problémům, které se projevují nejen na jejich psychickém stavu, 

ale navíc dávají i špatný vzorec chování svým potomkům. Proto oddlužení jen jednoho 

                                                           
114

 Rozhodnutí viz odkaz č. 103 
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 viz KOTOUČOVÁ, Jiřina, et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : 

komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-320-2. 
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manžela bez současného oddlužení celého společného majetku neřeší zamýšlený záměr, 

který má tato forma řešení úpadku splňovat
116

. 

Podá-li jeden z manželů návrh na oddlužení, druhý z nich musí s tímto návrhem 

souhlasit. Tento souhlas však přes dřívější soudní výklad neznamená souhlas druhého 

manžela k užití, kromě vydání veškerého majetku v SJM
117

, jeho budoucích finančních 

prostředků pro účely oddlužení jednoho z manželů
118

, ale pouze prostý souhlas k tomu, 

aby manžel – navrhovatel užil svůj budoucí příjem, který by za jiných okolností byl 

aktivem společného jmění manželů pro účely oddlužení
119

. Bohužel vyžadovaný 

souhlas manžela způsobuje nemalé problémy těm z manželů, kteří jsou například 

v rozvodovém řízení nebo žijí odděleně.  

V současnosti se můžeme setkat s různými přístupy k oddlužení manželů, které 

se postupem času formovaly soudní praxí. Rozdílnost soudního rozhodování bohužel 

přinesla nejednotný přístup k problematice oddlužení manželů potažmo oddlužení 

společného jmění manželů.  

8.2. Společné oddlužení manželů 

V Čechách se řeší úpadek manželů spojením insolvenčního řízení – společné 

oddlužení manželů. Myšlenka společně prováděného oddlužení manželů v jediném 

řízení je formulována v již zmíněném usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 12. 

2009, č.j. KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009-A-21
120

 na základě koncepce 

                                                           
116

 Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu:  „Možností oddlužit se, se poskytuje druhá šance 

především dlužníku – fyzické osobě „odsouzenému“ (jinak často i v mladém věku) k celoživotnímu 

splácení dluhů“. 
117

  v případě oddlužení prodejem majetkové podstaty 
118

 Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009, sp. zn. 1 VSPH 669/2009 

„Jde-li o oddlužení plněním splátkového kalendáře, zavazuje se dlužníkův manžel svým podpisem 

poskytnout po celou dobu i veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby se věřitelům dostalo plnění 

v rozsahu podle § 398 odst. 3 IZ. Nedostatek takové součinnosti bude zpravidla bránit tomu, aby proces 

oddlužení byl ve vztahu k oběma manželům úspěšně dovršen rozhodnutím soudu o osvobození od placení 

zbývající části pohledávek…..a mohl by vést i ke zrušení již schváleného oddlužení.“ Takto pojímaný 

souhlas manžela k oddlužení však zavdal příčinu vzniku společného oddlužení manželů na území Čech. 

https://isir.justice.cz/isir/  
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 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. KSPH 40 INS 10341/2010, sp. zn. 3VSPH 325/2011 –B-6 

„ Jestliže je v dlužníkově návrhu na povolení oddlužení podle § 392 odst. 3 IZ obsažen souhlas jeho 

manžela s oddlužením a připojen podpis návrhu, oba manželé tím dávají najevo, že trvá jejich společné 

jmění manželů (SJM), a že jejich majetek do něj náležející bude navrženým způsobem oddlužení postižen, 

tj. že mají závazky, které z tohoto jejich společného majetku mají být uspokojeny“. 

https://isir.justice.cz/isir/  
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 Viz odkaz č. 33 

https://isir.justice.cz/isir/
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souhlasu manžela s oddlužením. 

Vrchní soud ve své argumentaci vycházel z vymezení společného jmění manželů 

obsaženého v občanském zákoníku. Dle ust. 143 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 

(dále jen OZ) náleží do společného jmění manželů zásadně veškerý majetek nabytý 

některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství. Dle ust. § 143 odst. 

1 písm. b) uvedeného předpisu jsou pak součástí společného jmění manželů zásadně 

veškeré závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly 

za trvání manželství. A nakonec je v ust. § 144 OZ obsažena domněnka, že nabytý 

majetek a vzniklé závazky za trvání manželství tvoří společné jmění manželů, není-li 

prokázán opak
121

.  

Lze tak konstatovat, že manželé tvoří do značné míry majetkovou a závaznou 

jednotu a dle nazírání Vrchního soudu v Praze není důvodu, aby se na této jednotě 

v rámci insolvenčného řízení cokoliv měnilo.
122

 

V praxi se společné oddlužení manželů děje spojováním návrhů, které si sice 

ponechávají svojí spisovou značku, ovšem obě řízení se vyznačí společně 

v insolvenčním rejstříku
123

. Nadále je vše posuzováno společně včetně požadavků dle 

ust. § 395 odst. 1 písm. b).
124

 Oběma manželům se ustanoví jeden insolvenční správce, 

kterému je hrazena pouze jedna odměna. Nezajištění věřitelé jsou uspokojováni 

veškerým majetkem manželů včetně jejich budoucích příjmů v závislosti na formě 

schváleného oddlužení. 

Nevyřešenou problematikou zůstává úmrtí jednoho z manželů, prohlášením 

jednoho z manželů za mrtvého
125

 nebo rozvod v průběhu oddlužení splátkovým 

kalendářem. Ve všech výše zmíněných případech se bude jednat o zánik manželství, 
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 Díky této domněnce se musí majetek nespadající do SJM, např. majetek získaný darováním jen 

jednomu z manželů, prokazovat. 
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 Řeháček, O.. Osobní bankrot manželů a jeho řešení v soudní judikatuře. Bulletin advokacie 2011, č. 7, 

s. 42. 
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 Viz KSUL 45 INS 3996/2012 a KSUL INS 3997/2012 
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 Některé insolvenční soudy v době ještě nesjednocené judikatury, alespoň co do území Čech, týkající se 

této problematiky požadovaly po manželích, aby plnili podmínku uspokojení věřitelů v minimální výši 

60%.  Této částky docílily prostým součtem požadovaného minima 30%, aniž by si uvědomily, že jde o 

poměrovou jednotku. Zdá se, že tento nejednotný postoj soudů (především našich dvou vrchních soudů) 

je jedním z důvodů teritoriální rozdílnosti v přístupu k oddlužování manželů. 
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 Manželství zaniká právní mocí soudního rozhodnutí o prohlášení manžela za mrtvého.  
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který má přímý účinek na společné jmění manželů, které současně se zánikem 

manželství také zaniká. Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, neobnoví se zaniklé 

manželství, jestliže manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel manželství 

nové. Tato premisa platí i pro společné jmění manželů.
126

 Je otázkou jak se promítne 

zánik společného jmění manželů do společného oddlužení. Některé názory 

insolvenčních soudců se přiklánějí ke zrušení oddlužení a prohlášení konkursu, tato 

cesta by však vedla proti úmyslu zákonodárce dát dlužníkům již zmíněnou druhou 

šanci. Úmrtí by v takovéto konstrukci nezpůsobilo jen psychickou újmu ze ztráty blízké 

osoby, ale současně i vržení dlužníka zpět do závažné finanční situace umocněné 

navýšením o veškeré sankce a úroky. Vedle toho jsou žijící manželé nuceni setrvávat ze 

strachu ze zrušení oddlužení v nefunkčním manželství, které může mít velmi negativní 

vliv nejen na ně samotné, ale za předpokladu, že mají potomky, především na ty.  

8.3. Oddělené oddlužení manželů 

Na Moravě převládá oddělené oddlužení manželů. Soud vydá samostatná 

rozhodnutí o úpadku a schválení oddlužení. V případě tohoto přístupu se majetek 

náležící do společného jmění manželů zahrne a stejně tak veškerý majetek náležející do 

výlučného vlastnictví zahrne do samostatné majetkové podstaty každého z manželů. 

Jedná-li se o oddlužení splátkovým kalendářem, pak v této konstrukci platí, že budoucí 

příjmy každého z manželů se použijí jen na uspokojení těch nezajištěných věřitelů, kteří 

se přihlásili do jejich vlastního řízení. Při oddlužení splátkovým kalendářem manžela 

nebudou uspokojeni věřitelé, kteří se přihlásili pouze do insolvenčního řízení manželky 

a naopak.  

Oddělené oddlužení nalezneme i na území Čech, jedná se však o výjimečné 

případy. V takových případech soudy informují druhého manžela a dotazují se, zda 

nemá zájem se k oddlužení připojit. Zároveň ho poučí o možných důsledcích jeho 

nekonání.  

Oddělené oddlužení manželů způsobuje větší zátěž pro manžele v závislosti na 

celkových výdajích do splátkového kalendáře. Spadají-li všechny jejich dluhy do 
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společného jmění manželů, uhradí za 5 let splátkového kalendáře dvojnásobek částky 

oproti společnému oddlužení manželů, tzn., že celkově zaplatí minimálně 60% všech 

jejich společných dluhů.
127

 

8.4. Částečně společné oddlužení manželů 

Třetí způsob oddlužení je „částečně společné oddlužení manželů“.
128

,
129

 V této 

konstrukci probíhá oddlužení manželů samostatně, řízení nejsou spojována, nicméně 

jeden z manželů je povinen vypomoci druhému v případě, že zabavitelná částka 

druhého z nich nebude postačovat na úhradu alespoň 30% závazků nezajištěných 

věřitelů. Insolvenční správce je kurátorem obou řízení a jeho úkolem je vyvažovat míru 

uspokojení věřitelů. 

Přístup částečně společného oddlužení manželů přichází do konfliktu se zásadou 

obsaženou v ust. § 5 IZ a to, že insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný 

z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo 

rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Vyvažuje-li insolvenční 

správce míru uspokojení v oddlužení jednoho z manželů ve prospěch druhého v rámci 

dvou samostatných řízení, pak zákonitě dochází k poškození věřitelů přihlášených do 

řízení, z kterého jsou odčerpávány finanční prostředky ve prospěch druhého řízení. 

Takto postižení věřitelé by za jiných okolností (striktně odděleného řízení) byli 

uspokojeni ve vyšší míře. 

8.5. Zhodnocení všech konstrukcí oddlužení manželů 

Zhodnotíme-li všechny tři přístupy k oddlužení manželů, nejvíce konformní 

s jazykovým výkladem insolvenčního zákona je dle mého názoru oddlužení samostatné. 

Insolvenční zákon však nestojí v našem právním řádu samostatně a musí se poměřovat i 

v souvislostech s jinými právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem a 

institutem jím upraveným – společným jměním manželů. Situace, kdy závazky spadající 
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do společného jmění manželů budou v odděleném přístupu uspokojeny z 60 %, 

způsobuje, že mnozí manželé nemohou jít do oddlužení společně a druhý z nich 

(neoddlužený) může být kdykoli postižen a stejně tak, po osvobození oddluženého 

manžela od zbylých závazků, i jejich společný majetek výkonem rozhodnutí nebo 

exekucí. 

Částečně společné oddlužení manželů, jak jsem výše uvedla, se nezakládá na 

základních zásadách insolvenčního řízení, a proto je považuji za nejméně přijatelné.
130

 

Ze všech tří přístupů se přikláním k poslední variantě – společného oddlužení 

manželů a to i přes to, že existují mnohé problémy, které mohou v průběhu řízení nastat. 

K dalším, již zmíněným problémům, mohu připojit např.  laxní, lehkovážný přístup 

jednoho z manželů k oddlužení nebo záměrný bojkot insolvenčního řízení jednoho 

z manželů např. z pomsty vůči partnerovi. Všechny předestřené problémy se však dají 

vyřešit novelou insolvenčního zákona, která zajistí oddlužení manželů právní rámec a 

která je nutná už jen z důvodu právní jistoty a zamezení nepřípustné dvojí či trojí různé 

aplikace insolvenčního zákona, která je navíc územního charakteru. 

9. Institut oddlužení v aplikační praxi 

 V roce 2008 bylo podáno 1 693 návrhů na povolení oddlužení. Přičemž 

schváleno bylo pouze 477 z toho 13 prodejem majetkové podstaty. V roce 2011 bylo 

podáno 18 021 návrhů na povolení oddlužení, schváleno bylo 9 421 z toho 183 

prodejem majetkové podstaty. Důvody takto strmého růstu jsou nejen v ekonomické 

krizi, která znamenala pro mnohé občany snížení příjmů, v horší variantě ztrátu 

zaměstnání, ale zejména v rozhodovací praxi soudů, která posunula výklad 

insolvenčního zákona ve prospěch dlužníků. Zatímco v roce 2008 nebyla ještě dána 

možnost manželských návrhů, v současnosti soudy sami vyzývají k tomu, aby se druhý 

manžel připojil. „ Pro případ, že se režimu oddlužení podrobí pouze jeden z manželů, 

druhý manžel nebude moci být osvobozen od placení pohledávek věřitelů v rozsahu, ve 
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kterém nebyly v rámci oddlužení uhrazeny, a poté, co dojde k osvobození prvního 

manžela, budou moci věřitelé své pohledávky uplatnit u manžela druhého“
131

 

 Dle mého názoru je správné pojímat manžele za jeden ekonomický svazek, 

neboť tímto svazkem jsou. Zároveň předávají vzorec chování svým dětem a pro 

výchovu dětí jsou důležité nejen morální předpoklady, ale neméně i předpoklady 

finanční.  

 Dalším vstřícným krokem rozhodovací praxe soudů je umožnění kombinovat 

oba způsoby oddlužení. Mějme na paměti, že účelem deklarovaným v důvodové zprávě 

vedle poměrného uspokojení věřitelů, je i sociálně ekonomická problematika. 

Nepřipuštění oddlužení dlužníku, který má dostatek majetku v součtu hodnoty majetku 

a hodnoty příjmů, považuji za nespravedlivé, zvláště pokud se jedná o časy hospodářské 

krize, kdy je budoucnost postižena značnou mírou nejistoty a rizikem ztráty zaměstnání. 

Ve svém důsledku by na tom byl lépe dlužník, u kterého na počátku oddlužení bylo 

odhadováno na minimálně 30% uspokojení, ale v důsledku ztráty zaměstnání by bylo 

nakonec mnohem nižší, přesto by ho soud za zákonem stanovených podmínek 

osvobodil, zatímco prvně uvedená osoba by byla této šance zbavena hned na počátku 

rozhodování insolvenčního soudu. 

 Neméně důležité rozhodnutí vyplynulo ze stanoviska č. 2 expertní skupiny, které 

umožnilo zahrnout do seznamu závazků v okrajové míře i závazky z podnikání. 

 Za negativní však považuji vztahovat výši celkové dlužné částky k nepoctivosti 

návrhu. Pokud na sebe dlužník nabral v rozhodné době (více jak jednoho roku před 

podáním návrhu) další závazky, neměla by výše závazku v poměru k majetku dlužníka 

zakládat rozhodnutí o nepoctivosti. Soud má až 8 letou možnost schválené oddlužení 

kdykoli ze zákonem předvídaných důvodů zrušit.  

 Ačkoli se soudní rozhodovací praxe snaží rozhodování sjednotit, v zásadních 

otázkách, zejména ve způsobu oddlužení manželů, není jednotná. Tato rozdílnost 

nepodporuje zásadu právní jistoty a zásadu na spravedlivý proces. Manželé na území 

Čech uhradí nezajištěným věřitelům méně než manželé na území Moravy, což s sebou 
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nese důsledek zmíněný v kapitole předmětné problematiky a to fiktivní stěhování 

manželů, kteří by jinak na minimální zákonnou výši nedosáhli. 

Rozhodovací praxe soudů ještě nevyřešila otázku probuzení spících exekucí 

v době těsně po ukončení insolvenčního řízení. Řešení jsem nastínila v kapitole č. 6, 

která o tomto problému pojednávala. 

 Výše popsané důvody považuji za nejdůležitější, problematika aplikační praxe je 

samozřejmě mnohem rozsáhlejší a přesahuje rozměr diplomové práce.  

 Uvidíme, co přinese velká novela insolvenčního zákona, zda naplní očekávání, 

pokryje bílá místa v současném zákoně, sjednotí rozdílnou judikaturu a promítne do 

zákona již osvědčené přístupy. 

Závěr 

Oddlužení jako způsob řešení úpadku spotřebitelů a právnických osob 

nepodnikatelů má být poslední možnou cestou při řešení finančních problémů. 

V posledních dvou letech se však pro dlužníky stává alfou a omegou řešení jejich 

finanční situace, kdy k tomuto institutu přistupují, aniž by vyčerpali substituční 

možnosti na finančním trhu, např. odklad či snížení splátek, konsolidaci úvěrů, atd. 

Oddlužení se stává lékem na nemoc, která se bohužel rozšiřuje rychlostí epidemie.  

Počet návrhů na povolení oddlužení v roce 2011 převýšil součet všech návrhů za 

roky 2008 až 2010 a je předpoklad, že bude nadále stoupat. 

Oddlužení představuje střípek v mozaice boje proti finanční a právní 

negramotnosti obyvatel, velmi důležitý, ale pokud by zůstal osamocen, mohla by se 

rovnováha na finančních trzích markantně vychýlit, což by se projevilo zejména na ještě 

vyšším růstu úrokových sazeb úvěrů
132

. Jinak řečeno, nedisciplinovanost jedné skupiny 

spotřebitelů by nesla větší finanční zatížení, v závislosti na rozložení úvěrových rizik, 

pro druhou skupinu spotřebitelů řádně plnících své závazky
133

. 

                                                           
132

 Tento trend vyčteme z grafů č. 2 a 3 v příloze. 
133

 Riziko nesplácení je promítnuto do úvěrové míry a tak přeneseno na řádně splácející osobu. 
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Bylo by naivní si myslet, že institut oddlužení nebude v budoucnu zapotřebí, že 

bude obyvatelstvo natolik informované a vzdělané, aby si vytvořilo dostatečné rezervy 

na pokrytí všech možných rizik na dobu minimálně šesti měsíců. Můžeme si však přát, 

aby nastupující mladá generace využívala institut oddlužení jen ve výjimečných 

situacích, které vznikly nezávisle na jejich vůli. 

Institut oddlužení v současné době splňuje účel, pro který byl zřízen. Jeho 

efektivitu v souvislosti se sociálně ekonomickým dopadem budeme moci posoudit až 

uplynutím delšího časového úseku v horizontu let. 
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Graf č. 3 
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Resumé 

Zadlužování fyzických osob nepodnikatelů a jejich následná neschopnost splácet 

své závazky řádně a včas se promítlo nejen do právních předpisů, jejichž účelem je 

ochrana spotřebitele, ale i do právního předpisu, který sanuje finanční situaci dlužníka a 

dává mu druhou šanci k novému začátku bez dluhů. 

Insolvenční zákon prošel za dobu své účinnosti tj. od 1. srpna 2008 vývojem, 

podstatným vývojem a dle počtu podaných insolvenčních návrhů se stal právním 

nástrojem, který dlužníci dokáží využít pro řešení své situace. Efektivitu využití 

institutu oddlužení budeme moci posoudit až v horizontu dvou tří let, kdy by mělo být 

dostatek podkladů zhodnotit úspěšnost schválených oddlužení splátkovým kalendářem. 

Soudní rozhodování přizpůsobilo insolvenční zákon i pro možnost oddlužení 

manželů, kteří mají ve většině případů společné závazky spadající do SJM. Oddlužení 

manželů však přináší řadu otázek a není insolvenčními soudy prováděno jednotným 

způsobem. Je tedy na místě příprava velké novely insolvenčního zákona, od které si 

slibujeme nejen sjednocení soudního rozhodování, ale i vyjasnění sporných ustanovení 

a vyplnění mezer, které byly v aplikačním procesu zjištěny. 
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Abstract 

 

 Indebtedness of individuals non-entrepreneurs and their subsequent inability to 

pay their obligations duly and on time was reflected not only in legislation designed to 

protect consumers but also to law that props up the debtor's financial position and 

provides him a second chance for a fresh start free of debt. 

 

The Insolvency Act passed through development during its efficiency i.e. from 

1
st
 August 2008, a considerable development, and according to the number of submitted 

insolvency proposals it became a legal instrument used by debtors to manage and 

address solving of their situation. We will be able to assess efficiency of utilisation this 

notion enabling discharge from debts in the next two or three years, when enough 

evidence should be available to evaluate the success of approved debt reliefs through 

the payment schedule. 

 

Court decision taking adapted the Insolvency Act also to the possibility of debt 

relief for spouses who are in most cases engaged in joint commitments under the joint 

property of spouses. The debt relief for spouses, however, brings a couple of questions 

and insolvency courts do not approach to proceed it in uniformly way. It is therefore 

important to prepare major amendment to the Insolvency Act, from which we expect not 

only the unification of court decisions, as well as clarification of ambiguous provisions 

and filling gaps that were identified in the application process. 
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