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Úvod 
 
 

Je tomu již téměř pět let, kdy pro české insolvenční právo nastal důležitý okamžik. 

V lednu roku 2008 totiž nabyl účinnosti zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon). Není to sice dlouhá doba, avšak přesto umožňuje rekapitulovat první 

zkušenosti a poznatky z praxe a rozhodovací činnosti soudů. Stále však existují otázky, 

které dosud nebyly právní teorií uspokojivě vysvětleny ani praxí jednoznačně vyřešeny. 

Proto je téma insolvence, respektive způsobů řešení úpadku, zajímavé, leč obtížné. 

Obtížnost je dána nejenom značnou komplikovaností látky, ale s ohledem na relativně 

krátkou dobu účinnosti také nedostatkem odborné literatury, která by se insolvenčním 

právem zabývala. 

Tato práce se zaměřuje především na popsání dvou stěžejních způsobů řešení 

úpadku – reorganizaci a oddlužení. Obě řešení mají jedno společné: spočívají na sanačním 

principu; jejich cílem není dlužníka vyřadit z jeho ekonomických aktivit a následně 

způsobit i jeho zánik, nýbrž vychází z myšlenky, že když bude dlužník po provedení 

určitých opatření dál fungovat, věřitelům se může dostat většího uspokojení jejich závazků, 

než kdyby se provoz dlužníka zastavil a jeho aktiva byla prodána a rozdělena mezi věřitele. 

Vzhledem k absenci relevantní literatury tato práce hojně čerpá z judikatury, která 

se k insolvenci poznenáhlu rozrůstá. Použil jsem rovněž i internetové zdroje a články, které 

vyšly v odborných právnických časopisech. Samozřejmě jsem využil i různých komentářů 

k samotnému insolvenčnímu zákonu.  

V práci nejprve stručně vysvětlím některé důležité pojmy, které k insolvenčnímu 

právu neodmyslitelně patří, následně přejdu k popisu a rozboru reorganizace a oddlužení. 

Nedílnou součástí práce je i zhodnocení současné úpravy, zkušeností s jejím využitím 

v reálném životě jakož i návrhy, jak by se dalo insolvenční právo v České republice 

vylepšit a jaké změny insolvenčního zákona bych doporučoval. V příloze uvádím některé 

zajímavé statistické údaje, které se týkají insolvenčního řízení.  
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Insolvenční zákon, úpadek, způsoby jeho řešení 
 
 

Pro hospodářský život ve vyspělé společnosti je přirozené, že ekonomické subjekty 

vznikají i zanikají. Jednotlivé společnosti, ale i fyzické osoby spolu vstupují do 

ekonomických vztahů. Může dojít k tomu, že některý ekonomický subjekt se dostane do 

finančních problémů, několik věřitelů má vůči němu pohledávky a jeho situace mu 

neumožňuje je řádně uhradit. Postupem času praxe ukázala, že podobné situace není 

vhodné řešit klasickým řízením, které spočívá v podání žaloby a následném výkonu 

rozhodnutí. Ukázalo se, že takto vznikají mnohé nespravedlnosti a dochází k ekonomické 

neefektivitě, což vedlo nutnosti vytvoření zvláštní úpravy pro řešení podobných situací. 

Ony nespravedlnosti spočívají především v tom, že věřitel, který bude vystupovat 

nemilosrdně, bude ve výhodě oproti těm věřitelům, kteří se budou snažit s dlužníkem 

vyjednávat. V zásadě by platilo, že věřitelé by byli motivováni vymoci z dlužníka svoji 

pohledávku co nejdříve, neboť pokud by čekali, ostatní dlužníci je předběhnou a na 

zaplacení jejich pohledávek již dlužníkovi nezbydou prostředky. Vymáhání pohledávek na 

dlužníkovi by se dalo charakterizovat pravidlem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“. Jak je 

vidět, taková právní úprava by byla nespravedlivá vůči věřitelům, kteří otáleli s podáním 

žaloby (například proto, že jim dlužník sliboval, že zaplatí), ale také vůči těm věřitelům, 

kteří mají vůči dlužníkovi pohledávky, které ještě nejsou splatné.  

Případy, kdy má dlužník více věřitelů, jejichž pohledávky není schopen plnit, si 

tedy vyžadují zvláštní, speciální úpravu. V České republice nalezneme tuto speciální 

úpravu v zákoně č. 186/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, který vznikl ve velké časové 

tísni po pádu komunistického režimu a který, ač mnohokrát novelizován, již nevyhovoval 

modernímu tržnímu prostředí počátku 21. století. Důležité je se rovněž zmínit o 

Občanském soudním řádu, který je k insolvenčnímu zákonu ve vztahu subsidiarity a jehož 

ustanovení se pro insolvenční řízení použijí, nestanoví-li insolvenční zákon jinou úpravu. 
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Mezi další prameny insolvenčního práva v Čechách lze uvést např. zákon o insolvenčních 

správcích1 či vyhlášku o jednacím řádu pro insolvenční řízení2. 

Insolvenční zákon se vyznačuje určitými zvláštnostmi oproti klasickému civilnímu 

řízení. Insolvenční řízení je charakteristické tím, že obsahuje znaky řízení nalézacího i 

vykonávacího (nevyžaduje např. existenci exekučního titulu), vyznačuje se též jednotností 

řízení (v témže řízení dojde nejprve k rozhodnutí, zda je dlužník v úpadku, a v kladném 

případě se stanoví a poté i uskuteční způsob, kterým se bude úpadek řešit). 

Insolvenční řízení je prostoupeno určitými zásadami, z nichž jsou některé odlišné 

od zásad klasického civilního řízení. Velice důležitou zásadou je zásada „par condicio 

creditorum“. Ta vyjadřuje, že věřitelé mají mít rovné podmínky. V insolvenčním zákonu3 je 

mírně modifikovaná, protože se vztahuje pouze na věřitele, kteří mají stejné či obdobné 

postavení. Praktickým vyústěním této úpravy je privilegované postavení zajištěných 

věřitelů anebo tzv. věřitelů za podstatou.  

 

Pojem úpadek 
 
Ústředním pojmem insolvenčního zákona, ale i celé oblasti insolvenčního práva, je úpadek. 

Existence úpadku je nezbytnou podmínkou pro oprávněné zahájení insolvenčního řízení. U 

dlužnického insolvenčního návrhu dokonce postačuje i teprve hrozící úpadek. V českém 

právním řádu může mít úpadek dvě formy:  

 

1. Platební neschopnost. Dlužník má více4 věřitelů a peněžité závazky, které jsou 30 

dní po splatnosti a které není schopen plnit. Zákon stanoví domněnku, že se dlužník 

považuje za neschopného plnit, jestliže zastavil platby podstatné části svých 

peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti, 

nebo nelze dosáhnout uspokojení některé splatné peněžité pohledávky vůči 

dlužníkům výkonem rozhodnutí či exekucí, nebo na výzvu insolvenčního soudu 

                                                   
1 Zákon č. 312/2006 Sb. 
2 Vyhláška č. 311/2007 Sb. 
3 Viz par. 5 odst. 1 b) insolvenčního zákona. 
4 Tedy alespoň 2 věřitele. Viz rozhodnutí NS 29 Odo 1121/2004. 
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nepředložil určité seznamy (kdy soud potřebuje získat přehled o dlužníkově 

majetkové situaci, aby mohl rozhodnout o úpadku).  

 

2. Předlužení. K předlužení dochází v zásadě tehdy, jestliže má dlužník více věřitelů a 

současně hodnota jeho majetku je nižší než hodnota jeho závazků; lze však 

přihlédnout k budoucímu provozování podniku a očekávaným budoucím příjmům. 

Předlužení je omezeno pouze na právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.  

 

Insolvenční zákon rovněž pracuje s pojmem „hrozící úpadek“, který spočívá v tom, že se 

zřetelem ke všem okolnostem lze předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas 

splnit podstatnou část svých peněžitých závazků5. Jde o nový pojem, zákonu o konkurzu a 

vyrovnání neznámý. Hrozící úpadek dává dlužníkovi možnost podat na sebe insolvenční 

návrh a případně začít vyjednávat s věřiteli. Čím dříve se začnou řešit dlužníkovy finanční 

problémy, tím je větší šance, že se podaří úpadek odvrátit či že se zminimalizují škody, ke 

kterým by došlo v důsledku pozdního zjištění úpadku.  

 Otázkou je, zda výraz „hrozící úpadek“ byl zákonodárcem zvolen nejvhodněji6. 

Výraz „hrozící úpadek“ by totiž v sobě teoreticky mohl zahrnovat hrozící platební 

neschopnost i hrozící oddlužení, i když měl zákonodárce na mysli pouze hrozící úpadek ve 

formě platební neschopnosti.  

 

Průběh  insolvenčního řízení do stanovení způsobu řešení úpadku 
 

Insolvenční řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému soudu dojde insolvenční 

návrh. Aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu mají dlužník i jakýkoli věřitel; 

insolvenční návrh pro hrozící úpadek však může podat pouze dlužník, neboť jen on má 

nejpřesnější informace o své majetkové situaci. Za určitých okolností je dlužník dokonce 

                                                   
5 Viz par. 3 odst. 4 InsZ. 
6 Viz KAVAN, P.:K pojmu úpadku v novém insolvenčním zákoně In Schelle, K.: Sbírka prací na téma nové 
insolvenční právo, Ostrava, Key Publishing 2006. 
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povinen na sebe insolvenční návrh podat; sankcí za nepodání, respektive za opožděné 

podání insolvenčního návrhu může být vznik odpovědnosti za škodu.  

Zahájení insolvenčního řízení má některé významné důsledky, které vznikají 

zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení. Tak například nelze se domáhat 

žalobou uhrazení pohledávky, která může být přihlášena, nelze provést výkon rozhodnutí či 

exekuce. Zahájení insolvenčního řízení se rovněž dotýká práva dlužníka disponovat 

s majetkem, který tvoří součást majetkové podstaty. Dlužníkovi je zakázáno činit úkony, 

které by mohly mít za následek podstatné změny v majetkové podstatě. Takové úkony by 

byly vůči věřitelům neúčinné. V konkrétním případě je soudu dána možnost omezit 

dlužníkova dispoziční oprávnění.  

V insolvenčním zákoně se zavádí nový institut – moratorium, jehož cílem je 

umožnit dlužníkovi, který je podnikatelem, vyjednávat s věřiteli a pokusit se svůj úpadek 

nějakým způsobem vyřešit. V zákoně jsou stanoveny relativně krátké lhůty, kdy může 

dlužník návrh na vyhlášení moratoria podat, a to podle toho, zda šlo o věřitelský či 

dlužnický insolvenční návrh. Lze ho podat i před samotným zahájením insolvenčního 

řízení. Moratorium spočívá v tom, že po dobu jeho trvání (v zásadě nemá být delší než tři 

měsíce) nelze rozhodnout o úpadku.  

Zákon stanoví relativně krátké lhůty pro to, kdy má soud o úpadku rozhodnout. 

Soud o úpadku rozhodne, jestliže zjistí, že se dlužník v úpadku nachází (nebo mu hrozí). 

Pokud soud dojde k závěru, že se dlužník v úpadku nenachází, rozhodne tak, že se 

insolvenční návrh zamítá. Zákon řeší i situaci, kdy se po rozhodnutí o úpadku dlužník 

přestane nacházet ve stavu úpadku: v takovém případě vydá soud rozhodnutí, že dlužník 

není v úpadku.  

 Jestliže soud rozhodne o úpadku dlužníka, je třeba úpadek nějakým způsobem řešit, 

tedy stanovit způsob řešení. Někdy je rozhodnutí o způsobu řešení úpadku spojeno 

s rozhodnutím o úpadku. Jde např. o případy středně velkých podnikatelů, u nichž 

reorganizace ani oddlužení nepřicházejí v úvahu a jedinou možností je řešit jejich úpadek 

konkurzem. Rovněž soud rozhodne o řešení úpadku reorganizací společně s rozhodnutím o 

úpadku, jestliže dlužník předtím v insolvenčním návrhu navrhoval řešit úpadek 

reorganizací a předložil potřebnými většinami schválený reorganizační plán (viz dále). 
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Konečně soud s rozhodnutím o úpadku spojí rozhodnutí o povolení oddlužení, jestliže 

dlužník společně s insolvenčním návrhem podal návrh na povolení oddlužení. Jinak ale 

platí, že by měl soud o způsobu řešení úpadku rozhodnout do 3 měsíců od rozhodnutí o 

úpadku. Do způsobu řešení úpadku mohou zasahovat i věřitelé. Ti se mohou na schůzi 

věřitelů dohodnout a vydat usnesení o způsobu řešení úpadku. Je-li toto usnesení přijato 

kvalifikovanou většinou7, měl by se jím soud zásadně řídit.  

 

Způsoby řešení úpadku 
 

Právní teorie rozlišuje dva základní druhy způsobů řešení úpadku: tzv. sanační 

řešení a likvidační řešení. Mezi sanační řešení patří dle aktuálního insolvenčního zákona 

reorganizace a oddlužení; k likvidačním řešením řadíme konkurz a rovněž tzv. zvláštní 

způsoby, které se týkají jen určitých subjektů či případů (patří sem případy úpadku 

finančních institucí a tzv. nepatrný konkurz). Likvidační řešení s sebou nese zastavení 

ekonomických aktivit dlužníka. Sanační způsoby však počítají s další ekonomickou 

aktivitou dlužníka, díky níž věřitelé mohou dosáhnout většího uspokojení svých 

pohledávek než při prostém prodeji dlužníkových aktiv v rámci likvidačního řešení.  

Současný insolvenční zákon upravuje dva druhy sanačních řešení: reorganizaci, 

která je určena především pro velké podnikatele, ale za určitých podmínek jí mohou využít 

i podniky nedosahující kritéria velikosti, a oddlužení, kterého mohou využít pouze 

nepodnikatelé a které spočívá v postupném placení závazků dlužníka na základě 

splátkového kalendáře či v prodeji majetkové podstaty dlužníka. Předcházející zákon o 

konkurzu a vyrovnání nabízel jako alternativu ke konkurzu rovněž i sanační řešení ve 

formě vyrovnání, které spočívalo v částečném splacení pohledávek a zánikem nesplacené 

části, a tzv. nuceného vyrovnání, kterého se mohlo použít v rámci konkurzního řízení. 

 

Důvody pro využití sanačních způsobů 
 

                                                   
7 Kvalifikovaná většina potřebná pro přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku je popsána v par. 151 InsZ. 
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Před započetím výkladu o jednotlivých sanačních způsobech řešení úpadku je třeba 

se zamyslet, proč by vůbec měl právní řád sanační řešení umožňovat a jaké výhody může 

mít oproti likvidačním způsobům.  

 Důvody, proč se zákonodárce rozhodl zavést oddlužení jakožto způsob řešení 

úpadku, jsou poměrně jasné a v právních diskuzích o nich většinou nejsou spory. Lze mezi 

nimi uvést především zvláštní povahu nepodnikatelských úpadků. Majetková podstata bývá 

často nevelká, zato tu je možnost pravidelných příjmů, které bude dlužník získávat svou 

prací. Důležitý je rovněž sociální prvek i okolnost, že nepodnikatelé jsou častokrát lidé 

právnicky nevzdělaní, pro které je snadné podlehnout široké nabídce půjček a úvěrů, aby si 

mohli dovolit služby a výrobky, které vidí každodenně v reklamě, a proto je třeba jim dát 

novou šanci, aby nemuseli do konce života trpět za své chyby. Podrobněji je o důvodech 

pro oddlužení pojednáno níže v části týkající se oddlužení.  

 Poněkud složitější se může zdát otázka, proč se zákonodárce rozhodl nabídnout 

sanační způsob řešení úpadku ve formě reorganizace velkým podnikatelům. Zákonodárce 

vychází z myšlenky, že pro velké společnosti nemusí být konkurzní prodej vždy 

nejefektivnějším způsobem řešení úpadku. Může se totiž stát, že u velké společnosti je 

hodnota celé společnosti větší než souhrn jejích jednotlivých částí8. Důvodem může být 

například určitá zvláštní hodnota majetku pro dlužníka nebo stav, kdy dojde k poklesu 

poptávky po aktivech společnosti, což by způsobilo nízkou kupní cenu. Za určitých 

okolností tedy nemusí být prodej po částech efektivní. Je však třeba zdůraznit, že i v rámci 

konkurzu lze prodat běžící podnik (bylo to možné i podle předcházející právní úpravy 

v zákoně o konkurzu a vyrovnání) v celku. Samotná okolnost, že se nevyplatí prodat 

podnik po částech, není tedy důvodem pro reorganizaci. Důvodem pro reorganizaci jsou 

situace, kdy hodnota podniku je vyšší než suma jeho jednotlivých částí a současně nelze 

tuto hodnotu zachovat při prodeji podniku. Jako příklad podniku, pro který by bylo sanační 

řešení efektivnější než likvidační, lze uvést kupříkladu velkou italskou společnost Parmalat. 

Prodat v celku tuto společnost bylo prakticky nemožné už kvůli její velikosti, protože by 

                                                   
8 V zahraniční teorii se tento koncept nazývá going concern value, což by se dalo přeložit jako „hodnota 
běžícího podniku“. 
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bylo značně obtížné najít někoho, kdo by měl tolik finančních prostředků, aby si mohl tento 

podnik koupit.  

 

 

 

Reorganizace 
 

 

Pojem, definice, přípustnost 

 

Reorganizace jakožto sanační způsob řešení insolvence se poprvé objevuje 

v americkém právu v 70. letech (Bankruptcy Act 1978). Výraz reorganizace má 

v angličtině širší smysl. Rozumí se jím nejenom organizační změny, nýbrž i fundamentální 

organizační změny struktury či systému. V češtině by anglickému pojetí reorganizace 

odpovídal výraz restrukturalizace. Do českého práva byla reorganizace poprvé zavedena 

zákonem o úpadku a způsobech jeho řešení (tzv. insolvenční zákon) z roku 2006. 

Předcházející úprava částečně obsahovala některé podobné prvky v ustanoveních o 

vyrovnání a nuceném vyrovnání, které podobně jako reorganizace patřily k sanačním 

způsobům řešení insolvence. Mezi inspirační zdroje insolvenčního zákona patří kromě výše 

zmíněného Bankruptcy Act především úprava rakouská a německá. 

Definici reorganizace nacházíme v par. 316 InsZ: rozumí se jí zpravidla postupné 

uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku, zajištěné 

opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem 

schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů. 

Reorganizace je tedy přípustná pouze pro řešení úpadku podnikatele a týká se vždy jeho 

podniku. Právní forma není rozhodující – může se týkat fyzických i právnických osob. 

Reorganizaci nelze uskutečnit pro řešení úpadku právnických osob v likvidaci, obchodníka 

s cennými papíry a osoby oprávněné obchodovat na komoditní burze. Tak například 
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v případě osob oprávněných obchodovat na komoditní burze spojí insolvenční soud 

rozhodnutí o úpadku s prohlášením konkurzu, jehož prohlášení má za následek zákaz 

provádění burzovních obchodů9.  

Jak bylo výše zmíněno, reorganizace usiluje o zachování tzv. going concern 

hodnoty podniku. Insolvenční zákon vychází z úvahy, že čím větší je velikost podniku, tím 

větší je pravděpodobnost, že podnik má going concern hodnotu, kterou by bylo třeba 

realizovat prostřednictvím reorganizace a nikoli konkurzem. Proto InsZ. v par. 316 definuje 

podmínky přípustnosti reorganizace v závislosti na velikosti obratu a počtu zaměstnanců 

(tzv. kvantitativní kritérium): reorganizace je přípustná, jestliže výše ročního obratu 

dlužníka za poslední účetní období dosahuje 100 milionů Kč nebo jestliže zaměstnává 

v hlavním pracovním poměru alespoň 100 zaměstnanců. Reorganizace na rozdíl od 

konkurzu se tedy nepovažuje za obecný způsob řešení insolvence, protože zákon její 

použitelnost omezuje jen na určité případy. Avšak i při nesplnění kvantitativního kritéria 

velikosti existuje možnost použití reorganizace, a to v případě, že dlužník současně 

s insolvenčním návrhem nebo 15 dnů po rozhodnutí o úpadku předloží insolvenčnímu 

soudu reorganizační plán, který byl přijatý alespoň polovinou zajištěných a polovinou 

nezajištěných věřitelů (polovina věřitelů se určí podle výše pohledávek). Tato lhůta 15 dní 

má procesněprávní charakter10. Postačí tudíž, aby se reorganizační plán podal poslední den 

lhůty na poštu (splnění povinnosti není vázáno na doručení soudu). V případě, že dlužník 

splňuje kvantitativní kritérium, lze mít důvod se domnívat, že dlužník podává návrh na 

reorganizaci ze společensky prospěšných důvodů a není veden motivací přeinvestování, a 

proto zákon na podání jeho návrhu na reorganizaci neklade zvláštní překážky. V opačném 

případě nesplnění kvantitativního kritéria se lze domnívat se, že podnik nemá going 

concern hodnotu, k jejímuž zachování je třeba reorganizace, a zákonodárce proto stanoví 

přísnější podmínky, za jakých lze návrh na reorganizaci podat. 

 

                                                   
9 Viz par. 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách. 
10 Viz rozsudek VS Praha čj. 1. VSPH 799/2009-A-23 ze dne 13. 1. 2011. 
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Návrh na povolení reorganizace 

 

Reorganizace se povoluje pouze na návrh. Návrh na povolení reorganizace může 

podat dlužník nebo přihlášený věřitel. Zákon pro podání návrhu stanoví lhůtu deseti dnů 

před první schůzí věřitelů; v případě tzv. dlužnického insolvenčního návrhu pro hrozící 

úpadek lze návrh na povolení reorganizace podat do rozhodnutí o úpadku. Soud opožděný 

návrh na reorganizaci odmítne. Prodloužení lhůty není přípustné11. Důvodová zpráva 

k InsZ vychází z předpokladu, že motivaci k reorganizaci má především dlužník a pokud 

podává insolvenční návrh pro hrozící úpadek, má zpravidla předem dobré informace o své 

finanční situaci a může s ním tedy zpravidla spojit i návrh na povolení reorganizace. 

Naproti tomu důvodová zpráva předpokládá, že věřitelé či dlužník, který je v úpadku, 

nemusejí mít dostatek času návrh na povolení reorganizace připravit. Proto je u nich lhůta 

pro podání návrhu na povolení reorganizace delší. Zákon dále ve snaze umožnit řádné 

posouzení přípustnosti návrhu podrobně stanoví náležitosti, které musí návrh na povolení 

reorganizace mít. Pokud návrh neobsahuje všechny formální náležitosti či přílohy anebo je 

nesrozumitelný či neurčitý, insolvenční soud vyzve navrhovatele k jeho doplnění. Dlužník 

je povinen návrh doplnit, i když se domnívá, že vady návrhu vytknuté soudem nejsou 

natolik závažné, aby znemožňovaly návrh na povolení reorganizace projednat12.  V případě, 

že navrhovatel poté návrh řádně nedoplní či neopraví, insolvenční soud návrh na povolení 

reorganizace zamítne.  

Pro projednávání návrhu na povolení reorganizace hraje důležitou úlohu schůze 

věřitelů: Schůze věřitelů je důležitým věřitelským orgánem, který je řízen a svoláván 

insolvenčním soudem pro projednání určité záležitosti. Má mimo jiné pravomoc 

projednávat a schvalovat návrh na povolení reorganizace. Mohou nastat následující 

případy:  

 

1. Schůze věřitelů musí schválit návrh na povolení reorganizace. Tato situace 

nastává u věřitelských reorganizačních návrhů a rovněž i u těch dlužnických 
                                                   
11 Viz rozsudek VS Olomouc čj. 2 VSOL 53/2009-B-32 ze dne 16. 4. 2009. 
12 Viz rozsudek VS Olomouc č. j. 3 VSOL 188/2008-B-81 ze dne 18. 12. 2008. 
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návrhů, na které se nevztahuje par. 148 odst. 2 (viz dále). Ke hlasování 

dochází poté, co insolvenční správce přednese zprávu o hospodářské situaci 

dlužníka. Insolvenční správce zde rovněž upozorní, existují-li důvody 

pochybovat o poctivém záměru navrhovatele povolení reorganizace, jakož i 

podá zprávu o své dosavadní činnosti a též se vyjádří k vhodnosti navržené 

reorganizace. Ke schůzi věřitelů se váže množství zajímavých poznámek: 

např. může nastat případ, kdy bude schůze věřitelů ovládána majoritním 

věřitelem, jehož hlasy budou mít největší váhu. Ten může být nějakým 

způsobem propojen s dlužníkem, a proto může mít na reorganizaci zvláštní 

zájem. Insolvenční správce na to sice může upozornit, že nemusí jít o 

poctivý záměr, ale problémem může být, že onen věřitel, ovládající schůzi, 

může na základě par. 29 InsZ. dosáhnout odvolání insolvenčního správce 

z funkce. Problematická je tedy motivace insolvenčního správce v takových 

případech upozorňovat na pochybnosti o poctivém záměru navrhujícího 

věřitele. Za zmínku rovněž stojí i to, že usnesení, kterým schůze věřitelů 

rozhoduje o způsobu řešení úpadku či reorganizaci, nemůže insolvenční 

soud zrušit, a to dokonce ani tehdy, jestliže je v rozporu se společným 

zájmem věřitelů13.   

 

2. Schůze věřitelů návrh na povolení reorganizace neschvaluje. K této situaci 

dochází tehdy, jestliže dlužník návrh na povolení reorganizace podal 

společně s insolvenčním návrhem a připojil k němu reorganizační plán, 

který byl schválen alespoň polovinou zajištěných a polovinou nezajištěných 

věřitelů podle výše pohledávek, přičemž platí jedna pohledávka = jeden 

hlas14. Takový návrh na povolení reorganizace nepodléhá schvalovací 

povinnosti schůzí věřitelů. Zákonná úprava tak nepřímo přepokládá 

předcházející dohodu dlužníka s věřiteli. V právní teorii se proto často 

nazývá „předjednaná reorganizace“ (prepackaged reorganization) respektive 

                                                   
13 Viz par. 54 InsZ. 
14 Viz par. 148 odst. 2 InsZ. 
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„předjednaný reorganizační plán“ (prepackaged plan). Výhodou 

předjednaných reorganizací je zkrácení doby trvání insolvenčního řízení 

respektive doby mezi podáním insolvenčního návrhu a povolením 

reorganizace. V těchto případech insolvenční soud rozhodne o úpadku a o 

způsobu jeho řešení do 15 dnů od podání insolvenčního návrhu a tyto dvě 

rozhodnutí spojí15. Je zajímavé poznamenat, že v tomto případě soud 

teoreticky může rozhodnout o způsobu řešení nikoli reorganizací, nýbrž 

konkurzem. Zákon totiž soudu pouze ukládá rozhodnutí o úpadku a 

rozhodnutí o způsobu jeho řešení spojit; nestanoví povinnost rozhodnout 

určitým způsobem. Soud tedy bude i nadále zkoumat přípustnost 

reorganizace (jestli dlužníkem není právnická osoba v likvidaci, obchodník 

s cennými papíry či osoba oprávněná k obchodování na komoditní burze – 

pak by rozhodl o prohlášení konkurzu). De lege lata není řešen případ, kdy 

by se soud rozhodl za těchto okolností návrh na povolení reorganizace 

zamítnout s ohledem např. na nepoctivost záměru podle par. 326 InsZ. Za 

upozornění též stojí, že využití předjednané reorganizace je vhodné v praxi 

především pro podniky s několika málo věřiteli, protože teprve až po 

rozhodnutí o úpadku (a rozhodnutí o způsobu jeho řešení) se s určitostí 

zjistí, kdo je věřitelem a zda byl tedy reorganizační plán schválen 

opravdovými věřiteli. Důležité rovněž je, aby reorganizační plán počítal se 

všemi věřiteli. V opačném případě by šlo uvažovat o trestněprávní 

odpovědnosti dlužníka dle trestního zákoníku (trestný čin poškozování nebo 

zvýhodňování věřitele podle par. 222 či 223 TZ). 

 

Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace 

 

Jak bylo výše řečeno, způsob řešení úpadku, tedy i reorganizaci, stanoví insolvenční 

soud. U tzv. předjednaných reorganizací (viz výše) je rozhodnutí o návrhu na povolení 
                                                   
15 Viz par. 134 a 148 odst. 2 InsZ. 
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reorganizace spojeno s rozhodnutím o úpadku. Jinak soud stanoví způsob řešení úpadku do 

3 měsíců od rozhodnutí o úpadku, avšak až po skončení schůze věřitelů, která byla svolána 

rozhodnutím o úpadku. Schůze věřitelů může (ale nemusí; jde jen o její právo) přijmout 

usnesení o způsobu řešení úpadku (pokud jej ještě nestanovil insolvenční soud). Toto 

usnesení je zásadně pro soud závazné a soud by měl stanovit způsob řešení úpadku 

v souladu s tímto usnesením (existují samozřejmě výjimky: pokud není usnesení schůze 

věřitelů v souladu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který 

dlužník soudu předložil po rozhodnutí o úpadku, nebo je-li takový způsob řešení úpadku 

nepřípustný – např. schůze věřitelů se usnese na reorganizaci u dlužníka, který je 

obchodníkem s cennými papíry).  

O návrhu na povolení reorganizace může soud rozhodnout dvěma způsoby: buď 

může návrh zamítnout, nebo reorganizaci povolit (obě rozhodnutí jsou tzv. meritorní).  

Soud reorganizaci povolí, jestliže navrhovatel svůj návrh nevezme zpět nebo jestliže 

nedojde k odmítnutí nebo zamítnutí návrhu. Odmítnutí návrhu je následkem jeho 

formálních vad (např. neurčitost, nesrozumitelnost či absence povinných příloh) a je 

upraveno v par. 320 InsZ. Podmínky zamítnutí jsou taxativně vymezeny v par. 326 InsZ: 

podání návrhu osobou, která jej již v témže řízení podala, a bylo o něm již rozhodnuto, 

dalším důvodem pro zamítnutí návrhu je okolnost, že jde o věřitelský návrh, který 

neschválila schůze věřitelů, a konečně nepoctivý záměr navrhovatele. Otázkou je, co se 

nepoctivým záměrem rozumí. Zákon dává demonstrativní výčet případů nepoctivého 

záměru: např. v případě okolnosti, že ohledně dlužníka (či osoby s ním spojené) probíhalo 

v minulosti úpadkové řízení16 či lze vzít v úvahu předchozí pravomocné odsouzení pro 

trestný čin majetkového či hospodářského charakteru. Lze si však představit i další situace: 

např. případ, kdy věřitelé mají reorganizací dosáhnout menšího uspokojení než při 

konkurzu či okolnost, že při reorganizaci má dojít k omezení uhrazení pohledávek za 

                                                   
16 Samozřejmě je třeba přihlédnout k výsledku takového úpadkového řízení. Nepoctivý závěr nelze 
automaticky vyvodit např. z toho, že na jednatele společnosti byl shledán hrozící úpadek a že soud odmítl 
jeho návrh na oddlužení. Viz rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 632/2009-B-32 ze dne 23. 11. 2009. 
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podstatou17. Na druhou stranu však nelze na nepoctivý záměr usuzovat z toho, že dlužník 

při přezkumném jednání popřel pohledávku, ačkoli se k ní předtím vyjádřil kladně18.  

V insolvenčním zákoně se nenachází výslovné řešení situace, kdy by dlužník – 

podnikatel podal návrh na povolení reorganizace, ačkoli by u něj byla nepřípustná (např. 

proto, že je obchodník s cennými papíry). Podle judikatury by soud neměl takový návrh 

zamítat, nýbrž rovnou rozhodnout o řešení úpadku konkurzem19.  

 

Reorganizační plán 

 

Velmi významným dokumentem při reorganizaci je reorganizační plán. Představuje 

jakýsi soubor opatření majících za cíl sanaci dlužníkova podniku a vymezení vztahů mezi 

dlužníkem a věřiteli.  

Přednostní právo pro jeho návrh má dlužník; může jej však podat i věřitel. V zásadě 

platí, že má dlužník na sestavení reorganizačního plánu 120 dní od rozhodnutí o povolení 

reorganizace, a to i když byl navrhovatelem reorganizace věřitel. Tato lhůta může být 

soudem přiměřeně prodloužena až o dalších 120 dnů. Za určitých okolností dlužník nemusí 

mít přednostní právo k sestavení reorganizačního plánu. Je tomu tak tehdy, jestliže schůze 

věřitelů přijme usnesení, podle něhož bude způsobem řešení úpadku reorganizace navržená 

osobou odlišnou od dlužníka; dále dlužník pozbývá přednostního práva tehdy, jestliže 

dlužník dobrovolně soudu oznámí, že reorganizační plán předkládat nehodlá. Zákon rovněž 

v určitých případech umožňuje soudu rozhodnout o ukončení lhůty k jeho podání. Soud se 

k takovému řešení uchýlí zejména tehdy, jestliže dlužník neplatí úroky zajištěným 

věřitelům nebo jestliže existuje nebezpečí, že reorganizace bude zmařena dlužníkovým 

chováním, anebo jestliže dlužník řádně nepokračuje v sestavování reorganizačního plánu.  

Ustanovení o tom, kdo má přednostní právo na navržení reorganizačního plánu 

nabývají významu především v těch případech, kdy mezi věřiteli a dlužníkem nepanuje 

                                                   
17 Viz Kotoučová, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 797. 
18 Viz rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 343/2009-B-103 ze dne 28. 7. 2009. 
19 Viz rozsudek VS Olomouc čj. 2 VSOL 53/2009-B-32 ze dne 6. 4. 2009. 
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shoda ohledně řešení úpadku. V opačném případě nebo u předjednaných reorganizací je 

reorganizační plán většinou výsledkem dohody. 

 Právní úprava má za cíl urychlit proces reorganizace, a proto zákon stanovuje výše 

zmíněné lhůty, které neumožňuje libovolně prodlužovat a které je možné dokonce soudem 

zkrátit. Navíc se proti těmto rozhodnutím soudu o zkrácení nebo ukončení lhůt nelze 

odvolat, což má být další prostředek k zamezení obstrukcí a zbytečného protahování 

insolvenčního řízení. 

 

Obsah reorganizačního plánu 

 

Náležitosti reorganizačního plánu jsou upraveny v insolvenčním zákoně20. Mezi 

jeho nejdůležitější části patří rozdělení věřitelů do skupin, údaj o tom, jaké závazky 

dlužníkovi zůstanou po skončení reorganizace (důležitý údaj, protože s ohledem na znění 

paragrafu 356 InsZ pohledávky věřitelů neuvedené v reorganizačním plánu zanikají), anebo 

stanovení způsobu reorganizace a opatření k plnění reorganizačního plánu. Pokud existuje 

popřená pohledávka, ohledně níž ještě nebyl ukončen incidenční spor, měl by reorganizační 

plán počítat i s takovou pohledávkou21. 

Zákon dále stanoví22, že údaje, které jsou obsažené v reorganizačním plánu, by 

měly věrně zobrazovat ekonomické a právní možnosti dlužníka. Tento požadavek je 

namířen proti případům, kdy předkladatel uvede zkreslené či nepravdivé údaje, protože 

může mít zájem na tom, aby se reorganizace prováděla určitým opatřením. Problémem 

může být, že toto ustanovení má deklaratorní povahu a majetková odpovědnost 

předkladatele je spíše teoretická na rozdíl od úpravy odpovědnosti osoby, která navrhuje 

povolení reorganizace23. 

 

                                                   
20 Viz par. 340 InsZ. 
21 Viz rozsudek VS Praha čj. 3 VSPH 441/2010-B-81 ze dne 26. 10. 2010. 
22 Viz par. 340 odst. 3 InsZ. 
23 Viz par. 327 InsZ ve spojení s par. 147 InsZ. 
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Rozdělení věřitelů do skupin 

 

Jak bylo výše uvedeno, reorganizační plán stanoví kritéria, podle kterých dojde 

k rozdělení jednotlivých věřitelů do skupin. Rozdělení věřitelů do skupin má význam např. 

při hlasování o reorganizačním plánu. Zákonodárce se chtěl tímto institutem vyrovnat 

s problémem různorodosti nároků na majetek společnosti respektive s protichůdnými 

motivacemi různých věřitelů (např. zajištěných věřitelů, věřitelů za podstatou, nároky 

společníků…). Proto v každé jednotlivé skupině mají být soustředěny věřitelé se zásadně 

shodným právním postavením a zásadně shodnými hospodářskými zájmy24. V samostatné 

skupině by měl být každý zajištěný věřitel, dále společníci a členové dlužníka a konečně i ti 

věřitelé, jejichž pohledávky nejsou dotčeny reorganizačním plánem25. Soud má možnost 

posoudit při schvalování reorganizačního plánu vhodnost způsobu, jakým byli věřitelé do 

skupin rozčleněni. Důležitou pravomocí soudu je možnost přesunout před přijetím plánu 

věřitele do jiné skupiny. Odvolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.  

 

Způsoby provedení reorganizace 

 

Zákon poskytuje demonstrativní výčet možných opatření, kterými lze provést 

reorganizaci. Opatření je možno různě kombinovat. Některá opatření mají dlouhodobou 

povahu, jiná krátkodobou či jednorázovou.  

Mezi nejpoužívanější způsoby provedení reorganizace patří restrukturalizace 

pohledávek, která umožňuje vymazat dlužníkovi část dluhů, posunout jejich splatnost, 

zajištění atd. Tento způsob lze vhodně zkombinovat s převedením některých dlužníkových 

aktiv na věřitele či společnost, ve které budou mít věřitelé účast, anebo prodejem některého 

pro provoz dlužníka nepotřebného majetku. Považuji za praktické připomenout, že 

zákonodárce tento způsob reorganizace určitým způsobem zvýhodňuje, což lze sledovat 

                                                   
24 Viz par. 337 InsZ. 
25 Jsou jimi např. pohledávky, které tak byly dlužníkem písemně prohlášeny, či pohledávky, na jejichž výši, 
splatnost a další vlastnosti nemá reorganizační plán vliv. 
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v některých daňových výhodách. Tak příjmy plynoucí z odpisu závazků při reorganizaci se 

osvobozují od daně z příjmu.26 Tímto příjmem se rozumí příjem dlužníka, který spočívá 

v prominutí závazku od věřitele.27 Další daňové výhody spočívají například v možnosti 

věřitele započítat do daňově účinných nákladů část pohledávky, kterou v rámci 

reorganizace dlužníkovi prominul.  

Insolvenční zákon rovněž předvídá možnost zvýšit základní kapitál společnosti 

s tím, že pohledávky věřitelé budou přeměněny na obchodní podíly společnosti. Protože o 

tomto zvýšení základního kapitálu nerozhoduje valná hromada, mohla by vzniknout otázka, 

zda by bylo zvýšení základního kapitálu v souladu s evropským právem28, respektive 

judikaturou Evropského soudního dvora, který několikrát rozhodl, že členský stát nesmí 

vyloučit hlasovací právo valné hromady akciové společnosti ve věcech zvyšování 

základního kapitálu. Existují argumenty29 pro to, že česká úprava je v souladu s evropským 

právem. Jednak ani v českém právu nejsou společníci zbaveni práva hlasovat o zvýšení 

základního kapitálu. Hlasují však o tom nikoli na valné hromadě, ale na schůzi věřitelů. 

Pokud by ale na schůzi věřitelů hlasovali společníci proti, může být jejich souhlas nahrazen 

soudním rozhodnutím. Evropský soudní dvůr rovněž připustil30 možnost určitých opatření, 

která v zájmu ochrany práv věřitelů uvalují společnost do režimu povinné likvidace31, pod 

což by se daly podřadit opatření přijatá v rámci reorganizace akciové společnosti (tedy i 

zvýšení základního kapitálu). 

 

Zpráva o reorganizačním plánu 

 

                                                   
26 Viz par. 4 odst. 1 x) zákona 586/1992 o daních z příjmů 
27 Viz DONNÉ M. Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího provedení dostupné na 
http://www.apogeo.cz/aktuality/moznosti-reseni-upadku-dluznika-reorganizaci-a-zpusoby-jejiho-provedeni-
404/ 
 
28 Viz směrnice Rady 77/1991/EHS článek 25. 
29 Viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 1 vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 392. 
30 V rozhodnutí C-441/93 (Pafitis v. Trapeza Kentrikis). 
31 Viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 1 vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 393. 



 

20 
 

Důležitým podkladem pro rozhodování věřitelů, zda schválit reorganizační plán, je 

zpráva o reorganizačním plánu. Ta obsahuje informace, které umožní věřitelům se 

rozhodnout, zda plán schválí či nikoli. Zpráva o reorganizačním plánu zejména obsahuje 

informace o tom, jakého plnění mají dle reorganizačního plánu věřitelé dosáhnout. Zpráva 

o reorganizačním plánu musí být nejprve schválena soudem a teprve poté může být 

předložena věřitelům (lze tak učinit prostřednictvím zveřejnění v insolvenčním rejstříku), a 

to tak, aby se s ní věřitelé mohli seznámit alespoň 15 dní před schůzí věřitelů, která byla 

svolána za účelem rozhodnutí o reorganizačním plánu.   

 

Projednávání reorganizačního plánu a jeho schvalování soudem 

 

K projednávání reorganizačním plánu a rozhodování o něm dochází na schůzi 

věřitelů, kterou soud z tohoto důvodu svolal. Věřitelé zde hlasují podle skupin, které byly 

určeny v reorganizačním plánu. Zákon věřitelům (nebo jejich části) umožňuje o 

reorganizačním plánu hlasovat mimo schůzi věřitelů (a to dokonce i před podáním 

insolvenčního návrhu). Důležité je, že v případě hlasování mimo schůzi věřitelů však 

věřitelé musí mít možnost seznámit se s informacemi, jejichž rozsah odpovídá informacím 

obsažených ve zprávě o reorganizačním plánu. Podrobnosti o způsobu hlasování se 

nacházejí v par. 346 InsZ a ve vyhlášce 11/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení 

a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona.  

V zásadě platí, že plán byl skupinou přijat, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila 

většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové 

jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny32. Ze zákonného znění jednoznačně 

nevyplývá, jestli měl zákonodárce na mysli, že je třeba většiny počítané na základě hodnoty 

pohledávek a současně většiny podle hlav, nebo pouze většiny podle hodnoty pohledávek. 

Literatura33 uvádí, že se rozhoduje duální většinou: prostou většinou všech členů skupiny 

podle hlav a prostou většinou jmenovité hodnoty jejich pohledávek.  

                                                   
32 Viz par. 347 odst. 1 InsZ. 
33 Viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 1 vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 407. 
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Zajímavé je znění par. 347 odst. 5 InsZ, který se snaží řešit případy, kdy by se 

snažil dlužník nepoctivě (protiprávním jednáním nebo obcházením zákona) ovlivňovat 

výsledky hlasování např. tím, že by se snažil podplatit některého věřitele a za to by 

vyžadoval, aby věřitel hlasoval způsobem, který by byl pro dlužníka výhodný. Tak 

insolvenční soud rozhodne, že se k hlasu takového věřitele nepřihlíží, a jestliže to byl právě 

tento hlas, který rozhodl o přijetí či odmítnutí reorganizačního plánu, pak se bude konat 

nové hlasování (v opačném případě by taková okolnost mohla být důvodem pro zamítnutí 

reorganizačního plánu soudem – viz dále). Vedle toho lze též uvažovat o trestněprávní 

odpovědnosti aktérů podobného jednání.    

V každém případě však musí být reorganizační plán schválen soudem. Při jeho 

schvalování soudem mohou nastat 2 situace:  

 

1. Reorganizační plán byl na schůzi věřitelů schválen všemi skupinami. Soud 

reorganizační plán schválí, ovšem za předpokladu, že není v rozporu se zákonem a 

ostatními právními předpisy, není jím sledován nepoctivý záměr, věřitel takto 

dosáhne plnění, které je alespoň stejné, jako by dostal, kdyby se úpadek řešil 

konkurzem (výjimka pokud věřitel s nižším plněním souhlasí), a konečně za 

předpokladu, že bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno uhrazení pohledávek 

za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených.  

 

2. Reorganizační plán na schůzi věřitelů nebyl schválen všemi skupinami. Ten, kdo 

reorganizační plán předložil, též může v reorganizačním plánu učinit změny a zkusit 

jej prosadit na následující schůzi věřitelů, která se může uskutečnit nejméně 15 dnů 

po sdělení změn reorganizačního plánu (předložení navrhovaných změn věřitelům 

se v praxi děje prostřednictvím insolvenčního rejstříku). Předkladatel 

reorganizačního plánu se však rovněž může obrátit na soud, aby reorganizační plán i 

přes nesouhlas některé skupiny schválil. I zde platí určité podmínky, jejichž splnění 

je podmínkou k tomu, aby mohl insolvenční soud reorganizační plán schválit. 

Především musí existovat alespoň jedna skupina věřitelů, která plán schválila. 
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Nesmí však jít o společníky či členy dlužníka. Dále je nutné, aby reorganizační 

plán zajišťoval rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé 

skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině plán 

spravedlivý34 (insolvenční zákon se pokouší definovat obsah pojmu „spravedlivý“ 

pro různé skupiny v par. 349 InsZ.). Třetí podmínkou je to, že lze důvodně 

předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede 

k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže likvidaci reorganizační 

plán předpokládá33.  

Zákon tedy dává soudu významnou pravomoc, jak ovlivňovat průběh insolvenčního 

řízení, když mu umožňuje reorganizační plán schválit i přes nesouhlas (většiny) 

věřitelů. Věřitelům, kteří nemají důvěru v jakýkoli reorganizační plán navržený 

dlužníkem, bych proto doporučil, aby již na schůzi věřitelů, která byla svolána 

rozhodnutím o úpadku, přijali usnesení35, že způsobem řešení úpadku bude 

reorganizace navržená osobou odlišnou od dlužníka. 

Pokud nedojde ke splnění výše zmíněných podmínek pro schválení reorganizačního 

plánu, soud plán zamítne (nedojde-li ovšem k jeho zpětvzetí). Zamítnutí 

reorganizačního plánu však samo o sobě neznamená konec snah o reorganizaci 

dlužníka. Pokud ještě neuplynula lhůta36 k podání reorganizačního plánu (120 dnů 

případně ještě prodloužená), může se podat nový (a to i osoba, jejíž reorganizační plán 

soud zamítl).  

 

Účinky reorganizačního plánu  

 

Reorganizační plán zásadně nabývá účinnosti právní mocí rozhodnutí o jeho 

schválení, ledaže je reorganizačním plánem nebo soudem stanovena jeho pozdější účinnost. 

Účinky, které má právní moc reorganizačního plánu, lze rozdělit do dvou kategorií: a) vliv 

na závazky společnosti b) vliv na majetek společnosti. 
                                                   
34 Insolvenční zákon par. 348 odst. 2. 
35 Insolvenční zákon par. 150. 
36 Insolvenční zákon par. 339 odst. 1. 
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Ad a) Účinky reorganizačního plánu týkající se závazků společnosti. V principu platí, že 

účinností reorganizačního plánu zanikají práva všech věřitelů vůči dlužníkovi.37 Dalo by se 

říci, že původní vztahy mezi věřiteli a dlužníkem jsou nahrazeny novými vztahy majícími 

pramen v reorganizačním plánu. Nabízí se zde srovnání s občanskoprávním institutem 

novace38, ovšem s tím rozdílem, že novace se odvozuje z dohody stran (ex contractu), 

zatímco nahrazení práv věřitelů vůči dlužníku při reorganizaci má původ v zákoně (ex 

lege). Obdobně platí pro práva třetích osob k majetku, který tvoří součást majetkové 

podstaty. Na druhou stranu však účinnost reorganizačního plánu nemá přímý dopad na 

práva věřitelů vůči dlužníkovým ručitelům a spoludlužníkům. 

  Institut zániku všech práv věřitelů vůči dlužníku je také důvodem, proč zákon pro 

schválení reorganizačního plánu soudem vyžaduje, aby byly pohledávky za majetkovou 

podstatou pohledávky jim na roveň postavené uhrazeny nebo podle reorganizačního plánu 

uhrazeny okamžitě po jeho účinnosti. V opačném případě by totiž došlo k jejich zániku. 

Existuje též institut tzv. nedotčených pohledávek neboli pohledávek nedotčených 

reorganizačním plánem, na jejichž výši, splatnost či další její vlastnosti reorganizační plán 

nemá vliv. Jak bylo uvedeno výše, může vzniknout např. písemným potvrzením dlužníka. 

V některých případech bude v praxi vhodnější použít institutu nedotčených pohledávek 

spíše než zakládat nový právní vztah v reorganizačním plánu (např. chceme-li u 

pohledávky ponechat zajištění zástavním právem39).  

 Rovněž považuji za potřebné uvést, že „staré“ závazky neuvedené v reorganizačním 

plánu zanikají a není možné je vymáhat pořadem práva, jak vyplývá (mělo by vyplývat) 

z ustanovení par. 356 odst. 1 InsZ40 Je důležité uvést, že případné porušení „nových“ 

                                                   
37 Insolvenční zákon par. 356. 
38 Viz důvodová zpráva k InsZ obsažená v ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání 
s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, 2. vydání, Praha: Linde Praha 
a. s. str. 524 
39 Viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 1 vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 420. 
40 Autor se domnívá, že dané ustanovení par. 356 odst. 1 je dvojznačné: „… zanikají účinností tohoto plánu 
práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním 
plánu…“ Gramatickým výkladem by se věta za středníkem dala chápat i jako vysvětlení, u jakých věřitelů 
dochází k zániku práv vůči dlužníku, tedy že zanikají „stará“ práva všech věřitelů, kteří jsou uvedeni 
v reorganizačním plánu, a o věřitelích neuvedených v reorganizačním plánu se ustanovení nezmiňuje. Proto 
by bylo vhodné toto ustanovení přeformulovat.  
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závazků (tedy závazků na základě reorganizačního plánu) dlužníkem po nabytí účinnosti 

reorganizačního plánu nemá vliv na platnost reorganizačního plánu. Nedochází tedy na 

rozdíl od právní úpravy vyrovnání41 k restitutio in integrum. Jde o jednu z významných 

odlišností reorganizace od dřívějšího institutu vyrovnání. Zákonodárce se při této změně 

řídil především praktickými důvody, ale i požadavkem principu právní jistoty.   

 

Ad b) Reorganizační plán rovněž významným způsobem ovlivňuje majetek společnosti. 

Pro majetkovou podstatu platí obdobná úprava jako pro závazky dlužníka. Tak účinnost 

reorganizačního plánu má za následek zánik práv třetích osob vůči majetku, který tvoří 

součást majetkové podstaty, a současně k majetkové podstatě vznikají práva osob, u 

kterých tak stanoví reorganizační plán42. Reorganizační plán však nemá vliv na případy, 

kdy třetí osoba tvrdí, že majetek nepatří do majetkové podstaty, a domáhá se jeho vynětí 

excindační (vylučovací) žalobou. Sporný je však rozsah, na které případy by se měla 

úprava v insolvenčním zákoně použít.43  

 Teoreticky by se výkladem dalo dojít k závěru, že účinností reorganizačního plánu 

zanikají rovněž věcná břemena nebo třeba nájemní smlouvy, nejsou-li zmíněny 

v reorganizačním plánu. Problémem však je, že osoby, jimž věcné břemeno slouží, anebo 

nájemce nemusejí být současně věřiteli a tedy se nemusí nutně insolvenčního řízení 

účastnit, a proto by takový výklad mohl být v rozporu s principem spravedlnosti a jinými 

ústavou zaručenými právy (např. případ zániku věcného břemene v důsledku účinků 

reorganizačního plánu by se dal považovat za vyvlastnění bez náhrady, které je samozřejmě 

v rozporu s ústavním pořádkem).   

 

Řízení a správa společnosti v průběhu reorganizačního řízení 

 

 Pro účely problematiky řízení společnosti v reorganizaci lze reorganizační řízení 

rozdělit do třech fází (pro jiné účely lze samozřejmě insolvenční řízení rozdělit do více 
                                                   
41 Viz par. 64 zákona o konkurzu a vyrovnání. 
42 Viz InsZ par. 356 odst. 2 
43 Viz RICHTER, T. Insolvenční právo. 1 vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, str. 424. 
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fází). První fáze se týká období od zahájení insolvenčního řízení a končí rozhodnutím o 

povolení reorganizace. Druhá fáze běží ode dne povolení reorganizace až do nabytí 

účinnosti reorganizačního plánu. Třetí fáze začíná dnem účinnosti reorganizačního plánu a 

trvá až do skončení reorganizace.  

 První fáze. Jak bylo výše řečeno, i přes pochybné motivace dlužníka a členů 

managementu má v principu v této fázi k majetku v majetkové podstatě dlužníka dispoziční 

oprávnění dlužník. Zahájení insolvenčního řízení s sebou pro dlužníka nese zákaz takového 

nakládání s majetkovou podstatou, které by mohlo vyústit v jeho podstatnou změnu či 

podstatné zmenšení. Po podání návrhu na povolení reorganizace do rozhodnutí o úpadku 

ještě platí další důležité omezení dispozičních práv: nelze činit úkony, které mohou mít za 

následek zmaření či ohrožení reorganizace. Soud rovněž může uložit dlužníkovi další 

omezení ohledně jeho dispozičních práv.  

 Druhá fáze. V této fázi i nadále dlužníkovi náleží dispoziční oprávnění k majetkové 

podstatě. Dochází k zániku omezení, která dlužníka svazovala v první fázi44 (týká se to jak 

omezení ze zákona, tak dosavadní omezení rozhodnutím soudu). Na druhou stranu však pro 

nakládání s majetkovou podstatou, které má zásadní význam, se vyžaduje souhlas 

věřitelského výboru. Kromě toho může soud dlužníkovi dále omezit jeho dispoziční 

oprávnění s majetkovou podstatou. Navíc je dlužník podroben kontrole insolvenčního 

správce45. Rozhodnutí o povolení reorganizace má také zásadní vliv na působnost valné 

hromady a členské schůze46. Místo nich totiž nově rozhoduje insolvenční správce, ovšem 

s výjimkou volby managementu. Tato pravomoc přísluší i nadále valné hromadě (případně 

členské schůzi), její rozhodnutí je však podmíněno schválením věřitelského výboru.  

 Třetí fáze. Insolvenční zákon s účinností reorganizačního plánu spojuje důležité 

změny v oblasti řízení a správy společnosti. I ve fázi, která začíná účinností 

reorganizačního plánu, má v principu dispoziční oprávnění k majetku v majetkové podstatě 

dlužník47. Ovšem zcela zásadní roli zde má reorganizační plán. V praxi může reorganizační 

plán dlužníka v jeho dispozičních právech omezit, a to dokonce i tak, že dlužníka připraví o 

                                                   
44 InsZ par. 330. 
45 InsZ par. 331. 
46 InsZ par. 333 
47 InsZ par. 353 
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jeho veškerá dispoziční oprávnění. V takovém případě náleží výkon dispozičních 

oprávnění, kterých byl dlužník zbaven, insolvenčnímu správci. Jinak výkon kontroly 

dlužníka jakožto osoby s dispozičním oprávněním náleží věřitelskému výboru. Dále 

dochází k obnovení funkce valné hromady, ovšem jen nestanoví-li reorganizační plán jinak.  

 

Skončení reorganizace 

 
 V ideálním případě by reorganizace měla končit splněním reorganizačního plánu, 

tedy splněním požadavků a opatření, které z reorganizačního plánu vyplývají. 

Reorganizační řízení se končí, poté co soud vydal rozhodnutí o splnění reorganizačního 

plánu. Soud toto rozhodnutí může vydat již po splnění podstatné části opatření 

reorganizačního plánu. Důvodem pro „předčasné“ rozhodnutí o splnění plánu může být 

např. snaha ušetřit náklady, které správa insolventní společnosti přináší (např. náklady 

insolvenčního správce).  

 Reorganizace se ovšem může ubírat i jiným směrem, který často končí její 

přeměnou na konkurz nebo rozhodnutím soudu o zrušení rozhodnutí o schválení 

reorganizačního plánu. Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je následkem 

taxativně vypočtených zakázaných jednání, která dlužník učinil. Zákon stanovuje přesné 

lhůty, do kdy může být rozhodnutí o schválení plánu soudem zrušeno. K důvodům pro 

zrušení rozhodnutí o schválení plánu patří48 poskytnutí zvláštních výhod věřiteli bez 

souhlasu ostatních věřitelů téže skupiny, okolnost, že reorganizační plán byl sjednán 

podvodným způsobem, a konečně to, že dlužník, jeho statutární orgán nebo člen 

statutárního orgánu byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, kterým dosáhl 

schválení reorganizačního plánu nebo podstatně zkrátil věřitele49. Následky bývají pro 

dlužníka přísné. Věřitelé se mohou nejenom domáhat proplacení pohledávek vzniklých na 

základě reorganizačního plánu, ale také mohou vyžadovat uspokojení pohledávek, které 

                                                   
48 InsZ par. 362 odst. 1, 2 
49 InsZ par. 362 odst. 2. 
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zanikly schválením reorganizačního plánu50. Tak kupříkladu jestliže měl věřitel vůči 

dlužníku pohledávku za dodání surovin ve výši 10000 Kč, která zanikla účinností 

reorganizačního plánu, který dal vznik nové pohledávce ve stejné výši, může se věřitel po 

zrušení reorganizačního plánu domáhat obou pohledávek: nejenom pohledávky za dodávku 

surovin, ale i pohledávky na základě reorganizačního plánu. Vzhledem k tomu, že by tato 

úprava mohla mít za určitých okolností nepříznivý vliv na oprávněné zájmy ostatních 

věřitelů, dává insolvenční zákon soudu možnost přijmout opatření, kterým by těmto 

nepříznivým následkům čelil.  

 Co se týče přeměny reorganizace na konkurz, o ní rozhodne soud v případech 

taxativně uvedených v zákoně.51 Na rozdíl od zrušení reorganizace zde není dlužník nijak 

zvlášť postižen. Přeměna reorganizace na konkurz je přípustná ale jen tehdy, jestliže již 

nebyl reorganizační plán z podstatné části splněn. Mezi ony taxativní důvody patří: dlužník, 

který předtím reorganizaci navrhl, sám požádá o její konverzi v konkurz, nesestavení či 

soudní neschválení reorganizačního plánu v určité lhůtě, dále když dlužník při provádění 

plánu neplní podstatné povinností, které z něj vyplývají, podstatné neplnění splatných 

peněžních závazků, dále porušení povinnosti řádně a včas platit úroky zajištěným věřitelům 

a konečně situace, kdy dlužník v rozporu s reorganizačním plánem ukončí podnikání.      

 

 

 

Zhodnocení současné úpravy reorganizace a návrhy de lege 
ferenda 
 

 

Ohledně reorganizace nejsou zkušenosti příliš velké. O tom také svědčí relativně 

malý počet reorganizací v porovnání s počtem oddlužení. Je to samozřejmě dáno 

specifickou povahou reorganizace, poměrně přísnými podmínkami pro její povolení, ale i 

                                                   
50 Viz ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 
1346/2000 a prováděcími předpisy, 2. vydání, Praha: Linde Praha a. s. str. 532 
51 InsZ par. 363 
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nedostatečnými zkušenostmi a nedostatečné judikatury, což je ale pochopitelné vzhledem 

k tomu, že jde o nový institut, který nemá na našem území tradici. Ovšem podobně jako o 

oddlužení s příchodem finanční krize se každoroční počet povolených reorganizací neustále 

zvyšuje a očekávám tento trend i do budoucna, kdy si podnikatelé na tento relativně nový 

institut pomalu zvyknou. Domnívám se52, že by bylo vhodné reorganizaci umožnit většímu 

okruhu subjektů. V praxi je pro dlužníka, který nesplňuje ani velikostní test ani test 

potřebného celkového obratu podle par. 416 odst. 4 InsZ, značně obtížné, častokrát 

dokonce prakticky nemožné, získat souhlas potřebného počtu věřitelů podle par. 316 odst. 5 

InsZ. Lze proto navrhnout např. změkčení podmínek pro přípustnost reorganizace týkající 

se počtu zaměstnanců či obratu anebo prodloužit lhůtu, do kdy může získat dlužník zajistit 

souhlas věřitelů s reorganizací. Přitom by se ale muselo zabezpečit, aby nedocházelo ke 

zbytečnému oddalování prohlášení konkurzu v případech, kdy by byla reorganizace stejně 

prakticky neuskutečnitelná. Další možností by mohlo být přiznat soudu pravomoc podle 

své úvahy určitým způsobem zmírnit lhůty, které se týkají návrhu na povolení reorganizace 

či reorganizačního plánu. V některých případech může mít dlužník desítky až stovky 

věřitelů a je proto pro dlužníka velmi obtížné s nimi vyjednávat. 

Dále lze uvažovat o možnosti zredukovat vliv původního managementu nad 

reorganizací. Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu vycházela z myšlenky, že 

management, který si pravděpodobně udrží svou funkci po podání insolvenčního návrhu, 

bude více motivován řešit úpadek společnosti a tím i k včasnému podávání insolvenčních 

návrhů. Zákonodárcův záměr se příliš neosvědčil108, a proto bych souhlasil s tím, aby se 

zlepšila možnost věřitelů dosáhnout změny dlužníkova managementu, ztratí-li k němu 

důvěru. Šlo by to provést například tak, že by byla dána předběžnému věřitelskému výboru 

nebo první schůzi věřitelů pravomoc odvolat stávající členy managementu a nahradit je 

jinými osobami. A stejně tak po ve fázi po povolení reorganizace by se mohlo odejmout 

valné hromadě pravomoc rozhodovat ve věcech managementu. Okolnost, že by 

management ztratil část své motivace podávat včas insolvenční návrhy, by se dal vyřešit 

                                                   
52 Při úvahách de lege ferenda o reorganizaci vycházím rovněž z Podnětů k revizi právní úpravy 
insolvenčního řízení vypracovaných Turnaround Management Association ČR, o. s. z června 2011 dostupné 
na http://www.turnaround.cz/dokumenty/TMA-podnety_k_revizi_pravni_upravy_InsR_cerven_2011.pdf 
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tím, že by se zavedla jakási automatická sankce, kterou by museli členové managementu 

zaplatit, jestliže by se insolvenční návrh podaný věřitelem ukázal jako opodstatněný. Onu 

automatickou sankci lze koncipovat například jako výši příjmů, které byly managementu 

dlužníkem vyplaceny za určité časové období.   

  

 

 

Oddlužení 
 

 

Pojem oddlužení, přípustnost 

 

V insolvenčním zákoně je oddlužení upraveno jako jeden ze způsobů řešení úpadku. 

Na rozdíl od konkurzu nejde o obecný, nýbrž o speciální způsob, protože je podobně jako 

reorganizace omezeno jen na určité subjekty – nepodnikatele53 54. Je lhostejno, zda jde o 

fyzickou či právnickou osobu.55  

Novináři rádi hovoří o oddlužení jako o osobním bankrotu, spotřebitelským 

konkurzu či spotřebitelským úpadku a představují jej jako jedinečnou příležitost, jak se 

dlužník může zbavit svých dluhů.56 

Oddlužení spočívá v tom, že dlužníku je ponecháno dispoziční právo k majetku, 

který tvoří součást majetkové podstaty a po skončení oddlužení dochází k dlužníkovu 

osvobození od pohledávek, které nebyly uspokojeny. Oddlužení může mít dvě formy: buď 

se přikročí k rychlému prodeji majetku dlužníka s tím, že se výtěžek rozdělí mezi věřitele, 

                                                   
53 Jak bylo uvedeno výše, reorganizace se může týkat pouze a jenom podnikatelů. 
54 Původní záměr předkladatelů insolvenčního zákona počítal s přípustností oddlužení pro drobné podnikatele. 
Tento záměr ale neprošel. 
55 Viz ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 
1346/2000 a prováděcími předpisy, 2. vydání, Praha: Linde Praha a. s. str. 596. 
56 Viz PACHL, L.: Kdy a jak správně podat návrh na povolení oddlužení In právní forum, r. 2008, č. 5, str. 
209. 
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nebo si dlužník podrží dispozici s majetkem, avšak zaváže se, že bude po dobu 5 let svým 

věřitelům splácet určitou částku podle splátkového kalendáře. Jakmile dojde ke splnění 

oddlužení, dlužník může navrhnout, aby ho soud osvobodil od zbytku dluhů.  

Důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu57 předpokládá, že oddlužení se bude 

týkat především fyzických osob, kteří mají pravidelný příjem. Institut oddlužení dlužníkovi 

umožní pomoci zbavit se celoživotního břímě splácení dluhu a s tím souvisejících 

negativních externalit. Pro hospodářství je dobré, že dlužník zbavený dluhů nebude 

motivován k takovým nekalým činnostem, jakými je např. práce na černo (z oficiálních 

příjmů by totiž musel hradit splátky). Dokonce i pro věřitele skýtá institut oddlužení 

výhodu: může pro ně být lepší obdržet okamžitě část pohledávky než vymáhat po mnoho 

let z dlužníka dluh celý. 

  Jak bylo výše zmíněno, oddlužení se může týkat jen „dlužník, který není 

podnikatelem“. Zajímavý je výklad tohoto pojmu. Zde se judikatura poněkud vyvíjela. Na 

počátku soudy58 i právní teorie59 zastávaly názor, že dlužníkem – nepodnikatelem se 

rozumí osoba, která není zákonem považována za podnikatele a současně nesmí mít žádné 

závazky vzešlé z jejího předchozího podnikání. Později soudy umožnily oddlužení dlužníku 

- nepodnikateli, který měl závazky z podnikání, protože na něj přešly prostřednictvím 

dědění. V současné době judikatura60začíná postupně v určitých případech povolovat 

oddlužení i přes existenci drobnějších dluhů z předchozího podnikání. Podmínkou je však 

„poctivý záměr“ dlužníka. Pojem „podnikatel“ je definován v par. 2 obchodního zákoníku. 

Okolnost, že dlužník má živnostenské oprávnění, na jehož základě ale nepodniká, 

neznamená automaticky, že je podnikatelem61.  

Je vhodné připomenout, že oddlužení je přípustné i pro právnické osoby 

nepodnikajícího charakteru. Mezi ně bychom mohli zařadit společenství vlastníků bytových 

jednotek, obecně prospěšné společnosti nadace či nadační fond.     
                                                   
57 Viz ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, nařízením Rady ES 
1346/2000 a prováděcími předpisy, 2. vydání, Praha: Linde Praha a. s. str. 596. 
58 Viz rozhodnutí 1 VSPH 3/2008-A-11 
59 Viz Výkladové stanovisko stálé expertní skupiny pro insolvenční právo č. 2/2008 ze dne 3. 6. 2008 k otázce 
přípustnosti oddlužení dostupné na http://insolvencni-
zakon.justice.cz/downloads/vykladove_stanovisko_02_2008.pdf 
60 viz usnesení NS ČR ze dne 21. 4. 2009 sp. zn. 29 NSČR 3/2009 
61 Ostatně to vyplývá z par. 2 odst. 2 b) obchodního zákoníku. 
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Návrh na povolení oddlužení 

 

Výlučné oprávnění k podání návrhu na povolení oddlužení má dlužník.  Ten může 

tento návrh podat buď současně s insolvenčním návrhem (je-li dlužník také tím, kdo 

podává insolvenční návrh), nebo nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen 

insolvenční návrh podaný osobou odlišnou od dlužníka. Prominutí lhůty není přípustné. Jde 

o procesněprávní lhůtu62 (nikoli hmotněprávní), proto je dostačující, je-li návrh podán 

poslední den lhůty na poštu. Návrh podaný opožděně nebo neoprávněnou osobou bude 

soudem odmítnut. Na několika místech se v insolvenčním zákoně63 hovoří vedle dlužníka i 

o „osobě, která návrh na povolení oddlužení podala“. To však rozhodně nemění nic na tom, 

že návrh na povolení oddlužení může podat jen dlužník.  

Návrh se podává na speciálním formuláři; zákon stanoví jeho náležitosti a povinné 

přílohy. K formálním náležitostem návrhu na povolení oddlužení patří (kromě obecných 

náležitostí podání): označení dlužníka a osob, které jsou oprávněni za něho jednat, 

informace o tom, jaké příjmy dlužník očekává v následujících 5 letech a konečně informace 

o tom, jakých příjmů dosáhl dlužník ve 3 předcházejících letech. Obecné formální 

náležitosti podání jsou obsaženy v par. 42 občanského soudního řádu.  

Soudní praxe se musela vypořádat s otázkami, co přesně patří do příjmů, které se 

mají v návrhu na povolení oddlužení uvádět. Podle judikatury nemusí dlužnice uvádět jako 

příjem výživné, které poskytuje její bývalý manžel na výživu jejího syna. Tento příspěvek 

je jí pouze vyplácen pro krytí potřeb syna. Nejde tedy o její příjem.64 Naproti tomu 

příspěvek, který se vyplácí osobě, která pečuje o oprávněnou osobu (dle par. 17 zák. o 

sociálních službách) je třeba zahrnout do příjmů. Ve vztahu k osobě oprávněné příspěvek 

sice nepodléhá výkonu rozhodnutí, ale na pečující osobu se již tato ochrana nevztahuje.65 

Rovněž v případě oddlužení formou splátkového kalendáře musí dlužník zásadně k 

                                                   
62 Viz rozsudek Praha čj. 1 VSPH 799/2009-A-23 ze dne 13. 1. 2010 
63 Viz InsZ par. 393 odst. 4, par. 394 odst. 4, par. 395 odst. 4. 
64 Viz rozsudek VS Olomouc čj. 2 VSOL 138/2009-A-27 ze dne 28. 5. 2009. 
65 Viz rozsudek VS Olomouc čj. 3 VSOL 218/2009-A-12 ze dne 29. 7. 2009. 
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očekávaným příjmům doplnit příjmy manžela.66 Dlužník musí k návrhu povinně přiložit 

seznam svého majetku a závazků, listiny osvědčující příjmy dlužníka za poslední 3 roky. 

V případě, že některý nezajištěný věřitel souhlasí, že na základě oddlužení obdrží méně než 

30 procent své pohledávky, je třeba tento úředně ověřený souhlas rovněž připojit k návrhu; 

stejně je třeba doplnit výši nejnižšího plnění, se kterým takový věřitel souhlasí, že obdrží.  

 Lze pochybovat o vhodnosti požadavku67, že hodnota nemovitostí a majetku 

zatíženého zástavním právem, které tvoří majetek dlužníka, musí být znalecky oceněna. 

Pořízení posudků může být poměrně značně nákladné a pro chudšího dlužníka může 

představovat nepřekonatelnou překážku. Ocenění ostatního majetku (movitých věci a věcí 

prostých břemene zajišťovacího práva) odhadne dlužník sám. 

Důležitou součástí návrhu na povolení oddlužení je i popsání skutečností 

osvědčujících, že nezajištění věřitelé dosáhnou uspokojení alespoň 30 procent hodnoty 

svých pohledávek proti dlužníkovi. Dlužníkův podpis, jakož i podpis případných 

spoludlužníků a ručitelů, musí být úředně ověřen. Totéž se týká i podpisu manžele 

dlužníka, ledaže by oddlužením nebyl dotčen majetek z nevypořádaného společného jmění 

manželů či rozsah vyživovacích povinností dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným 

dětem anebo rozsah vyživovacích povinností jeho manžela68 – v těchto případech se podpis 

manžele vůbec nevyžaduje. 

 Jestliže návrh na povolení oddlužení neobsahuje formální náležitosti, je 

nedostatečně určitý či srozumitelný anebo k němu nejsou řádně připojeny předepsané 

přílohy (některá příloha chybí anebo neobsahuje stanovené údaje), insolvenční soud vydá 

usnesení, kterým podatele návrhu vyzve, aby návrh opravil či doplnil, a osobu, která návrh 

podala, poučí, jak má návrh doplnit a jaké nastanou následky v případě jeho neopravení ve 

stanovené lhůtě (která nesmí být kratší než 7 dnů). Tímto následkem je, že insolvenční soud 

návrh odmítne. Je vhodné připomenout, že soud nemůže prominout zmeškání lhůty.69 

                                                   
66 Viz rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 795/2020-A-14 ze dne 10. 9. 2010. 
67 Viz InsZ 392 odst. 2. 
68 Viz InsZ par. 392 odst. 3. 
69 Tento zákaz platí v zásadě pro celé insolvenční řízení. Viz par 83 InsZ. Zákaz se však nevztahuje na lhůty 
soudcovské. 
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 V této souvislosti je zajímavé porovnat následky neurčitosti nebo nesrozumitelnosti 

u insolvenčního návrhu a u návrhu na povolení oddlužení. Soud bez dalšího neúplný či 

nesrozumitelný insolvenční návrh okamžitě odmítá, zatímco u návrhu na povolení 

oddlužení musí soud dlužníka při takovýchto nedostatcích návrhu poučit, jak je třeba návrh 

opravit nebo doplnit, a stanovit k tomuto doplnění lhůtu. 

Dlužník se může rozhodnout vzít návrh na povolení oddlužení zpět (i 

v insolvenčním řízení platí zásada dispoziční). Může tak učinit do té doby, než soud o 

schválení oddlužení rozhodne70 (v opačném případě soud rozhodne, že zpětvzetí je 

neúčinné). Následkem zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení je nemožnost jej znovu 

podat. Okolnost, že dojde ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, vezme soud na 

vědomí vydáním rozhodnutím, které doručí dlužníkovi, osobě, která návrh podala, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Výše jsem zdůrazňoval, že návrh na 

povolení oddlužení může podat pouze a jen dlužník. Paragraf 394 odst. 2 s tímto tvrzením 

není v rozporu a to, že se zmiňuje vedle dlužníka i o osobě, která návrh na povolení podala, 

má pravděpodobně jiný smysl. Zákonodárce chce takto umožnit osobě, která neoprávněně 

návrh na oddlužení podala, jej vzít zpět. Pokud by jej nevzala zpět, došlo by k odmítnutí 

návrhu soudem. 

 

Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení 

 

Soud může rozhodnout o povolení oddlužení pouze na návrh dlužníka. Výše jsem 

uváděl dvě možnosti: jednak může dlužník podat návrh na oddlužení společně 

s insolvenčním návrhem, jednak může dlužník návrh na oddlužení podat do 30 dnů od 

podání insolvenčního návrhu jinou osobou. V prvním případě soud spojí rozhodnutí o 

úpadku s rozhodnutím o způsobu jeho řešení. V druhém případě soud musí rozhodnout o 

způsobu řešení úpadku do 30 dnů od rozhodnutí o úpadku.71 Poté co soudu dojde návrh na 

povolení oddlužení, soud se nejprve zabývá tím, zda vůbec půjde na základě návrhu vydat 
                                                   
70 Ke schvalování oddlužení soudem dochází po schůzi věřitelů, na které byl návrh na oddlužení věřiteli 
přijat. Viz dále. 
71 Úprava oddlužení je odlišná od reorganizace, kde musí soud vyčkat rozhodnutí schůze věřitelů. 
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meritorní rozhodnutí. Není-li to možné, návrh odmítne (případně vezme na vědomí jeho 

zpětvzetí). Jestliže soud návrh neodmítne, následuje věcné posouzení návrhu ze strany 

soudu. Soud může o návrhu meritorně rozhodnout tak, že jej zamítne nebo rozhodne o 

povolení oddlužení.  

Soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže je jím sledován nepoctivý záměr 

či jestliže nezajištění věřitelé mají nedobrovolně obdržet plnění, které nedosahuje 30 

procent jejich pohledávek. Další důvody pro zamítnutí návrhu na oddlužení se týkají osoby 

dlužníka. Soud rovněž návrh zamítne, jestliže jej dlužník podá, ačkoli dříve podal jiný 

návrh na povolení oddlužení a soud jej zamítl, nebo jestliže dlužníkovo dosavadní chování 

v insolvenčním řízení svědčí o jeho lehkomyslnosti či nedbalosti k povinnostem 

v insolvenčním řízení.  

Soud zde má určitou volnost při hodnocení poctivosti záměru, který dlužník při 

podávání návrhu sleduje. Zákon soudci pomáhá uvedením demonstrativních příkladů, kdy 

uvádí okolnosti, které svědčí o nepoctivosti dlužníkova záměru. Tak lze například na 

nepoctivý záměr usuzovat, jestliže u dlužníka probíhalo v posledních 5 letech řízení řešící 

jeho úpadek72 (s přihlédnutím k jeho výsledku) nebo jestliže byl v období do 5 let před 

zahájením insolvenčního řízení dlužník pravomocně odsouzen pro trestný čin 

hospodářského či majetkového charakteru. Těmito osobami však nemusí být jen dlužník, 

ale i jeho zákonný zástupce, jeho statutární orgán či člen jeho kolektivního statutárního 

orgánu.73 Judikatura vychází z názoru, že skutečnost, že byl dlužník v posledních 5 letech 

pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové či hospodářské povahy, dlužníka 

automaticky nezbavuje možnosti využít institutu oddlužení. Dlužník však musí prokázat, že 

nejde o nepoctivý záměr. Může např. poukázat na specifické rysy případu, na okolnost, že 

uhradil škodu vzniklou trestným činem, míru jeho účasti na trestném činu či na své chování 

po vynesení odsuzujícího rozsudku.74 Nepoctivý záměr lze spatřovat např. v tom, že 

dlužník před podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení 

                                                   
72 např. insolvenční řízení či řízení dle zákona o konkurzu a vyrovnání 
73 např. člen výboru společenství vlastníků jednotek, člen správní rady nadace nebo obecně prospěšné 
společnosti 
74 Viz rozhodnutí VS Olomouc čj. 2 VSOL 181/2008-A-14 ze dne 18. 12. 2008 



 

35 
 

převedl bezplatně veškerý svůj nemovitý majetek na osobu blízkou.75 Jiný případ 

nepoctivého záměru dlužníka může nastat tehdy, jestliže dlužník před podáním 

insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení uzavře kupní smlouvu o převodu 

nemovitostí, přičemž kupní cenu, kterou za nemovitosti obdrží, použije na úhradu údajných 

závazků vůči svým známým a rodinným příslušníků.76  

Vychází se z toho, že zajištění věřitelé budou uspokojeny ze svého zajištění. 

V případě podzajištění, tedy jestliže hodnota zajištění je nižší než hodnota pohledávky, je 

rozdíl mezi hodnotou pohledávky a hodnotou zajištění považován za nezajištěnou 

pohledávku.77  

Důležitou roli bude hrát subjektivní úsudek soudce při posuzování nedbalosti a 

lehkomyslnosti dlužníka k povinnostem. Soud při tom může vzít v úvahu např. kvalitu 

dlužníkových podání, jejich úplnost, případné nedodržování lhůt, účast na důležitých 

jednáních či výsledky zjištění správce. V judikatuře soud např. shledal lehkomyslný a 

nedbalý přístup dlužníka k povinnostem v insolvenčním řízení v tom, že dlužník v průběhu 

řízení měnil svá tvrzení ohledně toho, kdo je jeho věřitelem, zatajoval skutečnosti rozhodné 

pro posouzení jeho schopnosti závazky splácet a navíc tvrdil, že je zaměstnán, přestože 

nepracuje a ani v posledních letech nepracoval.78 Jindy soud pokládal za nedbalý a 

lehkomyslný přístup dlužníka okolnost, že dlužník nepřebíral poštu věřitelů a ztratil tak 

úplně přehled o svých závazcích.79  

V případě zamítnutí návrhu na oddlužení, odmítnutí či jeho zpětvzetí soud rozhodne 

o řešení úpadku konkurzem, přičemž tato rozhodnutí soud spojí. V naprosté většině případů 

rozhodne soud o nepatrném konkurzu, nikoli konkurzu. O nepatrném konkurzu soud 

rozhodne, jestliže je dlužníkem fyzická osoba (což je většinou), a to bez ohledu na rozsah 

majetku.80 Uplatňuje se zde přiměřeně odpovědnost navrhovatele za škodu podle par 147.  

Jestliže soud návrh na povolení oddlužení neodmítne, nezamítne ani nevezme na 

vědomí jeho zpětvzetí, rozhodne insolvenční soud o jeho povolení. Proti tomuto rozhodnutí 

                                                   
75 Viz rozsudek VS Olomouc čj. 3 VSOL 396/2009-B-37 ze dne 21. 1. 2010 
76 Viz rozhodnutí VS Olomouc čj. 2 VSOL 135/2009-A-19 ze dne 13. 5. 2010 
77 Viz InsZ par. 167 odst. 2. 
78 Viz rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 133/2010-B-14 ze dne 5. 2. 2009. 
79 Viz rozsudek VS Praha čj. 3. VSPH 494/2010-B-19 ze dne 2. 8. 2010. 
80 Viz par. 314 InsZ a též rozsudek VS Praha čj. 1. VSPH 18/2009-A-29 ze dne 6. 2. 2009. 
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se nelze odvolat; opravný prostředek je přípustný až proti rozhodnutí o schválení oddlužení 

– viz dále. Je vhodné poznamenat, že věřitelé nemohou nijak ovlivňovat rozhodnutí soudu, 

o tom, jestli oddlužení povolí (původní vládní návrh insolvenčního zákona počítal 

s možností věřitelů rozhodovat, zda má k oddlužení dojít81) Věřitelé mají pravomoc 

rozhodnout teprve o způsobu (formě) provedení oddlužení, které bylo již soudem 

schváleno.  

 

Způsoby oddlužení 

 

Poté co soud vydá rozhodnutí o povolení oddlužení, musí být určen způsob, jakým 

se oddlužení provede. Je zajímavé srovnání s reorganizací. U reorganizace zákon 

demonstrativně stanoví některé formy jejího provedení, u oddlužení jsou taxativně 

stanoveny jen dvě: 1) zpeněžení majetkové podstaty 2) plnění na základě splátkového 

kalendáře.  

 

1. Zpeněžení majetkové podstaty. Pohledávky věřitelů jsou uspokojovány prodejem 

aktiv, která patří do majetkové podstaty dlužníka. Také dochází k úplatnému 

postoupení dlužníkových pohledávek. Existuje však jeden důležitý rozdíl mezi 

oddlužením formou zpeněžením majetkové podstaty a konkurzem, který se týká 

rozsahu majetkové podstaty. U oddlužení do majetkové podstaty v principu náleží 

majetek, který sem patřil v okamžiku rozhodnutí o schválení oddlužení. Rozsah 

tohoto majetku je popsán v rozhodnutí, kterým insolvenční soud oddlužení 

schvaluje. V žádném případě sem však nespadá majetek, který dlužník nabyde po 

schválení oddlužení. Naproti tomu v případě konkurzu do majetkové podstaty spadá 

majetek, který dlužník nabyl v celém průběhu insolvenčního řízení Pro dlužníka je 

výhodou oddlužení formou zpeněžením majetkové podstaty to, že do majetkové 

                                                   
81 Viz RICHTER, T.: Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění In Právní rozhledy 
21/2006. 
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podstaty nespadá majetek, který dlužník získá po schválení oddlužení. Tímto 

majetkem může být pravidelný příjem, mzda nebo třeba dědění či dar. 

 

2.  Oddlužení formou plnění splátkového kalendáře.  Tato forma oddlužení spočívá 

v povinnosti dlužníka po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům určitou 

částku. Tato částka se za pomoci insolvenčního správce rozdělí mezi nezajištěné 

věřitele na základě rozhodnutí soudu o schválení oddlužení. Pro dlužníka je 

výhodné, že si ponechává svá aktiva.  

 

Rozhodování o způsobu oddlužení na schůzi věřitelů 

 

Poté co soud vydá rozhodnutí o povolení oddlužení, musí být určen způsob, jakým 

se oddlužení provede. Je zajímavé srovnání s reorganizací. U reorganizace zákon 

demonstrativně stanoví některé formy jejího provedení, u oddlužení jsou taxativně 

stanoveny jen dvě: 1) zpeněžení majetkové podstaty 2) plnění na základě splátkového 

kalendáře. O tom, která forma se zvolí, rozhodují věřitelé na své schůzi, která byla za tímto 

účelem svolána. Schůze věřitelů se bude konat až po uplynutí lhůty, kterou insolvenční 

soud určil, aby věřitelé přihlásili své pohledávky (tato lhůta je 30 dnů až 2 měsíce od 

rozhodnutí o úpadku).  

Na schůzi věřitelů, která má rozhodovat o způsobu oddlužení, je nezbytná osobní 

dlužníka, který zde má odpovídat na otázky věřitelů. V prvních letech účinnosti platila 

velice přísná úprava, pokud by se dlužník na jednání nedostavil bez řádné omluvy. Sankcí 

byla fikce, že dlužník vzal oddlužení zpět, a to se všemi důsledky z toho vyplývajícími - 

soud by vydal usnesení, že bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, a 

současně by rozhodl, že se dlužníkův úpadek bude řešit konkurzem. Toto pravidlo bylo 

podrobeno zdrcující kritice82 a následně bylo zrušeno nálezem Ústavního soudu83. Ústavní 

soud mimo jiné argumentoval tím, že insolvenční řízení je ovládáno zásadou dispoziční, a 
                                                   
82 Viz KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 974. 
83 Viz nález ÚS publikovaný pod 260/2010 Sb., ze dne 17. 7. 2010. 



 

38 
 

proto nelze stanovit fikci, že vzal subjekt návrh zpět, ačkoli tak neučinil. Ústavní soud dále 

vysvětlil, že různé urychlovací fikce (kontumační rozsudek, institut prekluze) se mohou 

použít jen na ty případy, které se řídí zásadou projednací, v žádném případě ale ne na 

disponovatelnost řízením nebo jeho předmětem. Navíc fikce zpětvzetí návrhu na povolení 

oddlužení spojená s konverzí na konkurz má významné hmotněprávní následky nejenom na 

dlužníka, ale i na věřitele.  

Povinná je rovněž účast insolvenčního správce, který věřitele mimo jiné upozorní 

na skutečnosti potřebné pro objektivní rozhodnutí o způsobu oddlužení. Insolvenční 

správce také upozorní na existenci skutečností, které by normálně odůvodňovaly zamítnutí 

návrhu na povolení oddlužení soudem. Tyto skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu 

mohou typicky vyjít najevo např. tím, že rozsah dluhů je větší, než uváděl dlužník, a proto 

logicky může dojít k tomu, že se ukáže, že dlužník nesplňuje hranici 30 procent uspokojení 

pohledávek nezajištěných věřitelů. Teprve v průběhu řízení se může zjistit, že přístup 

dlužníka k plnění povinností insolvenčního řízení je nedbalý – například proto, že dlužník 

nepřebírá poštu. V průběhu řízení může také vyjít najevo, že dlužník je ve skutečnosti 

podnikatelem. Soud podmínky přípustnosti oddlužení zkoumá i po povolení oddlužení. 

Dokonce jestliže se soud domnívá, že nastala nějaká překážka k povolení oddlužení (tedy i 

jeho schválení), nemusí ani věřitele nechávat zbytečně hlasovat na schůzi věřitelů, protože 

stejně by došlo k neschválení oddlužení, jehož důsledkem by bylo řešení oddlužení 

konkurzem.84  

Vystoupení insolvenčního správce na schůzi věřitelů má značný význam pro 

hlasování věřitelů o způsobu oddlužení jakož i pro případné námitky věřitelů. Věřitelé, 

kteří hlasovali o způsobu oddlužení, totiž mohou až do skončení schůze85 uplatnit námitky 

ohledně existence skutečnosti, které by jinak způsobovaly zamítnutí návrhu na povolení 

oddlužení. Zajištění věřitelé proto v praxi námitky podávat nebudou, protože nemají 

pravomoc hlasovat. Nepřihlíží se k námitkám, které byly podány neoprávněnou osobou 

nebo které nebyly podány včas. Otázkou je, jak by se měl soud vypořádat s námitkou 

podanou nepříslušnou osobou, avšak jasně svědčící o skutečnostech, které by byly 
                                                   
84 Viz rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 74/2008-B-16 ze dne 24. 7. 2008. 
85 (případně do 10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v případě, že se schůze věřitelů nekonala, protože 
všichni oprávnění věřitelé hlasovali mimo schůzi). 
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důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Domnívám se, že v takovém případě 

by soud měl námitku přesto posoudit a vzít ji v úvahu při rozhodování o schválení 

oddlužení.  

Existuje podstatný rozdíl mezi upozorněními insolvenčního správce a včas 

podanými námitkami oprávněných osob. Zatímco upozornění insolvenčního správce mají 

toliko informativní význam pro věřitele, a proto nemusí být projednávány, soud svolá 

jednání, na kterém dojde k projednání námitek podaných včas oprávněnými osobami. 

K tomuto jednání bude předvolán dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a konečně 

věřitelé, kteří námitky podali. V judikatuře byly řešeny některé případy týkající se podávání 

námitek. Tak např. vrchní soud rozhodl, že jako námitka neobstojí samotné tvrzení věřitele 

o nepoctivém záměru dlužníkova návrhu na povolení oddlužení. V podobných případech 

má soud požadovat na věřitelích, aby uvedli konkrétní skutečnosti odůvodňující takový 

závěr, a následně nařídit jednání k projednání námitek.86  

Je přípustné hlasování mimo schůzi věřitelů. Proto se též někdy může stát, že ani 

schůze svolána nebude. Stane se tak tehdy, jestliže má soud za prokázané, že všichni 

věřitelé s právem hlasovat již hlasovali mimo schůzi. V praxi však bude obvyklejší, že soud 

schůzi věřitelů přesto svolá a pokud se dodatečně zjistí, že všichni oprávnění věřitelé již 

mimo schůzi hlasovali, soud schůzi zruší. Důvodem je to, že většinou je svolání schůze 

věřitelů obsaženo v usnesení o zjištění úpadku a povolení oddlužení a že v době zjištění 

úpadku ještě nemusí být známi všichni věřitelé (vlastně teprve začíná běžet lhůta pro 

přihlášení pohledávek).  

Za věřitele oprávněné hlasovat o způsobu oddlužení se považují pouze věřitelé 

nezajištění, kteří řádně a včas svou pohledávku přihlásili. Hlasovat ovšem nemohou osoby, 

které jsou dlužníkovi blízké, a osoby tvořící s dlužníkem koncern (v případě koncernu to 

nebude častý případ, vzhledem k tomu, že oddlužení je omezeno jen na nepodnikatele; lze 

si to však představit u dlužníka, který je nepodnikající právnickou osobou), a to i když mají 

vůči dlužníkovi pohledávku, kterou řádně přihlásili. Nezajištěným věřitelům nepřísluší 

hlasovací právo. Očekává se totiž, že jejich pohledávky budou uspokojeny z výnosu svého 

zajištění. 
                                                   
86 Viz rozhodnutí VS Praha čj. 2 VSPH 7/2008-A-23 ze dne 23. 4. 2008. 
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 Poněkud diskutabilní je, že zákon výslovně stanoví pravidlo, že zajištění věřitelé 

nemají hlasovací právo ani v rozsahu, ve kterém je hodnota jejich zajištění nižší než 

hodnota jejich pohledávky (tzv. podzajištění). Teoreticky se může stát, že by se věřitel za 

účelem zamezení nevýhod spojených se zajištěním rozhodl vůbec své zajištění pohledávky 

neuplatňovat (přihlásí svou zajištěnou pohledávku jako nezjištěnou), zvláště je-li hodnota 

zajištění nepatrná v porovnání s velikostí pohledávky. 

  Usnesení o způsobu oddlužení se považuje za přijaté, jestliže pro něj hlasovala 

prostá většina všech nezajištěných věřitelů oprávněných hlasovat počítaná podle výše jejich 

pohledávek. Jde o speciální úpravu k obecnému pravidlu, že schůze věřitelů obecně 

rozhoduje prostou většinou přítomných věřitelů na základě par. 49. odst. 1 insolvenčního 

zákona. Usnesení schůze věřitelů je pro soud závazné a soud jej nemůže zrušit ani pro 

rozpor se společným zájmem věřitelů. Jestliže se nepodaří přijmout žádný způsob 

oddlužení, o způsobu oddlužení rozhodne insolvenční soud. Učiní tak zásadně do skončení 

schůze věřitelů.  

 

Rozhodnutí o schválení oddlužení 

 

Soud o schválení oddlužení rozhodne neprodleně poté, co skončí jednání, na kterém 

byly projednávány námitky věřitelů. V případě, že všichni věřitelé hlasovali o způsobu 

oddlužení mimo schůzi věřitelů a nikdo námitky nevznesl, počká se, až skončí lhůta, kterou 

mají k podávání námitek (lhůta 3 dnů od zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním 

rejstříku). Zákonná úprava je vedena principem rychlosti řízení.  

Při rozhodování o tom, zda insolvenční soud oddlužení schválí, soud zkoumá, jestli 

nevyšly najevo takové skutečnosti, které by byly důvodem pro zamítnutí návrhu na 

povolení oddlužení. Tyto okolnosti mohly nastat či vyjít najevo i v průběhu řízení. Soud se 

o nich může dozvědět nejen ze své vlastní činnosti, zprávy insolvenčního správce, ale i 

z námitek, které věřitelé uplatnily na schůzi věřitelů. V případě, že soud takové skutečnosti 

shledá, nastane situace nikoli nepodobná zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Soud 

oddlužení neschválí a současně rozhodne, že se úpadek dlužníka bude řešit konkurzem. 
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Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat pouze dlužník. Vrchní soud připustil možnost 

neschválení oddlužení pro skutečnosti odůvodňující zamítnutí návrhu na povolení 

oddlužení, které byly známy již v době povolení oddlužení, jenže je tehdy soud nebral 

v potaz87.  

Jestliže soud neshledal důvody pro neschválení oddlužení nebo jestliže nedojde k 

jeho zpětvzetí, vydá soud rozhodnutí, kterým oddlužení schvaluje, přičemž je ohledně jeho 

způsobu vázán usnesením schůze věřitelů. Formální náležitosti rozhodnutí o schválení 

oddlužení se liší podle toho, zda jde o oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty 

nebo formou plnění splátkového kalendáře. 

V prvém případě se v rozhodnutí poněkud nadbytečně uvede, kdo je insolvenčním 

správcem. Samozřejmě se zásadně neurčuje nový správce, nýbrž většinou zůstává 

dosavadní insolvenční správce, jehož jméno lze nalézt v dřívějších rozhodnutích 

insolvenčního soudu. Zákonodárce chtěl pravděpodobně zdůraznit úlohu insolvenčního 

správce při zpeněžování majetkové podstaty, kde správce je vskutku osobou, která realizuje 

zpeněžení a činí k tomu potřebné úkony. Je zajímavé se zmínit, že původní znění 

insolvenčního zákona předpokládalo, že soud při této příležitosti rozhodne o odměně 

insolvenčního správce, což však bylo později vypuštěno. Velmi důležitým údajem 

obsaženým v rozhodnutí o schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty je 

vymezení majetku, který tvoří součást majetkové podstaty ke dni vydání rozhodnutí. 

Soudce při tom vychází především ze soupisu majetkové podstaty, který v průběhu 

insolvenčního řízení soustavně provádí insolvenční správce, a též ze seznamu majetku, 

který dlužník připojil ke svému návrhu na povolení oddlužení jakožto povinnou přílohu. 

V každém případě má ale označení majetku náležejícího do majetkové podstaty pouze 

deklaratorní charakter a tak může být později ještě doplněn např. o majetek z excindační 

žaloby, o které v době schválení oddlužení ještě nebylo rozhodnuto, nebo o majetek, který 

byl předtím z dlužníkova majetku vyveden neúčinným právním úkonem, který správce 

úspěšně napadl odpůrčí žalobou. Konečně musí být v rozhodnutí o schválení oddlužení 

formou zpeněžení majetkové podstaty uvedeni nezajištění věřitelé, kteří mají se svým 

                                                   
87 Viz rozhodnutí VS Praha čj. 1 VSPH 472/2009-B-16 ze dne 10. 9. 2009. 
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souhlasem obdržet plnění, jehož hodnota nedosahuje 30 procent jejich pohledávek, a 

současně hodnota nejnižšího plnění, kterého mají podle dohody s dlužníkem dosáhnout. 

Je-li způsobem oddlužení plnění dle splátkového kalendáře, platí, že soud 

v rozhodnutí o schválení oddlužení, které má formu usnesení, především uvede hlavní 

povinnost dlužníka – hradit nezajištěným věřitelům po dobu 5 let určité částky a to 

z příjmů, které dlužník obdrží po schválení oddlužení. Uvede se zde také datum první 

splátky i příjmy, ze kterých se tato první splátka uhradí. Stejně jako u zpeněžení majetkové 

podstaty musí rozhodnutí obsahovat i označení nezajištěných věřitelů, jejichž hodnota 

plnění, kterého mají v oddlužení dosáhnout, s jejich souhlasem nepřesahuje 30 procent 

jejich pohledávek. Nalezneme zde i příkaz určený plátci mzdy dlužníka, aby plátce srazil 

určitou část dlužníkova příjmu a nevyplácel ji dlužníkovi. 

 

Formy provedení oddlužení 
 

Zpeněžení majetkové podstaty 
 

Tento způsob oddlužení spočívá v rozprodeji stávajících aktiv dlužníka. Pohledávky 

věřitelů budou uspokojeny z výnosu zpeněžení majetku, který tvoří majetkovou podstatu 

dlužníka. 

 Při zpeněžení majetkové podstaty se postupuje obdobným způsobem jako při 

zpeněžení majetkové podstaty v rámci konkurzu. Existuje však jeden důležitý rozdíl mezi 

oddlužením formou zpeněžení majetkové podstaty a konkurzem. Tato odlišnost se týká 

rozsahu majetkové podstaty. U oddlužení do majetkové podstaty v principu náleží majetek, 

který sem patřil v okamžiku rozhodnutí o schválení oddlužení. Rozsah tohoto majetku je 

popsán v rozhodnutí, kterým insolvenční soud oddlužení schvaluje. V žádném případě sem 

však nespadá majetek, který dlužník nabyde po schválení oddlužení. Naproti tomu v 

případě konkurzu do majetkové podstaty spadá majetek, který dlužník nabyl v celém 

průběhu insolvenčního řízení. Stejně jako u konkurzu do majetkové podstaty i u oddlužení 

nepatří majetek vyloučený z exekuce. Výhodou oddlužení formou zpeněžení majetkové 
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podstaty tedy je, že do majetkové podstaty nespadá majetek, který dlužník získá po 

schválení oddlužení. Tímto majetkem může být pravidelný příjem, mzda nebo třeba dědění 

či dar.   

Okamžikem zveřejnění schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty 

získává dispoziční právo k majetkové podstatě insolvenční správce, který dokončí soupis 

majetkové podstaty a začne činit úkony směřující k jejímu zpeněžení. Uskutečnění 

zpeněžení je vyhrazeno insolvenčnímu správci, kterému tudíž náleží dispoziční oprávnění k 

majetkové podstatě dlužníka. 

Aktiva tvořící součást majetkové podstaty mohou být zpeněžena veřejnou dražbou, 

podle ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí či mimo dražbu (tzv. „z 

volné ruky). Důležitou roli zde hraje věřitelský výbor, který mimo jiné schvaluje 

rozhodnutí insolvenčního správce o způsobu provedení zpeněžení, dále schvaluje smlouvu 

o provedení dražby (v případě prodeje ve veřejné dražbě) či společně se soudem schvaluje 

prodej mimo dražbu. Dlužník a další osoby (např. osoby dlužníkovi blízké, osoby, které s 

ním tvoří koncern…) jsou omezeni ohledně nabývání vlastnického práva k majetku, který 

tvoří součást majetkové podstaty, protože jej nemohou nabývat ani na ně nemůže být 

převeden do 3 let od skončení oddlužení. Totéž platí i pro členy a náhradníky věřitelského 

výboru, ledaže by k tomu dala souhlas schůze věřitelů. Po zpeněžení majetkové podstaty 

insolvenční správce předloží soudu konečnou zprávu, vyúčtuje své hotové výdaje a určí 

svou odměnu. 

 

Oddlužení formou plnění splátkového kalendáře 
 

Tato forma oddlužení spočívá v povinnosti dlužníka po dobu 5 let měsíčně splácet 

nezajištěným věřitelům určitou částku. Tato částka se za pomoci insolvenčního správce 

rozdělí mezi nezajištěné věřitele na základě rozhodnutí soudu o schválení oddlužení. Pro 

dlužníka je výhodné, že si ponechává svá aktiva.  

Původně se předpokládalo, že tím, kdo bude vypočítávat měsíční srážky a sražené 

částky rozvrhovat mezi věřitele, bude dlužník, avšak v praxi se tato úprava příliš 

neosvědčila, a proto byla zákonem č. 217/2009 Sb. tato povinnost přesunuta na 
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insolvenčního správce potažmo plátce mzdy. De lege lata však není řešen případ, kdy by po 

schválení oddlužení plátce mzdy opomněl řádně a včas provést stanovené srážky. 

Následkem by mohlo být zrušení oddlužení a jeho konverzi na konkurz. Obrana dlužníka 

spočívající v podávání žalob proti plátci mzdy však může být pro právně nevzdělaného 

dlužníka (kterých bude v případě oddlužení většina) značný problém.  

 

Účinky schválení oddlužení 
 

Podle insolvenčního zákona88 nabývají rozhodnutí insolvenčního soudu účinnosti 

obecně okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Účelem dané úpravy je 

zajistit hospodárnost a rychlost insolvenčního řízení. Nejinak je tomu i s účinky rozhodnutí 

o schválení oddlužení, i když i zde se vyskytují výjimky. Mezi účinky, které jsou spojeny 

se zveřejněním schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku patří například závaznost 

způsobu oddlužení. Jsou jím vázáni jak dlužník, tak věřitelé, a to i ti, kteří s daným 

způsobem oddlužení nesouhlasili.  

Schválení oddlužení má rovněž dopad na dosavadní omezení dlužníkových 

dispozičních práv, ke kterým došlo v průběhu insolvenčního řízení na základě předběžných 

opatření soudu nebo ze zákona89. Dochází k jejich zrušení. Tento následek však není spojen 

se zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, nýbrž s právní 

mocí tohoto rozhodnutí, kdy lze očekávat, že schválení oddlužení již nebude měněno.  

Jde-li o oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty, pak ohledně dispozičních 

práv dlužníka vyvolává schválení oddlužení následky obdobné následkům prohlášení 

konkurzu. Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě nabývá schválením oddlužení90 

insolvenční správce. Jak ale bylo uvedeno výše, rozsah majetkové podstaty při konkurzu je 

odlišný v oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Při oddlužení formou zpeněžení 

majetkové podstaty totiž do majetkové podstaty spadá jen majetek nabytý do schválení 

                                                   
88 Viz par. 89 InsZ 
89 Například omezení spočívající v povinnosti zdržet se nakládání s majetkovou podstatou takovým 
způsobem, který by mohl mít za následek jeho podstatnou změnu podle par. 111 InsZ. 
90 Respektive dnem zveřejnění usnesení o schválení oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. 
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oddlužení. Na majetek, který dlužník získá po schválení oddlužení, se nevztahuje 

dispoziční pravomoc insolvenčního správce, protože právo disponovat s takovým majetkem 

náleží dlužníkovi. Na dlužníka však toto dispoziční oprávnění přechází až poté, co usnesení 

o schválení oddlužení bude pravomocné. Do té doby91 je dispoziční oprávnění dlužníka 

k majetku nabytému po schválení oddlužení omezeno obecně ustanoveními insolvenčního 

zákona nebo předchozími omezeními soudu92.  

Poněkud jiná situace nastává, pokud bylo za způsob oddlužení zvoleno plnění 

plátkového kalendáře. K majetku, který patřil do majetkové podstaty v době schválení 

oddlužení, má dispoziční právo i nadále dlužník. Insolvenční správce má dispoziční 

oprávnění pouze k dlužníkovu majetku, který je určen k zajištění pohledávek věřitelů. Při 

jeho zpeněžování postupuje insolvenční správce obdobně jako u konkurzního zpeněžování. 

Ohledně majetku či příjmů, které získá dlužník po schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, platí, že si k nim podržuje dispoziční právo. Pravidla pro to, jakým 

způsobem s nimi může nakládat, stanoví rozhodnutí o schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře.  

 

Zrušení schváleného oddlužení 
 

V průběhu oddlužení může soud schválené oddlužení zrušit. Ke zrušení oddlužení může 

dojít teprve po nabytí účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení. Zrušit oddlužení ovšem 

nelze poté, co již soud vzal na vědomí splnění oddlužení, protože právní mocí rozhodnutí, 

kterým soud bere na vědomí splnění oddlužení, insolvenční řízení končí.  

Zrušení oddlužení má značný dopad na subjekty insolvenčního řízení. Soud totiž 

zpravidla s rozhodnutím o zrušení oddlužení spojí rozhodnutí o řešení úpadku konkurzem. 

Důležitost rozhodnutí o zrušení oddlužení podtrhuje insolvenční zákon i tím, že soud může 

toto rozhodnutí vydat až po jednání, na které byly předvolány nejdůležitější procesní 

subjekty insolvenčního řízení – dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel, 

                                                   
91 Tedy v období, které začíná okamžikem zveřejnění usnesení o schválení oddlužení a končí jeho právní 
mocí. 
92 Tedy například omezení, které vznikají samotným rozhodnutím o úpadku podle par. 140 InsZ. 
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který zrušení oddlužení navrhl (nenavrhl-li zrušení oddlužení dlužník sám). Důvody, pro 

které lze oddlužení zrušit, jsou následující: 

1. Dlužník neplní podstatné povinnosti vyplývající ze stanoveného způsobu oddlužení. 

Povinnosti dlužníka se liší v závislosti na tom, jaký způsob řešení oddlužení byl 

stanoven. Je-li oddlužení řešeno zpeněžením majetkové podstaty, dlužník mnoho 

povinností nemá, protože zpeněžování se děje prostřednictvím insolvenčního 

správce. Mezi dlužníkovy povinnosti lze uvést především povinnost součinnosti při 

zjišťování majetkové podstaty93 či povinnost umožnit insolvenčnímu správci přístup 

do míst, kde se nachází věc, která tvoří součást majetkové podstaty. Při plnění 

splátkového kalendáře je dlužník vázán celou řadou povinností, z nichž lze uvést 

povinnost uskutečňovat jednotlivé splátky či povinnosti uvedené v par. 412 InsZ 

(např. oznamovací povinnost ohlásit změnu svého bydliště, sídla či zaměstnání, 

vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě nezaměstnanosti se snažit o 

dosažení příjmů…). Soud posoudí, které porušení povinnosti lze považovat za 

podstatné. Příkladem podstatného porušení povinností může být soustavná 

nesoučinnost či bezdůvodné nepřijetí nabízené práce, je-li dlužník nezaměstnaný.   

 

2. Vyjde najevo nemožnost splnění podstatné části splátkového kalendáře. Až soud 

v konkrétním případě určí, co znamená „podstatná část“ splátkového kalendáře. Lze 

předpokládat, že soud vezme v úvahu to, zda nemožnost plnění byla způsobena 

vinou dlužníka, a též by soud měl vzít v potaz všechny zvláštnosti případu.  

 

3. Dlužník svým zaviněným jednáním způsobil po schválení oddlužení peněžitý 

závazek, který je 30 dní po době splatnosti. Jestliže k vymožení závazku již byla 

nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, považuje se závazek za zaviněný dlužníkem. 

Cílem oddlužení je především osvobození dlužníka od dluhů, proto pokud dlužník 

ještě v průběhu oddlužení způsobí další peněžité závazky, které nebude moci splatit, 

ztrácí se tím vlastně důvod pro oddlužení, protože jen poctivému a odpovědnému 

dlužníku náleží privilegium využít institutu oddlužení.   
                                                   
93 Podle par. 210 InsZ. 
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4. Dlužník sám podá návrh na zrušení oddlužení. Jak bylo uvedeno výše, pouze 

dlužník sám může podat návrh na povolení oddlužení. Těžko si lze představit 

průběh oddlužení bez dobrovolné účasti dlužníka. Proto dává zákon dlužníkovi i 

možnost oddlužení vzít zpět. Takto může učinit až do schválení oddlužení. Po 

nabytí právní moci schválení oddlužení má dlužník možnost podat návrh na zrušení 

oddlužení. Návrh na zrušení oddlužení lze podat do chvíle, kdy soud vezme na 

vědomí splnění oddlužení. Účinky zpětvzetí oddlužení i zrušení oddlužení jsou 

stejné – dojde k řešení úpadku konkurzním způsobem.  

 

5. Dlužník oddlužení docílil, aniž by byl veden poctivým záměrem. Ačkoli se o tomto 

důvodu insolvenční zákon v par. 418 výslovně nezmiňuje, přesto jej lze 

systematickým výkladem dovodit. Vrchní soud v Praze argumentoval94, že jestliže 

je kvalifikovaná skutková podstata nepoctivého záměru právním důvodem pro 

odejmutí osvobození dlužníka ještě po třech letech od právní moci rozhodnutí o 

osvobození dlužníka od placení pohledávek, tím spíš může soud (i bez návrhu) 

schválené oddlužení zrušit již v průběhu insolvenčního řízení, jakmile se o takovém 

nepoctivém jednání dlužníka dozví. Argumentace, že by měl soud v takovém 

případě čekat na splnění splátkového kalendáře, by byla ad absurdum. Soud 

pokládal možnost zrušení oddlužení, kterého bylo dosaženo nepoctivým záměrem, 

za samozřejmé, takže ani nemusí být v zákoně výslovně uvedena.  

 

Skončení oddlužení 
 

Rozhodnutí o splnění oddlužení 
 

Když dlužník splní podmínky schváleného oddlužení, je oddlužení splněno. Soud 

vydá usnesení, kterým splnění oddlužení bere na vědomí. Současně soud rozhodne o 

                                                   
94 Viz rozhodnutí VS Praha čj. 3 VSPH 463/2010-B-113 ze dne 5. 8. 2008 
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náhradě nákladů insolvenčního správce, jeho odměně95 a zprostí jej funkce. Insolvenční 

řízení je ukončeno, jakmile se výrok o splnění oddlužení stane pravomocným. Toto 

rozhodnutí je v zásadě obdobné rozhodnutí o zrušení konkurzu podle par. 308 InsZ a 

rozhodnutí, kterým soud bere na vědomí splnění reorganizace. 

Proti rozhodnutí, kterým soud bere na vědomí splnění oddlužení, není přípustný 

žádný opravný prostředek. Bylo-li oddlužení řešeno formou prodeje majetku, mohl věřitel 

podat námitky v rámci projednávání konečné zprávy a rozvrhu dle par. 302 až 307 InsZ. 

Poněkud horší je pozice věřitelů při oddlužení formou plnění splátkového kalendáře. Ti 

mohou své námitky uplatnit nejpozději v rámci námitek proti samotnému povolenému 

oddlužení dle par. 403 InsZ. 

Rozhodnutí, kterým soud bere na vědomí splnění oddlužení, však automaticky 

nezpůsobuje osvobození dlužníka od placení zbytku nesplacených pohledávek. Jde spíše o 

jakési prohlášení, že byl uskutečněn stanovený způsob oddlužení.  

Bylo-li způsobem oddlužení zpeněžení majetkové podstaty, ke splnění oddlužení 

v zásadě dojde tehdy, kdy insolvenční správce zpeněží majetkovou podstatu a soud vydá 

rozvrhové usnesení na základě schválené konečné zprávy, která byla předtím vypracována 

insolvenčním správcem, a kdy rozvrhové usnesení bude splněno.  

V případě plnění splátkového kalendáře bude možno v principu rozhodnout o 

splnění oddlužení po 5 letech od rozhodnutí o schválení oddlužení. Oddlužení plněním 

splátkového kalendáře totiž probíhá zásadně 5 let. Pokud by však dlužník uhradil v plné 

výši všechny nezajištěné pohledávky, které jsou uvedeny ve splátkovém kalendáři, soud 

vynese rozhodnutí o splnění oddlužení kdykoli v průběhu pětiletého období. 

 

Osvobození od pohledávek 
 

Jednou z nejdůležitějších funkcí oddlužení je zbavení dlužníka tíže zbytku jeho 

dluhů. Jak již bylo výše řečeno, samotné skončení oddlužení s sebou automaticky nenese 

osvobození dlužníka od neuhrazených pohledávek zahrnutých v oddlužení. Až po skončení 

                                                   
95 Viz vyhláška 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně 
členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů.  
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oddlužení může dlužník podat návrh na to, aby soud osvobodil dlužníka od placení 

neuspokojených pohledávek, které byly zahrnuté v oddlužení. Soud tak rozhodne, jestliže 

dlužník řádně a včas splnil své povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení. 

Předtím však soud dlužníka vyslechne. 

Osvobození dlužníka od placení pohledávek se týká: 

 

• pohledávek, které byly zahrnuty v oddlužení, v rozsahu, ve kterém nebyly 

uhrazeny, 

• pohledávek, k nimž nebylo v průběhu insolvenčního řízení přihlíženo ať proto, že 

nebyly přihlášeny řádně (například přihláška byla neúplná, a proto byla odmítnuta), 

nebo že bylo přihlášení pohledávky vzato zpět anebo řádně přihlášená pohledávka, 

která byla úspěšně popřena, 

• pohledávek, které vůbec nebyly věřiteli uplatněny formou přihlášky. 

 

Osvobození od placení se nevztahuje  

 

• na pohledávky, které mají charakter peněžitého trestu nebo jiné sankce majetkové 

povahy, který vynesl soud v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, 

• na pohledávky, které mají povahu náhrady škody za úmyslné porušení právní 

povinnosti 

 

To, že je dlužník osvobozen od placení pohledávek, však neznamená, že by došlo 

k jejich zániku. Pohledávky existují i nadále, ale není možné je soudně vymoci. Jde o 

takzvané naturální obligace.   

V průběhu oddlužení mohou nastat okolnosti, které způsobí, že dlužník svým 

nezajištěným věřitelům nebude moci uhradit 30 procent jejich pohledávek (nebo nejnižší 

hodnotu plnění, na které se předtím s dlužníkem dohodli). I v takovém případě může podat 

dlužník návrh na vydání usnesení, kterým by se dlužník osvobodil od placení pohledávek, 

zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny. V návrhu ale musí dlužník 

prokázat, že k nesplnění požadované hodnoty plnění došlo z objektivních důvodů, které 
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dlužník nezavinil (sem by šlo zařadit např. situaci, kdy bude dlužníkův majetek postižen 

povodněmi či jinou přírodní katastrofou), a současně musí dlužník osvědčit, že hodnota 

uspokojení, které nezajištění věřitelé obdrželi, není nižší než částka, kterou by věřitelé byli 

dostali, kdyby se dlužníkova insolvence bývala řešila konkurzem. V praxi se může stát, že 

dlužník ztratí práci, a proto není schopen řádně plnit splátkový kalendář. Vrchní soud v 

Praze zdůrazňuje,96 že je v takovém případě dlužník povinen usilovat o získání příjmů a 

nesmí odmítnout nabízenou práci, kterou je schopen vykovávat, i kdyby neodpovídala jeho 

dosaženému vzdělání a schopnostem. V opačném případě nebude moci využít privilegia 

osvobození od placení pohledávek a jeho úpadek bude nakonec řešen konkurzem. 

Osvobození od placení pohledávek může za určitých okolností zaniknout. Těmito 

právními skutečnostmi, které způsobují zánik osvobození od placení pohledávek, může být 

rozhodnutí soudu nebo zákon. Soud toto osvobození může na návrh dotčeného věřitele 

odejmout, pokud se do 3 let od právní moci osvobození od placení pohledávek zjistí, že 

schválení oddlužení či přiznání osvobození bylo způsobeno úmyslným podvodným 

jednáním dlužníka anebo že dlužník poskytl některému věřiteli zvláštní výhody97. Věřitel 

tento návrh může podat ale jen tehdy, nemohl-li takovou námitku uplatnit dříve (před 

rozhodnutím o přiznání osvobození). Osvobození od pohledávek zaniká ze zákona tehdy, 

když do 3 let od právní moci osvobození bude dlužník pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin. Nezbytnou podmínkou ale je, že tímto trestným činem došlo k podstatnému 

ovlivnění schválení či provedení oddlužení, přiznání osvobození či jinému poškození 

věřitelů98. V praxi se zánik osvobození ze zákona osvědčuje rozhodnutím soudu, které má 

deklaratorní charakter s účinky ex tunc.  

 

Oddlužení manželů 
 

Insolvenční zákon se oddlužením manželů nijak výslovně nezabývá, přesto se však 

teorie a soudní praxe musely s otázkou možnosti oddlužení manželů nějak vypořádat. 

                                                   
96 Viz rozhodnutí VS Praha čj. 3 VSPH 607/2010-B-35 ze dne 29. 9. 2010. 
97 Touto zvláštní výhodou může být např. poskytnutí vyššího plnění, než byl povinen poskytnout. 
98 Příkladem „jiného“ poškození věřitele může být to, že trestný čin způsobil, že k oddlužení došlo později, 
než by k němu došlo, kdyby dlužník trestný čin nebyl spáchal.  
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Soudy při svém rozhodování vycházely ze dvou odlišných teorií, které vychází z toho, zda 

lze provést oddlužení manželů společné či oddělené.  

1. Společné oddlužení. Tato teorie, kterou razí Vrchní soud v Praze99, vychází 

z předpokladu, že manželé tvoří jakousi závazkovou a majetkovou jednotu. Dle 

občanského zákoníku totiž do společného jmění manželů zásadně patří veškerý 

majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma současně za trvání 

manželství100. Do společného jmění rovněž patří zásadně veškeré závazky, které 

některému z manželů nebo jimi oběma současně vznikly za trvání manželství101. 

Pokud se manželé rozhodnou o oddlužení, je třeba, aby podali každý svůj návrh na 

povolení oddlužení. Důvodem je to, že obligatorní formulář, na kterém se návrh 

podává, nepočítá s tím, že by jeho prostřednictvím mohli podávat návrh na 

oddlužení manželé. Důrazně se doporučuje102, aby manžel ve svém návrhu odkázal 

na návrh na povolení oddlužení svého protějšku. Vyžaduje se ale, aby oba manželé 

splňovali podmínky pro povolení oddlužení (nepodnikatel, poctivý záměr…). 

V zásadě platí103, že soud návrhy manželů spojí ke společnému projednání, aby 

společné jmění manželů náleželo do téže majetkové podstaty, ustanoví 

insolvenčního správce společného pro oba dlužníky a v průběhu insolvenčního 

řízení se oba návrhy chovají, jako by šlo o pouze jeden návrh. Stane-li se, že 

věřitelé přihlásí pohledávku duplicitně u obou manželů, lze k ní přihlédnout pouze 

jednou.104 Ještě ne zcela vyřešená je otázka, zda může proběhnout oddlužení obou 

manželů, pokud podal návrh na povolení oddlužení pouze jeden z nich. 

Judikatura105 to v principu připouští s poukazem na to, že na návrhu je manželův 

podpis, kterým souhlasí s tím, že majetek ve společném jmění manželů (i budoucí 

příjmy) bude použit pro účely oddlužení. V návrhu se tak uvedou i příjmy druhého 

z manželů a řízení pak bude probíhat v zásadě tak, jako kdyby návrh podal každý 

                                                   
99 Viz rozhodnutí VS Praha, 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009 
100 Viz ustanovení par. 143 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku 
101 Viz ustanovení par. 143 odst. 1 písm. b) Občanského zákoníku. 
102 MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, Linde Praha, r. 2009, str. 146. 
103 Viz usnesení VS Praha, čj. 1 VSPH 669/2009-A ze dne 15. 12. 2009. 
104 Viz usnesení VS Praha, čj. 1 VSPH 464/2010-B-11 ze dne 22. 6. 2010. 
105 Viz rozhodnutí VS Praha, 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009. 
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z manželů. Bude-li se oddlužení řešit zpeněžením majetkové podstaty, použije se 

zásadně veškerý majetek, který tvoří součást společného jmění manželů. Bude-li 

oddlužení řešeno splátkovým kalendářem, použijí se zásadně veškeré příjmy obou 

manželů. 

 

2. Oddělené oddlužení106. V případě odděleného oddlužení se vydají samostatné 

rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení. Budou zde dvě samostatné majetkové 

podstaty, které budou tvořeny majetkem ve společném jmění manželů. 

Připomeňme, že rozhodnutím o povolení oddlužení nezaniká společné jmění 

manželů107. Majetek, jehož výlučným vlastníkem je jeden manžel, se nezahrnuje do 

majetkové podstaty druhého manžela. Bude-li úpadek oddlužení řešeno splátkovým 

kalendářem, pohledávky věřitelů nebudou uspokojovány z příjmů druhého 

manžela.108 

 

3. Kombinace společného a odděleného oddlužení. V některých soudních 

rozhodnutích109 můžeme pozorovat jakousi střední cestu mezi společným a 

odděleným oddlužením. Tak Krajský soud v Praze po schválení oddlužení formou 

splátkového kalendáře přikázal insolvenčnímu správci, aby prováděl oddlužení 

společně (avšak v samostatných řízeních) s oddlužením jeho manžela, které již 

probíhá, a umožnil to, že pokud by dlužníkovy příjmy nedosahovaly 30 procentní 

hranice potřebné pro oddlužení, lze na dosažení oné hranice použít příjem manžela.   

 

Za určité negativum pozitivní úpravy oddlužování manželů lze uvést to, že judikatura 

není zcela jednotná, což má negativní vliv na právní jistotu. Navíc není řádně upravena 

v zákoně, což nepřispívá k přehlednosti, a pro laiky může být jen obtížně pochopitelná.  

                                                   
106 Viz článek ŘEHÁČEK, O.: Osobní bankrot manželů a jeho řešení v soudní judikatuře In Bulletin 
advokacie r. 2011, č. 7, str. 42. 
107 Viz DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a insolvenční zákon, In Právní forum, r. 2000, č. 2, str. 56. 
108 Viz rozhodnutí KSUL 70 INS 9042/2009. 
109 Viz rozhodnutí Krajský soud Praha čj. KSPH 40 INS 5210/2010-B-9 ze dne 21. 9. 2010. 
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Výhodou prvního přístupu, tedy odděleného oddlužení, je soulad a větší logičnost 

v rámci insolvenčního zákona, protože zákon nepočítá s možností skupinového oddlužení. 

Společné oddlužení se však naproti tomu jeví rozumnější a racionálnější, bereme-li v potaz 

celý český právní řád, obzvláště úpravu společného jmění manželů v občanském zákoníku. 

Osobně mi připadá nejvhodnější třetí přístup, protože obsahuje výhody prvních dvou. De 

lege ferenda by však bylo vhodné některý z výše zmíněných přístupů výslovně upravit 

v zákoně.  

 

 

 

Zhodnocení současné úpravy oddlužení a návrhy de lege 
ferenda 
 

 

Prvního ledna roku 2013 nastane významné výročí: 5 let od účinnosti insolvenčního 

zákona. Bude tedy vhodná příležitost k vyhodnocení zkušeností s nynější úpravou 

insolvenčního řízení. Zvlášť důležitý bude rok 2013 pro zkoumání oddlužení, protože 

začnou končit první oddlužení, která byla řešena prostřednictvím plnění splátkového 

kalendáře. Již nyní však některé byla některá oddlužení řádně skončena. Jde především o ta, 

která se řešila zpeněžením majetkové podstaty. Avšak ojediněle se vyskytly i úspěšně 

skončená oddlužení formou splátkového kalendáře – jde o ty případy, kdy se podařilo 

dlužníkovi uhradit pohledávky věřitelů předčasně, například proto, že dlužník nečekaně 

nabyl dědictví.  

Osobně se domnívám, že oddlužení je v českém právním řádu koncipováno velmi 

dobře a že svůj účel v zásadě plní. Pokládám za dobré, že o oddlužení je mezi dlužníky 

zájem a jeho výhod se rozhodly využít již tisíce lidí. Ze statistiky můžeme pozorovat, že 

v prvních měsících účinnosti insolvenčního zákona nebyl počet návrhů na povolení 

oddlužení nijak závratný. Domnívám se, že počáteční relativně malý počet návrhů na 

povolení oddlužení byl způsoben tím, že se mnoho dlužníků ani nedozvědělo, že nějaké 

oddlužení vůbec existuje. Vždyť navíc nemalá část dlužníků, pro které je oddlužení 
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především určeno - spotřebitelů – nemá právní vzdělání, a proto je pochopitelné, že trvalo 

určitou dobu, než si na novou úpravu zvykli. K počáteční nedůvěře k oddlužení rovněž 

mohl přispívat jakýsi strach z neznámého, nedostatečné zkušenosti, a to i ze strany 

advokátů, či absence judikatury. Postupem času však začalo být oddlužení čím dál tím více 

populární, k čemuž jistě přispěla nemalou měrou i celosvětová finanční krize, která 

odstartovala na podzim roku 2008 prasknutím realitní bubliny ve Spojených státech a která 

se velmi rychle rozšířila do dalších zemí včetně České republiky. Tak již v listopadu 2008 

se v Čechách propadla hodnota meziroční průmyslové produkce o více než 17 procent.110 

V důsledku celosvětové krize muselo mnoho podniků propouštět své zaměstnance, kteří se 

tak dostaly do problémů se splácením svých půjček, a proto mnozí lidé hledali řešení svých 

finančních problémů ve využití institutu oddlužení. Počet návrhů na povolení oddlužení se 

tedy neustále zvyšuje. Odvažuji se tvrdit, že tento trend bude ještě nějaký čas pokračovat, 

ale pak nastane jistý vrchol, po kterém bude počet návrhů na povolení oddlužení trvale 

klesat. Důvod spatřuji v tom, že očekávám, že už se krize nebude prohlubovat a že 

ekonomická situace se bude postupně zlepšovat. Avšak i kdyby se naplnily nejčernější 

obavy ohledně vývoje v eurozóně a česká ekonomika byla sužována recesí, myslím, že 

počet návrhů na povolení oddlužení nemůže stoupat donekonečna, již proto, že počet 

potenciálních dlužníků, kteří mohou oddlužení využít, je objektivně omezen (např. 

množstvím obyvatel České republiky) a podávání návrhu na oddlužení osobou, která již 

oddlužení podstoupila, je omezeno.  

Statistiky uvádějí počty návrhů na povolení oddlužení v celé České republice. Je 

zajímavé poznamenat, že se počty návrhů liší podle kraje. K nejmenšímu množství návrhů 

na počet obyvatel dochází v Praze. Naopak v Ústeckém kraji či na Vysočině je množství 

návrhů na povolení oddlužení na počet obyvatel nepochybně větší. Důvodem je například 

relativně nízká míra nezaměstnanosti v Praze v porovnání s jinými kraji111.  

                                                   
110 Jak vyplývá ze statistik Českého statistického úřadu, které jsou rozebrány např. zde: 
http://www.novinky.cz/ekonomika/158683-cesky-prumysl-se-kvuli-krizi-sesul-temer-na-dno.html 
111 Tak například v Ústeckém kraji byla k 30. dubnu 2012 nezaměstnanost 13,21 procenta, zatímco v Praze 
„jen“ 4,01 procenta http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/home 
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Co se týče plnění splátkového kalendáře, považuji onu 30 procentní hranici za 

vhodně zvolenou. Splatit 30 procent ze svých pohledávek je pro dlužníka sociálně únosné i 

reálné. Pokud by tato hranice byla vyšší, mnoho dlužníků by na oddlužení nedosáhlo. Vyšší 

procentuální hranice u bývalého institutu vyrovnání byla možná jedním z mnoha faktorů, 

které způsobily, že tento institut nebyl v praxi příliš využíván. Lze si představit i nižší 

procentuální hranice112, jenže si myslím, že v podmínkách České republiky by docházelo 

k nadměrnému zneužívání a tím i k zjevným nespravedlnostem vůči věřitelům. Ostatně lze 

připomenout příklad rozhodčích doložek jako důkaz, že institut, který může poměrně dobře 

fungovat ve vyspělých zemích, může být v českých podmínkách značně zneužíván ke 

škodě spotřebitelů.   

V budoucnu očekávám, že v rámci soudů dojde k větší specializaci a že budou 

existovat soudci, kteří budou řešit pouze záležitosti týkající se oddlužení. Nyní určitá 

specializace existuje, ale ne podle mého názoru113 dostatečná – například existují soudci, 

kteří dostávají pouze případy týkající se insolvenčního řízení. Vyšší specializace by byla 

vhodná již proto, že problematika oddlužení je značně složitá114 a bude nabývat na 

významu. 

Osobně také vítám postupný vývoj judikatury ohledně toho, zda může podat návrh 

na povolení oddlužení osoba s dluhy z podnikání. Doplnil bych to však formou novely do 

insolvenčního zákona. Je třeba zdůraznit, že oddlužení je určeno především pro 

spotřebitele, kteří nemají často právní vzdělání. Ti si maximálně přečtou úpravu oddlužení 

v zákoně, ale jistě nebudou zkoumat relevantní judikaturu. Sám bych navrhoval okruh 

osob, pro které je oddlužení přípustné, rozšířit. De lege ferenda bych do nich zahrnul i 

drobné podnikatele, jak bylo původním záměrem předkladatelem návrhu insolvenčního 

zákona. Malý podnikatel se do úpadku může dostat i nikoli svou vlastní vinou – například 

mu nezaplatí obchodní partner. Myslím, že by bylo spravedlivé, aby i on dostal příležitost 

řešit svoji insolvenci oddlužením.  

Další možnou změnou úpravy oddlužení by mohlo být prodloužení lhůty k opravě 

nebo doplnění návrhu na povolení oddlužení podle par. 393 odst. 1 InsZ, která činí 7 dní. 
                                                   
112 Pro toto řešení se rozhodlo například Německo či Rakousko 
113 Tento názor jsem zkonzultoval s insolvenčním soudcem JUDr. Pavlem Janoutem. 
114 Například otázka oddlužení manželů, kde vznikají někdy nedůvodné rozdíly při soudním rozhodování. 
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Za určitých okolností může být pro dlužníka krajně obtížné tuto lhůtu dodržet. Jde zejména 

o ty případy, kdy má dlužník k návrhu doplnit znalecký posudek, což může být pro 

dlužníka, který často nemá právní vzdělání, problém. Vhodnou změnou by mohlo být dát 

soudu možnost v odůvodněných případech stanovit lhůtu delší. 

 

 

 

Závěr 
  

 

Téma sanačních způsobů řešení insolvence je značně rozsáhlé. Proto jsem se 

v diplomové práci zabýval jen těmi otázkami, které jsem považoval za nejdůležitější. 

Stručně jsem se zabýval jednotlivými sanačními řešeními insolvence podle českého 

právního řádu – reorganizací a oddlužením – a zmínil se o některých zajímavých 

problémech jako je společné oddlužení manželů. Určitě by se nalezlo mnoho otázek, které 

by si zasloužily podrobnější rozbor, na které zde ale z důvodu omezeného rozsahu žel 

nebylo mnoho místa. Vždyť by bylo lze napsat diplomovou, ano i rigorózní práci pouze o 

oddlužení či pouze o reorganizaci.  

Mezi otázkami, které souvisí s tématem práce a na které zde nezbylo příliš místa, 

mohu uvést problematiku zajištěných pohledávek a postavení zajištěných věřitelů v rámci 

reorganizace či oddlužení, dále by bylo velmi zajímavé a podnětné pojednání o historii a 

vývoji řešení insolvence či podrobný komparativní srovnání právních řádů různých zemí 

(nejenom evropských) ohledně metody sanace při insolvenci a samozřejmě též vliv 

evropské unie na právní řády členských zemí v oblasti insolvence. Tyto otázky bych tedy 

doporučil ke zpracování těm, kteří se chystají v budoucnu psát ať už diplomovou, rigorózní 

či jinou odbornou práci.  

 

 

 



 

57 
 

Seznam zkratek 
 

V textu se často vyskytuje zkratka InsZ, která označuje zákon č. 182/2006 
(insolvenční zákon). Rovněž zpratka par. vyjadřuje paragraf. 

 
 
 

Seznam použité literatury: 
 

 

Knižní publikace 

 

• KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010 

• RICHTER, T. Insolvenční právo. 1 vyd. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008 

• ZELENKA, J. a kol. Insolvenční zákon, Poznámkové vydání s důvodovou zprávou, 

nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy, 2. vydání, Praha: Linde 

Praha a. s. 2008 

• MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, Linde Praha, r. 

2009, 

• KOZÁK, J. a kol. Insolvenční zákon a předpisy související; Nařízení Rady (ES) o 

úpadkovém řízení: komentář. 1 vydání. Praha: ASPI, 2008 

• SCHELLE, K.; SCHELLEOVÁ I.: Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. 

Ostrava : Key Publishing, 2006 

• SCHELLEOVÁ, I. Úvod do insolvenčního práva. Ostrava : Key Publishing, 2007 

 

Právní předpisy 

 

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



 

58 
 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

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

provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona 

 

Časopisecké články 

 

• KAVAN, P.:K pojmu úpadku v novém insolvenčním zákoně In Schelle, K.: Sbírka 

prací na téma nové insolvenční právo, Ostrava, Key Publishing 2006 

• Viz PACHL, L.: Kdy a jak správně podat návrh na povolení oddlužení In právní 

forum, r. 2008, č. 5 

• RICHTER, T.: Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění In 

Právní rozhledy 21/2006 

• ŘEHÁČEK, O.: Osobní bankrot manželů a jeho řešení v soudní judikatuře In 

Bulletin advokacie r. 2011, č. 7 

• DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a insolvenční zákon, In Právní forum, r. 

2000, č. 2 

• HAVEL, B. Oddlužení - zbraň nebo hrozba?, In Právní rozhledy. r. 2007, č. 2 

• RICHTER, T. Základní stavební kameny vládního návrhu insolvenčního zákona In 

Právní fórum, r. 2005 č. 11 

• HANZLÍK, F.: Reorganizace jako řešení úpadku, In Bankovnictví, r. 2008 č. 8 

• RICHTER, T.: Reorganizace podle insolvenčního zákona, In Právní rozhledy, r. 

2008, č. 13, 14  

• POHL, T.: Základní principy nové první úpravy řešení úpadku v České republice, In 

Bulletin advokacie, 2007, č. 11 

• DEUTSCH, E.: Téma: Insolvenční zákon: Reorganizace v konceptu schváleného 

zákona č. 182/2006 Sb. z jiného pohledu, In Konkurzní noviny, r. 2007, č. 12 



 

59 
 

• DEUTSCH, E.:  Reorganizace jako nový fenomén práva a podnikání v insolvenčním 

zákoně,  In Konkurzní noviny, r. 2006, č. 19 – 25 

• ŽIŽLAVSKÝ, M. Soumrak restrukturalizace, úsvit reorganizace?, In Bulletin 

advokacie, r. 2010, č.6 

• KOZÁK, J.: Průvodce dlužníka insolvenčním řízením, In Právní fórum, r. 2008, č. 1 

 

Internetové zdroje 

 

• DONNÉ M. Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího 

provedení dostupné na http://www.apogeo.cz/aktuality/moznosti-reseni-upadku-

dluznika-reorganizaci-a-zpusoby-jejiho-provedeni-404/ 

• Výkladové stanovisko stálé expertní skupiny pro insolvenční právo č. 2/2008 ze dne 

3. 6. 2008 k otázce přípustnosti oddlužení dostupné na http://insolvencni-

zakon.justice.cz/downloads/vykladove_stanovisko_02_2008.pdf 

• Český statistický úřad http://www.czso.cz/  

• Podněty k revizi právní úpravy insolvenčního řízení vypracovaných Turnaround 

Management Association ČR, o. s. červen 2011 dostupné na 

http://www.turnaround.cz/dokumenty/TMA-

podnety_k_revizi_pravni_upravy_InsR_cerven_2011.pdf 

• www.insolvencni-zakon.justice.cz 

• www.novinky.cz 

 

Soudní rozhodnutí 

• rozhodnutí NS 29 Odo 1121/2004 
• rozhodnutí ESD C-441/93 (Pafitis v. Trapeza Kentrikis). 
• rozsudek VS Praha čj. 1. VSPH 799/2009-A-23 ze dne 13. 1. 2011 
• rozsudek VS Olomouc čj. 2 VSOL 53/2009-B-32 ze dne 16. 4. 2009 
• rozsudek VS Olomouc č. j. 3 VSOL 188/2008-B-81 ze dne 18. 12. 2008 
• rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 632/2009-B-32 ze dne 23. 11. 2009. 

http://www.apogeo.cz/aktuality/moznosti-reseni-upadku-dluznika-reorganizaci-a-zpusoby-jejiho-provedeni-404/
http://www.apogeo.cz/aktuality/moznosti-reseni-upadku-dluznika-reorganizaci-a-zpusoby-jejiho-provedeni-404/
http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/vykladove_stanovisko_02_2008.pdf
http://insolvencni-zakon.justice.cz/downloads/vykladove_stanovisko_02_2008.pdf
http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/home
http://www.turnaround.cz/dokumenty/TMA-podnety_k_revizi_pravni_upravy_InsR_cerven_2011.pdf
http://www.turnaround.cz/dokumenty/TMA-podnety_k_revizi_pravni_upravy_InsR_cerven_2011.pdf
http://www.insolvencni-zakon.justice.cz/
http://www.novinky.cz/


 

60 
 

• rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 343/2009-B-103 ze dne 28. 7. 2009 
• rozsudek VS Olomouc čj. 2 VSOL 53/2009-B-32 ze dne 6. 4. 2009 
• rozsudek VS Praha čj. 3 VSPH 441/2010-B-81 ze dne 26. 10. 2010 
• rozhodnutí 1 VSPH 3/2008-A-11 
• usnesení NS ČR ze dne 21. 4. 2009 sp. zn. 29 NSČR 3/2009 
• rozsudek Praha čj. 1 VSPH 799/2009-A-23 ze dne 13. 1. 2010 
• rozsudek VS Olomouc čj. 2 VSOL 138/2009-A-27 ze dne 28. 5. 2009 
• rozsudek VS Olomouc čj. 3 VSOL 218/2009-A-12 ze dne 29. 7. 2009 
• rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 795/2020-A-14 ze dne 10. 9. 2010 
• rozhodnutí VS Olomouc čj. 2 VSOL 181/2008-A-14 ze dne 18. 12. 2008 
• rozsudek VS Olomouc čj. 3 VSOL 396/2009-B-37 ze dne 21. 1. 2010 
• rozhodnutí VS Olomouc čj. 2 VSOL 135/2009-A-19 ze dne 13. 5. 2010 
• rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 133/2010-B-14 ze dne 5. 2. 2009 
• rozsudek VS Praha čj. 3. VSPH 494/2010-B-19 ze dne 2. 8. 2010 
• rozsudek VS Praha čj. 1. VSPH 18/2009-A-29 ze dne 6. 2. 2009 
• nález ÚS publikovaný pod 260/2010 Sb., ze dne 17. 7. 2010 
• rozsudek VS Praha čj. 1 VSPH 74/2008-B-16 ze dne 24. 7. 2008 
• rozhodnutí VS Praha čj. 2 VSPH 7/2008-A-23 ze dne 23. 4. 2008 
• rozhodnutí VS Praha čj. 1 VSPH 472/2009-B-16 ze dne 10. 9. 2009 
• rozhodnutí VS Praha čj. 3 VSPH 463/2010-B-113 ze dne 5. 8. 2008 
• rozhodnutí VS Praha čj. 3 VSPH 607/2010-B-35 ze dne 29. 9. 2010 
• rozhodnutí VS Praha, 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009 
• usnesení VS Praha, čj. 1 VSPH 669/2009-A ze dne 15. 12. 2009 
• usnesení VS Praha, čj. 1 VSPH 464/2010-B-11 ze dne 22. 6. 2010 
• rozhodnutí VS Praha, 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009 
• rozhodnutí Krajský soud Praha čj. KSPH 40 INS 5210/2010-B-9 ze dne 21. 9. 2010 
• rozhodnutí KSUL 70 INS 9042/2009 

 
 
 

Abstract 
 

 

The methods of solving the debtor  ́s insolvency using the “sanitation” principle 

 

It has been 5 years since the Czech Insolvency Act was enacted. Therefore is it a 

good opportunity to summarize the pros and cons of the current situation in this branch of 

law. The Insolvency Act introduced the concept of two approaches to dealing with the 
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debtor´ s insolvency which are new in the Czech legal system: the restructuring and the 

discharge. Both of them share the “sanitation” principle which enables the debtor to 

continue their existence after having adopted certain measures.  

The thesis consists of five major chapters. First section provides the basic 

explanation of the concept of insolvency and the reasons for the special treatment for the 

bankruptcy of those who have more creditors. There is also a brief description of the 

insolvency´ s procedure. The second chapter deals with the restructuring, which is the 

method of solving the insolvency of big companies (entrepreneurs). The third chapter 

focuses on discharge which is intended for those who are not engaged in business activities 

(non-entrepreneurs) and which enables them to get rid of their debts. The discharge can be 

performed in two modes: either by the liquidation of the assets or through the performance 

of the payment calendar. The chapter four and chapter five analyze the experience with 

introducing the restructuring and discharge and contain proposals for improving the legal 

system in this field.   

The goal of the thesis is to provide the evaluation of the methods of solving the 

insolvency that use the “sanitation” principle. The thesis states that the Czech Insolvency 

Act introduced some features that are up to date with the modern business activity. 

However, there are also some disadvantages and traps that we should be aware of. The 

author resumes that there are many questions and problems concerning the Insolvency Act 

that have not yet been solved by the judicial decisions and in the near future we can expect 

the amendment to the Insolvency Act.    

 

 

 

 

Key words: restructuring, discharge, insolvency 

 

 

 

 



 

62 
 

 

 

 

 

 

Příloha 
 
  2008 2009 2010 2011 
Povolená oddlužení 646 2164 5902 11614 
Oddlužení plněním splátkového 
kalendáře  1592 4584 9238 
Oddlužení zpeněžení majetkové podstaty 13 30 82 183 

Zrušení schváleného oddlužení 8 30 56 109 

Povolené reorganizace 6 16 19 17 
Schválení reorganizačního plánu   9 13 11 
 
 
 
 
Počet povolených oddlužení v roce 2011 závislosti na 
regionu 
KS Brno 1298 
KS Hradec Králové 1106 
KS HK, pobočka. Pardubice 503 
KS Plzeň 1386 
KS Praha 1041 
KS Ústí nad Labem 2030 
KS ÚnL, pobočka Liberec 469 
KS České Budějovice 527 
Městský soud Praha 368 
KS Ostrava 2677 
KS Ostrava, pobočka. Olomouc 209 
 
 
Údaje převzaté z oficiálních stránek k insolvenčním právu http://insolvencni-
zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 
 

http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html

