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1

Metodologie
Tato práce je zpracována na základě metody právní komparatistiky, tj.

srovnávací právní vědy, která přispívá k poznání, porovnání a srovnání
odlišných právních systémů. Na základě tohoto srovnání dochází k poznání
ucelených právních systémů nebo jednotlivých právních institutů v různých
právních systémech. Hlavním předpokladem právní komparatistiky je hledisko
srovnatelnosti.
V této práci se používá především mikrokomparatistika, která si klade
za úkol srovnat menší normotvorné soubory. Z hlediska mikrokomparatistiky
se v případě této práce jedná o institut oddlužení. Z hlediska regionální
komparatistiky se bude tato práce zabývat především oblastí střední Evropy, a
to zejména právním systémům Spolkové republiky Německo, Rakousko,
Slovenské republiky ve srovnání s úpravou v České republice.
V rámci

právní

komparatistiky

se

nejedná

pouze

o

poznání

osamocených právních systémů, ale i o poznání hlediska ekonomických a
sociologických podtextů právních norem, potažmo právních institutů. Právo
reaguje téměř vždy na sociální a ekonomickou situaci ve společnosti. Nutnost
zavedení některých institutů je téměř vždy reakcí na situaci ve společnosti
v rámci konkrétního právního systému. Proto se tato práce věnuje okrajově i
ekonomickým a sociologickým poznatkům, které institut oddlužení provází.
Jelikož každá konečná podoba právní normy je z velké části výsledkem
politických jednání, kompromisů a ústupků je nutné se i v rámci právní
komparatistiky podívat na politické pozadí přijímání právních norem,
v případě této práce institutu oddlužení.
Comparatum této práce je institut oddlužení upravený v českém
právním systému. Comparandum této práce je úprava oddlženie ve slovenském
právním systému, Restschuldbefreiung v německém právním systému a shodně
v rakouském právním systému. 1
Praktickým cílem této práce je pomocí právní komparatistiky přinést
použitelné poznatky pro zdokonalení tvorby práva – především institutu
oddlužení v české právní úpravě. Proto na závěr této práce je uvedeno shrnutí,
1

Knapp, Viktor: Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy. Vyd. 1. Praha:
C.H.Beck, 1996, xviii, 248 s. ISBN 80-7179-089-3.
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které se snaží tyto poznatky doporučit zavést do institutu oddlužení v České
republice, které budou na základě výstupů právní komparatistiky zlepšením
institutu oddlužení.
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2

Úvod
Pojmy konkurz, bankrot nebo insolvence se staly běžnými pojmy

nejen v odborné ale i v laické veřejnosti. Slovo konkurz vzniklo z latinského
spojení „concursus creditorum“, což znamená sběh, shlukování věřitelů.
Oproti tomu slovo bankrot vzniklo z italského spojení „banco-rotto“, což
znamená „zlámaná lavice“, která se používala pro označení neplatící ho
dlužníka.
„Vlastní peníze jsou mnohem dražší než půjčené peníze ,“ zní základní
ekonomická poučka. V dnešní době je jen velmi těžko představitelné obstát
bez závazků. Pořídit si své vlastní bydlení, auto nebo rozvíjet podnikatelskou
činnost vždy vyžaduje nutnost půjčit si peníze od jiných subjektů, ať již
bankovních či nebankovních. Na obstarávání zdrojů od jiných subjektů není
nic neobvyklého, pokud je dlužník solventní a je schopen splácet. Pokud však
více dlužníků není najednou schopno splácet dluhy, roztáčí se spirála, která
může vést až k celosvětové krizi. Svět v moderních dějinách již jednu
celosvětovou ekonomickou krizi zažil, a to na přelomu let 1929 a 1930.
Tehdejší krize měla stejně jako dnešní kořeny v americké ekonomice. Tehdy
se jednalo o problém s vysokým nadhodnocením akciového trhu. Dnešní
celosvětová ekonomická krize měla počátek v ekonomické hypoteční krizi,
která zasáhla Spojené státy americké v roce 2007. Následující rok se rozšířila i
do Evropy a od roku 2008 se začalo mluvit o světové hospodářské krizi.
Ačkoliv Česká republika, co se týče svého bankovního systému, odolala jako
jedna z mála na poli špatných investic a dobré kontroly bankovního systému,
nevyhnula se naše republika dopadům ekonomické krize úplně.
Bankovní instituce přestaly štědře přistupovat k půjčování peněz a
začaly být více opatrné ohledně svých půjček. Kvůli ekonomické krizi ztratilo
mnoho lidí zaměstnání a jejich neschopnost splácet své dluhy se projevila o to
výrazněji. Ve srovnání s jinými státy Evropské unie jsou české domácnosti
zadlužené sice méně, ale oproti nim jsou méně ekonomicky zdatné. Celkový
dluh českých domácnosti ke hrubému domácímu produktu je třicet procent a
ve vztahu k hrubým disponibilním účtům již přesáhl padesát procent. Celkový
podíl nesplacených bankovních úvěrů tvořil ke konci roku 2009 téměř 3,75 %.
9
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Zájem o bankovní produkty v posledních letech od roku 2008 právě díky
ekonomické krizi výrazně klesl. Celkově jsou však české domácnosti
zadlužené téměř do výše jednoho bilionu korun 2.
Nejvíce se lidé zadlužili právě kvůli získání vlastního bydlení, tedy
pomocí hypotečních úvěrů. Na začátku roku 2010 tvořily hypoteční úvěry
objem téměř 700 miliard korun. Většina hypotečních úvěrů je zajištěna
zástavním právem. Nemožnost splácet hypoteční úvěry tak sebou nese i riziko
ztráty bydlení pro celou domácnost. Na druhém místě jsou spotřebitelské
úvěry. Na začátku roku 2010 tvořily spotřebitelské úvěry objem kolem 180
miliard korun. Neschopnost splácet spotřebitelské úvěry roste rychleji než u
hypotečních úvěrů. Na začátku roku 2010 tvořil objem nesplacených
spotřebitelských úvěrů už skoro osm procent. Domácnosti jsou stále více
zadlužené a jejich ekonomický potenciál právě díky trvající ekonomické krizi
slábne. Hlavní příčinou mnoha exekucí a oddlužení je p rávě neschopnost
splácet spotřebitelské úvěry. Výše uvedené údaje se týkají pouze bankovních
produktů. Odhaduje se však, že u nebankovních produktů jsou čísla obdobná,
ne-li vyšší. 3
Na

základě

výše

uvedeného

a

i

za

přispění

mnoha

jiných

neekonomických faktorů přistoupily některé státy k přehodnocení stávajících
právních norem týkajících se úpadku dlužníka, ať už jako právnických nebo
fyzických osob. Před více než šesti lety přistoupila skoro současně Česká a
Slovenská republika k přijetí zcela nových zákonů, které nahradily dosud
platnou právní úpravu z počátku devadesátých let dvacátého století.
Německo se svoji nejsilnější ekonomikou v Evropské unii se
v průběhu let také potýká s vysokým nárůstem insolvenčních případů.
S růstem ekonomiky roste i konkurenční prostředí, které má za následek i
úměrný nárůst insolvenčních případů. Pokud do tohoto přirozeného procesu
zasáhne celosvětová krize, nárůst insolvenčních případů se rapidně zvyšuje.
Zatímco v roce 2000 bylo zahájeno ca. 41.780 nových insolvenčních příp adů,
v roce 2005 jich již bylo 136.570 nových případů. O rok později vzrostl počet
2

Internetový zdroj Česká národní banka:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2010/cl_10_100318.html
3
Internetový zdroj Česká národní banka:
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2010/cl_10_100318.html
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insolvenčních případů o dalších ca. 20.000 nových případů. 4 Počet případů
osobních insolvencí v Německu pak stoupá skokově 5. Německo bylo nuceno
reagovat

na

tento

nárůst

počtu

insolvencí.

Dosavadní

zákony,

tzv.

Konkursordnung již nebyl schopen reagovat na extrémní nárůst osobních
insolvencí,

a

proto

byl

přijat

již

v roce

1994

nový

zákon,

tzv.

Insolvenzordnung, který vstoupil v účinnost dne 1.1.1999 6. Tento nový
insolvenční zákon zrušil hned tři dosavadní předpisy, upravující úpadek
dlužníka v Německu. V západním Německu zrušil tzv. Konkursordnung z roku
1877 a tzv. Vergleichsordnung z roku 1935. V nových spolkových zemích, tj.
ve spolkových zemích bývalé DDR 7 zrušil tzv. Gesamtvollstreckungsordnung.
Přijatý nový insolvenční zákon tak v Německu sjednotil úpravu insolvenčního
práva pro celé Německo. 8
Příčin insolvencí v Německu je hned několik. U spotřebitelů hraje
největší roli nezaměstnanost, překvapivě i rozvodovost, dříve sna dný přístup
k bankovním úvěrům a kreditním kartám. Také se z německé společnost
ostatně jako z celé společnosti v Evropě vytrácí dříve ctěné heslo: „Nakupuj,
jen když na to máš.“ U podnikatelských insolvencí převažují chyby ve vedení
společností, špatné reakce na vývoj trhu, zaostání za konkurencí a vývojem.
Jedním z problému, který zvýšil počet insolvencí v Německu, bylo zpřísnění
přístupu podnikatelů k externímu financování v podobě bankovních úvěrů.
Zatímco před rokem 2008 bylo možné získat bankovní úvěr bez zkoumání
rizika případné insolvence a pouze např. s 8 % vlastním kapitálem. Po roce
2008 se situace velmi zpřísnila, zřejmě jako reakce na hypoteční krizi ve
Spojených státech amerických. Banky začaly nejen pečlivě zkoumat rizika
možného úpadku dlužníka, ale zvýšily i procento vlastního kapitálu, a to až na
30 %. Jednou z příčin zpřísnění podmínek přístupu k bankovním úvěrům bylo
i přijetí tzv. Basel II, druhé basilejské smlouvy, vydané Basilejským výborem
4

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 2.
5
Tamtéž str. 2
6
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 1.
7
DDR – Deutsche Demokratische Republik, česky NDR – Německá demokratická republika,
vznikla 7. října 1949 a dne 3. října 1990 se stala součástí Spolkové republiky Německo
8
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 15-16.
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pro bankovní dohled. Tato smlouva navazuje na první basilejskou smlouvu
z roku 1996 a upravuje novou metodu výpočtu kapitálové přiměřenosti pro
banky a jiné finanční instituce. Na základě této smlouvy došlo k doporučení
zpřísnit přístup k bankovním produktům, což vedlo ke zvýšení počtu
insolvencí nejen v Německu. 9
Nové právní úpravy sebou přinesly i zavedení nového právního
institutu ve formě možnosti uspokojit závazky fyzických osob v rámci tzv.
oddlužení, v SR „oddluženie“, v SRN „Restschuldbefreiung“, v Rakousku
„Restschuldbefreiung“. Zavedení tohoto institutu si vyžádal ekonomický
nárůst nesplacených osobních a spotřebitelských úvěrů a růst zadluženosti
fyzických osob, vedoucí až k předluženosti těchto osob, někdy ústících až
k osobním tragédiím. Institut oddlužení je tak jedním z mála institutů práva,
který nabízí dlužníkovi řešení jeho závazků a snaží se ho vyvést z mnohdy
bezvýchodné situace.
Institut oddlužení zažívá v České republice velký rozmach již od
svého uvedení do praxe. Je využíván při řešení finančních problémů a je
testován ve všech směrem právě praktickým využitím v době ekonomické
krize. Oproti tomu ve Slovenské republice byl využit institut oddlužení od
svého zavedení od 01.01.2006 prvním dlužníkem až v prosinci roku 2007, což
je dva roky od zavedení tohoto institutu do slovenského práva. Rozdíl
v oblíbenosti institutu oddlužení je daný hned několika skutečnostmi.
Především Slovenskou republiku nepostihla taková vlna spotřebitelských
úvěrů jako Českou republiku, což může být dáno obecně nechutí Slováků žít
na dluh a uzavřeností slovenských bank k poskytování úvěrů bez záruk. Dále
je toto dáno také menší možností dosáhnout na institut oddlužení ve Slovenské
republice, neboť oddlužení navazuje až na zrušení konkurzu, tj. dlužník musí
nejdříve absolvovat konkurz a až poté může dosáhnout na institut oddlužení.
Řada slovenských dlužníků je také málo informovaná o takové možnosti a
postupují

tedy

jen

pouze

v rámci

konkurzu

nebo

restrukturalizace.

V neposlední řadě jsou k institutu oddlužení výrazně skeptičtí sami věřitelé,

9

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 3.
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kteří tento institut vnímají jako výhodu pro dlužníky a jako jakýsi podvod na
nich, jako na věřitelích. 10
Cílem této práce je zmapovat využívání tohoto institutu do českého
právního prostředí, poukázat na jeho praktické využití i nedostatky, které je
nutno ještě doladit, a inspirovat se prostřednictvím právní komparatistiky
tohoto institutu v okolních státech střední Evropy, které jsou nám, co se týče
právního prostředí, nejbližší.
Tato práce je členěna do třech oddělených částí. V první části se
zabývá především historickými právními prameny, které znamenaly počátky
insolvenčního práva ve střední Evropě a dále se zabývá evropským
insolvenčním právem, které díky přeshraničním insolvenčním řízením je stále
více využívaným právním předpisem. V druhé části se zabývá především
komparací institutu oddlužení na Slovensku, v Německu a v Rakousku ve
srovnání s českou právní úpravou, která bude hlavně srovnávána s těmito
právními systémy států. Ve třetí části se tato práce zabývá především
praktickými problémy institutu oddlužení v českém a i z části mezinárodním
prostředí, se kterými se potýká současná právní praxe.

Na základě zjištění

v jednotlivých částech této práce je v závěru zapracovány návrhy na možnou
změnu úpravy institutu oddlužení v české právní úpravě, který je vytvořen
využitím praktičtější právní úpravy z každé úpravy institutu oddlužení
v porovnávaných státech. Součástí práce jsou v přílohách uvedeny statistické
údaje týkající se využívání institutu oddlužení před českými a slovenskými
soudy.

10

Internetový zdroj: http://financie.etrend.sk/banky/zbankrotoval-prvy-slovak.html
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3

Počátky insolvenčního práva
Již v dobách starého Řecka, kdy vládnul v Athénách Drakón, bylo

v Drakónově trestním zákoníku z roku 623 př. n. l. stanoveno, že nesplnění
dluhů se trestá smrtí, resp. otroctvím. 11 Ve starověkém Římě pak podle Zákona
dvanácti desek z roku 451 př. n. l. bylo možno nesolventního dlužníka prodat
do otroctví nebo dokonce rozdělit jeho tělo v poměru k výši nesplacených
pohledávek 12. V římském právu se dále setkáme s instituty, které z dnešního
pohledu simulovaly institut oddlužení nebo jiným způsobem usnadňovaly
věřitelům jejich pozici dostat se k investovaným hodnotám a na druhou stranu
umožňovaly dlužníkovi svou nesolventnost uspokojivě vyřešit. Jednalo se
především o konkurs a majetkovou exekuci na dlužníka, případně jeho prodej
do ciziny, tzv. venditio trans Tiberim. Zatímco první dva zmíněné instituty
řešily dlužníkovo situaci prodejem majetku a následným rozdělení m výtěžku
mezi věřitele, zajímavý byl zejména poslední institut tzv. venditio trans
Tiberim, který řešil dlužníkovu situaci tak, že dlužník sám byl prodán do
ciziny a výtěžek z tohoto prodeje byl rozdělen mezi dlužníkovy věřitele.
Postupem času se tzv. osobní exekuce v podobě venditio trans Tiberim
změnila pomocí Lex Julia tak, že se dlužník následkům osobní exekuce vyhnul
tak, že na své věřitele převedl celý svůj majetek. Další institut tzv. cessio
bonorum umožňovala dlužníkovi dobrovolně převést majetek na věřitele , a tím
se osobně vyhnout postihu jeho osoby. Výše uvedené instituty se rozšířily
díky římskému právu do celé Evropy. Například ve 13. století se z institutu
tzv. cessio bonorum vyvinul ve Španělsku institut dávající obchodníkům
možnost dobrovolné likvidace pod soudním dohledem. 13
V americkém právu se kořeny insolvenčního práva objevily již při
formulování americké ústavy v roce 1787. Postupem času se z nutnosti
potrestat dlužníky za svou neschopnost dostát svým závazkům vyvinulo v
insolvenční právo směrem spíše od „dlužnického pekla k dlužnickému očistci“.
Cesta dlužnického očistce je prosazovanou cestou i v posledních letech
v moderním platném právu. Je však nutné, aby pravidla pro vyvázání se
11

Richter, Tomáš: Insolvenční právo; 1. vyd., Praha: ASPI, 2008, str. 120.
Tamtéž, str. 120.
13
Internetový zdroj Mgr. Pavel Schnirch: Od osobní exekuce k novému insovenčnímu
zákonu http://www.konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idb=28&idac=178
12
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dlužníka ze svých závazků nebyla příliš benevolentní, aby nedošlo ke
zneužívání insolvenčního řízení ve prospěch dlužníků. Přílišná benevolentnost
pravidel nebo neschopnost kontroly jejich dodržování by mohla v konečném
důsledku vést ke zhroucení úvěrového trhu, neboť v dnešním insolvenčním
právu jde především o to, aby dlužník dostál svým peněžním závazkům.
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4

Novodobé insolvenční právo
V současné době se dá obecně insolvenční právo rozdělit na právní

systémy, které jsou zaměřeny dvěma směry. Prvním směrem je úprava výrazně
prodlužnicky orientovaná. Druhým směrem je naopak úprava insolvenčního
práva zaměřená výrazně prověřitelsky. 14 Při srovnání obou směrů se někdy
rozdíly výrazně stírají, neboť co se na první pohled zdá být výhodné pro
věřitele, je někdy výhodnější spíše pro dlužníky. Úprava orientovaná
prověřitelsky sebou přináší žádoucí míru ekonomické jistoty pro věřitele, a
tím stimuluje i ekonomické prostředí. V ekonomickém prostředí je důležité,
aby věřitel měl jistotu vrácení svých investic, a v důsledku toho se i zvyšovala
míra možnosti investování. Naproti tomu úprava prodlužnická je orientována
na obranu dlužníka před svými věřiteli a nedává ekonomickou jistotu vrácení
investic. Ve svém důsledku pak tato skutečnost brzdí ekonomický vývoj.
Úprava výrazně prověřitelsky orientovaná je v současnosti v praxi zavedena
ve Velké Británii, Německu, Holandsku, Švédsku a Japonsku. Jedná se o státy,
které vycházely z větší míry z anglosaského systému práva. Je velmi zajímavé,
že Švédsko, ač je považováno za výrazně sociální stát, má zavedenu úpravu
insolvenčního práva, která je prověřitelsky a proekonomicky zaměřená. Spíše
by se dal čekat opak. Naproti tomu prodlužnicky zaměřená úprava je zavedena
ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Řecku, Belgii a ve větší míře i v jižní
Americe. Z dnešního pohledu není náhodou, že již dva státy z této
prodlužnicky orientované oblasti, Řecko a Portugalsko, jsou nebo jsou na
pokraji vnitřní ekonomické krize a v dluhových problémech. Tyto státy jsou
z hlediska politického rozložení

stran považovány za státy zaměřené

především na sociální jistoty a stejně jako Švédsko by se některé z nich daly
považovat za státy s důrazem na sociální oblasti (tzv. welfare state). Zlatá
střední

cesta

ohledně insolvenčního

práva je upravena v USA nebo

v Rakousku. 15

14
15

Internetový zdroj: www.justice.gov.sk/kop/pk/2004/pk04015_04.rtf
Internetový zdroj: www.justice.gov.sk/kop/pk/2004/pk04015_04.rtf
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4.1

Novodobé insolvenční právo na českém a slovenském
území
V Českých zemích se institut předlužení objevil například v roce 1627

v tzv. Obnoveném zřízení zemském. Za panovníka Josefa II. došlo dokonce
k vydání konkursního řádu v roce 1781 16. I v pozdějších rakousko-uherských
právních předpisech byl upraven způsob řešení předlužení dlužníka, tedy byla
zákony řešena situace, kdy dlužník měl více závazků, než které mohl splatit.
Na úpravu z roku 1781 navázal konkurzní řád č. 1/1869 ř.z. Na základě těchto
výše uvedených předpisů je vidět, že úprava konkurzního práva má v českých
zemích dlouholetou tradici. Jen několik let před vznikem samostatné
Československé republiky bylo přijato i císařské nařízení č. 337/1914 ř. z.,
jímž se zaváděl řád konkurzní, vyrovnávací a odpůrčí. Za první republiky
navázalo československé právo na tradici rakousko -uherského práva tzv.
recepční normou, tj. zákonem č. 11/1918 Sb 17. Na základě této normy pak
přetrvaly rakouské normy i v první republice. Navázal na ně řád konkurzní,
vyrovnávací a odpůrčí č. 64/1931 Sb., který komplexně upravil konkurzní
řízení. Tento zákon byl v roce 1950 derogován občanským soudním řádem č.
142/1950 Sb. Po druhé světové válce a zejména po roce 1950 nebylo prakticky
úpadkové právo upraveno. Bylo to dáno zejména existencí tzv. socialistického
vlastnictví 18, kde splývala osoba dlužníka a věřitele mnohdy v jedno. V rámci
socialistického vlastnictví byla však upravena likvidace socialistických
právnických osob, exekuční likvidace a likvidace majetku.
4.1.1

Insolvenční právo v České republice po roce 1989
Po roce 1989, kdy došlo k návratu k tržnímu hospodářství, bylo nutno

přijmout úpravu konkurzního práva, neboť zde žádná prakticky neexistovala.
16

Kozák, Jan, Budín, Petr, Dadam, Alexandr, Pachl, Lukáš: Insolvenční zákon a předpisy
související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xxii, 903 s.
ISBN 978-80-7357-375-1, str. X.
17
Tamtéž str. XI.
18
Socialistické vlastnictví: Socialistické vlastnictví bylo hlavním majetkovým vztahem
v Československu, zejména po přijetí ústavního zákona č. 100/1960 Sb., tzv. Ústavy 1960. Mezi
základní formy socialistického vlastnictví patřilo (i) státní vlastnictví jako majetek veškerého lidu
(národní majetek), v němž byly především výrobní prostředky, a (ii) družstevní vlastnictví, které
svědčilo družstvům v oblasti zemědělské výroby, řemeslné výroby, obchodu a oblasti občanské
spotřeby (např. stavební bytová družstva). Socialistické vlastnictví bylo zaručeno v čl. 8 Ústavy 1960 a
upraveno v hospodářském zákoníku č. 109/1964 Sb.
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Byl proto přijat zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, který po
čtyřicetiletém vakuu v oblasti konkurzního práva navázal na úpravu z roku
1931. Navázání na úpravu z roku 1931 bylo v rámci zachování kontinuity
práva logickým krokem. Nový zákon však nereagoval na nové právní a
ekonomické

poměry 19.

Byl

především

zaměřen

na

konkurz

malých

podnikatelů, ekonomická situace si však žádala úpravu konkurzního práva pro
střední podnikatele a velké podnikatele. To mělo za následek dlouhé trvání
konkurzních řízení.

Úprava zákona v takové podobě byla dána také

skutečností, že dosavadní ekonomické subjekty, resp. socialistické podniky,
byly silně navzájem provázány. Konkurz jednoho podniku sebou mnohdy
přinesl konkurz dalších podniků, neboť byly mezi sebou značně ekonom icky
provázány. Tehdejší ekonomické zájmy tak převážily nad moderní úpravou
konkurzního práva, která v takové podobě platila ještě dalších patnáct let.
Hlavním úskalím z pohledu moderního konkurzního práva v zákoně byla
výrazná převaha likvidačního prvku nad sanačním prvkem. Konkurz byl
užíván v drtivé většině případů. Vyrovnání se využívalo velmi sporadicky.
Zákon však byl v průběhu let stále novelizován (přes 90 novelizací), přesto
právní úprava výrazně zaostávala za ekonomickými potřebami státu a
společnosti. 20
Oproti tomu ve světě v průběhu čtyřiceti let stagnace konkurzního
práva v Československu došlo k podstatné modernizaci konkurzního práva,
jehož odraz byl poprvé upraven v roce 1978 v USA v tzv. Bancrupcy Law.
Právní úprava z roku 1991 byla zrušena zákonem č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení, tedy dnešním platný insolvenčním zákonem. 21
V insolvenčním zákoně je oblast oddlužení řešena komplexně v části druhé,
hlavě páté, v ustanoveních § 389 až 394 IZ. Spolu s novým insolvenčním
zákonem byly přijat i zákon o insolvenčních správcích č. 312/2006 Sb.

19

Kozák, Jan, Budín, Petr, Dadam, Alexandr, Pachl, Lukáš: Insolvenční zákon a předpisy
související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xxii, 903 s.
ISBN 978-80-7357-375-1, str. XII.
20
Česko. Vládní návrh na vydání zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) Důvodová zpráva. In: Vládní návrh 1120/2. 2005.
21
Zdroj Mgr. Pavel Schnirch: Od osobní exekuce k novému insovenčnímu zákonu. Dostupný
na http://www.konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idb=28&idac=178

18

___________________________________________________________________________________

4.1.2

Insolvenční právo na Slovensku
Stejně jako v České republice platil po rozpadu Československé

republiky od 1. ledna 1993 na Slovensku stejný zákon, a to zákon č. 328/1991
Sb. o konkurzu a vyrovnání. Slovensko přistoupilo po několika velkých
novelách k přípravě nového zákona, který by vyřešil komplexně a podle
nových nároků tržní ekonomiky oblast konkurzu. Vláda Slovenské republiky
se usnesením č. 714 ze dne 16. červan 2003 vyslovila pro vypracová ní nového
zákona, neboť novelizace se již jevily jako nekoncepční. Postavení věřitelů
v případě úpadku dlužníka bylo velmi slabé. Dá se říci, že dosavadní právní
úprava

vycházela

z prodlužnického

modelu.

Vymáhání

pohledávek

prostřednictvím konkurzů se ukázalo jako neefektivní. Uspokojení věřitelů
bylo pouze v rozsahu 5-10 %. Věřitelé přistupovali ke konkurznímu řízení
především z ekonomického hlediska jako ke způsobu odepsání nedobytných
pohledávek. 22
Naplněním záměru vlády Slovenské republiky se stalo přijetí zákona
č. 7/2005 Z.z., o konkurzu a reštrukturalizácii. Spolu s tímto zákonem byl
přijat také zákon č. 8/2005 Z.z., o správcoch. Nová úprava vychází naopak
z prověřitelského modelu, který ovšem počítá i s ochranou dlužníka. Moderní
konkurzní právo vychází především z koncepce motivovat věřitele k zachování
podnikatele a v rámci restrukturalizace tak zachovat především pracovní místa
a zároveň dosáhnout ve větší míře uspokojení dlužníkových věřitelů.
K hlavním cílům nové slovenské právní úpravy podle důvodové zprávy patří
především zamezení ztráty hodnoty majetku dlužníka v průběhu řízení;
zrychlení řízení a stimulace stran řízení k proaktivnímu přístupu a zvýšení
odpovědnosti stran; preference restrukturalizace; zavedení mezinárodního
prvku do oblasti konkurzního práva. Hlavním účelem celého zákona je
zabezpečení většího uspokojení věřitelů tak, aby v rámci dlužníkových
možností bylo co nejvyšší.

22

Slovensko. Vládní návrh na vydání zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Důvodová
zpráva. In: Vládní návrh.
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4.2

Novodobé insolvenční právo ve střední Evropě

4.2.1

Insolvenční právo v Německu
Německo, jako tradiční představitel prověřitelsky orientovaného

konkurzního práva má v oblasti konkurzu a vyrovnání dlouholetou tradici.
Moderní konkurzní právo mělo již od roku 1990. Obchodní společnost nebo
ekonomický subjekt, který se ocitl v platební neschopnosti nebo předlužení, si
mohl zvolit, zda bude postupovat podle zákona o konkurzu, jehož cílem byla
likvidace firmy, nebo podle zákona o vyrovnání, jehož cílem byla
reorganizace 23. Nová úprava konkurzního práva byly přijata v roce 1994
s účinností od 1.1.1999 a byla především inspirována konkurzním právem
v USA. Nová úprava tzv. Insolvenzordnung svým označením také navazuje na
moderní pojetí konkurzního práva, které vedle samotného konkurzu umožňuje
i reorganizaci a další možnosti řešení dlužníkova úpadku. Pojem insolvence
tak stejně jako česká právní úprava používá také i německá právní úprava.
Oproti předchozí úpravě z roku 1990 se více přiklání k modelu konkurzního
práva zavedeného v USA, a volí tak mezi prověřitelsky a prodlužnicky
orientovaným konkurzním právem zlatou střední cestu. Vedle konkurzu
právnických osob, pak umožňuje nově i fyzickým osobám tzv. spotřebitelské
konkurzy. Německá úprava také kladu důraz na poctivý záměr dlužníka,
osvobodit se od svých dluhů, což je shodné jako u slovenské úpravy. Shodně
jako u všech ostatních sledovaných právních úprav může návrh na prohlášení
konkurzu podat jak fyzická, tak právnická osoba, popřípadě i sdružení bez
právní subjektivity dle ustanovení § 11 InsO 24. Shodně může také tento návrh
podat jak dlužník, tak osoba odlišná od dlužníka, tj. věřitel dle ustanovení
§ 13 odst. 1 InsO 25. Dále shodně jako u ostatních právních úprav se za
všeobecný důvod prohlášení konkurzu považuje platební neschopnost. Platební
neschopností se rozumí to, že dlužník není schopen plnit své závazky, resp.
23

Internetový zdroj: http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=31
Originální znění § 11 InsO: (1) Ein Insolvenzverfahren kann über das Vermögen jeder
natürlichen und jeder juristischen Person eröffnet werden. Der nicht rechtsfähige Verein steht insoweit
einer juristischen Person gleich. (…)
25
Originální znění § 13 odst. 1 InsO: (1) Das Insolvenzverfahren wird nur auf schriftlichen
Antrag eröffnet. Antragsberechtigt sind die Gläubiger und der Schuldner. Dem Antrag des Schuldners
ist ein Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen beizufügen. (…)
24
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zastavil dlužník své platby dle ustanovení § 17 InsO 26. Druhým důvodem může
být hrozící platební neschopnost a v takém případě může podle ustanovení
§ 18 InsO 27 podat návrh na zahájení insolvenčního řízení pouze dlužník.
Třetím důvodem přípustným pouze však jen u právnických osob se rozumí
předlužení. Dle ustanovení § 19 InsO 28 se za předlužení považuje ta
skutečnost, že dlužníkův majetek nepokrývá stávající závazky dlužníka. Dle
ustanovení § 35 InsO 29 patří do majetkové podstaty vše, co dlužníkovi patřilo
v době prohlášení konkurzu, ale i to, co nabyl po jeho prohlášení. Oproti české
úpravě však německá úprava počítá i s přihláškami po lhůtě, kterým již uběhla
lhůta k přihlášení nároku, nebo již skončilo konkurzní řízení. Jedná se
zejména o věřitele, jejichž nárokem je např. náhrada škody, která vznikla při
nebo po konkurzním řízení, nebo věřitele jako osoby poškozené. Německá
úprava jím oproti české úpravě přiznává stejné postavení jako věřitelům řádně
přihlášeným se svými pohledávkami. Majetek v konkurzní podstatě slouží k
tomu, aby došlo, co k nejširšímu možnému uspokojení věřitelů. Do majetkové
podstaty je tak zahrnut i majetek, který má dlužník pouze v držbě. Jedná se
např. o věci na leasing nebo věci získané s výhradou vlastnického práva.
„Takovým věřitelům by pak měl být přiznán nárok na oddělené uspokojení.
Správce by se souhlasem věřitelského výboru mohl rozhodnout, zda věc raději
vrátit věřiteli a o to snížit pohledávky nebo věc ponechat v majetkové podstatě
a po jejím zpeněžení z výtěžku uspokojit odděleného v ěřitele, přičemž by

26

Originální znění § 17 InsO: (1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit.
(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu
erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen
eingestellt hat.
27
Originální znění § 18 InsO: (1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund. (2) Der Schuldner
droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden
Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen.(…)
28
Originální znění § 19 InsO: (1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung
Eröffnungsgrund. (2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist jedoch die
Fortführung des Unternehmens zugrunde zu legen, wenn diese nach den Umständen überwiegend
wahrscheinlich ist. (3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein persönlich haftender
Gesellschafter eine natürliche Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn
zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich
haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.
29
Originální znění § 35 InsO: (1) Das Insolvenzverfahren erfaßt das gesamte Vermögen, das
dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens
erlangt (Insolvenzmasse). (…)
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zbytek zůstal na ostatní věřitele.“ 30 Přihlašování, přezkoumávaní a popírání
pohledávek je upraveno shodně jako v české úpravě mimo oddlužení. Osoby,
které jsou oprávněné popírat pohledávky, stejně jako důsledky popření
pohledávek jsou také shodně upraveny. Narozdíl od české úpravy soud
konkurzní řízení zastaví, pokud by výnos nepostačoval ani k úhradě nákladů
řízení, pokud některým z věřitelů není poskytnuta záloha na náklady
konkurzního řízení. K tomu: „Na rozdíl od české úpravy nemůže soud nutit
věřitele k poskytnutí zálohy pod hrozbou zastavení konkursního řízení.“ 31
Oproti české úpravě je-li konkurz zamítnut pro nedostatek majetku, je pak
dlužník evidován v seznamu dlužníků po dobu pěti let dle ustanovení § 26
odst. 2 InsO 32.
Po podání návrhu má soud povinnost učinit jakákoliv opatření
stanovená v ustanovení § 21 InsO 33, aby zamezil nepoctivému nakládání
s majetkovou podstatou. Zejména je oprávněn zakázat dlužníkovi nakládat se
svým majetkem, zakázat nebo přerušit exekuční řízení na maje tek dlužníka,
nebo například ustanovit dočasného správce majetku dlužníka. Pokud tato
opatření nejsou dostatečná, má soud právo dlužníka předvést a poté například i
vzít do vazby 34. Vzít do vazby může soud dlužníka, např. pokud odmítá podat
náležité informace, nebo neposkytuje náležitou součinnost a chce tak
znemožnit informování soudu, nebo je nutné zamezit vlivu dlužníka na
majetkovou podstatu. Dlužník je vždy povinen se na výzvu soudu dostavit
k soudu a podat informace, a to i takové informace dle ustanovení § 97 InsO 35,

30

Internetový zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/nemecka-pravni-uprava-konkursuobecna-charakteristika-22041.html
31
Internetový zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/nemecka-pravni-uprava-konkursuobecna-charakteristika-22041.html
32
Originální znění § 26 odst. 2 InsO: (2) Das Gericht hat die Schuldner, bei denen der
Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist, in ein Verzeichnis einzutragen
(Schuldnerverzeichnis). Die Vorschriften über das Schuldnerverzeichnis nach der Zivilprozeßordnung
gelten entsprechend; jedoch beträgt die Löschungsfrist fünf Jahre.(…)
33
Originální znění § 21 InsO: (1) Das Insolvenzgericht hat alle Maßnahmen zu treffen, die
erforderlich erscheinen, um bis zur Entscheidung über den Antrag eine den Gläubigern nachteilige
Veränderung in der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. Gegen die Anordnung der Maßnahme
steht dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. (…)
34
Internetový zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/nemecka-pravni-uprava-konkursuobecna-charakteristika-22041.html
35
Originální znění § 97 InsO: (1) Der Schuldner ist verpflichtet, dem Insolvenzgericht, dem
Insolvenzverwalter, dem Gläubigerausschuß und auf Anordnung des Gerichts der
Gläubigerversammlung über alle das Verfahren betreffenden Verhältnisse Auskunft zu geben. Er hat
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které by mu mohly přivodit trestní stíhání. Při podávání těchto informací má
dlužník právo na právní pomoc právního zástupce. Soud může dále dle
ustanovení § 99 InsO 36 sledovat dlužníkovu poštu a otvírat ji. Pošta, která
nemá nic společného s insolvenčním řízením, je předávána dlužníkovi.
V německém insolvenčním právu má dlužník možnost požádat o
osvobození od dluhů dle ustanovení § 286 InsO 37. Nejpozději může o tuto
možnost požádat do konání jednání o stavu majetkové podstaty. Návrh musí
obsahovat dlužníkovo prohlášení, že po dobu šesti let bude odvádět veškeré
své příjmy (jak ze zaměstnání, tak z jiné obdobné činnosti) opatrovníkovi tzv.
Treuhänder určenému soudem. Opatrovníka může navrhnout dle ustanovení §
288 InsO 38 dlužník nebo věřitel. O návrhu na opatrovníka rozhodne soud
usnesením, proti kterému je přípustný opravný prostředek.
Osvobození od dluhů je dlužníkovi zapovězeno, pokud naplnil některý
z předpokladů stanovených v ustanovení § 290 InsO. Dlužníkovi není
umožněno osvobození, pokud (i) byl pravomocně odsouzen pro některý trestný
čin spáchaný v souvislosti s insolvenčním řízením, (ii) v posledních třech
letech před návrhem na zahájení insolvenčního řízení nebo po podání tohoto
návrhu uvedl záměrně nepravdivé informace o svých obchodní ch vztazích, aby
dostal úvěr, obstaral si plnění z veřejných prostředků, (iii) v posledních deseti
letech od podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo návrhu na
osvobození porušil povinnosti podle ustanovení § 296 a § 297, (iv) uvedl
nepravdivé nebo zkreslující informace o stavu svého majetku, závazcích nebo
o svých věřitelích. Pokud není některý z bodů ustanovení § 290 InsO naplněn,
vydá soud usnesení, že se dlužníkovi zaručuje osvobození od jeho závazků,
samozřejmě za předpokladu, že splní povinnosti stanovené zákonem.

auch Tatsachen zu offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer
Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. (…)
36
Originální znění § 99 odst. 2 InsO: (2) Der Verwalter ist berechtigt, die ihm zugeleiteten
Sendungen zu öffnen. Sendungen, deren Inhalt nicht die Insolvenzmasse betrifft, sind dem Schuldner
unverzüglich zuzuleiten. Die übrigen Sendungen kann der Schuldner einsehen.
37
Originální znění § 286 InsO: Ist der Schuldner eine natürliche Person, so wird er nach
Maßgabe der §§ 287 bis 303 von den im Insolvenzverfahren nicht erfüllten Verbindlichkeiten gegenüber
den Insolvenzgläubigern befreit.
38
Originální znění § 288 InsO: Der Schuldner und die Gläubiger können dem
Insolvenzgericht als Treuhänder eine für den jeweiligen Einzelfall geeignete natürliche Person
vorschlagen.
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Na rozdíl od české úpravy, kde insolvenční správce rozděluje mezi
věřitele poměrně částky každý měsíc, rozděluje opatrovník tyto čás tky mezi
věřitele jednou za rok, což je z pohledu ekonomičnosti insolvenčního řízení
praktičtější. Po celou dobu trvání osvobození je dlužník povinen odevzdávat
své finanční prostředky opatrovníkovi. Dle ustanovení § 292 InsO 39 je
opatrovník povinen po čtyřech letech odevzdat dlužníkovi deset procent
z rozdělované částky a po pěti letech patnáct procent z rozdělované částky. Za
svou činnost náleží opatrovníkovi odměna. Pokud by částky odevzdané
opatrovníkovi nestačily ani na pokrytí nákladů opatrovníka, zruší soud
osvobození a pokračuje konkurzem. Před tímto rozhodnutím poskytne soud
dlužníkovi dva týdny, aby měl možnost uhradit tyto náklady a nepřišel tak o
osvobození.
Povinnosti dlužníka jsou téměř shodné s povinnostmi dlužníka dle
českého insolvenčního zákona. Jedná se například o povinnost obstarat si
přiměřenou výdělečnou činnost, aby mohl plnit podmínky osvobození.
V ustanovení § 295 InsO 40 se uvádí o výdělečné činnosti, tou může být jak
zaměstnanecký poměr, tak podnikání. To dává dlužníkovi oproti české úpravě
větší možnosti. Dále je dlužník v případě dědění povinen odvést polovinu
získaného majetku děděním na opatrovníka. Česká právní úprava oproti tomu
zbavuje dlužníka celého dědického podílu, což se nejeví jako dobré a
motivační řešení. Děděním se obvykle získává rodinný majetek, který
zpravidla má pro dědice i citovou hodnotu, která není oceniteln á penězi.
Zbavit dlužníka možnosti úplně dědit v rámci oddlužení, je tak spíše
demotivující a ještě více uvrhá dlužníka na okraj společnosti, neboť ztrácí
hodnoty, na kterých byla postavena například jeho rodina. Dále dlužník nesmí

39

Originální znění § 292 InsO: (…) Von den Beträgen, die er durch die Abtretung erlangt,
und den sonstigen Leistungen hat er an den Schuldner nach Ablauf von vier Jahren seit der Aufhebung
des Insolvenzverfahrens zehn vom Hundert und nach Ablauf von fünf Jahren seit der Aufhebung
fünfzehn vom Hundert abzuführen. (…)
40
Originální znění § 295 InsO: (1) Dem Schuldner obliegt es, während der Laufzeit der
Abtretungserklärung 1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne Beschäftigung
ist, sich um eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen; (…). (2) Soweit der
Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Insolvenzgläubiger durch Zahlungen
an den Treuhänder so zu stellen, wie wenn er ein angemessenes Dienstverhältnis eingegangen wäre.
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zatajovat a vzdávat se majetku a činit jakoukoliv činnost, která by mohla
zvýhodnit nebo poškodit věřitele.
Plní-li dlužník své povinnosti a neporušuje zákonná ustanovení, udělí
mu soud osvobození vůči všem věřitelům, tedy i vůči těm, kteří své
pohledávky nepřihlásili. Nároky vůči spoludlužníkům a ručitelům zůstávají
věřitelům i po tomto osvobození zachovány.
Pokud po udělení osvobození vyjde najevo, že dlužník porušil
některou povinnost dle InsO, a tím vážně poškodil některého z věřitelů, může
soud odvolat účinky osvobození. Návrh však může podat věřitel pouze do
jednoho roku od právní moci usnesení o udělení osvobození. Po uplynutí
jednoroční lhůty má tak dlužník již jistotu, že je osvobozen od dluhů a že již
není možné mu toto osvobození odejmout. 41
4.2.2

Insolvenční právo v Rakousku
Historie rakouského insolvenčního práva sahá až do 18. století. Bylo

vytvořeno pod vlivem španělského práva, především z pramene „Labyrinthus
creditorum“ des Franciscus Salgado de Somoza z roku 1651. Na základě tohoto vlivu
se do popředí dostalo především uspokojení věřitelů, nikoliv postih dlužníka. Do té
doby musel každý věřitel proti dlužníkovi postupovat samostatně. Na tento systém
navázal v roce 1781 Josefínský soudní řád a v roce 1786 Západohaličský soudní řád.
Francouzské konkurzní právo se stalo předlohou pro rakouský Concursordnung z roku
1868.42 Další historický vývoj je pochopitelně shodný jako u Českých zemí, neboť se
jednalo historicky o jeden stát.

41

Internetový zdroj: http://www.epravo.cz/top/clanky/moznost-osvobozeni-od-zbyvajicichzavazku-pri-skonceni-konkursu-podle-nemecke-pravni-upravy-22069.html
42
Internetový zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenzrecht_(%C3%96sterreich)
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5

Komunitární úprava insolvenčního práva
Potřeba upravit mezinárodně vztahy související s úpadkem pochází již

ze 17 století. V historickém kontextu se jednalo o mezinárodní dvoustranné
smlouvy, které měly tuto problematiku upravovat. První takovou smlouvou
byla smlouva mezi tehdejším státem Holandsko a Utrecht z 16. dubna 1689.
Následovalo několik mezinárodních smluv Švýcarské konfederace z 19.
století, které se také přímo dotkly mezinárodní úpravy úpadku, např. dohoda
z roku

1808

s Velkovévodstvím

Bádenským,

z roku

1826

s Korunou

Würtenberskou, z roku 1834 s Královstvím Bavorským a z roku 1837
s Královstvím Saským. Následovaly další pokusy již ale v rámci Haagské
konference o mezinárodním právu soukromém z let 1894, 1904 a 1925,
v jejímž rámci byl zpracován i návrh mezinárodní úmluvy, který se dotýkal
mezinárodního insolvenčního práva. Tato mezinárodní úmluva se neměla
vztahovat pouze na Evropu, návrh však nebyl státům nakonec předložen. Tím
snaha o kodifikaci mezinárodního insolvenčního práva na dlouhý čas upadla,
neboť přišla druhá světová válka, období obnovy po válce a nastartoval se
postupný proces evropské integrace. 43
Ekonomická propojenost evropského prostoru doznala již na přelomu
osmdesátých a devadesátých let minulého století takové intenzity, že bylo
nutné začít pracovat i na společné úpravě právních předpisů zabývajících se
úpadkem dlužníků. Tuto situaci zejména vyvolalo prohlubování vnitřního trhu
a stále častější situace, kdy se v úpadkovém řízení objevoval mezinárodní
prvek, ať už na straně dlužníka nebo věřitele. Přeshraniční prvek také často
neúměrně prodlužoval úpadková řízení a činil tak úpadková řízení neúčinná
vůči dlužníkům. V roce 1986 předložila Rada Evropy návrh Evropské úmluvy
o konkurzu, který vypracovala speciální odborná skupina. Návrh byl následně
podepsán až 5. června 1990 v podobě Úmluvy Rady Evropy o určitých
aspektech

konkurzu.

Tato

úmluva

mezinárodních insolvenčních řízení.

tak

vytvořila

základ

pro

řešení

44

43

Hostinský, Jan: Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu. Vyd. 1. Ostrava: Key
Publishing, 2009. str. 39 – 40.
44
Tamtéž, str. 40.
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Jelikož právní úprava úpadku byla v každém státě Evropské unie
odlišná, nebylo možné sjednotit tyto právní úpravy do jedné. Proto bylo
rozhodnuto, že dojde alespoň ke sjednocení základních pravidel, kterými se
bude úpadkové řízení s mezinárodním, tj. přeshraničním prvkem řídit.
Počátkem devadesátých let minulého století začaly práce na nařízení, které
mělo sjednotit alespoň elementární pravidla pro přeshraniční úpadkové řízení.
Výsledkem bylo přijetí nařízení č. 1346/2000/ES, které vešlo v účinnost dne
31. května 2002. Toto nařízení navázalo na tzv. Lucemburskou úmluvu o
konkurzním řízení, která byla uzavřena dne 23. listopadu 1995, avšak nikdy
nevstoupila v platnost, neboť byla odmítnuta ze strany Velké Británie. 45
Jedním z hlavních motivů pro zavedení jednotných pravidel pro insolvenční
řízení byla i snaha zamezit tzv. forum shopping, tedy zamezit jak dlužníkům,
tak věřitelům přesouvat své aktivity po Evropské unii do čle nských států, které
by

měly

pro

dlužníky

nebo

věřitele

výhodnější

postavení

v rámci

insolvenčního řízení. Naopak nařízení zavedlo tzv. princip lex fori concursus,
tedy princip, že se vztahy v rámci úpadkového řízení řídí právním řádem státu,
ve kterém bylo úpadkové řízení zahájeno. Nařízení má všeobecnou závaznost
a platí bezprostředně v každém členském státě Evropské unie s výjimkou
Dánska.
Nařízení je součástí tzv. komunitárního práva a je obecně závazné
nejen pro členské státy ale i pro vnitrostátní subjekty členských států, tzn.
fyzické i právnické osoby. Nařízení nevyžaduje pro svou závaznost
implementaci do národních právních řádů členských států, nýbrž je přímo
účinné dle čl. 249 SES a vymahatelné před soudy členských států, což vyplývá
i z čl. 10 SES. Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 1. května
2004 se i toto nařízení stalo pro Českou republiku závazné.
Nařízení se aplikuje na vzájemné vztahy členských států v rámci
úpadkového řízení. Předpokladem pro aplikaci nařízení je, že v daném
insolvenčním řízení se nachází mezinárodní prvek. Nařízení nedefinuje
mezinárodní prvek a přenechává jeho vymezení právní doktríně a judikatuře.
Právní doktrína k tomu uvádí následující: „Metody pro posouzení mezinárodního
45

Kozák, Jan; Budín, Petr; Pachl, Lukáš: Insolvenční právo; 1. vyd., Brno: Rašínova vysoká
škola, 2008, str. 252-253.
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(cizího) prvku jsou velmi podobné těm, které lze praktikovat s posuzováním
mezinárodního (cizího) prvku, jeho existence a významu z pohledu kolizního práva,
tedy z pohledu obecné teorie a praxe mezinárodního práva soukromého. Na druhou
stranu zřejmě nebude možno hovořit o bagatelním mezinárodn ím prvku, bude-li
zjištěna jen velmi nevýznamná, až třeba zanedbatelná pohledávka jednoho jediného
zahraničního věřitele.“ 46

Český zákonodárce přistoupil k zákonné definici mezinárodního
prvku, když v ustavení § 426 odst. 2 IZ zakotvil přesné vymezení toh oto
pojmu. Ustanovení zní takto: „Evropským mezinárodním prvkem se rozumí v
souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství skutečnost,
že hlavní zájmy dlužníka jsou soustředěny v některém z členských států Evropské
unie s výjimkou Dánska a současně alespoň jeden z věřitelů nebo část majetkové
podstaty se nachází v některém z jiných členských států Evropské unie s výjimkou
Dánska“.

Aplikace nařízení závisí především podle čl. 3 na tom, kde dlužník
soustředí své hlavní zájmy. Za území, kde soustředí hlavní zájmy společnost,
se považuje zásadně sídlo společnosti. U fyzické osoby se pak bude jednat
např. o bydliště nebo trvalý pobyt, a u fyzické osoby podnikající pak o místo
provozu podnikání. 47 Pokud by například byl dlužník ze státu mimo EU a měl
hlavní zájmy soustředěny mimo EU, nelze na něj použít aplikaci tohoto
nařízení, nýbrž by bylo nutné použít úpravu mezinárodního práva soukromého,
nebo úpravu stanovenou např. v bilaterálních mezinárodních smlouvách.
Působnost nařízení se vztahuje na tzv. kolektivní úpadková řízení,
která se vyznačují především tím, že zahrnují mnohost věřitelů. Nařízení se
tak nevztahuje na vzájemný vztah dlužník – věřitel např. při exekučním řízení.
Kolektivní úpadková řízení se pak v rámci nařízení dělí na dvě skupiny, a to
(i) klasické úpadkové řízení, jehož následkem nemusí vždy být zánik dlužníka,
a na (ii) likvidační úpadkové řízení, jehož následkem je zánik dlužníka.
Oddlužení je zařazeno do klasického úpadkového řízení.
Jelikož nařízení stanoví obecné principy platné pro jakékoliv
úpadkové řízení s přeshraničním prvkem a nejsou v nařízení stanovena
46

Bělohlávek, Alexander J.: Evropské a mezinárodní insolvenční právo: komentář; 1. vyd.,
Praha: C.H. Beck, 2007, 67 s.
47
Tamtéž, str. 255.
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zvláštní pravidla pro oddlužení, budu se nařízením detailněji zabývat
v praktické části, kde popisuji některé příklady oddlužení s přeshraničním
prvkem. Níže pouze naznačím, které principy jsou v nařízení obsaženy a mělo
by se jimi řídit i oddlužení.

5.1

Vliv

nařízení

č.

1346/2000/ES

na

oddlužení

s mezinárodním prvkem
Nařízení především upravuje mezinárodní pravomoc soudu k zahájení
úpadkového řízení, uznávání rozhodnutí vydaných v jiném členském státě,
které souvisí s úpadkovým řízením, určení kolizních norem pro zahájení
úpadkového řízení, hlavní a vedlejší úpadkové řízení a v neposlední řadě
přihlašování pohledávek věřitelů z jiných členských států než, kde se vede
úpadkové řízení a obecnou úpravu ohledně správců podstaty.
Nařízení především rozděluje úpadkové řízení na (i) hlavní úpadkové
řízení a (ii) vedlejší úpadkové řízení. Definice hlavního úpadkového řízení je
obsažena v preambuli nařízení, a to v bodě 12, 13 a 14. Hlavním úpadkovým
řízením je řízení, které je zahájeno v členském státě, kde má dlužník
soustředěno centrum svým hlavních zájmů – jedná se o místo, ze kterého
dlužník obvykle spravuje své zájmy a toto místo je zjistitelné i třetími
osobami 48. Nařízení počítá i s rozmanitou úpravou národního práva členských
států, které zakotvují variaci různých institutů a typů insolvenčních řízení.
Nařízení proto v zájmu předejití jakýmkoliv nejasnostem obsahuje v příloze č.
A výčet jednotlivých typů národních insolvenčních řízení s použitím úředního
jazyka daného státu. Příloha uvádí z českého právního prostředí tři typy
insolvenčního řízení – (i) konkurz, (ii) reorganizace a (iii) oddlužení.
Pro aplikaci nařízení je důležité časové hledisko, tedy od kdy se
insolvenční řízení stává úpadkovým řízením uznávaným nařízením a od kdy
má takové řízení bezprostředními účinky na území Evropské unie mimo
Dánska. Vymezení úpadkového řízení, na které se vztahuje nařízení, je
obsaženo v čl. 1 odst. 1 nařízení, podle kterého platí, že „nařízení se vztahuje
na kolektivní úpadková řízení, která zahrnují částečné nebo úplné zabavení
48

Kozák, Jan; Budín, Petr; Pachl, Lukáš: Insolvenční právo; 1. vyd., Brno: Rašínova vysoká
škola, 2008, str. 258
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majetku dlužníka a jmenování správce podstaty“. Úpadkové řízení je následně
definováno v čl. 2 písm. a) nařízení s odkazem na výše citované ustanovení
čl. 1 odst. 1 nařízení a současně na přílohu A nařízení. Jazykovým výkladem
lze tedy dospět k závěru, že o úpadkové řízení ve smyslu nařízení se jedná
vždy, dospěje-li národní řízení do stádia, jehož název je uveden v příloze A
nařízení. V českém právním řádu to tedy znamená, že o úpadkové řízení ve
smyslu nařízení se může jednat až od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku.
S tímto názorem se shoduje i právní doktrína 49.
Soudní praxe – Evropský soudní dvůr ve věci Eurofood IFSC Ltd. sp.
zn. C-341/04 dovodil, že o úpadkové řízení ve smyslu nařízení se jedná
v případě, kdy dojde ke zbavení dlužníka práva nakládat se svým majetkem a
bude ustanoven správce uvedený v příloze C k nařízení. Evropský soudní dvůr
tedy zaujal extenzivní výklad pojmu úpadkové řízení. Stejný p řístup zvolily i
české soudy. V této souvislosti lze odkázat i na usnesení Krajského soudu
v Plzni, ze dne 8.12.2009, č.j. KSPL 20 INS 5352/2009 -A-33, ve kterém
Krajský soud v Plzni rovněž zaujal podaný extenzivní výklad.
V této souvislosti je nutné poznamenat, že nařízení je ve smyslu čl. 25
postaveno na principu vzájemné důvěry mezi členskými státy. Soudy
členských států proto nejsou oprávněny přezkoumávat správnost rozhodnutí o
zahájení úpadkového řízení, a to i v případě, kdy by bylo rozhodnuto chybně.
Tento závěr ostatně potvrzuje i Evropský soudní dvůr ve věci Eurofood IFSC
Ltd. sp. zn. C-341/04.
Hlavní úpadkové řízení má vliv na veškerý dlužníkův majetek, oproti
tomu vedlejší úpadkové řízení má vliv pouze na majetek v členském státu, kde
je vedeno vedlejší úpadkové řízení. Hlavní úpadkové řízení je tak ovládáno
principem umírněné univerzality. Centrem hlavních zájmů dlužníka je na
základě vyvratitelné právní domněnky vždy sídlo dlužníka, faktickým centrem
hlavních zájmů dlužníka je však místo, odkud dlužník skutečně spravuje své
zájmy. Pro určení tohoto kritéria se vychází z hlediska běžných věřitelů, zda je
pro něj centrum zájmů dlužníka zjistitelné navenek. Pouze v případě, kdy

49

Bělohlávek, Alexander J.: Evropské a mezinárodní insolvenční právo: komentář; 1. vyd.,
Praha: C.H. Beck, 2007, 69 s.
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insolvenční soud dojde k závěru, že jsou dány důvody prolomení stanovené
domněnky.
S aplikací nařízení jsou v právní i soudní praxi značné problémy pro
jeho stručné znění. Lze uvést zejména nedostatečnou úpravu vztahu hlavního a
vedlejšího insolvenčního správce, které v řadě případů způsobilo neúspěch
insolvenčního řízení (viz i případ KSPL 20 INS 5352/2009 vedený u
Krajského soudu v Plzni). Proto v současně době Výbor pro právní záležitosti
Evropského parlamentu pracuje na novelizaci nařízení s cílem zohlednění
zkušeností a zjištěných nedostatků 50.
Z hlediska institutu oddlužení se zahraniční prvek a aplikace tohoto
nařízení dostává do povědomí jak dlužníku tak soudů obtížně. Je již několik
případů oddlužení, kde nerespektování zahraničního prvku způsobilo při
oddlužení problémy. Například schválené oddlužení bylo zrušeno pro
nepoctivost dlužníka, neboť dlužník neuvedl, že má i zahraniční věřitele, byť
toto není v zákoně jasně řečeno 51. V jiném případě bylo rozhodnuto, že lze
podle českých právní úpravy postupovat i vůči dlužníkovi žijícímu a
pracujícímu v zahraničí, nelze však zohlednit jeho vyšší zahraniční životní
náklady a nárokovat tímto způsobem nižší splátky v oddlužení 52.

50

Konkurzní noviny, vydání 01/2012.
Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. MSPH 93 INS 1923/2008.
52
Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSHK 34 INS 4090/2008.
51

31

___________________________________________________________________________________

6

Úprava institutu oddlužení v českém insolvenčním právu
a srovnání s ostatními středoevropskými úpravami

6.1.1

Česká úprava
Zákonodárce při tvorbě insolvenčního zákona vyšel z poznatků

aplikace zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a institutu
vyrovnání, který v praxi pro jeho velmi přísné podmínky nefungoval. Nahradil
tento institut novým způsobem řešení úpadku, a to oddlužením a reorganizací.
Zákonodárce byl veden záměrem dát fyzickým osobám „druhou šanci“ 53 a
možnosti zbavit se závazků, které by jinak musely splácet do konce života.
Nastavením podmínek se zákonodárce rovněž snažil zamezit útěkům dlužníků
do šedé zóny ekonomiky a přijímání práce bez řádné pracovní smlouvy.
Současně bylo záměrem zákonodárce vytvořit takovou právní úpravu, která by
dlužníka motivovala dosahovat maximálního výdělku a tím i maximálního
uspokojení věřitelů. 54
Oddlužení jako jeden ze způsobů řešení úpadku je obsažen konkrét ně
v hlavě druhé části páté insolvenčního zákona. Oddlužení je dle dikce
ustanovení § 389 IZ určeno pro nepodnikatelské subjekty. V původním návrhu
insolvenčního zákona před projednáním v Parlamentu ČR bylo oddlužení
koncipováno volněji a mělo být umožněno i některým podnikatelům.
V průběhu projednávání návrhu insolvenčního zákona ale došlo k podstatnému
zpřísnění a oddlužení bylo zpřístupněno pouze nepodnikatelským subjektům.
Navíc dle výkladového stanoviska č. 2 stálé expertní skupiny pro insolvenční
právo zřízené Ministerstvem spravedlnosti je nutno pod nepodnikatelským
subjektem rozumět subjekt nevykonávající podnikatelskou činnost a současně
subjekt, který nemá závazky (dluhy) vzešlé z jejího podnikání. V soudní praxi
lze spatřovat tendenci změkčovat tento striktní výklad a umožňovat přístup
k oddlužení subjektům, které by z formálních důvodů na institut oddlužení
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Zelenka, Jaroslav a kolektiv: Insolvenční zákon. Poznámkové vydání s důvodovou
zprávou, nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy; 2. vyd., Praha: Linde Praha a.s., 2008,
796 s. ISBN 978-80-7201-707-2. str. 596.
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Česko. Vládní návrh na vydání zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) Důvodová zpráva. In: Vládní návrh 1120/2. 2005.
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nedosáhly. Blíže je o tomto problému pojednáno v následujících částech této
práce.
Oddlužení je ovládáno zásadou dispoziční, podle které o něm může
být rozhodnuto výhradně na návrh. Česká právní úprava navíc toto právo
svěřuje pouze do rukou dlužníka. Ten tak musí v případě dlužnického
insolvenčního návrhu učinit nejpozději spolu s insolvenčním návrhem, jinak
bude odmítnut. V případě věřitelského insolvenčního návrhu je lhůta
stanovena v délce 30 dnů od doručení věřitelského návrhu. Insolvenční zákon
stanovuje řadu formálních náležitostí, které musí návrh na povolení oddlužení
obsahovat. Případné obsahové nebo formální nedostatky musí navrhovatel
zhojit na výzvu soudu v zákonné lhůtě 7 dnů. Insolvenční zákon stanovuje
velmi přísný důsledek pro případ odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, ať
již pro nevyhovění výzvě soudu na opravu návrhu či z jiného důvodu, nebo
pro případ jeho zamítnutí. Soud v takovém případě rozhodne automaticky o
způsobu řešení úpadku konkurzem.
Bude-li návrh na povolení oddlužení obsahovat všechny náležitosti a
budou-li současně splněny všechny zákonné podmínky, roz hodne soud o
povolení oddlužení. Oddlužení tak vstupuje do své první fáze, ve které se bude
rozhodovat o tom, jakým způsobem bude oddlužení probíhat. V úvahu
připadají dva způsoby – buď formou zpeněžením majetkové podstaty, nebo
splátkovým kalendářem 55. O způsobu oddlužení hlasují věřitelé. Soud je
rozhodnutím věřitelů vázán, neboť rozhoduje dle jejich projevené vůle. Pouze
v případě, že by ani jeden ze způsobů oddlužení nezískal dostatečný počet
hlasů, rozhodne sám insolvenční soud. Následující rozhodnutí i nsolvenčního
má formu usnesení a ve svém výroku obsahuje schválení jednoho z druhů
oddlužení. V praxi dochází v drtivé většině případů k tomu, že o způsobu
oddlužení rozhodnuje soud, nikoliv věřitelé svým hlasováním, neboť veřitelé
se k těmto soudním jednáním prakticky nedostavují.
Po vydání rozhodnutí o schválení oddlužení následuje samotný proces
oddlužení, kdy jsou věřitelé uspokojování pravidelnými platbami z částek
55
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strhávaných dlužníkovi z jeho mzdy nebo jiného příjmu. Druhou variantou je
uspokojení věřitelů prodejem majetkové podstaty 56. Zde je významné
specifikum odlišující tento způsob řešení úpadku od způsobu řešení úpadku
konkurzem 57. Při oddlužení jsou zpeněžovány věci a jiné majetkové hodnoty,
které tvořily majetkovou podstatu ke dni schválení oddl užení. Naproti tomu
v případě konkursu tvoří majetkovou podstatu i veškerý majetek nabytý
dlužníkem v průběhu celého insolvenčního řízení. Zde je zřejmá motivační
snaha zákonodárce, aby dlužník mohl udělat tzv. tlustou čáru za svou
minulostí.
Splnění plánu oddlužení vyústí dle insolvenčního zákona do vydání
rozhodnutí o splnění oddlužení, kterým se ukončuje insolvenční řízení a
rozhoduje se současně o odměně insolvenčního správce 58. S rozhodnutím o
splnění oddlužení insolvenční zákon nespojuje žádné přímé pr ávní účinky pro
pohledávky věřitelů. Tak je tomu až při vydání rozhodnutí o osvobození od
placení pohledávek, které však může být vydáno jen na návrh dlužníka.
Podmínkou pro vydání rozhodnutí o osvobození od placení pohledávek je, že
dlužník splnil řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu
oddlužení.
6.1.2

Slovenská úprava
Slovenský zákon o konkurze a reštrukturalizácii je na první pohled

výrazně kratší právním předpisem než český insolvenční zákon. Obsahuje
pouhých 208 paragrafů oproti 434 paragrafům českého zákona. Institut
oddlužení je ve slovenské právní úpravě upraven v šesti paragrafech oproti 29
paragrafům v českém zákoně. Na první pohled velký nepoměr v rozsahu
zákonného textu je způsoben především odlišnou konstrukcí slovenského
zákona. Slovenská úprava insolvenčního práva v podobě zákona o konkurze a
reštrukturalizácii upravuje dva způsoby řešení úpadku, a to konkurzní řízení
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spojené s vyhlášením konkurzu a zpeněžováním majetkové podstaty a
restrukturalizaci. Restrukturalizace může nastat i v průběhu konkurzního
řízení a má za následek přerušení konkurzního řízení do doby, než se vyřeší
restrukturalizace. Institut oddlužení je navazujícím řízením, které navazuje na
zrušený konkurz. Nelze tak dosáhnout na institut oddlužení bez předchozího
absolvování konkurzního řízení. Zajímavými odlišnostmi a i stejnými prvky
jsou obecná ustanovení v obou zákonících, která do značné míry ovlivňují
následné konkurzní nebo úpadkové řízení.
V obou právních předpisech se podle ustanovení § 3 ZKR 59 a § 3 IZ
považuje za dlužníka v úpadku dlužník, který je v platební neschopnosti nebo
je předlužen. Ve slovenské právní úpravě je více kladen důraz na předcházení
úpadku dlužníka. Dlužník je podle ustanovení § 4 ZKR 60 povinen předcházet
úpadku, a pokud mu úpadek hrozí je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby
zamezil hrozícímu úpadku, tak aby nevznikala další škoda. Česká právní
úprava neklade na dlužníka takové morální nároky a tato ustanovení ve
slovenské úpravě by se dala přirovnat k povinnosti odvracet hrozící škodu dle
ustanovení § 415 a násl. OBČZ. Přesto lze mít za to, že zmínit tyto zásady
v insolvenčním zákoně není na škodu a v české právní úpravě toto prevenční
ustanovení chybí. Stírá se tak účel a nutnost, proč byl český zákon přijat a
především to, že dlužník v úpadku by neměl být obecně přijímaný standard.
V obou právních předpisech lze řízení o úpadku začít nejen návrhem
samotného dlužníka, ale také osob odlišných od dlužníka. Jedná se o věřitele
dlužníka, kteří mají možnost podat na dlužníka insolvenční návrh/návrh na
vyhlášení konkurzu. Slovenská právní úprava však počítá i s odpovědností
ohledně tzv. šikanózních návrhů na vyhlášení konkurzu. Podle ustanovení § 11

59

Originální znění § 3 ZKR: (1) Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo
predlžený. Ak dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu,
rozumie sa tým, že je v úpadku. (2) Platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je
schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok. Za jednu pohľadávku pri
posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred
podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi. (3) Predlžený je ten,
kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu,1) má viac ako jedného veriteľa a hodnota
jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.(…)
60
Originální znění § 4 ZKR: (1) Dlžník je povinný predchádzať úpadku. Ak dlžníkovi hrozí
úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.
(…)
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odst. 5 ZKR 61 odpovídá věřitel za škodu, která vznikla v důsledku podaného
návrhu na vyhlášení konkurzu, pokud se osvědčí, že dlužník není v platební
neschopnosti, což odpovídá § 147 IZ. Této odpovědnosti se může věřitel
zprostit z důvodů v zákoně uvedených.
Insolvenční právo obecně je také založeno na široké spolupráci
jednotlivých státních úřadů a jiných úřadů, které mají při zjišťování majetku
dlužníka a jiných okolností povinnost poskytovat součinnost. Česká právní
úprava upravuje součinnost v ustanovení § 43 a násl. IZ jako součinnost
orgánů veřejné správy, které jsou povinny bez zbytečného odkl adu a hlavně
bezplatně poskytovat součinnost insolvenčnímu správci při zjišťování majetku
dlužníka, což je nejdůležitější. Zejména je důležitá bezodkladná součinnost
katastrálních úřadů, neboť nemovitosti jsou prvořadým hodnotným majetkem,
který dlužník vlastní. V českých poměrech však slovo bezplatně na některé
úřady neplatí zcela a požadují po insolvenčních správcích, aby jim za jejich
služby platili. Tyto více náklady tak v kontextu odměny insolvenčního správce
za oddlužení dlužníka odměnu insolvenčního správce 62 za oddlužení zkracují a
jakékoliv oddlužení se tak z pohledu insolvenčního správce správci nevyplatí.
Oproti tomu slovenská právní úprava ve svém ustanovení § 73 ZKR a násl.
upravuje jasně širokou škálu součinnosti a jasně stanovuje, že součinnost je
hlavní pro zjištění majetku dlužníka. V případě nesoučinnosti třetích osob, je
oprávněn soud usnesením uložit pokutu až do výše 3.319,39 euro. Jelikož je
celé ustanovení § 73 ZKR nadepsáno jako součinnost třetích osob a je zde
zmíněna i součinnost soudů, státních orgánů, orgánů územní samosprávy a jiné
orgány, je správce oprávněn navrhnout i pokutu pro tyto instituce, pokud
správci informace neposkytnou. Možnost postupu proti úřadům takovým
způsobem v rámci české právní úpravy insolvenčního práva není de facto

61

Originální znění § 11 odst. 5 ZKR: Súd konkurzné konanie začaté na základe návrhu
veriteľa na vyhlásenie konkurzu zastaví z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka, veriteľ
zodpovedá dlžníkovi, ako aj iným osobám za škodu, ktorá im v súvislosti s účinkami začatia
konkurzného konania vznikla, ibaže preukáže, že pri podávaní návrhu na vyhlásenie konkurzu
postupoval s odbornou starostlivosťou. Táto zodpovednosť sa rovnako vzťahuje aj na štatutárny orgán
alebo člena štatutárneho orgánu, ktorý rozhodol v mene veriteľa o podaní návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
62
Odměna insolvenčního správce je stanovena ve vyhlášce č. 313/2007 Sb., o odměně
insolvenčního správce, o náhradách jaho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského
výboru a o náhradách jejich nutných výdajů.
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žádná. De iure má insolvenční správce nárok na náhradu škody a dle
ustanovení § 225 TZ se může jednat o trestný čin porušení povinnosti v
insolvenčním řízení. Často se v praxi v České republice insolvenční správci
setkávají s neochotou poskytnout informace bezplatně, ač je to v insolvenčním
zákoně explicitně stanoveno.
Jelikož ve slovenské právní úpravě je dlužník nucen absolvovat
konkurzní řízení, než je mu umožněno podat návrh na oddlužení, musí také dle
ustanovení § 13 ZKR 63 zaplatit před podáním návrhu na konkurz tzv.
preddavok, tj. zálohu na úhradu odměny a výdajů předběžného správce.
V případě konkurzu fyzické osoby je nutné před podáním návrhu na konkurz
uhradit 663,88 euro (pozn. autora: při kurzu cca. 25 Kč/1 euro, cca. 17 tis.
korun českých) Jen pro dokreslení, v případě konkurzu právnické osoby je
před podáním návrhu na konkurz nutné uhradit 1.659,70 euro ( pozn. autora:
při kurzu cca. 25 Kč/ 1 euro, cca. 42 tis. korun českých). V české právní
úpravě bychom toto mohli srovnat se zálohou na náklady insolvenčního řízení
dle ustanovení § 108 IZ, kde může soud před rozhodnutím o insolvenčním
návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby zaplatil zálohu na náklady
insolvenčního řízení, kterou soud může stanovit až do částky 50.000 Kč.
Pokud chce fyzická osoba - dlužník na Slovensku být osvobozena od svých
dluhů, musí nejdříve také zaplatit na nákladech celého řízení těchto 663,88
euro.
Zajímavou oblastí je z pohledu insolvence řešení společného jmění
manželů

nebo

ve

slovenské

právní

úpravě

postaru

bezpodílového

spoluvlastnictví manželů. Česká právní úprava insolvenčního zákona tuto
otázku v rámci oddlužení do jisté míry komplexně neřeší a je zde tak dán
prostor pro judikaturu, kde ovšem každý insolvenční soud tuto otázku řeší
jiným způsobem. Někdy v případě oddlužení jednoho manžela oddluží
současně druhého, jindy povolí oddlužení pouze jednomu a u druhého návrh
zamítne. Takový případ je popsán v oddíle 7.3 této práce. V případě slovenské
63

Originální znění § 13 ZKR: (1) Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na
vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu (ďalej len „preddavok“). Zaplatenie preddavku je navrhovateľ povinný v návrhu na vyhlásenie
konkurzu doložiť dokladom osvedčujúcim jeho zaplatenie. Ak súd návrh na vyhlásenie konkurzu
odmietne alebo navrhovateľ pred začatím konkurzného konania vezme návrh späť, preddavok sa vráti
navrhovateľovi.
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právní úpravy je situace odlišná. Dle ustanovení § 53 a násl. ZKR dochází
vyhlášením konkurzu k zániku dlužníkova bezpodílového spoluvlastnictví
manželů. Bezpodílové spoluvlastnictví je poté nutné řádně vypořádat. O
vypořádání je možné uzavřít dohodu 64. Dohody o vypořádání bezpodílového
spoluvlastnictví manželů uzavřené šest měsíců před vyhlášením konkurzu jsou
však neplatné. Je tu jistá podobnost s odporovatelností právních úkonů. Stejně
tak jsou neplatné i

dohody o zúžení

nebo rozšíření bezpodílového

spoluvlastnictví manželů uzavřené šest měsíců před vyhlášením konkurzu.
Zásadní ustanovení pak představuje ustanovení § 53 odst. 5 ZKR 65, které říká,
že pokud bylo uzavřeno manželství v době trvání konkurzního řízení, vznikne
bezpodílové spoluvlastnictví manželů až zrušením konkurzu. Jedná se tak o
zákonnou odkládací podmínku ve vzniku bezpodílového spoluvlastnictví
manželů, kterou by uvítala i česká právní úprava.
Zavedení institutu oddlužení do slovenského právního pořádku
vyvolala potřeba zrovnoprávnit postavení fyzických a právnických osob
v oblasti konkurzního práva 66. Tento závěr by se dal vztáhnout i na zavedení
institutu oddlužení do české právní úpravy. Do zavedení oddlužení bylo
konkurzní řízení výrazně výhodnější pro právnické osoby. Po zrušení
konkurzu totiž právnická osoba mohla být zrušena a došlo k její likvidaci a
následnému výmazu z obchodního rejstříku. Právnická osoba tak vypořádala
své dluhy. Oproti tomu fyzická osoba nemůže projít zrušením, likvidací,
výmazem a zbavit se tak svých dluhů. Zavedením institutu oddlužení tak došlo
k narovnání resp. poskytnutí druhé šance i fyzickým osobám. Pokud fyzická
osoba dosáhne na oddlužení, může se svých zbývajících dluhů zprostit. Po
zrušení konkurzu tak fyzická osoba byla stále ve vztahu ke svým věřitelům
dlužníkem a dluhů se mohla zbavit pouze převodem na jinou osobu. Právnická
osoba se ale zbavila svých dluhů, neboť přestala existovat jako dlužník.

64

Originální znění § 53 odst. 1 ZKR: (1) Vyhlásením konkurzu zaniká úpadcovo
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak došlo vyhlásením konkurzu k zániku bezpodielového
spoluvlastníctva manželov alebo ak sa do vyhlásenia konkurzu už zaniknuté úpadcovo bezpodielové
spoluvlastníctvo manželov nevyporiadalo, treba vykonať jeho vyporiadanie.
65
Originální znění § 53 odst. 5 ZKR: (5) Ak úpadca počas konkurzu uzavrie manželstvo,
bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká až zrušením konkurzu.
66
Internetový zdroj:
http://www.justice.gov.sk/dwn/r0/sprievodca/SprievodcaKonkurznymPravom.pdf
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6.1.3

Německá úprava
Německé právní prostředí je tradičně ve střední Evropě považováno za

vysoce vyspělé a progresivní. Srovnatelným s institutem oddlužení v českém
prostředí je institut tzv. Restschuldbefreiung, tj. osvobození od zbytku dluhu.
Německá právní úprava insolvenčního práva byla již v devadesátých letech
značně

vyspělá

a

ustálená.

Zákonodárce

si

však

uvědomoval,

že

v insolvenčním právu panuje určitá disproporčnost mez i právnickými a
fyzickými osobami. Právnická osoba se mohla v rámci konkurzu a jiných
způsobů řešení úpadku domoci téměř vždy odstranění závazků v plné výši a
založením jiné právnické osoby třeba i přesunout své podnikání na novou
nezatíženou společnost, a pokračovat tak dále ve své činnosti. Oproti tomu
fyzická osoba, která může zaniknout pouze smrtí, se závazků nemohla zbavit
jiným způsobem než plným uspokojením. Dokonce již v roce 1877 obsahoval
tehdejší zákon tzv. Konkursordnung ve svém ustanovení § 164 tento princip
doživotního ručení za dluhy fyzickou osobou 67. Tento princip se po celých
dalších sto let nezměnil, i když se v průběhu času značně změnily sociální
okolnosti tohoto principu. Až v roce 1990 se začala objevovat výrazná kritika
tohoto přístupu. Ke změně přispěly i ostatní státy jako např. USA, kde byl již
podobný institut (tzv. discharge) zaveden dříve. Zákonodárce si byl vědom
této disproporčnosti a i pod tlakem zvyšující se zadluženosti německých
domácností byl proto do insolvenčního práva zaveden institut oddlužení.
Německý Spolkový sněm přijal tuto změnu drtivou většinou. 68 Dřívější
nerovnováha možností zbavit se svých dluhů mezi právnickou a fyzickou
osobou byla i z ústavního pohledu nepřípustná. Shodně jako v jiných zemích a
oproti právnickým osobám zavedl i německý zákonodárce sociální omezení,
kde fyzické osobě musí zůstat určité existenční minimum. Shodně jako
v jiných státech je i v Německu kladen vysoký důraz na poctivost dlužníka při
procesu oddlužení. Tento princip je vyjádřen hned v ustanovení § 1 InsO 69,

67

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 253.
68
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 253.
69
Originální znění § 1 InsO: (…) Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich
von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.
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kde je uvedeno, že pouze poctivému dlužníkovi se dostane možnosti osvobodit
se od zbytku závazků.
Vzhledem k nynější ekonomické situaci je institut oddlužení využíván
pro mnoho dlužníků. Insolvenční řízení o německém oddlužení lze rozdělit na
několik fází 70. První fáze je spojená s podáním návrhu na oddlužení.
Insolvenční soud zkoumá všechny předpoklady, zda je dlužník schopen dostát
svým závazkům v rámci procesu oddlužení, jaké budou zřejmě jeho budoucí
příjmy, jak vysoké jsou jeho dluhy, a prozkoumá, zda zde nejsou důvody pro
odepření možnosti oddlužení. Pokud dlužník splní tyto předpoklady, oznámí
insolvenční soud usnesením, že se oddlužení připouští dle ustanovení § 291
InsO 71.

Ve

stejném

usnesení

jmenuje

soud

správce/opatrovníka,

tzv.

Treuhänder, který má obdobné funkce jako český insolvenční správce.
Následuje druhá fáze, tzv. Wohlverhaltenphase, která trvá šest let. Toto
období se dá přirovnat k českému pětiletému zkušebnímu období, ve kterém
má dlužník splácet své dluhy. Po celé šestileté období musí dlužník plnit
povinnosti stanovené mu v rámci insolvenčního řízení. Pokud by některé
porušil, bylo by mu oddlužení odejmuto. Třetí fáze může a nemusí být
poslední fází oddlužení. V této fázi, po uplynutí šestiletého období, může soud
vyslovit, že je dlužník zbaven zbylých dluhů a naplní se tak účel oddlužení, do
slova bude dlužníkovi uděleno zbavení se dluhů (tzv. Erteilung der
Restschuldbefreiung). Do jednoho roku od ukončení oddlužení se však může
věřitel proti tomuto konečnému rozhodnutí odvolat a namítat, že dlužník
porušil některé své povinnosti v rámci šestileté lhůty, a může mu být
oddlužení odebráno. Řízení o oddlužení je přípustné i v rámci jiných způsobů
řešení úpadku. Je přípustné i v rámci malého insolvenčního řízení tzv. KleinInsolvenzverfahren nebo v rámci standardního insolvenčního řízení tzv.

70

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 255.
71
Originální znění § 291 InsO: (1) Sind die Voraussetzungen des § 290 nicht gegeben, so
stellt das Gericht in dem Beschluss fest, dass der Schuldner Restschuldbefreiung erlangt, wenn er den
Obligenheiten nach § 295 nachkommt und die Varaussetzungen für eine Versagung nach § 297 oder §
298 nicht vorliegen. (2)Im gleichen Beschluss bestimmt das Gericht den Treuhänder, auf den die
pfändbaren Bezüge des Schuldners nach Massgabe der Abtretungserklärung (§ 287 Abs. 2) übergehen.
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Regelverfahren. V řízení, které lze v ČR přirovnat k reorganizaci, v Německu
pak k tzv. Planverfahren, není oddlužení přípustné. 72
6.1.4

Rakouská úprava
Dnešní rakouské insolvenční právo vychází z insolvenčního zákona

z prosince roku 1914 č. RGBl 337/1914, který vstoupil v účinnost dne 1. ledna 1915.
Od té doby byl tento zákon padesátkrát novelizován. Nejdůležitějšími novodobými
novelami byla (i) novela z roku 1981, která odstranila konkurzní třídy; (ii) novela z
roku

1993,

která

zavedla

možnost

likvidační

řízení

pro

dlužníka

–

Schuldenregulierungsverfahrens; (iii) novela z roku 2010, která zrušila vyrovnávací
řád - Ausgleichsordnung. Na počátku účinnosti tohoto zákona bylo smyslem tohoto
zákona pomocí procesu likvidace odstranit insolventního dlužníka. Cílem bylo
všechen majetek dlužníka zpeněžit a rozdělit výtěžek rovnoměrně mezi věřitele. Již od
19. století se však začala objevovat tendence k sanování dlužníkových dluhů tak, aby
dlužník (především podnikatel) mohl dále prostřednictvím částečného oddlužení
provozovat svou živnost. Tato forma sanování dluhů byla prováděna do novely z roku
2010 pomocí vyrovnávacího řízení nebo nuceného vyrovnávacího řízení. Po novele z
roku 2010, která zrušila vyrovnávací řád tzv. Ausgleichsordnung, se již toto sanování
dlužníkových dluhů provádí pouze v rámci insolvenčního řádu.
Po novele z roku 2010 obsahuje insolvenční řád následující typy řízení:
(i) sanační řízení s dohledem – tzv. Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung;
(ii) sanační řízení bez dohledu – tzv. Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung;
(iii) konkurzní řízení – tzv. Konkursverfahren a konečně (iv) regulační řízení –
tzv. Schuldenregulierungsverfahren. Dle ustanovení § 166 IO jsou obě sanační řízení
přístupná pro fyzické osoby – podnikatele, právnické osoby, osobní společnosti a
pozůstalosti.
Sanační řízení s dohledem řízení je upraveno v § 169 a násl. IO a může být
zahájeno pouze na návrh dlužníka. Dlužník musí soudu předložit tzv. sanační plán, na
základě kterého bude schopný během dvou let splatit 30 % svých přihlášených

72

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 256.
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pohledávek, předloží přehled svých příjmů za poslední 3 roky73. Součástí sanačního
plánu je finanční plán, na základě kterého má dlužník po dobu následujících
devadesáti dní dokázat soudu plnění svých finannčích závazků a obstarávání příjmů.
Soud pro toto řízení ustanoví sanačního správce – tzv. Sanierungsverwalter, který
bude sledovat dlužníkovo podnikání. Plnění finančního plánu je předpokladem pro
schválení sanačního plánu. Po třech týdnech od zahájení insolvenčního řízení je
sanační správce povinen informovat soud o plnění finančního plánu dlužníka. O
sanačním plánu je rozhodováno mezi šedesátým a devadesátým dnem od zahájení
insolvenčního řízení. O sanačním plánu rozhodují pouze nezajištění věřitelé. Po
schválení sanačního plánu věřiteli, schválí soud tento plán a zruší insolvenční řízení.
Dlužníkovi se tak vrací zpět jeho dispoziční oprávnění nakládat se svým majetkem.
V sanačním řízení bez dohledu se jedná o podobné řízení jako výše, které
však není pod dohledem sanačního správce. Dlužník musí v sanačním plánu nabídnout
alespoň 20 % uspokojení přihlášených pohledávek v průběhu dvou let.
Pokud dlužník nenavrhne sanační řízení, otevře soud konkurzní řízení s

73

Originální znění § 169 IO: (1) Im Sanierungsverfahren steht dem Schuldner die
Verwaltung der Insolvenzmasse unter Aufsicht eines Insolvenzverwalters (Sanierungsverwalters) nach
den Bestimmungen des Vierten Teils zu (Eigenverwaltung), wenn er vor dessen Eröffnung 1.folgende
Urkunden vorgelegt hat: a)einen Sanierungsplan, in dem den Insolvenzgläubigern angeboten wird,
innerhalb von längstens zwei Jahren vom Tag der Annahme des Sanierungsplans mindestens 30% der
Forderungen zu zahlen; b)ein genaues Vermögensverzeichnis; c)eine aktuelle und vollständige
Übersicht über den Vermögens- und Schuldenstand, in der die Bestandteile des Vermögens auszuweisen
und zu bewerten und die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen und aufzugliedern
sind (Status); d)eine Gegenüberstellung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für die
folgenden 90 Tage, aus der sich ergibt, wie die für die Fortführung des Unternehmens und die
Bezahlung der Masseforderungen notwendigen Mittel aufgebracht und verwendet werden sollen
(Finanzplan), und e)ein Verzeichnis der nach §§ 75 und 145 Abs. 2 zu Verständigenden sowie 2.der
Antrag folgende Angaben enthält: a)darüber, wie die zur Erfüllung des Sanierungsplans nötigen Mittel
aufgebracht werden sollen, b)über die Anzahl der Beschäftigten und über deren im Unternehmen
errichteten Organe und c)über die zur Erfüllung des Sanierungsplans nötigen
Reorganisationsmaßnahmen, insbesondere Finanzierungsmaßnahmen. (2) Ist der Schuldner nach
Unternehmensrecht verpflichtet, Jahresabschlüsse aufzustellen, so hat er diese vorzulegen. Betreibt er
sein Unternehmen länger als drei Jahre, so genügt die Vorlage für die letzten drei Jahre. (3) Der
Schuldner hat das Vermögensverzeichnis eigenhändig zu unterschreiben und sich zugleich
bereitzuerklären, vor dem Gericht zu unterfertigen, dass seine Angaben über den Aktiv- und
Passivstand richtig und vollständig seien und dass er von seinem Vermögen nichts verschwiegen habe.
(4) Der Schuldner hat die Angaben nach Abs. 1, soweit zumutbar, zu belegen. (5) Fehlt im Antrag das
gesetzlich vorgeschriebene Vorbringen oder sind ihm nicht alle vorgeschriebenen Urkunden
angeschlossen, so ist der Schriftsatz zur Verbesserung zurückzustellen. Wird der Antrag nicht
fristgerecht verbessert, so ist das Sanierungsverfahren nach dem Dritten Teil oder der Konkurs zu
eröffnen.
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dohledem insolvenčního správce. Návrh na zahájení insolvenčního řízení je oprávněn
podat jak dlužník, tak věřitel. Předpokladem pro podání návrhu na zahájení
insolvenčního řízení je dostatek majetku na úhradu nákladů insolvenčního řízení.
Věřitel musí také složit zálohu na náklady insolvenčního řízení a na pokrytí hotových
výdajů, nejméně k pokrytí minimální odměny insolvenčního správce.
Regulační řízení přichází v úvahu pouze pro fyzické osoby, které v době
podání návrhu nepodnikají. Často se toto řízení nazývá laicky soukromý konkurz, tzv.
Privatkonkurs. Cílem tohoto řízení je oddlužení fyzické osoby. Věřitelé v tomto řízení
rozhodují o tom, zda schválí dlužníkův splátkový plán, tzv. Zahlungsplan. Pokud
věřitelé tento plán neschválí, může insolvenční soud rozhodnout o tzv.
Abschöpfungsverfahren.

Dohromady jsou možné čtyři způsoby oddlužení (i)

mimosoudní vyrovnání, tzv. Außergerichtliche Ausgleich, (ii) nucené vyrovnání, tzv.
Zwangsausgleich,

(iii)

splátkový

plán,

tzv.

Zahlungsplan

a

(iv)

tzv.

Abschöpfungsverfahren. V rámci všech těchto typů oddlužení musí dlužník splatit
alespoň část svých dluhů a zbytek těchto neuhrazených dluhů mu bude prominut.
Ve splátkovém plánu je oddlužení přípustné pro fyzické osoby. V tomto řízení
není dlužník povinen splnit žádné minimální uspokojení svých dluhů, pouze musí po
dobu pěti let mít odpovídající příjmy. Lhůta pro slátkový plán muže být maximálně
sedmiletá.
Tzv. Abschöpfungsverfahren je poslední možností dlužníka na osvobození od
svých dluhů. Návrh na zahájení tohoto řízení musí být podán nejpozději s návrhem na
splátkový plán. Schválení tohoto způsobu oddlužení není také na rozdíl od ostatních
řízení závislé na souhlasu věřitelů. Toto řízení je také nejvíce podobné českému
oddlužení. Návrh na zahájení tohoto řízení (v české úpravě srovnatelné s návrhem na
povolení oddlužení) může podat pouze dlužník. Podáním návrhu na zahájení
insolvenčního řízení a zveřejněním je insolvenční řízení zahájeno a věřitelé mají právo
v průběhu určené lhůty přihlásit své pohledávky. Takto zahájené insolveční řízení má
účinky na jiná řízení, především na ostatní procesní a exekuční řízení ohledně závazků
dlužníka. Tato řízení se přerušují. Věřitel shodně jako v české úpravě má právo
pohledávku přihlásit a tato pohledávka se tak již bude řešit pouze v rámci
insolvenčního řízení. Po zahájení insolvenčního řízení spojeného se sanačním řízením
ztrácí dlužník oprávnění nakládat se svým majetkem a jakékoliv právní úkony
dlužníka s jeho majetkem jsou neúčinné.
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Po dobu následujících sedmi let je dlužník povinen zabavitelnou částku svého
příjmu postoupit správci, tzv. Treuhänder. Dlužník se musí po celou dobu trvání
tohoto období snažit o možnost výdělku a nesmí žádnou takovou možnost odmítnout.
Stejně tak v případě darování nebo dědictví musí toto vydat správci. Správce po celou
dobu dohlíží na dlužníka, zda řádně plní povinnosti v průběhu sedmi let a předává
správci své příjmy. Po sedmi letech je dlužník od svých zbylých dluhů osvobozen,
pokud splatil 10 % svých insolvenčních závazků.
Toto řízení je nejvíce podobné české úpravě oddlužení a bude v této práci
dále posuzováno.
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6.2

Praktické poznatky k návrhu na povolení oddlužení
v českém prostředí
Institut oddlužení je především řešením situace, kdy dlužník není

schopen plnit své závazky. V českém právním systému se dlužníkem rozumí
jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Institut oddlužení je pak podle
ustanovení § 389 IZ možno použít pro dlužníka, který není podnikatelem.
Zákonodárce tak nestanovil podmínku institutu oddlužení ve prospěch fyzické
nebo právnické osoby. Při aplikování institutu oddlužení měl zákonodárce
zejména na mysli osoby fyzické, které budou tento institut využívat. De lege
lata je zde však prostor, aby osoby právnické, které nejsou podnikatel i, tento
institut také mohly využít. Oddlužení je tak podle ustanovení § 389 IZ určeno
výhradně dlužníkům, kteří nejsou podnikateli. Kdo je podnikatelem vychází z
ustanovení § 2 OBCHZ, kde je stanoveno, že podnikáním je soustavná činnost
prováděná

samostatně

podnikatelem

vlastním

jménem

a

na

vlastní

odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Při počátcích aplikace insolvenčního zákona se striktně dodržovaly
dvě pravidla při posuzování dlužníka jako podnikatele ve smyslu ustanovení
§ 389 IZ. Zejména dlužník nesměl být podnikatelem ve smyslu obchodního
zákona a dlužník nesměl mít dluhy z podnikatelské činnosti 74, aby mohl
dosáhnout na institut oddlužení. V poslední době se však tato striktní pravidla
rozmělnila a soudní judikatura stanovila měkčí pravidla pro posuzování
dlužníka jako podnikatele. Podle nejnovější judikatury dlužník, který má
živnostenské oprávnění, se nesmí automaticky považovat za podnikatele, ale
musí se zkoumat skutečnost, zda opravdu vykonává podnikatelskou činnost. 75
Dále i podmínka neexistence dluhů z podnikání již není tak striktně
dodržována a na základě judikatury je nutno u existence dluhů z podnikání
brát v potaz především dobu vzniku dluhu z podnikání, dobu ukončení
dlužníkova podnikání, četnost neuhrazených dluhů z podnikání, poměr dluhu

74

Usnesení VS v Praze sp. zn. KSPL 29 INS 252/2008, 1 VSPH 3/2008, Ministerstvo
spravedlnosti, Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo. Výkladové stanovisko č. 2 ze zasedání
expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 3. červan 2008: K otázce přípustnosti
oddlužení. Zdroj: www.justice.cz.
75
Usnesení VS v Praze sp. zn. KSBR 37 INS 740/2009, 2 VSOL 117/2009-A.
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z podnikání k celkovému objemu dlužníkových závazků a nakonec i srozumění
věřitele, že jeho pohledávka bude uspokojena v režimu oddlužení. 76 Důležité
pro posouzení, zda se jedná o podnikatelský závazek, je také ta skutečnost,
jaké okolnosti vedly ke vzniku takového závazku, nikoliv k jakému účelu byly
prostředky použity 77. Judikatura dovodila však i restriktivnější výklad
dlužníkových závazků z podnikatelské činnosti. Především pokud dlužník má
závazky ze své podnikatelské činnosti na veřejném zdravotním pojištění a na
pojistném na sociálním zabezpečení, nemůže využít dobrodiní ve formě
institutu oddlužení 78.
Velmi zajímavým se v této souvislosti jeví usnesení 79 Vrchního soudu
v Praze v případě dlužníkových závazků plynoucích z převzetí dluhů za jinou
osobu. Vrchní soud zcela jasně konstatoval, že dlužník, který na sebe
převezme závazky za jinou osobu na základě jeho dispozitivních úkonů a sám
není podnikatelem, leč tyto závazky jsou z podnikatelské činnosti jiného, není
možné, aby byl tento dlužník podřízen institutu oddlužení a využil tohoto
institutu. Tímto rozhodnutím bylo zamezeno obchodování s institutem
oddlužení a jeho výhodami. Docházelo by totiž v praxi k tomu, že dlužník
nepodnikatel by na sebe dobrovolně přebral určité podnikatelské závazky
jiného a za pět let by byl od nich osvobozen. Právní praxe tak po několika
letech užívání tohoto institutu došla ke stejnému závěru, jaký byl již původně
naznačen v důvodové zprávě na počátku platnosti zákona, tj. že se oddlužení
může domáhat i fyzická osoba podnikající. 80
Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník sám, jiná
osoba není oprávněna tento návrh podle ustanovení § 389 odst. 2 IZ podat. Dle
zákona dochází ke dvěma situacím buď za a) podá dlužník sám návrh na
zahájení insolvenčního řízení spolu s návrhem na povolení oddlužení nebo b)
věřitelé podají na dlužníka návrh na zahájení insolvenčního řízení a dlužník
může do 30 dnů od doručení tohoto insolvenčního návrhu podle ustanovení
76

Usnesení NS sp. zn. KSOS 34 INS 625/2008, NSČR 3/2009-A.
Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSUL 46 INS 9030/2009.
78
Usnesení VS sp. zn KSPH 37 INS 618/2008, 2 VSPH 95/2009-B.
79
Usnesení VS sp. zn. KSUL 70 INS 3940/2008, 1 VSPH 273/2008-A.
80
Zelenka, Jaroslav a kolektiv: Insolvenční zákon: (zákon č. 182/2006 Sb.):
poznámkové
vydání
s
důvodovou
zprávou
a
nařízením
Rady
ES
1346/2000; Praha: Linde, 2007, 687 s., str. 595.
77
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§ 390 odst. 1 IZ podat návrh na povolení oddlužení. Třiceti denní lhůta podle
ustanovení § 390 odst. 1 IZ na podání návrhu na povolení oddlužení se může
jevit jako dostatečná, bohužel v praxi často dochází k porušení této lhůty a
podle ustanovení § 390 odst. 3 insolvenčního zákona musí soud takový
opoždění dlužníkův návrh na povolení oddlužení odmítnout a současně
prohlásit konkurz.
Návrh na povolení oddlužení se podává na předem připraveném
formuláři, který má zahájení insolvenčního řízení usnadnit a pomoci
dlužníkům tento návrh podat bez nutnosti vyhledat odbornou právní pomoc.
Podrobněji jsou náležitosti návrhu na povolení oddlužen í stanoveny ve
vyhlášce 81. V ustanovení § 23 této vyhlášky jsou stanoveny náležitosti návrhu,
které obsahuje předem připravený formulář. Daleko důležitější je však pro
dlužníka ustanovení § 24 této vyhlášky, které stanovuje, jaké přílohy musí
návrh na povolení oddlužení obsahovat a dlužník doložit.
Nejdůležitějšími přílohami návrhu na povolení oddlužení je seznam
majetku, seznam závazků a listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední
uplynulé tři roky. V seznamu majetku se označí veškerý majetek dlužníka,
který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů
dlužníka a veškerý ostatní majetek dlužníka. Je důležité, aby majetek
postižený zajišťovacími právy sloužící k uspokojení věřitelů dlužníka byl
označen zvlášť. V seznamu se uvádí veškerý majetek dlužníka. Na základě
tohoto soupisu pak dochází k sepsání majetkové podstaty podle ustanovení
§ 205 IZ. Podal-li návrh na zahájení insolvenčního řízení dlužník, náleží do
majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení
insolvenčního řízení a dále i majetek, který dlužník nabyl po dobu trvání
insolvenčního řízení 82. Podal-li návrh na zahájení insolvenčního řízení věřitel,
náleží do majetkové podstaty dlužníkův majetek, který mu patřil ke dni
nařízení předběžného opatření insolvenčním soudem, anebo ke dni vydání
rozhodnutí o úpadku. Rozdílné pojetí u návrhu na zahájení insolvenčního
řízení dlužníkem a věřitelem se jeví logické, neboť se časově kryjí a v případě
81

Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí
některá ustanovení insolvenčního zákona.
82
Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2010, xxi+1100 s., str. 865.
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podání návrhu věřitelem se dokonce vydáním předběžného opatření časo vě
zvětšuje obsah majetkové podstaty podle ustanovení § 205 odst. 2 IZ, neboť
do majetkové podstaty bude náležet i majetek, který dlužníkovi patřil v době,
kdy insolvenční soud předběžné opatření vydal. 83
U seznamu majetku se podle výše uvedeného zkoumá především
aktuální stav. Insolvenční správce má na základě seznamu majetku sestavit
soupis majetkové podstaty a k tomu jsou mu dány insolvenčním zákonem v
ustanovení § 212 IZ široká práva k přístupu k majetku dlužníka stejně jako
soudnímu vykonavateli dle ustanovení § 325a a 325b OSŘ 84. Ovšem
z praktického hlediska je slabinou v pořizování soupisu majetkové podstaty
jedna skutečnost, a to zkoumání pouze aktuálního stavu. Insolvenční správce
se nezabývá výslovně převody nemovitostí dlužníka v minulosti. Může se tak
stát, že dlužník se zbaví značného nemovitého majetku a podá na sebe návrh
na oddlužení. Insolvenční soud ani insolvenční správce nemají možnost tuto
skutečnost zjistit, neboť součinnost orgánů veřejné správy podle ustanovení
§ 43 insolvenčního zákona, zejména katastrálních úřadů je v této záležitosti
značně nevlídná a ne vždy je poskytnuta důsledně ohledně aktuálního stavu,
natož pak historického pohledu na dlužníkův majetek. Insolvenční správce je
tak mnohdy odkázán pouze na soupis majetku z dlužníkova pera a není možné
se dopátrat souvislostí a i případných podvodů s dlužníkovým majetkem a
namítat tak neúčinnost těchto podvodů.
Seznam závazků dlužníka se rovněž podle ustanovení § 24 vyhlášky
dělí jako seznam majetku na dvě skupiny, a to na skupinu z ávazků, které jsou
zajištěny zajišťovacími právy sloužící k uspokojení věřitelů a na ostatní
závazky bez zajišťovacích práv. V praxi spíše dochází často k tomu, že
seznam závazků je neúplný, neboť dlužník často nemá přehled o všech svých
závazcích. V seznamu se označí také ty závazky, které jsou již vykonatelné.
Listiny dokládající dlužníkovi příjmy za poslední tři roky jsou
důležitým podkladem pro insolvenční soud ohledně schopnosti dlužníka
83

Kozák, Jan, Budín, Petr, Dadam, Alexandr, Pachl, Lukáš: Insolvenční zákon a předpisy
související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xxii, 903 s.
ISBN 978-80-7357-375-1, str. 263.
84
Zelenka, Jaroslav a kolektiv: Insolvenční zákon. Poznámkové vydání
s důvodovou zprávou, nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy; 2. vyd., Praha:
Linde Praha a.s., 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-707-2. str. 330.
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chovat se následujících pět let spolehlivě, a pokrýt tak alespoň 30 % svých
závazků. Pokud však dlužníkovi příjmy za poslední tři roky nejsou tak
uspokojivé, aby mohl dosáhnout na oddlužení, nabízí se zde jedna možnost
pro vyřešení této situace. Dlužník může uzavřít smlouvu o důchodu podle
občanského zákoníku a na základě této smlouvy se může třetí osoba zavázat,
že po dobu trvání oddlužení bude dlužníkovi vyplácet určitý obnos peněz,
který pomůže dlužníkovi dosáhnout na oddlužení a v případě oddlužení
splátkami půjde na tyto splátky. Toto je možné pouze smlouvou o důcho du,
která je v případě neplnění ze strany třetí osoby vymahatelná i soudně a je
možné tak vymoci na třetí osobě, aby svému závazku dostála. Toto připouští i
soudní praxe, která dovodila, že o této možnosti musí být dlužník soudem
výslovně poučen. 85
6.2.1

Slovenská úprava
Jak již bylo výše řečeno, je institut oddlužení upraven především v

ustanovení § 166 a násl. ZKR. Ve slovenské právní úpravě musí institutu
oddlužení předcházet fáze konkurzního řízení, které je srovnatelná s řízením
do úpadku v české úpravě.
Oddlužení na Slovensku se může týkat fyzické osoby, u které však
není dána striktně podmínka, že se nejedná o nepodnikatele. Fyzická osoba,
která však chce dosáhnout na beneficium v podobě oddlužení, musí projít
konkurzním řízením a až po zrušení tohoto konkurzního řízení může požádat o
oddlužení od svých dluhů. Aby dlužník dosáhl na oddlužení, nemůže být
konkurz zrušen pro nedostatek majetku dlužníka na úhradu pohledávek proti
podstatě podle ustanovení § 102 ZKR. Slovenská úprava tak možnost
oddlužení váže na absolvování konkurzu dlužníkem a následně až může
dlužník požádat o oddlužení.
Návrh na oddlužení může podle ustanovení § 166 ZKR 86 podat pouze
dlužník, tj. fyzická osoba po zrušení konkurzu, o čemž musí být dlužník

85

Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSPL 27 INS 5321/2010 nebo KSUL 77 INS

4589/2010
86

Originální znění § 166 ZKR: (1) Dlžník-fyzická osoba má právo sa po zrušení konkurzu za
podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať na súde zbavenia svojich dlhov. O možnosti
oddlženia súd dlžníka v konkurznom konaní primerane poučí. (2) Dlžník nemá právo domáhať sa
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v konkurzním

řízení

poučen.

Je

nerozhodné,

zda

fyzická

osoba

je

podnikatelem nebo ne. Pokud byl konkurz zrušen, neboť majetek dlužníka
nepostačoval ani na úhradu pohledávek proti podstatě 87, nemůže dlužník na
institut oddlužení dosáhnout. Zákon neupravuje náležitosti, kdy může soud
zrušit konkurz na majetek dlužníka, tj. fyzické osoby. Upravuje pouze tu
situaci, pro jaký způsob zrušení konkurzu není přípustné povolit oddlužení.
Není tudíž stanovena žádná výše uhrazených závazků vůči věřitelům, kdy soud
zruší konkurz a dá tak dlužníkovi, pokud podal návrh na oddlužení, prostor
pro oddlužení. Jediným korektivem je úvaha soudu, zda si dlužník v průběhu
konkurzního řízení plnil své povinnosti upravené v ZKR. Tato skutečnost
sebou přináší dvě nebezpečí. Zejména takováto úvaha soudu klade na soudce
vysoké morální nároky a skýtá riziko korupce v rámci konkurzních řízení.
Jakákoliv nepřesně upravená věc, nebo možnost úvahy soudu je nebezpečím
v podobě ekonomických tlaků na soudce.
Návrh na oddlužení musí být podán spolu s návrhem na vyhlášení
konkurzu. Oproti české úpravě existuje i eventualita tento návrh podat i během
konkurzního řízení dle ustanovení § 167 odst. 1 ZKR 88. Stejně jako v české
právní úpravě nemůže návrh na oddlužení podat osoba odlišná od dlužníka, ale
pouze dlužník dle ustanovení § 167 ZKR. Oproti české úpravě musí návrh na
oddlužení dle ustanovení § 167 odst. 1 ZKR obsahovat tzv. morální imperativ,
kterým dlužník vyjádří svůj poctivý záměr vynaložit přiměřené úsilí na
uspokojení svých věřitelů. Tato skutečnost navazuje na ustanovení § 4 ZKR, o
kterém je psáno výše, kde se apeluje na předcházení úpadku dlužníkem.
Oproti české úpravě není návrh na zahájení konkurzního řízení
formalizovaný. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení v české úpravě jsou
daleko rozsáhlejší. Slovenská úprava tak ohledně náležitostí takového návrhu

zbavenia svojich dlhov, ak bol konkurz zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu
pohľadávok proti podstate.
87
Pohledávky proti podstatě v ZKR lze považovat za pohledávky za podstatou dle IZ.
88
Originální znění § 167 odst. 1 ZKR: (1) Návrh na oddlženie je oprávnený podať dlžník,
ktorý je fyzickou osobou, spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu, prípadne počas konkurzného
konania až do zrušenia konkurzu. Návrh na povolenie oddlženia okrem všeobecných náležitostí návrhu
musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť primerané úsilie na
uspokojenie svojich veriteľov. (2) Súd oddlženie dlžníka povolí, ak zistí, že dlžník počas konkurzného
konania riadne plnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, inak jeho návrh na oddlženie
zamietne. O povolení oddlženia rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu.(…)
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odkazuje na obecné náležitosti návrhu dle ustanovení § 42 odst. 3 OSP 89.
Z návrhu musí být především patrno, kdo jej činí, čeho se týká, co sleduje a
musí být opatřen úředně ověřeným podpisem a datovaný. Není potřeba, aby
návrh obsahoval náležitosti podle ustanovení § 79 OSP, neboť na ně přímo
ZKR neodkazuje. Pro účely oddlužení ve slovenské úpravě je nutno říci, že
náležitosti jako je seznam majetku a další náležitosti dle ustanovení § 12 ZKR
se podávají při návrhu na vyhlášení konkurzu. Dlužník ke svému návrhu musí
připojit seznam svého majetku, seznam svých závazků, seznam spřízněných
osob, v některých případech i účetní závěrku a doklad o zaplacení zálohy tzv.
preddavku dle ustanovení § 13 ZKR. Náležitosti seznamu a dalších vzorových
náležitostí je upraven v prováděcí vyhlášce 90. Zajímavou skutečností je
seznam spřízněných osob. Spřízněnou osobou pro fyzickou osobu, která oproti
právnické osobě může dosáhnout na oddlužení, je dle ustanovení § 9 odst. 2
ZKR osoba blízká a právnická osoba, ve které má fyzická osoba
kvalifikovanou účast. Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý
podíl představující alespoň 5 % na základním kapitálu právnické osoby, nebo
hlasovacích právech právnické osoby, nebo možnost uplatňování vliv u na
řízení právnické osoby, který je srovnatelný s vlivem odpovídajícímu tomuto
podílu; nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl držený
zprostředkovaně prostřednictvím právnických osob, v kterých má držitel
nepřímého podílu kvalifikovanou účast 91. Úprava spřízněných osob absentuje
v české úpravě. V rámci konkurzního řízení se zjišťuje majetek, závazky a
další skutečnosti ke dni návrhu na vyhlášení konkurzu.
V navazujícím návrh na oddlužení se na Slovensku oproti české
úpravě již neřeší příjmy dlužníka zpětně a údaje o očekávaných příjmech do
budoucna. Tato náležitost je zahrnuta pod prohlášením dlužníka dle

89

Jedná se o shodné ustanovení českého občanského soudního řádu. Na Slovensku také jako
v Česku stále platí zákon č. 99/1963 Sb./Zb.
90
Vyhláška č. 665/2005 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
91
Originální znění § 9 odst. 3 ZKR: (3) Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona
rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5 % na základnom imaní právnickej osoby
alebo hlasovacích právach v právnickej osobe alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení
právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym
podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom
právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
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ustanovení § 167 odst. 1 ZKR, tzv. mravním imperativem, kde dlužník vyjádří
svůj poctivý záměr. Může se jednat o prohlášení dlužníka, že si najde
zaměstnání nebo nějaká jiná forma proklamace, ve které vyjádří poctivost
svého záměru a snahu dostát svým závazkům.
Dosavadní poznatky a zkušenosti ohledně návrhů na oddlužení jsou
spíše sporadické. Praxe totiž ukázala, že tento institut je na Slovensku
prakticky nedostupný, ne-li nedosažitelný. Především se toto ukázalo u malých
podnikatelů. Právě i tito dlužníci jsou nuceni podat návrh na vyhlášení
konkurzu, což znamená veškeré náležitosti uvedené výše, samozřejmě spolu se
zaplacením tzv. preddavku a deklarace, že jejich majetek bude postačovat na
úhradu nákladů spojených s konkurzním řízením. Fyzické osoby, které nejsou
podnikateli, můžou využít možnosti podat návrh na otevření tzv. malého
konkurzu dle ustanovení § 106 ZKR, který by pro malé dlužníky, tzv. fyzické
osoby nepodnikatele, se mohl jevit dostupnější, neboť má být efektivnější.
V konečném důsledku však je i toto stejně nedosažitelné, neboť finanční
podmíněnost pro zahájení konkurzního řízení je pro ně náročná, ne -li přímo
likvidační. Fyzické osoby podnikající musí projít standardním konkurzním
řízením.
6.2.2

Poznatky k přístupu k institutu „Restschuldbefreiung“, tzv.
osvobození od dluhů, v Německu
Shodně jako s českou právní úpravou je osvobození od dluhů možné

pouze pro fyzické osoby. Na rozdíl od české úpravy, která dle dikce zákona
počítá s institutem oddlužení pouze pro fyzické osoby nepodnikající a
judikatura v některých případech extenzivně rozšířila svůj výklad i na fyzické
osoby v menší míře podnikající, německá úprava toto upravuje odlišně.
Německý insolvenční zákon připouští, aby osvobození od dluhů bylo dostupné
jak pro spotřebitele, tak pro jiné podnikající nebo samostatně výdělečné
fyzické osoby. Z pohledu srovnání s českou právní úpravou se toto jeví jako
vhodnější úprava možností k přístupu k institutu osvobození od dluhů.
Zejména pak je oddlužení dle německé úpravy přípustné u dlužníků, a to:
spotřebitelů,

dřívějších

malých

podnikatelů/řemeslníků,

živnostníků,

svobodných povolání – jako jsou lékaři, právníci nebo u osobně ručících
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společníků, pokud z osvobození od dluhů nemají prospěch 92. Oddlužení není
přípustné pro právnické osoby, a to akciové společnosti – německé AG,
společnosti s ručením omezeným – německé GmbH, veřejnou obchodní
společnost – německé OHG, ani pro komanditní společnost – německé KG, pro
sdružení – německé GbR, a ani pro spolky 93.
Návrh na osvobození musí podat dlužník – fyzická osoba sám. Pokud
podá pouze návrh na zahájení insolvenčního řízení bez návrhu na osvobození
od dluhů, soud jej poučí a ve lhůtě dvou týdnů může svůj návrh doplnit o
návrh na osvobození od dluhů dle ustanovení § 287 InsO 94. Pokud podá návrh
na zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi věřitel, je dlužník
upozorněn, že by měl podat také svůj vlastní návrh. Pokud již samotný návrh
věřitele vedl k zahájení insolvenčního řízení, není již samotný dlužníkův
návrh přípustný a oddlužení je také vyloučeno 95. K podání dlužníkova návrhu
má být dlužníkovi stanovena přiměřená lhůta až do čtyř týdnů, kterou je
možné prodloužit. Toto vychází z judikatury spolkového soudního dvora 96.
Obdobně se postupuje u návrhu na oddlužení v tzv. Klein-Insolvenzverfahren
dle ustanovení § 304 a násl. InsO. K návrhu na oddlužení je dle ustanovení
§ 287 odst. 2 InsO 97 nutné, aby dlužník v každém případě připojil prohlášení,
tzv. Abtretungserklärung, ve kterém prohlásí, že postoupí své veškeré příjmy
po dobu šesti let správci. Pokud již některé své pohledávky dříve postoupil na
třetí osoby, musí na to dlužník upozornit v prohlášení.
92

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 257.
93
AG – Aktiengesellschaft, GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, KG –
Kommanditgesellschaft, GbR – Gesellschaft bürgerliches Recht
94
§ 287 InsO: (1) Die Restchuldbefreiung setzt einen Antrag des Schuldners voraus, der mit
seinem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens verbunden werden soll. Wird er nicht mit diesem
verbunden, so ist er innerhalb von zwei Wochen nach dem Hinweis gemäss § 20 Abs. 2 zu stellen.(…)
95
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 257.
96
Tzv. Bundesgerichthof byl ustaven dne 1. října 1950 v Karlsruhe. Je to nejvyšší soudní
dvůr Spolkové republiky Německo v oblasti řádných soudních pravomocí, t.z. v civilních a trestních
oblastech, které jsou v nižších instancích příslušné spolkovým obvodním (Amts-), krajským (Land-) a
vrchním
zemským
(Oberlandesgerichten)
soudům.
Dostupný
na:
http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/bgh_node.html;jsessionid=1602DF04A1C7137948BBB5C2
560DB278.2_cid134
97
Originální znění § 287 odst. 2 InsO: Dem Antrag ist die Erklärung beizufügen, dass der
Schuldner seine Pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder an deren Stelle
tretende laufende Bezüge für die Zeit von sechs Jahren nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an
einem vom Gericht zu bestimmenden Treuhänder abtritt. Hatte der Schuldner diese Forderungen
bereits výher an einen Dritten abgetreten oder verpfändet, so ist in der Erklärung darauf hinzuweisen.
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V praxi začaly nyní banky používat i zajištění formou postoupení
pohledávek dlužníků ze svých budoucích příjmů. To se zdálo být problémem
pro možnost oddlužení, neboť v takovém případě již dlužník nemohl postoupit
svůj příjem na správce. Výkladem ustanovení § 114 a 91 InsO se dospělo
k závěru, že tyto dlužníkovy dispozice před zahájením insolvenčního řízení
jsou v rámci insolvenčního řízení také neúčinné. 98
Shodně s českou úpravou i německá úprava rozlišuje návrh na
zahájení insolvenčního řízení a návrh na oddlužení. Jako shodné lze zhodnotit
také úpravy týkající se podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
věřitelem dlužníka. Propracovanější se však oproti české úpravě jeví německá
úprava

týkající

se

neúčinnosti

dlužníkových

úkonů

před

zahájením

insolvenčního řízení a určitý individuální přístup soudu při stanovování lhůt
na podání návrhu na oddlužení dlužníkem při insolvenčním řízení zahájeném
na návrh věřitele dlužníka.
6.2.3

Poznatky

k přístupu

k institutu

„Restschuldbefreiung“

–

osvobození od dluhů v Rakousku
Dle ustanovení § 181 IO 99 je umožněno dosáhnout na osvobození od
dluhů pouze fyzickým osobám. Dlužník může podat návrh na osvobození
v průběhu

insolvenčního

řízení

nejpozději

však

s návrhem

na

přijetí

platebního plánu. K takovému návrhu je dlužník povinen připojit prohlášení,
ve kterém stanoví své budoucí příjmy z činnosti, kterých je schopen dosahovat
po dobu sedmi let. V Rakousku je tak nejdelší období pro osvobození od
dluhů. Během zkušební doby není přípustné provádět exekuci na majetek
dlužníka. Dále není možné, aby byl jeden věřitel zvýhodňován oproti ostatním
věřitelům, a jsou dle ustanovení § 206 IO stanovena určitá pravidla pro
započtení pohledávek.

98

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 259.
99
Originální znění § 181 IO: Ist der Schuldner eine natürliche Person, so gelten die
Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens mit den in §§ 182 bis 216 festgelegten Besonderheiten.
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Během zkušebního období je možné, aby bylo znovu zahájeno
insolvenční řízení dle ustanovení § 208 IO 100. V takovém případě není však
majetek, který je deponován u správce, zahrnut do majetkové podstaty.
Dlužník je povinen plnit shodně jako v ostatních popsaných úpravách
určité povinnosti dle insolvenčního řádu. Především je dlužník povinen dle
ustanovení § 210 IO 101 (i) zajistit si odpovídající výdělečnou činnost a žádnou
takovou činnost neodmítnout, (ii) předat k uhrazení svých dluhů jakýkoli
majetek, který nabyl v rámci dědického řízení, (iii) oznámit jakoukoli změnu
svého bydliště, (iv) nezatajit jakýkoli majetek a v neposlední řadě (v)
informovat soud o své výdělečné činnosti, (vi) platit věřitelům veškeré částky
pouze přes správce, (vii) neposkytovat věřitelům jakékoli výhody a (viii)
nepřijímat žádné další závazky. Dlužník je oprávněn během zkušebního
období vykonávat i činnost mimo zaměstnanecký poměr, pokud při této
činnosti nebude jeho příjem nižší než v zaměstnaneckém poměru.

100

Originální znění § 208 IO: Wird während des Abschöpfungsverfahrens ein
Insolvenzverfahren eröffnet, so fällt das Vermögen, das vom Abschöpfungsverfahren erfaßt wird, nicht
in die Insolvenzmasse. Dieses Vermögen ist auch der Exekution insoweit entzogen, als der Schuldner es
dem Treuhänder herausgibt. Auf Antrag des Schuldners ist die Exekution einzustellen, wenn er
zustimmt, daß die in Exekution gezogene Sache dem Treuhänder ausgefolgt wird.
101
Originální znění § 210 IO: 1) Dem Schuldner obliegt es, während der Rechtswirksamkeit
der Abtretungserklärung 1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben oder, wenn er ohne
Beschäftigung ist, sich um eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen; 2.
Vermögen, das er von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht oder durch
unentgeltliche Zuwendung erwirbt, herauszugeben; 3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder des
Drittschuldners unverzüglich dem Gericht und dem Treuhänder anzuzeigen; 4. keine von der
Abtretungserklärung erfaßten Bezüge und kein von Z 2 erfaßtes Vermögen zu verheimlichen oder
dessen Erwerb zu unterlassen; 5. dem Gericht und dem Treuhänder auf Verlangen Auskunft über seine
Erwerbstätigkeit bzw. seine Bemühungen um eine solche sowie über seine Bezüge und sein Vermögen
zu erteilen; 6. Zahlungen zur Befriedigung der Gläubiger nur an den Treuhänder zu leisten; 7. keinem
Insolvenzgläubiger besondere Vorteile (§ 206 Abs. 2) einzuräumen und 8. keine neuen Schulden
einzugehen, die er bei Fälligkeit nicht bezahlen kann. (2) Soweit der Schuldner eine selbständige
Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die Gläubiger jedenfalls so zu stellen, als würde er eine angemessene
unselbständige Erwerbstätigkeit ausüben. Es darf ihm jedoch nicht mehr verbleiben, als wenn er
Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis in der Höhe des Gewinns aus der selbständigen Tätigkeit hätte.
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6.3

Rozhodování o návrhu na povolení oddlužení

6.3.1

Česká úprava
Insolvenční soud o návrhu na povolení oddlužení rozhoduje několika

způsoby. Prvním způsobem je odmítnutí návrhu podle ustanovení § 393
insolvenčního zákona. Pokud návrh na povolení oddlužení neobsahuje všechny
náležitosti a přílohy nebo je nesrozumitelný a neurčitý, insolvenční soud
vyzve dlužníka, aby maximálně do 7 dnů takový návrh doplnil nebo opravil .
Sedm dní je z praktického hlediska považováno za velmi krátkou lhůtu a často
dochází ke zmeškání této lhůty na opravu nebo doplnění návrhu na povolení
oddlužení. Insolvenčnímu soudu pak nezbývá než takový návrh odmítnout
podle ustanovení § 393 odst. 3 insolvenčního zákona a ve spojení s
ustanovením § 396 insolvenčního zákona rozhodnout současně o způsobu
řešení dlužníkova úpadku konkurzem. Insolvenční soudy již v praxi pochopily,
že lhůta pouhých 7 dnů je značně krátká a že její nedodržení vlastně zavírá
dlužníkovi dveře k oddlužení a posílá ho automaticky do konkurzu. Vzhledem
k tomu, že oddlužení je často jediným možným řešením dlužníkovi situace,
začaly tak insolvenční soudy v praxi méně využívat odmítnutí návrhu na
povolení oddlužení podle insolvenčního zákona a více se řídí ustanoveními
občanského soudního řádu, což do značné míry ohýbá výklad ustanovení § 7
IZ o přiměřeném použití občanského soudního řádu na insolvenční řízení.
Soudní praxe používá další možnost, jak umožnit dlužníkovi podat návrh na
povolení oddlužení znova. Dlužník podá návrh na povolení oddlužení. Pokud
insolvenční soud shledá, že zde jsou skutečnosti nasvědčující tomu, že by bylo
nutné návrh na povolení oddlužení odmítnout, vyzve insolvenční soud
dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dlužník má tak
možnost zálohu nezaplatit a insolvenční soud insolvenční řízení zastaví, aniž
by dále prohlásilo konkurz. Z praktického hlediska se jedná o jednání in
fraudem legis, kterým insolvenční soud dává dlužníkovi možnost p odat návrh
na povolení oddlužení znova. Soud by měl však vždy pečlivě zvážit každý
případ odmítnutí návrhu na povolení oddlužení. Především by měl mít soud na
paměti, že za každým oddlužením se skrývá individuální životní příběh a že
oddlužení je často poslední možností na normální život. Proto lze jen uvítat
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tuto snahu soudů. Například možnost podat nový návrh, pokud bylo již jednou
oddlužení zrušeno, by měla být umožněna po zvážení individuálních okolností
každého případů a nemělo by se přistupovat k nemožnosti podat nový návrh
paušálně 102.
Dalším způsobem rozhodování o návrhu na povolení oddlužení je
zamítnutí návrhu na povolení oddlužení podle ustanovení § 395 IZ zejména
pro skutečnost, že návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý
záměr nebo pokud by hodnota plnění, kterou by dostali nezajištění věřitelé,
byla nižší než 30 %, ledaže by nezajištění věřitelé s tímto souhlasili. Dále
návrh na povolení oddlužení insolvenční soud zamítne, pokud jej podala
znovu osoba, o jejímž návrhu již bylo v minulosti rozhodnuto, nebo dlužník
v dosavadním insolvenčním řízení působil lehkomyslně nebo projevoval
nedbalý přístup. Co lze shledávat za nepoctivý záměr je stanoveno v
ustanovení § 395 odst. 3 IZ, kde je mimo jiné i stanoveno, že za nepoctivý
záměr se považuje i to, když byl dlužník v posledních pěti letech pravomocně
odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Podle judikátu
Vrchního soudu v Praze 103 ze dne 6. února 2009 je ustanovení § 395 odst. 3 IZ
pouze vodítkem při konstatování nepoctivého záměru nikoliv nezvratným
důkazem. Dále se v tomto judikátu uvádí, že „Také osoba odsouzená za
trestný čin majetkové povahy může dojít oddlužení, jestliže její trest byl např.
zahlazen, jestliže svým dalším chováním zřetelně projevuje poctivý záměr
následky činem způsobené napravit, jestliže veškerých svých schopností a
možností využívá k úhradě závazků, a lze proto očekávat, že i pro věřitele bude
oddlužení výhodnějším uspořádáním majetkových vztahů k dlužníku.“ K tomu
je třeba uvést dřívější judikát Vrchního soudu v Olomouci 104 ze dne 18.
prosince 2008, ve kterém se uvádí, že „Pro závěr, že dlužník podáním návrhu
na povolení oddlužení sleduje nepoctivý záměr, postačí pouze zjištění, že
v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení byl pravomoc ně
102

Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 27 INS 381/2009: Dlužnice s pomocí
důchodu od manžela plnila oddlužení. Společně měli vyživovací povinnost ke 4 dětem. Dlužnice přišla
o práci a její manžel po úraze přišel o práci také. Oba manželé se octli na sociálních dávkách. Došlo
k psychickému zhroucení. Oddlužení bylo zrušeno, protože nebyla vidina zlepšení. Pokud se však toto
stane, má dlužník právo podat nový návrh na povolení oddlužení.
103
Usnesení VS v Praze sp.zn. KSUL 46 INS 124/2009, 1 VSPH 53/2009-A.
104
Usnesení VS v Olomouci sp.zn. KSBR 40 INS 3720/2008, 2 VSOL 181/2008-A.
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odsouzen pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. Aby mohl být
dlužník za tohoto stavu s návrhem na povolení oddlužení úspěšný, musel by
tvrdit a prokazovat, že i přes existenci odsouzení se u něho o nepoctivý záměr
nejedná.“ Při srovnání dvou výše uvedených judikátu je vidět jistý posun při
aplikaci ustanovení § 395 IZ.
Pokud insolvenční soud neodmítne nebo nezamítne návrh na povolení
oddlužení, povolí insolvenční soud svým rozhodnutím návrh na povolení
oddlužení podle ustanovení § 397 IZ.
6.3.2

Slovenská úprava
Předpokladem povolení oddlužení je zrušení konkurzního řízení

z jiného důvodu, než pro nedostatek majetku. Předně je nutno říci, že dlužník
nemá na povolení oddlužení právní nárok. Záleží čistě na úvaze soudu, zda
splnil a plnil po dobu konkurzního řízení všechny povinnosti podle ZKR.
Soudu se pak oproti české úpravě, kde soud může povolit, odmítnou t nebo
zamítnout návrh na povolení oddlužení, nabízejí pouze dvě možnosti. Soud
návrh na povolení oddlužení buď povolí, nebo zamítne. O povolení oddlužení
rozhodne soud dle ustanovení § 167 odst. 2 ZKR bezodkladně po zrušení
konkurzu. O povolení oddlužení rozhoduje soud usnesením, proti kterému je
v případě zamítnutí návrhu možnost odvolání. A contrario proti usnesení,
kterým se oddlužení povoluje, není odvolání přípustné. Usnesení o povolení
oddlužení se zveřejňuje v Obchodním věstníku, který plní stejnou funkci jako
insolvenční rejstřík v české úpravě.
Usnesení o povolení oddlužení obsahuje již procentuelní rozvrh, kolik
se má věřitelům každý rok plnit. Shodně jako německá úprava, tak i slovenská
úprava počítá s rozdělováním částek jednou do roka, což je výrazně
praktičtější a ekonomičtější pro proces insolvenčního řízení. Pravomocným
usnesením o povolení oddlužení počíná běžet tří roční zkušební o bdobí, ve
kterém má dlužník postupně alespoň z části uspokojit své věřitele. Toto
období končí rozhodnutím o oddlužení dlužníka. V průběhu tohoto období je
možné shodně jako s německou úpravou zrušit rozhodnutí o povolení
oddlužení, pokud dlužník opakovaně a soustavně porušuje své povinnosti
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v rámci insolvenčního řízení anebo pokud jeho příjem nepostačuje ani na
úhradu odměny správci.
6.3.3

Německá úprava
Jak již bylo výše řečeno, přiznává se oddlužení zejména na základě

ustanovení § 1 InsO pouze poctivým dlužníkům. Odepřít oddlužení je soud
oprávněn na návrh insolvenčního věřitele, pokud budou zjištěny některé
zásadní důvody pro odepření dle ustanovení § 290 InsO 105. Důvody pro
odepření musí věřitel uvést v určité lhůtě. Výčet v úvahu přicházejících
důvodů odepření oddlužení je konečný. Dlužník nesmí být pravomocně
odsouzen za trestný čin dle ustanovení § 283-283c Strafgesetzbuch. Jedná se o
trestný čin úpadku, zvláštní těžký případ způsobení úpadku, zvýhodňování
věřitele a zvýhodňování dlužníka. 106 V posledních třech letech před zahájením
insolvenčního řízení nesmí dlužník uvést záměrně nesprávné údaje o svých
obchodních vztazích, úvěrech nebo veřejných zakázkách. Oddlužení bude dále
odepřeno, pokud již dlužník v minulých deseti letech oddlužení získal nebo
pozbyl kvůli porušení některých povinností v rámci insolvenčního řízení nebo
pokud spáchal nějaký insolvenční trestný čin. Shodný účinek bude mít i ta
skutečnost, pokud dlužník v posledním roce před podáním návrhu na zahájení
insolvenčního řízení nebo po podání tohoto návrhu úmyslně nebo hrubým
105

Originální znění § 290 InsO: (1) In dem Beschluß ist die Restschuldbefreiung zu versagen,
wenn dies im Schlußtermin von einem Insolvenzgläubiger beantragt worden ist und wenn 1. der
Schuldner wegen einer Straftat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilt
worden ist, 2. der Schuldner in den letzten drei Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des
Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig schriftlich unrichtige
oder unvollständige Angaben über seine wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht hat, um einen Kredit zu
erhalten, Leistungen aus öffentlichen Mitteln zu beziehen oder Leistungen an öffentliche Kassen zu
vermeiden, 3. in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder
nach diesem Antrag dem Schuldner Restschuldbefreiung erteilt oder nach § 296 oder § 297 versagt
worden ist, 4. der Schuldner im letzten Jahr vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
oder nach diesem Antrag vorsätzlich oder grob fahrlässig die Befriedigung der Insolvenzgläubiger
dadurch beeinträchtigt hat, daß er unangemessene Verbindlichkeiten begründet oder Vermögen
verschwendet oder ohne Aussicht auf eine Besserung seiner wirtschaftlichen Lage die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens verzögert hat, 5. der Schuldner während des Insolvenzverfahrens Auskunfts- oder
Mitwirkungspflichten nach diesem Gesetz vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder 6. der
Schuldner in den nach § 305 Abs. 1 Nr. 3 vorzulegenden Verzeichnissen seines Vermögens und seines
Einkommens, seiner Gläubiger und der gegen ihn gerichteten Forderungen vorsätzlich oder grob
fahrlässig unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat. (2) Der Antrag des Gläubigers ist nur
zulässig, wenn ein Versagungsgrund glaubhaft gemacht wird.
106
Originální znění: § 283 Strafgesetzbuch – Bankrott, § 283a Strafgesetzbuch – Besonders
schwerer Fall des Bankrotts, § 283b Strafgesetzbuch – Gläubigerbegünstigung, § 283c Strafgesetzbuch
– Schuldnerbegünstigung.
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způsobem zkracoval věřitele, na sebe vzal další závazky, doslova promrhal
majetek nebo zdržoval insolvenční řízení.
Dlužník musí také v průběhu insolvenčního řízení dodržovat veškeré
své povinnosti. V případě porušení těchto povinností mu bude oddlužení
odepřeno. Návrh věřitele na odepření oddlužení musí mít věřitel podepřen
důvěryhodnými skutečnostmi. Nejčastějším důvodem odepření oddlužení je
však porušení povinností v souvislosti s tzv. malým insolvenčním řízením –
Klein-Insolvenzverfahren, dle ustanovení § 305 ve spojení s ustanovením §
290 odst. 1 číslo 6 InsO. Pokud dlužník v rámci tohoto řízení úmyslně nebo
hrubým způsobem neuvede správné nebo úplné údaje o svém majetku,
příjmech, věřitelích a závazcích, bude mu oddlužení také odepřeno. Jedná se o
nejčastější důvod odepření oddlužení, z čehož plyne, že oddlužení se také
nejvíce využívá při tzv. malém insolvenčním řízení 107. Toto řízení může dle
ustanovení § 304 InsO 108 probíhat pouze u fyzických osob, a to spotřebitelů a
bývalých malých podnikatelů – živnostníků.
Dle ustanovení § 289 InsO 109 o návrhu dlužníka na zahájení
insolvenčního řízení spojeného s oddlužením rozhodne soud. K návrhu
dlužníka se musí před rozhodnutím vyjádřit insolvenční správce a věřitelé. O
návrhu rozhoduje, shodně jako v české úpravě, soud usnesením, proti kterému
má dlužník a každý insolvenční věřitel možnost podat bezodkladně stížnost.
Pravomocné usnesení spolu s usnesením o zrušení insolvenčního řízení musí
být veřejně vyhlášeno.

107

Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420, str. 261.
108
Originální znění § 304 InsO: (1) Ist der Schuldner eine natürliche Person, die keine
selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat, so gelten für das Verfahren die
allgemeinen Vorschriften, soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist. Hat der Schuldner eine
selbständige wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, so findet Satz 1 Anwendung, wenn seine
Vermögensverhältnisse überschaubar sind und gegen ihn keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen
bestehen. (2) Überschaubar sind die Vermögensverhältnisse im Sinne von Absatz 1 Satz 2 nur, wenn der
Schuldner zu dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wird,
weniger als 20 Gläubiger hat.
109
Originální znění § 289 InsO: (1) Die Insolvenzgläubiger und der Insolvenzverwalter sind
im Schlußtermin zu dem Antrag des Schuldners zu hören. Das Insolvenzgericht entscheidet über den
Antrag des Schuldners durch Beschluß. (2) Gegen den Beschluß steht dem Schuldner und jedem
Insolvenzgläubiger, der im Schlußtermin die Versagung der Restschuldbefreiung beantragt hat, die
sofortige Beschwerde zu. Das Insolvenzverfahren wird erst nach Rechtskraft des Beschlusses
aufgehoben. Der rechtskräftige Beschluß ist zusammen mit dem Beschluß über die Aufhebung des
Insolvenzverfahrens öffentlich bekanntzumachen.(…)
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Pokud zde není důvod pro odepření oddlužení, soud vydá usnesení, že
dlužník získává oddlužení (pozn. autora zde spíše doslova osvobození od
dluhů - Restschuldbefreiung), pokud splní podmínky stanovené v ustanovení
§ 295 InsO a neobjeví se důvod pro odepření oddlužení dle ustanovení § 297
nebo 298 InsO, o kterých bude psáno v následujících kapitolách.
6.3.4

Rakouská úprava
Rakouská úprava rozhoduje dle ustanovení § 200 IO 110 o návrhu na

osvobození od dluhů zejména z toho pohledu, zda je dlužník schopen plnit své
závazky a zda je schopen dosáhnout takových příjmů, které jsou způsobilé tyto
závazky pokrýt. Rozhodnutí o návrhu se zveřejňuje a zvlášť se doručuje
dlužníkovi, insolvenčnímu správci, členům věřitelského výboru a věřitelům.
Po právní moci tohoto kladného rozhodnutí dochází k zastavení nebo ukončení
insolvenčního řízení. Návrh na osvobození je nutné zamítnout před i po
rozhodnutí o návrhu, pokud dlužník (i) spáchá některý z trestných činů
vyjmenovaných v ustanovení § 201 IO, (ii) poruší některou z informačních
nebo součinnostních povinností dle IO, (iii) v minulých třech letech od
rozhodnutí o návrhu na zahájení insolvenčního řízení doslova prohýřil svůj
majetek

nebo

hrubě

zmařil

uspokojení

svých

věřitelů

nebo

přiznal

nepřiměřené výhody některému z věřitelů, (iv) v minulých třech letech od
rozhodnutí o návrhu na zahájení insolvenčního řízení úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti zatajil své obchodní vztahy, (v) byl mu zamítnut platební plán, (vi)
před méně než dvaceti lety před podáním návrhu na zahájení insolvenčního
řízení absolvoval řízení na osvobození. Soud zamítne návrh z výše uvedených
důvodů pouze na návrh některého z věřitelů. Pokud nejsou dány výše uvedené
důvody a náklady na řízení o osvobození budou uhrazeny správci, zahájí soud

110

Originální znění § 200 IO: (1) Über den Antrag auf Durchführung des
Abschöpfungsverfahrens ist erst zu entscheiden, wenn einem Zahlungsplan, obwohl er zulässig gewesen
ist und die für das Verfahren geltenden Vorschriften beachtet worden sind, die Bestätigung versagt
wurde. Anträge auf Durchführung des Abschöpfungsverfahrens, über die die Entscheidung nach Satz 1
ausgesetzt war, gelten mit dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über die Bestätigung des
Zahlungsplans als nicht gestellt.(…) (4) Das Insolvenzverfahren ist mit Eintritt der Rechtskraft des
Beschlusses, mit dem das Abschöpfungsverfahren eingeleitet wird, aufgehoben. Dies ist gemeinsam mit
dem Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses, mit dem das Abschöpfungsverfahren eingeleitet wird, in
der Insolvenzdatei anzumerken. Für die Aufhebung des Insolvenzverfahrens gilt im Übrigen § 79.
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řízení o osvobození dle ustanovení § 202 IO 111. Současně soud ustanoví
správce, který bude po celou dobu spravovat a schraňovat příjmy dlužníka.
Správce je povinen tento majetek evidovat odděleně. Na konci každého
kalendářního roku je povinen příjmy rozdělit mezi věřitele ve lhůtě osmi
týdnů. Soud může na žádost shromáždění věřitelů stanovit správci i další
povinnosti, jako je například kontrola, zda dlužník plní řádně své povinnosti.
Správce musí soudu a také na žádost dlužníka, předkládat účty jednou ročně,
dále po uplynutí zkušebního období a po skončení jeho činnosti.

111

Originální znění § 202 IO: (1) Liegen keine Einleitungshindernisse vor und sind die
Kosten des Abschöpfungsverfahrens durch die dem Treuhänder zukommenden Beträge voraussichtlich
gedeckt, so leitet das Gericht das Abschöpfungsverfahren ein. (2) Zugleich bestimmt das Gericht für die
Dauer des Abschöpfungsverfahrens einen Treuhänder, auf den der pfändbare Teil der Forderungen des
Schuldners auf Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder auf sonstige wiederkehrende Leistungen mit
Einkommensersatzfunktion nach Maßgabe der Abtretungserklärung (§ 199 Abs. 2) übergeht. (3) Zum
Treuhänder kann auch ein bevorrechteter Gläubigerschutzverband bestellt werden.
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6.4

Přihlašování pohledávek věřitelů

6.4.1

Česká úprava
Věřitelé dlužníka mohou své pohledávky za dlužníkem přihlásit do

insolvenčního řízení pomocí formulářových přihlášek do uplynutí lhůty
stanovené v rozhodnutí o úpadku podle ustanovení § 173 insolvenčního
zákona. Náležitosti výzvy k podání přihlášek pohledávek jsou stanoveny v
ustanovení § 8 vyhlášky. Výzva se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku stejně
jako všechny přihlášky věřitelů. Nedostatkem ustanovení § 9 vyhlášky je, že
se nezveřejňují přílohy přihlášek pohledávek v insolvenčním rejstříku, což do
jisté míry komplikuje přezkum přihlášených pohledávek insolvenčnímu
správci.
Pokud zmeškají věřitelé lhůtu k podání přihlášek do insolvenčního
řízení, k jejich pohledávkám se nepřihlíží a v případě oddlužení dojde
v konečném důsledku i k osvobození od nepřihlášených pohledávek podle
ustanovení § 414 odst. 2 insolvenčního zákona 112. Dodržení lhůty je tak pro
věřitele a jejich pohledávky existenčně důležité, neboť nepřihlášením nebudou
uspokojeni vůbec a po skončení insolvenčního řízení nebude ani možno jejich
pohledávku na dlužníkovi vymáhat. Do insolvenčního řízení se přihlašují
veškeré pohledávky, jak splatné, tak i nesplatné, uplatněné nebo neuplatněné
již u soudu, pohledávky již vykonatelné, jakož i ty, které jsou již vymáhány
nebo postiženy výkonem rozhodnutí.
Věřitelé se přihlašují jako zajištění věřitelé nebo nezajištění věřitelé.
Zajištěný věřitel, je ten věřitel, který má svou pohledávku za dlužníkem
zajištěnou zajišťovacími právy k majetku dlužníka, taxativně vymezeno
v ustanovení § 2 písm. g) IZ např. zástavním právem k nemovitosti dlužníka.
V případě oddlužení by si každý zajištěný věřitel měl rozmyslet, zda je pro něj
výhodné přihlásit svou pohledávku jako zajištěnou nebo nezajištěnou, i když
podle ustanovení § 166 insolvenčního zákona se musí zajištěný věřitel dovolat
svého zajištění. Zde se však má za to, že podle ustanovení § 174 odst. 3

112

Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2010, xxi+1100 s., str. 954.
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insolvenčního zákona je možné, aby si zajištěný věřitel vybral, zda bude
v insolvenčním řízení vystupovat jako zajištěný nebo jako nezajištěný věřitel.
V případě zajištěné pohledávky dojde při obou způsobech oddlužení
ke zpeněžení zajištění a uspokojení zajištěného věřitele z výtěžku zpeněžení,
pokud zajištěný věřitel požádal o zpeněžení majetku slou žícího k zajištění
pohledávky podle ustanovení § 414 odst. 4 insolvenčního zákona. Pokud však
zajištěný věřitel netrval na zpeněžení majetku sloužícího k zajištění jeho
pohledávky, dojde k tomu, že po dobu pěti let, kdy dlužník plní splátkový
kalendář, nebude zajištěný věřitel vůbec uspokojován splátkami, neboť podle
ustanovení § 398 odst. 3 insolvenčního zákona ani nemůže být tímto způsobem
uspokojován, a při osvobození podle ustanovení § 414 odst. 4 insolvenčního
zákona bude takovému zajištěnému věřiteli zachováno právo domáhat se
uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku. Jedná se
o výjimku z pravidla osvobození od veškerých dluhů, která byla do
insolvenčního zákona zapracována na základě novely č. 217/2009 Sb., účinné
ode dne 20. července 2009. Zajištěný věřitel má tak dvě možnosti. Přihlásit se
jako nezajištěný, aby mu bylo možno plnit na jeho pohledávku splátkami
v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře. Nebo se přihlásit jako
zajištěný a vážit, zda je pro něj výhodné zpeněžit okamžitě majetek sloužící
k zajištění nebo počkat pět let a po osvobození dlužníka od ostatních závazků
zpeněžit tento majetek. Je to samozřejmě také otázka tržní hodnoty majetku
sloužícího k zajištění v čase.
Přihlášené pohledávky věřitelů přezkoumá insolvenčním soudem
ustanovený insolvenční správce podle ustanovení § 188 insolvenčního zákona.
Jak bylo výše uvedeno, činí praktický problém insolvenčnímu správci
ustanovení § 9 vyhlášky, kde je stanoveno, že přílohy k přihlášce pohledávky
se nezveřejňují. Insolvenční správce si tak musí sám vyžádat od insolvenčního
soudu přílohy přihlášky, aby mohl přezkoumat každou jednotlivou pohledávku
a případně vyzvat věřitele podle ustanovení § 188 odst. 2 insolvenčního
zákona k doplnění nebo opravě přihlášky pohledávky. Je pochopitelné, že
zveřejňováním i příloh jednotlivých přihlášek věřitelů by bylo administrativně
pro insolvenční soud zatěžující, ale tímto ustanovením se administrativní zátěž
přesunula na insolvenční správce, kteří si musejí od soudu zařídit n a vlastní
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náklady včasné vyzvednutí příloh přihlášených pohledávek věřitelů, což
například u obsáhlejších insolvenčních případů činí potíže. K přílohám by
měli mít přístup i přihlášení věřitelé, neboť (viz níže) je jim dáno právo
popírat pohledávku jiného věřitele.
Insolvenční správce pak na základě všech přihlášených pohledávek
předloží a zveřejní v insolvenčním rejstříku seznam přihlášených pohledávek
podle ustanovení § 189 insolvenčního zákona. U jednotlivých pohledávek
uvede, zda je popírá a z jakého důvodu, nebo zda je uznává. Insolvenční
správce a dlužník mohou popírat u přihlášených pohledávek pravost, výši a
pořadí přihlášené pohledávky podle ustanovení § 192 insolvenčního zákona,
věřitel může měnit pouze důvod vzniku pohledávky, její výši nebo pořad í.
Toto platilo před novelami insolvenčního zákona č. 241/2010 Sb. a č. 69/2011
Sb. účinnými od 31. března 2011. Tyto novely zavedly do insolvenčního
zákona možnost popření pohledávek i pro přihlášené věřitele. Již před těmito
novelami insolvenčního zákona bylo judikaturou dovozeno, že přihlášený
věřitel může podle judikátu Vrchního soudu v Olomouci 113 změnit přihlášenou
pohledávku, co do výše přihlášené pohledávky, mohl tedy zvyšovat nebo
snižovat

přihlášenou

pohledávku

až

do

přezkoumání

jím

přihlášené

pohledávky, dokud jeho pohledávka nebyla zjištěna nebo účinně popřena.
Naopak přihlášený věřitel nemohl již přihlášenou pohledávku v podobě jistiny
změnit tak, že k ní připojil ještě příslušenství jistiny v podobě úroků, úroků
z prodlení,

poplatku

pohledávkou. Jednalo

z prodlení
se totiž

či
podle

nákladů

spojených

judikatury

114

s uplatněnou

o přihlášení

nové

pohledávky, která podléhala stejným ustanovením insolvenčního zákona jako
přihlášení nové pohledávky a jako taková musela být přihlášena včas podle
ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Výše zmíněné novely však
v ustanovení § 192 odst. 3 IZ zavedly možnost, že „věřitel může až do
skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit
výši přihlašované pohledávky. Jestliže v důsledku této změny není možné
přezkoumat přihlášenou pohledávku při nařízeném přezkumném jednání,
113

Usnesení VS v Olomouci ze dne 24.10.2008, sp.zn. KSOS 22 INS 1796/2008, 3 VSOL
125/2008-P13.
114
Usnesení VS v Praze ze dne 13.2.2009, sp.zn. KSPA 48 INS 1646/2008, 1 VSPH
275/2008-B.

65

___________________________________________________________________________________

nařídí insolvenční soud zvláštní přezkumné jednání. Věřitel je však povinen
uhradit ostatním věřitelům na jejich žádost náklady, které jim vznikly v
souvislosti s jejich účastí na zvláštním přezkumném jednání.“
6.4.2

Slovenská úprava
Shodně jako v české úpravě je nutné, aby každý věřitel si přihlásil své

pohledávky do insolvenčního řízení vůči dlužníkovi v určité lhůtě. Takto
přihlášení věřitelé mají pak určitá kolektivní práva, která vykonávají v rámci
insolvenčního řízení. Mimo přihlášení své pohledávky do insolvenčního řízení
může věřitele vstoupit do řízení ještě vstupem do řízení dle ustanovení § 25
ZKR 115, což je postup v případě převodu nebo přechodu pohledávky. Doručení
přihlášky na soud má také vliv na promlčecí a prekluzivní lhůty, dochází
k jejich přerušení.
Přihláškou se uplatňují pohledávky, které vznikly před vyhlášením
konkurzu bez ohledu na právní důvod vzniku, budoucí pohledávky a
podmíněné pohledávky. Zákon přikazuje uplatnit i budoucí pohledávky, které
by vznikly po vyhlášení konkurzu. Například se jedná o pohledávku, která
vznikne druhé smluvní straně z titulu odstoupení od smlouvy. Pokud by nebyla
taková pohledávka přihlášena a vznikla by po vyhlášení konkurz u, měla by
privilegovaný právní režim, jako pohledávka proti podstatě. ZKR proto
přikazuje tyto pohledávky uplatnit jako podmíněné. 116
Podmíněné pohledávky se dále dělí na tři skupiny, a to (i) pohledávky,
jejichž vznik je vázaný na splnění podmínky, (ii) budoucí pohledávky a (iii)
budoucí pohledávky ručitelů, spoludlužníků a ručitelů. Nezabezpečené (v
české úpravě je lze přirovnat k nezajištěným) pohledávky se dále dělí na dvě
třídy, a to (i) nezabezpečené pohledávky mimo pohledávek spojených se
závazkem podřízenosti a (ii) pohledávky spojené se závazkem podřízenosti.
Zabezpečené (v české úpravě zajištěné) pohledávky se uspokojují z výtěžku
zpeněžení zabezpečení, a pokud tento výtěžek je nižší než zjištěná
115

Originální znění § 25 ZKR: (1) Ak počas konkurzného konania dôjde k prevodu alebo
prechodu pohľadávky, ktorá veriteľovi zakladá postavenie účastníka konkurzného konania, súd
rozhodne na návrh nadobúdateľa pohľadávky o jeho vstupe do konkurzného konania, ak je v návrhu
nadobudnutie pohľadávky preukázané. Inak návrh na vstup do konkurzného konania zamietne. (…)
116
Kozák, Jan; Budín, Petr; Pachl, Lukáš: Insolvenční právo; 1. vyd., Brno: Rašínova vysoká
škola, 2008, 298 s., str. 33.
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pohledávka, uspokojí se i ze všeobecné podstaty. Pokud přihláška zabezpečené
pohledávky neobsahuje všechny náležitosti ohledně zabezpečení, které ukládá
ZKR, hledí se na přihlášku jako na přihlášku pohledávky nezabezpečené.
Přihláška pohledávky se podává ve dvou stejnopisech včetně příloh a
musí být doručena do 45 dní od vyhlášení konkurzu. Jeden stejnopis se
doručuje správci a druhý na soud. Stanovená lhůta je hmotněprávní a její
zmeškání má za následek to, že se k takové přihlášce nepřihlíží. V české
právní úpravě se jedná o procesní lhůtu. Stejný účinek má i podání přihlášky
pouze soudu nebo pouze správci. Pokud je přihláška podána u soudu, který
není věcně nebo místně příslušný, nejedná se o řádné doručení a nenastávají
účinky řádného podání přihlášky. Nepříslušný soud sice přihlášku předá na
příslušný soud dle ustanovení procesního práva, ale je nutné doručit takovou
přihlášku včas na příslušný soud, aby nedošlo ke zmeškání lhůty. Obsahové
náležitosti přihlášky jsou stanoveny zákonem. Jedná se o shodné náležitosti
jako v případě české úpravy. Obligatorními náležitostmi přihlášky je
identifikace věřitele, pohledávky, právní důvod pohledávky, výše jistiny,
příslušenství, podmínka v případě podmíněné pohledávky a v neposlední řadě
ještě podpis věřitele a datum vyhotovení přihlášky. Poslední jmenovaná
náležitost je naprostým formalismem, neboť s datem vyhotovení přihlášky
nespojuje ZKR žádné účinky a pro tento chybějící údaj je možné k přihlášce
v řízení nepřihlížet, neboť neobsahuje všechny podstatné náležitosti dle
zákona. Takový formalismus se například uplatňuje u směnek, v případě
přihlášky do insolvenčního řízení je naprosto nadbytečný. Věřitel není soudem
ani správcem vyzýván na odstranění nedostatků své přihlášky.
Pokud věřitel uplatní jistinu a příslušenství jednou přihláškou a jednou
částkou, není toto na překážku. Pokud věřitel uplatňuje více pohledávek více
přihláškami, je povinen předložit i souhrnný přehled všech svých pohledávek,
který se musí shodovat s přihlášenými pohledávkami. Nesoulad má za
následek, že se k přihláškám nepřihlíží. Na věřitele jsou tak kladeny neúměrně
vysoké nároky ohledně formálního zpracování přihlášek.
Správce přezkoumá přihlášené pohledávky, a to z následujících
hledisek (i) právní důvod, (ii) vymahatelnost, (iii) pořadí, (iv) výši, (v)
zabezpečení zabezpečovacím právem, (vi) pořadí zabezpečovacího práva.
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Věřitel nemá právo popřít pohledávku jiného věřitele, ale věřitel má právo
podat podnět správci na popření pohledávky jiného věřitele. V české úpravě je
již toto právo přihlášenému věřiteli dáno. Správce je povinen se podnětem
zabývat a písemně informovat věřitele o rozhodnutí ohledně tohoto podnětu.
Obdobné právo jako věřitel má i dlužník, který může také podat správci
podnět. Tato úprava značně administrativně zatěžuje činnost správce a je
nefunkční ve vztahu k ochraně práv věřitelů. 117
6.4.3

Německá úprava
Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení upravují ustanovení § 174 a

násl. InsO. Shodně jako v jiných právních úpravách je nutné, aby věřitel přihlásil svou
pohledávku do insolvenčního řízení. Na rozdíl od ostatních řízení však tuto svou
pohledávku přihlašuje u insolvenčního správce nikoliv u insolvenčního soudu dle §
174 InsO118. Přihláška musí obsahovat listiny, z kterých vyplývá věřitelova
pohledávka. Přihlásit svou pohledávku může věřitel i prostřednictvím elektronického
podání, pouze pokud insolvenční správce toto výslovně připustí. Poté však musí být
listiny insolvenčnímu správci neprodleně doručeny. Insolvenční správce musí každou
přihlášenou pohledávku dle ustanovení § 174 InsO zanést do seznamu. Insolvenční
správce uvede v seznamu také datum přihlášení pohledávky. Toto datum je velmi
důležité, neboť přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení staví běh promlčecí
lhůty119.

117

Durica, Milan; Husár, Ján: Sprievodca Konkurzným právom. Vydavatel: Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky, str. 37.
118
Originální znění § 174 InsO: (1) Die Insolvenzgläubiger haben ihre Forderungen
schriftlich beim Insolvenzverwalter anzumelden. Der Anmeldung sollen die Urkunden, aus denen sich
die Forderung ergibt, in Abdruck beigefügt werden. Zur Vertretung des Gläubigers im Verfahren nach
diesem Abschnitt sind auch Personen befugt, die Inkassodienstleistungen erbringen (registrierte
Personen nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes).(2) Bei der Anmeldung sind
der Grund und der Betrag der Forderung anzugeben sowie die Tatsachen, aus denen sich nach
Einschätzung des Gläubigers ergibt, dass ihr eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung des
Schuldners zugrunde liegt.(3) Die Forderungen nachrangiger Gläubiger sind nur anzumelden, soweit
das Insolvenzgericht besonders zur Anmeldung dieser Forderungen auffordert. Bei der Anmeldung
solcher Forderungen ist auf den Nachrang hinzuweisen und die dem Gläubiger zustehende Rangstelle
zu bezeichnen.(4) Die Anmeldung kann durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments erfolgen,
wenn der Insolvenzverwalter der Übermittlung elektronischer Dokumente ausdrücklich zugestimmt hat.
In diesem Fall sollen Urkunden, aus denen sich die Forderung ergibt, unverzüglich nachgereicht
werden.
119
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN
978-3-406-564420, str. 204.
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Lhůta pro přihlášení pohledávek není v německé úpravě přesně stanovená.
Dle ustanovení § 28 InsO120 stanoví soud v usnesení o zahájení insolvenčního řízení
lhůtu pro přihlášení pohledávek, která nesmí být kratší než dva týdny a delší než tři
měsíce. Zmeškání této lhůty však nemá pro věřitele fatální následky jako v případě
české právní úpravy. Věřitel může svou pohledávku přihlásit i po uplynutí této lhůty,
avšak ponese náklady tohoto zmeškání v podobě nákladů na zvláštní přezkumný
termín své takto pozdě přihlášené pohledávky. Shodný princip je upraven i v rakouské
právní úpravě. Toto platí jak pro přihlášené pohledávky po lhůtě, tak pro pohledávky
přihlášené až po přezkumném termínu, tzv. Prüfungstermin. Přezkumný termín je
srovnatelný s českým přezkumným jednáním.
Přezkumný termín stanoví insolvenční soud již v usnesení o zahájení
insolvenčního řízení. Přezkumný termín se může konat nejdříve jeden týden a
nejpozději dva měsíce po skončení lhůty pro přihlášení pohledávek. Zákonná možnost
nechat na úvaze soudu stanovení těchto lhůt v rámci vytýčených zákonných mezí se
jeví jako velmi výhodná. Především je možné tímto způsobem ovlivňovat délku
insolvenčních řízení, u kterých se předpokládá více či méně věřitelů, a tímto způsobem
efektivněji vést celé insolvenční řízení. Na přezkumném termínu se především zkoumá
výše a pořadí přihlášené pohledávky. Do seznamu přihlášených pohledávek se dle
ustanovení § 178 InsO zanese, v jaké výši a pořadí byla pohledávka zjištěna, či
v jakém rozsahu byla popřena a kým. Takto zjištěná pohledávka po přezkumném
termínu se zanese do seznamu a tento seznam má vůči insolvenčnímu správci a
insolvenčním věřitelům takové účinky, jako by se jednalo o pravomocné
rozhodnutí121.
V případě popření pohledávky se vede o takové pohledávce soudní řízení na
základě žaloby dle ustanovení § 179 a násl. InsO. Takové řízení je srovnatelné
s incidenčními spory dle české právní úpravy.

120

Originální znění § 28 InsO: (1) Im Eröffnungsbeschluß sind die Gläubiger aufzufordern,
ihre Forderungen innerhalb einer bestimmten Frist unter Beachtung des § 174 beim Insolvenzverwalter
anzumelden. Die Frist ist auf einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen und höchstens drei Monaten
festzusetzen.
121
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008 , 327 s. ISBN
978-3-406-564420, str. 206.
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6.4.4

Rakouská úprava
Na rozdíl od českého řízení a shodně s německým řízením může

věřitel uplatnit svou pohledávku v rámci řízení o osvobození od dluhů, i pokud
ji řádně nepřihlásil. Zákon připouští tuto možnost ve svém ustanovení § 207
IO 122. Takový postup je možný pouze, pokud je věřitelova pohledávka
nezpochybnitelná a toto prokáže věřitel i správci. Věřitel je pro takový případ
povinen uhradit správci odměnu 50 euro za přezkoumání takové pohledávky
správcem, což je shodné jako v případě německé úpravy. Shodně jako v jiných
úpravách jsou věřitelé oprávněni uplatnit své pohledávky v insolvenčním
řízení dle ustanovení § 102 IO 123 i za předpokladu, že je o nich veden spor.
Dle ustanovení § 103 IO 124 má být v přihlášce pohledávky předně stanovena
suma, skutečnosti vzniku této pohledávky a důkazy o vzniku této pohledávky.
Přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení lze písemně nebo ústně
do protokolu. Zajímavostí u rakouského přihlašování pohledávek je zřízení
tzv. IEF Service GmbH. V případě přihlášky pohledávky vzniklé z neuhrazení
mzdy nebo plateb na sociální a zdravotní pojištění může věřitel svou přihlášku
pohledávky spojit s návrhem na uspokojení těchto svých pohledávek z tohoto
fondu. Soud pak tuto přihlášku spolu s návrhem bez přezkoumání postoupí
tomuto fondu, který by měl v případě neúspěchu vymožení celé pohledávky,
zbytek pohledávky uhradit 125. Vzhledem k tomu, že často nedochází v případě

122

Originální znění § 207 IO: (1) Insolvenzgläubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet
haben, sind bei den Verteilungen nur dann zu berücksichtigen, wenn ihre Forderungen feststehen und
die Insolvenzgläubiger dies dem Treuhänder angezeigt haben. (2) Für die Forderungsprüfung nach
Abs. 1 haben die Insolvenzgläubiger dem Treuhänder 50 Euro zuzüglich Umsatzsteuer zu ersetzen. Der
Treuhänder kann diese Vergütung von den an den betreffenden Insolvenzgläubiger auszuzahlenden
Beträgen einbehalten.
123
Originální znění § 102 IO: Die Insolvenzgläubiger haben ihre Forderungen, auch wenn
darüber ein Rechtsstreit anhängig ist, nach den folgenden Vorschriften im Insolvenzverfahren geltend
zu machen.
124
Originální znění § 103 IO: (1) In der Anmeldung sind der Betrag der Forderung und die
Tatsachen, auf die sie sich gründet, sowie die in Anspruch genommene Rangordnung anzugeben und
die Beweismittel zu bezeichnen, die zum Nachweise der behaupteten Forderung beigebracht werden
können. (2) Bei Forderungen, über die ein Rechtsstreit anhängig ist, hat die Anmeldung auch die
Angabe des Prozeßgerichtes und des Aktenzeichens zu enthalten. (3) Absonderungsgläubiger, die ihre
Forderungen auch als Insolvenzgläubiger geltend machen, haben den Sachverhalt unter genauer
Angabe des Gegenstandes der Absonderung darzulegen und anzugeben, bis zu welchem Betrage ihre
Forderungen voraussichtlich durch das Absonderungsrecht gedeckt sind.
125
Originální znění § 104 IO odst. 1: Die Forderungen sind beim Insolvenzgericht schriftlich
oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Der schriftlichen Anmeldung kann der Antrag auf InsolvenzEntgelt beigelegt werden. Diesen hat das Gericht ohne weitere Prüfung unverzüglich der zur
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uspokojování

k plnému

uspokojení

pohledávek

a

pohledávky

z mezd

pracovníků dlužníka mnohdy vrhají celé rodiny do existenční krize, je zřízení
takového fondu vítané a uplatnilo by se jistě i v české úpravě.
Přihlášky pohledávek jsou předávány insolvenčnímu správci, který je
je řadí podle data přihlášení a přezkoumává. Insolvenční správce může namítat
pravost a pořadí pro uspokojení přihlášených pohledávek. Dlužník může
namítat pravost, ale ne pořadí. Věřitel, jehož pohledávka byla řádně zjištěna,
může namítat pravost i pořadí ostatních pohledávek. 126

Entscheidung zuständigen Geschäftsstelle der Insolvenz-Entgelt-Fonds-Service GmbH zu übersenden;
das zur Vorlage bei der Geschäftsstelle bestimmte, Stück der Forderungsanmeldung ist anzuschließen.
126
Originální znění § 105 IO: (1) Zur Prüfungstagsatzung haben der Insolvenzverwalter und
der Schuldner zu erscheinen. Die Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Schuldners sind, soweit
tunlich, mitzubringen. (2) Die angemeldeten Forderungen sind nach ihrer Rangordnung, bei gleicher
Rangordnung nach der Reihenfolge der Anmeldung zu prüfen. (3) Der Insolvenzverwalter hat bei jeder
angemeldeten Forderung eine bestimmte Erklärung über ihre Richtigkeit und Rangordnung abzugeben;
Vorbehalte des Insolvenzverwalters bei Abgabe dieser Erklärung sind unzulässig. (4) Der Schuldner
kann die Richtigkeit, aber nicht die Rangordnung angemeldeter Forderungen bestreiten. (5)
Insolvenzgläubiger, deren Forderung festgestellt oder deren Stimmrecht anerkannt wird, können die
Richtigkeit und Rangordnung angemeldeter Forderungen bestreiten.
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6.5

Způsoby oddlužení

6.5.1

Česká úprava
Již v návrhu na povolení oddlužení dlužník navrhuje, zda chce

oddlužení provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového
kalendáře. Jedná se o dva způsoby, kterými lze oddlužení provést podle
ustanovení § 398 insolvenčního zákona. Při prvním způsobu, tedy při
zpeněžení majetkové podstaty, se postupuje obdobně jako při zpeněžení
majetkové podstaty v konkurzu.
Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po
dobu pěti let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze všech svých příjmů
částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí
nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky podle ustanovení § 279
odst. 2 OSŘ. V jakém poměru budou nezajištění věřitelé podle výše svých
pohledávek uspokojeni, stanoví insolvenční soud v rozhodnutí o schválení
oddlužení. Zajištění věřitelé se však i v případě plněním splátkového
kalendáře uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění podle ustanovení § 398
odst. 3 insolvenčního zákona 127.
Insolvenční zákon tak počítá pouze se dvěma způsoby oddlužení, a to
buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře.
Ekonomická situace a stále větší využívání institutu oddlužení však přineslo
judikaturou i třetí způsob oddlužení, a to kombinaci zpeněžení majetkové
podstaty a plnění pomocí splátkového kalendáře najednou. V usnesení
Krajského soudu v Brně 128 je uvedeno, že „Ve výjimečných případech je možné
i to, že obě formy oddlužení budou zkombinovány tak, že rozhodnutím o
schválení oddlužení budou postiženy jak příjmy dlužníka v následujících pěti
letech, tak majetek náležející dlužníku v době rozhodnutí o schválení
oddlužení.“ Posunem v kombinaci dvou způsobů řešení oddlužení najednou na
základě výše uvedeného judikátu, se reagovalo na situaci, kdy oddlužení je
většinou poslední záchranou dlužníka, jak vybřednout z dluhů a judikatorním
127

Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2010, xxi+1100 s., str. 887.
128
Usnesení KS v Brně ze dne 21. ledna 2009, sp. zn. KSBR 24 INS 4176/2008-B.
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posunem se tak dospělo k vyšší možnosti na dosažení institutu oddlužení i pro
dlužníky, kteří pouze kombinací obou způsobů dosáhnou na podmínky
oddlužení.
6.5.2

Slovenská úprava
Naposledy jsme zanechali slovenskou úpravu ve fázi pozitivního

usnesení o oddlužení. Slovenská úprava institutu oddlužení vychází ze
zásadního principu, a to nutnosti předchozího konkurzního řízení, ve kterém
dojde ke zpeněžení dlužníkova majetku. Logicky navazující oddlužen í pak již
nemá oproti české úpravě možnost volby mezi zpeněžením dlužníkova majetku
a uhrazení dluhů formou splátek. V případě oddlužení se tak dlužník dostává
pouze do režimu úhrady dluhů pomocí splátkového kalendáře. V usnesení o
oddlužení se ustanoví správce, který bude přidělovat jednotlivé splátky
věřitelům, dále se stanoví výše finančních prostředků, které je dlužník povinen
správci na konci každého roku zkušebního období poskytnout na úhradu části
svých dluhů. Zkušební období dle ustanovení § 168 odst. 1 ZKR 129 je tříleté a
počíná běžet od pravomocného usnesení o povolení oddlužení. Česká úprava
ve srovnání s tím, má období pětileté.
Daleko praktičtější se jeví způsob rozdělování finančních prostředků
mezi věřitele jednou ročně, neboť částky jsou pro j ednotlivé věřitele
nakumulovány za celý rok a jejich rozdělování není ekonomickou zátěží pro
správce. Oproti tomu česká úprava pracující s rozdělováním částek pro
jednotlivé věřitele měsíčně se často potýká s následujícím problémem.
Insolvenční správce poukazuje například i pouze korunové částky jednotlivým
věřitelům, které jsou mnohdy nižší, než samotný poplatek za bankovní převod
těchto částek. Často se tak stává, že proces oddlužení dotuje insolvenční
správce, neboť ani zákonná odměna insolvenčnímu správci tyto výdaje
nepokryje.

129

Originální znění § 168 odst. 1 ZKR: (1) Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia
sa začína trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka
poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70 % svojho celkového
čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok, ktoré správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa
konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlužníka.
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6.5.3

Německá úprava
Po první fázi, kdy se posuzuje přípustnost návrhu na oddlužení,

nastupuje po kladném zhodnocení tohoto návrhu a pravomocném rozhodnutí o
návrhu, druhá fáze, která trvá šest let. Jedná se zkušební období, přesněji tzv.
Wohlverhaltenphase, ve kterém má dlužník plnit povinnosti dle insolvenčního
zákona a snažit se uspokojit závazky vůči svým věřitelům. Dlužník je v rámci
této fáze dle ustanovení § 295 InsO 130 povinen zejména (i) vykonávat
pravidelnou výdělečnou činnost, a pokud je nezaměstnaný, snažit se ji získat a
žádnou vhodnou příležitost neodmítat, (ii) majetek, který nabyl nebo nabude
v rámci dědictví polovinou přenechat správci, (iii) nahlásit správci a soudu
každou změnu bydliště nebo výkonu práce, nezamlčovat maj etek, poskytnout
informace ohledně možného dalšího výdělku a (iv) platby k uspokojení
věřitelů poskytovat pouze správci, aby nebyla poskytnuta žádná výhoda
některému z věřitelů.
Shodně jako v předchozí fázi a shodně i s českou úpravou i v rámci
tohoto zkušebního období je insolvenční soud oprávněn odepřít oddlužení,
pokud se dlužník proviní proti těmto výše uvedeným povinnostem. Návrh na
toto odepření může opět podat dle ustanovení § 296 InsO 131 pouze insolvenční
věřitel. Tento návrh však může být podán pouze do jednoho roku od porušení
této povinnosti a důvody musí být opět důvěryhodné. Dále soud i v této fázi

130

Originální znění § 295 InsO: (1) Dem Schuldner obliegt es, während der Laufzeit der
Abtretungserklärung 1. eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne Beschäftigung
ist, sich um eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen, 2. Vermögen, das er von
Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur Hälfte des Wertes an den
Treuhänder herauszugeben, 3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle
unverzüglich dem Insolvenzgericht und dem Treuhänder anzuzeigen, keine von der Abtretungserklärung
erfaßten Bezüge und kein von Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu verheimlichen und dem Gericht und dem
Treuhänder auf Verlangen Auskunft über seine Erwerbstätigkeit oder seine Bemühungen um eine solche
sowie über seine Bezüge und sein Vermögen zu erteilen, 4. Zahlungen zur Befriedigung der
Insolvenzgläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und keinem Insolvenzgläubiger einen
Sondervorteil zu verschaffen. (2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausübt, obliegt es
ihm, die Insolvenzgläubiger durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stellen, wie wenn er ein
angemessenes Dienstverhältnis eingegangen wäre.
131
Originální znění § 296 InsO: (1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf
Antrag eines Insolvenzgläubigers, wenn der Schuldner während der Laufzeit der Abtretungserklärung
eine seiner Obliegenheiten verletzt und dadurch die Befriedigung der Insolvenzgläubiger
beeinträchtigt; dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein Verschulden trifft. Der Antrag kann nur binnen
eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in dem die Obliegenheitsverletzung dem Gläubiger
bekanntgeworden ist. Er ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 glaubhaft
gemacht werden.(…)
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odepře oddlužení dle ustanovení § 297 InsO 132, pokud bude spáchán některý
z insolvenčních trestných činů a dlužník bude za tento trestný čin pravomocně
odsouzen. Jedná se o trestné činy shodné s trestnými činy v předchozí fázi, a
to trestné činy dle ustanovení § 283-283c Strafgesetzbuch.
6.5.4

Rakouská úprava
Dle

předchozího

výkladu

o

rakouské

úpravě

vyplývá,

že

v tzv.

Abschöpfungsverfahren, lze postupovat i podle platebního plánu (Zahlungsplan) dle
ustanovení § 200 IO. V rakouské úpravě má dlužník povinnost po celou dobu
zkušebního období vykonávat výdělečnou činnost a správce jednou ročně rozdělí mezi
věřitele částky. Dlužník je povinen předat správci majetek, který nabyl v rámci
dědictví v průběhu trvání zkušebního období. Tento majetek poslouží také
k uspokojení věřitelů dlužníka.

132

Originální znění § 297 InsO: (1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf
Antrag eines Insolvenzgläubigers, wenn der Schuldner in dem Zeitraum zwischen Schlußtermin und
Aufhebung des Insolvenzverfahrens oder während der Laufzeit der Abtretungserklärung wegen einer
Straftat nach den §§ 283 bis 283c des Strafgesetzbuchs rechtskräftig verurteilt wird. (…)
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6.6

Schůze věřitelů v oddlužení

6.6.1

Česká úprava
Schůze věřitelů v případě způsobu řešení úpadku oddlužením podle

ustanovení § 47 insolvenčního zákona je spíše jen formálním dodržením
zákonného postupu. V drtivé většině případů se totiž věřitelé schůze věřitelů
nezúčastňují, jedná se pouze o jejich právo se zúčastnit, nikoliv o povinnost
zúčastnit se a hlasovat. V drtivé většině případů oddlužení jsou věřiteli
soukromé nebankovní společnosti, které dlužníkům půjčují peníze. Tito
věřitelé evidují a spravují několik tisíc obdobných pohledávek. Svého práva
účastnit se schůze věřitelů tak v drtivé většině případů málokterá taková
obchodní společnost využije. Dle ustanovení § 47 IZ svolává a řídí schůzi
věřitelů insolvenční soud. Právo účastnit se schůze věřitelů mají přihlášení
věřitelé, dlužník, insolvenční správce a státní zastupitelství, pokud se účastní
insolvenčního řízení.
6.6.2

Slovenská úprava
Schůze věřitelů je shodně jako v české úpravě vedle věřitelského

výboru jedním z kolektivních orgánů. Dle ustanovení § 34 ZKR se schůze
věřitelů má konat do 30 dní od vyhlášení konkurzu. V procesu následného
oddlužení však již schůze věřitelů nemá žádná pravomoce.
6.6.3

Německá úprava
Až novým insolvenčním zákonem, který vešel v účinnost v roce 1999,

se dostalo věřitelům vlivného postavení v rámci insolvenčního řízení.
Nejsilnější

postavení

mají

pak

věřitelé

v rámci

řízení

tzv.

Insolvenzplanverfahren, které je srovnatelné s českou reorganizací dle
ustanovení § 316 a násl. IZ.
Stejný princip kolektivnosti rozhodování jako v české a slovenské
úpravě je zakotven i v německé úpravě. Shodně jako s českou úpravou se
věřitelé sdružují do dvou základních orgánů, a to věřitelské schůze tzv.
Gläubigerversammlung a věřitelský výbor tzv. Gläubigerausschuss. V rámci
oddlužení nemají tyto dva orgány takovou možnost spolupodílet se na procesu,
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neboť přímá možnost podílet se na procesu oddlužení je dána přímo
jednotlivým insolvenčním věřitelům samostatně. Věřitelská schůze však může
dle ustanovení § 292 odst. 2 InsO převést na správce další úkoly, aby dohlížel
na jednotlivé povinnosti dlužníka v rámci oddlužení. V tomto případě je
naopak

správce

povinen

věřitelskou

schůzi

informovat

o

zjištěných

prohřešcích. Jinou funkci v rámci oddlužení věřitelské orgány nemají. Zákon
jim však samozřejmě přiznává důležitou roli v samotném insolvenčním řízení.
6.6.4

Rakouská úprava
Schůze věřitelů nemá v tomto procesu své zvláštní povinosti. Dle ustanovení

§ 203 odst. 2 IO má právo schůze věřitelů navrhnout insolvenčnímu soudu, aby
stanovil správci další povinnosti nad rámec zákonných povinností, což je úprava
shodná s německou právní úpravou. Rozhodnutí o návrhu na zahájení tohoto řízení se
doručuje zvlášť insolvenčnímu výboru.
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6.7

Rozhodnutí o schválení oddlužení a účinky spojené se
schválením oddlužení

6.7.1

Česká úprava
Insolvenční soud rozhodne neprodleně po skončení jednání, při kterém

byly

projednány

námitky

věřitelů

podle

ustanovení

§ 403

odst.

2

insolvenčního zákona, o schválení oddlužení. Rozhodnutím o schválení
oddlužení je vázán jak dlužník, tak všichni věřitelé včetně těch, kteří
s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali. Rozhodnutí o schválení
oddlužení je odlišné pro oba zákonem stanovené způsoby oddlužení.
Při rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
insolvenční soud především označí majetek náležející do majetkové podstaty
ke dni vydání rozhodnutí a uvede další skutečnosti podle ustanovení § 406
odst. 2 insolvenčního zákona. Rozhodnutí se zasílá nejen dlužníkovi a
insolvenčnímu správci, ale také věřitelskému výboru.
Při rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
je rozhodnutí daleko obsáhlekší, neboť náležitosti takového rozhodnutí jsou
náročné na výpočty. Především se v rozhodnutí stanoví povinnost dlužníka po
dobu pěti let platit nezajištěným věřitelům měsíčně poměrnou částku
vzhledem k výši jejich pohledávek. Insolvenční soud musí stanovit první
splátku z příjmu dlužníka, který je nutno označit. Je proto nutné mít v době
insolvenčního řízení spojeného s oddlužením stabilní zaměstnanecký poměr
nebo stabilní jiný příjem, aby bylo možné určit první splátku. Dále se totiž
v rozhodnutí stanoví povinnost plátci mzdy nebo plátci jiného příjmu
postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy, aby prováděl po
doručení rozhodnutí o schválení oddlužení srážky ze mzdy nebo jiného příjmu
dlužníka a nevyplácel sražené částky napříště dlužníkovi, ale prostřednictvím
insolvenčního správce se tyto sražené částky budou distribuovat v poměru
stanoveném v rozhodnutí mezi nezajištěné věřitele dlužníka. Rozhodnutí se
zasílá také do vlastních rukou plátci mzdy dlužníka. Rozhodnutí o schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře není rozhodnutím rei iudicatae,

78

___________________________________________________________________________________

nýbrž podle ustanovení § 407 odst. 3 insolvenčního zákona 133 insolvenční soud
rozhodnutí změní i bez návrhu pokud se změnily podstatné okolnosti, které
jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek (dle
zásady rebus sic stantibus). Z důvodové zprávy vyplývá následující: „Změna
§ 407 staví najisto otázku, ke které praxe postupně dospívá výkladem a podle
které je usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
rozhodnutím, které soud i bez návrhu změní, dojde-li k podstatné změně
okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních
splátek (např. tehdy, odpadne-li dlužníku za trvání splátkového kalendáře
vyživovací povinnost nebo zanikne-li v této době pohledávka jeho věřitele
jinak). 134“
V obou rozhodnutích se označí také nezajištění věřitelé, kteří
souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než
30 % jejich pohledávky, a uvede se nejnižší hodnota plnění, na kterém se
s dlužníkem dohodli podle ustanovení § 406 odst. 3 písm. c) IZ.
Účinky rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře

nastávají

okamžikem

zveřejnění

rozhodnutí

v insolvenčním

rejstříku. Nejpodstatnějším důsledkem rozhodnutí o schválení oddlužení je
odvrácení exekucí a výkonu rozhodnutí na dlužníkův majetek podle
ustanovení § 411 IZ. Po dobu trvání účinků oddlužení nemůže být z majetku
dlužníka uspokojena žádná exekuce ani výkon rozhodnutí, což výrazně
ulehčuje dlužníkovi tíživou situaci a je jedním z hlavních motivů dosažení
institutu oddlužení.
Podle ustanovení § 409 IZ se od schválení oddlužení dlužníkovi vrací
dispoziční oprávnění k jeho příjmům a k jeho majetku. Ohledně příjmů je však
striktně vázán rozhodnutím o schválení oddlužení a musí s nimi naložit
v duchu tohoto rozhodnutí. Ohledně majetku, který slouží k zajištění
pohledávek zajištěných věřitelů, se mu dispoziční oprávněn í nevrací.
Insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
zpeněží na pokyn zajištěného věřitele majetek sloužící k zajištění podle
133

Česko. Vládní návrh na vydání zákona na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony. Důvodová zpráva. In: Vládní návrh 770/0. 2009.
134
Tamtéž.
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ustanovení o zpeněžení zajištění v konkurzu a výtěžek ze zpeněžení vydá
zajištěnému věřiteli.
6.7.2

Slovenská úprava
Jak již bylo v předchozích kapitolách uvedeno, již v usnesení o

povolení oddlužení soud ustanoví správce a určí rozsah právních úkonů, které
je dlužník povinen plnit po dobu tříletého zkušebního období. Usnesení o
povolení oddlužení je rozhodnutím o návrhu dlužníka na povolení oddlužení.
Proces schválení oddlužení podle české úpravy, který vyžaduje usnesení o
povolení oddlužení a následně usnesení o schválení oddlužení, tj. dvoufázový
proces, než se dlužník dostane do zkušebního období, je ve s lovenské úpravě
tvořen pouze jednofázovitě. Je to způsobeno především tím, že v rámci
slovenské úpravy proběhlo před samotným procesem oddlužení již konkurzní
řízení. Naopak v české úpravě je možné podat návrh na zahájení insolvenčního
řízení spolu s návrhem na oddlužení již na počátku insolvenčního řízení.
6.7.3

Německá úprava
Tato fáze je v německé úpravě spojená s předchozí fází. Přechod

dlužníka do zkušebního období není tak dvoufázový jako v české úpravě
(rozhodnutí o povolení oddlužení a rozhodnutí o schválení oddlužení), ale je
pouze jednofázové, a to rozhodnutím o návrhu spojeného s oznámením o
oddlužení.
6.7.4

Rakouská úprava
Tato fáze je v rakouské úpravě spojená s předchozí fázi, kdy je rozhodováno

o návrhu na zahájení tohoto řízení. Jedná se tak o jednofází nikoliv dvoufázový proces
jako v případě české právní úpravy.
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6.8

Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

6.8.1

Česká úprava
Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení se liší podle toho, zda

bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře nebo zpen ěžením
majetkové podstaty. Účinky obou rozhodnutí nastávají okamžikem zveřejnění
rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.
Jakmile nastanou účinky rozhodnutí o schválení oddlužení plněním
splátkového

kalendáře,

stává

se

dlužník

opět

osobou

s dispozičními

oprávněními ke svým příjmům, které získá rozhodnutí o schválení oddlužení.
Dlužník však musí s těmito příjmy naložit způsobem, který je určen
v rozhodnutí o schválení oddlužení. Prakticky tak dlužník má tu část svých
příjmů, která je určena rozhodnutím o schválení oddlužení, předat nebo
převést insolvenčnímu správci a ten ji dále redistribuuje mezi věřitele dlužníka
dle rozhodnutí o schválení oddlužení. Ohledně majetku sepsaného v majetkové
podstatě dlužníka se dlužníkovi navrací dispoziční oprávnění s tímto majetkem
dnem nabytí právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení

plněním

splátkového kalendáře. Z tohoto pravidla však existuje výjimka: majetek
sloužící k zajištění zpeněží insolvenční správce po rozhodnutí o schválení
oddlužení plněním splátkového kalendáře na pokyn zajištěného věřitele a
z tohoto výtěžku pak uspokojí zajištěné věřitele. 135
Po rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
nastávají obdobné účinky jako při prohlášení konkurzu dle ustanovení § 246
IZ. Rozhodnutím o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
přecházejí na insolvenčního správce veškerá oprávnění nakládat s majetkovou
podstatou ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době
schválení oddlužení. Insolvenční správce pak postupuje ohledně zpeněžování
majetkové podstaty dle ustanovení o konkurzu. Ohledně majetku dlužníka,
který dlužník získá po schválení oddlužení, platí, že dispoziční práva k tomuto
majetku má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením
majetkové podstaty dlužník. S tímto majetkem je dlužník oprávněn nakládat.
135

Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2010, xxi+1100 s., str. 946.
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Po celou dobu trvání procesu oddlužení lze říci, že má dlužník
povinnost počínat si tak, aby maximalizoval své příjmy, které uspokojí
pohledávky nezajištěných věřitelů. Dlužník je tak předevší m povinen
vykonávat vzhledem k jeho možnostem a kvalitám přiměřenou výdělečnou
činnost. Pokud dojde v průběhu oddlužení ke ztrátě výdělečné činnosti, je
dlužník

především

povinen

usilovat

o

získání

příjmu.

V případě

nezaměstnanosti není tak dlužník oprávněn odmítnout jakoukoliv nabídku
práce od příslušného úřadu práce odpovídající jeho kvalifikaci, neboť by tím
porušil povinosti stanovené mu v insolvenčním řízení. V průběhu trvání plánu
oddlužení může dojít k situaci, kdy se dlužníkovi sníží příjmy natolik, že není
schopen ze svých příjmů uspokojovat pravidelně měsíčně splácení pohledávek
nezajištěných věřitelů. Tato skutečnost není sama osobě důvodem pro změnu
rozhodnutí o schválení oddlužení. Tento výpadek příjmů však není možné
tolerovat dlouhodobě, je nutné ho brát jako mimořádnou situaci. V této situaci
je nutná zvýšená aktivita insolvenčního správce, který dohlíží na majetkovou
situaci dlužníka 136.
Dlužník

je

dále

povinen

bez

zbytečného

odkladu

informovat

insolvenční soud, insolvenčního správce a věřitelský výbor, že došlo ke změně
bydliště, sídla nebo zaměstnání. V případě změny zaměstnání je pak
insolvenční soud povinen vydat nové rozhodnutí o schválení oddlužení, ve
kterém uvede nového zaměstnavatele dlužníka, který je povinen provádět
srážky ze mzdy dlužníka.
Dlužník je dále povinen předložit každého půl roku, tj. vždy k 15.
lednu a k 15. červenci kalendářního roku, insolvenčnímu správci, soudu a
věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých šest kalendářních
měsíců. Toto pravidlo je nutné ke kontrole insolvenčního správce a soudu, zda
dlužník je schopen plnit a dostát svým povinnostem, spočívajícím v povinnosti
uhradit za pět let alespoň 30 % přihlášených pohledávek 137. I pro dlužníka je
toto pravidlo výhodné, neboť má přehled, zda je schopen s dosavadními a
v budoucnu předpokládanými příjmy dostát svým povinnostem.

136
137

Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSPH 55 INS 1199/2009.
Insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSPA 48 INS 1263/2009.
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V průběhu trvání plánu oddlužení není dlužník oprávněn přijímat na
sebe další závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. Tento
zákaz je velmi praktický, neboť dlužníkovi, který se nachází v plánu
oddlužení, nezbývají žádné prostředky mimo prostředky na živobytí, z kterých
by mohl hradit své další závazky mimo plán oddlužení. Oddlužení je ve
většině případů spojováno s lidmi z nižších společenských vrstev, kteří nejsou
schopni předvídat důsledky svých právních úkonů. Takto nastavené „měkké“
ustanovení § 412 odst. 1 písm. g) IZ: „(…) nepřijímat na sebe nové závazky,
které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (…).“ není příliš šťastné, neboť
nezamezuje dlužníkům brát na sebe další závazky, pokud bude dlužník moci
tyto závazky splnit v době jejich splatnosti. Jak je uvedeno výše, je takový
požadavek na schopnost dlužníka odhadnout svou schopnost splnit závazek
v době splatnosti příliš velkým. Dlužník nebyl schopen odhadn out svou
schopnost splácet své dluhy před oddlužením, a právě touto svou neschopností
odhadnout svou platební způsobilost se dostal do dluhové spirály 138, která
vyústila v insolvenční řízení 139.
Dlužník nesmí v době trvání plánu oddlužení poskytovat výhody
některému z věřitelů. Porušování tohoto zákazu by mohlo dokonce naplňovat
skutkovou podstatu trestného činu zvýhodňování věřitele dle ustanovení §
223 TZ.
Z pohledu dlužníka a jeho rodiny se jeví nepříjemným zejména
ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 412 odst. 3 IZ,
které zabraňuje dlužníkovi, který je v procesu oddlužení, odmítnout dědictví
nebo přijetí daru a dokonce nad rámec přikazuje dlužníkovi, aby takto získané
hodnoty zpeněžil a jejich výtěžek použil na mimořádné splátky ve pr ospěch
nezajištěných věřitelů. Tento zásah do vlastnických práv lze považovat za
zákonný zásah do vlastnického práva stanoveného v čl. 11 Listiny základních
práv a svobod. Se zřetelem na funkci insolvenčního řízení a na charakteristiku
institutu oddlužení je však jasné, že jiný způsob by nebyl možný. Dlužník
musí činit veškeré kroky k tomu, aby došlo k uspokojení jeho pohledávek.
138

Zelenka, Jaroslav a kolektiv: Insolvenční zákon. Poznámkové vydání
s důvodovou zprávou, nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcími předp isy; 2. vyd., Praha:
Linde Praha a.s., 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-707-2., str. 596.
139
K tomu např. insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSPH 39 INS 1186/2010.
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Pokud nabude dlužník během plnění plánu oddlužení určitý majetek, není jiná
cesta, než tento majetek zpeněžit a výtěžek předat insolvenčnímu správci na
úhradu mimořádné

splátky na

dlužníkovi

závazky vůči

nezajištěným

věřitelům. Zpeněžení majetku nabytého dědictvím může být však pro dlužníka
morálně nepříjemné a může ho více demoralizovat.
Závěrem je nutno ještě podotknout, že dlužník je povinen nezatajovat
ani insolvenčnímu správci ani insolvenčnímu soudu své skutečné příjmy.
Daňová přiznání je dlužník povinen podávat řádně dle daňového řádu a na
žádost tyto předložit insolvenčnímu správci, soudu nebo věřitelskému výboru.
6.8.2

Slovenská úprava
Po dobu trvání zkušebního období je dlužník povinen vynaložit dle

ustanovení § 168 odst. 2 ZKR přiměřené úsilí na získání zaměstnání, které by
mu zajistilo dostatečný zdroj příjmů. Pokud by si takové zaměstnání nemohl
najít, může začít podnikat, aby si takový zdroj příjmů zajistil sám. Dále má
povinnost správci poskytovat všechny požadované informace, především
informace o příjmech a výdajích, o změně bydliště, zaměstnání nebo místa
podnikání.
Po dobu trvání zkušebního období podléhají právní úkony dlužníka
písemnému souhlasu správce v rozsahu, který určí soud v usnesení o povolení
oddlužení. Soud tak může zřejmě stanovit finanční hranici, nad kterou je
dlužník povinen nechat svůj právní úkon schválit správcem.
Pokud by si dlužník takový úkon schválit nenechal, ač měl, není tím
dotčena platnost takového úkonu, ale správce má právo takovému úkonu
odporovat stejně jako v případě konkurzu. Správce je povinen takový úkon
schválit bezodkladně. Poskytnout souhlas k takovému úkonu je správce
oprávněn, pokud by se tím zvýšil majetek dlužníka.
6.8.3

Německá úprava
Povinnosti dlužníka v rámci procesu oddlužení jsou stanoveny v

ustanovení § 295 InsO 140. Zejména se jedná o povinnosti, které má dlužník

140

Originální znění § 295 InsO: (1) Dem Schuldner obliegt es, während der Laufzeit der
Abtretungserklärung
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vůči správci, a jejich porušením by mu mohla být odejmuta možnost
oddlužení. Zejména se jedná o (i) povinnost snažit se o přiměřené nabídky na
výdělek a žádné takové neodmítat, (ii) majetek získaný v dědictví převést
jednou polovinou na správce, (iii) informovat správce o každé změně bydliště
nebo pracovního místa, žádný majetek nezatajovat a poskytovat na požádání
správci součinnost a (iv) veškeré platby, které mají sloužit k uspokojení
insolvenčních věřitelů, poskytovat pouze správci.
6.8.4

Rakouská úprava
Po rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu na zahájení tohoto řízení má

dlužník dle § 210 IO následující povinnosti. Zejména je povinen vykonávat
výdělečnou činnost, a pokud si takovou nemůže najít, pak je povinen se o toto snažit.
Jedná se o stejnou povinnost pro všechny zkoumané právní úpravy. Dále má povinnost
převést na správce majetek nabytý v dědictví. Dlužník musí také plnit informační
povinnost vůči insolvenčnímu soudu a správci, a to hlásit každou změnu svého
bydliště, nesmí také zatajovat žádný majetek postižený tímto řízením. Platby, které
mají sloužit k uspokojení dlužníkových věřitelů, musí dlužník poskytovat pouze
správci, aby nedocházelo ke zvýhodňování některého z věřitelů. Dlužník nesmí také
přibírat nové závazky, které by nebyl schopen sám uspokojit. Obsah ustanovení § 210
IO je téměř shodný s obsahem ustanovení § 295 InsO.

eine angemessene Erwerbstätigkeit auszuüben und, wenn er ohne Beschäftigung ist, sich um
eine solche zu bemühen und keine zumutbare Tätigkeit abzulehnen;
2. Vermögen, das er von Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht erwirbt, zur
Hälfte des Wertes an den Treuhänder herauszugeben;
3. jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Beschäftigungsstelle unverzüglich dem
Insolvenzgericht und dem Treuhänder anzuzeigen, keine von der Abtretungserklärung erfaßten
Bezüge und kein von Nummer 2 erfaßtes Vermögen zu verheimlichen und dem Gericht und
dem Treuhänder auf Verlangen Auskunft über seine Erwerbstätigkeit oder seine Bemühungen
um eine solche sowie über seine Bezüge und sein Vermögen zu erteilen;
4. Zahlungen zur Befriedigung der Insolvenzgläubiger nur an den Treuhänder zu leisten und
keinem Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil zu verschaffen.
(2) Soweit der Schuldner eine selbständige Tätigkeit ausübt, obliegt es ihm, die
Insolvenzgläubiger durch Zahlungen an den Treuhänder so zu stellen, wie wenn er ein angemessenes
Dienstverhältnis eingegangen wäre.
1.
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6.9

Role insolvenčního správce v institutu oddlužení

6.9.1

Česká úprava
I v procesu oddlužení musí insolvenční správce dodržovat základní

zásady, které stanoví insolvenční zákon především v ustanovení § 36 a násl.
IZ. V procesu oddlužení má insolvenční správce nezastupitelnou roli.
Insolvenční soud stanoví v rozhodnutí o úpadku, kdo je insolvenčním
správcem v daném případě. Insolvenční správce má od té doby vůči dlužník ovi
a insolvenčnímu soudu určitá práva a povinnosti.
Především se v rozhodnutí o úpadku stanoví, kdo se ustanovuje za
insolvenčního správce. Věřitelé mají právo do 30 dní od účinnosti rozhodnutí
o úpadku přihlásit své pohledávky. Insolvenční správce má především zjistit
majetkové poměry dlužníka a rozsah přihlášených pohledávek. Za tímto
účelem má insolvenční správce právo na všestrannou součinnost orgánů
veřejné správy dle ustanovení § 43 IZ. Poskytnutí součinnosti se mají
poskytovat orgány veřejné správy bezplatně. Tato skutečnost se však v praxi
často nestává a především katastrální úřady si tuto povinnost vykládají odlišně
a různými vnitřními předpisy stanovují za poskytnutí této součinnosti
poplatky, které jsou v rozporu se tímto ustanovením insolvenčního zákona.
Insolvenční správce má povinnost předložit insolvenčnímu soudu
seznam přihlášených pohledávek a zprávu insolvenčního správce o dosavadní
činnosti. Insolvenční správce má povinnost ověřit si majetkový stav dlužníka,
ověřit skutečnosti, které uvedl ve svém insolvenčním návrhu. Insolvenční
správce má právo provést prohlídku obydlí dlužníka, aby dospěl ke správným
zjištěním. Má právo v obydlí nahlížet dokonce do skříní a zjišťovat veškeré
nezbytné skutečnosti sloužící k ověření majetkových poměrů dlužníka 141.
Po rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je
insolvenční správce dle ustanovení § 412 odst. 2 IZ povinen vykonávat dohled
nad dlužníkovou činností. Insolvenční správce by tak měl mít stále přehled o
majetkových a zaměstnaneckých poměrech dlužníka, měl by stále aktualizovat

141

Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2010, xxi+1100 s., str. 495.
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a srovnávat tvrzení dlužníka se skutečností. Insolvenční soud se v této věci
spoléhá na zjištění insolvenčního správce.
6.9.2

Slovenská úprava
Nejdříve je nutné uvést, jakým způsobem dochází k výběru správce.

Dle české právní úpravy se jedná o předem stanovený algoritmus výběru i
v případě ustanovení insolvenčním správcem pro oddlužení. Slovenská úprava
počítá s předem stanoveným algoritmem výběru správců pouze pro konkurzní
řízení, nikoliv pro oddlužení. Ministerstvo spravedlnosti SR ve svém výkladu
pro insolvenční řízení 142 doporučuje, aby soud ustanovil i pro oddlužení
správce, který měl na starosti již dlužníkův konkurz, neboť nejlépe zná
dlužníkovi poměry a je to tak i pro státní správu hospodárné. Jediným
kritériem tak pro výběr správce pro oddlužení zůstává ten fakt, že je zapsán do
seznamu správců. V průběhu oddlužení je možné i správce vyměnit, pokud
neplní své povinnosti nebo porušuje zákon. Prověřitelský duch oddlužení na
Slovensku podporuje i ten fakt, že správce může odvolat i bývalý člen
věřitelského výboru, stejně jako stávající člen věřitelského výboru.
Povinnosti správce jsou obdobné jako insolvenčního správce v české
úpravě. Má dohlížet nad plněním povinností dlužníka v rámci oddlužení,
rozdělovat peněžní částky mezi věřitele, podávat soudu pravidelné zprávy o
průběhu zkušebního období, zjišťovat majetkovou podstatu dlužníka stejně
jako v konkurzním řízení a posuzovat a schvalovat právní úkony dlužníka
(jedná se o takové právní úkony dlužníka, kterými se zvýší majetková podstata
dlužníka, a contrario se především nesníží). Shodně jako insolvenční správce
v české úpravě má správce odpovědnost za porušení svých povinností.
6.9.3

Německá úprava
V rámci oddlužení vystupuje vedle insolvenčního správce v Německu

jiný správce, tzv. Treuhänder, který dohlíží nad dodržováním povinností
v rámci procesu oddlužení. Jeho práva, povinnosti a postavení jsou vymezeny
v ustanovení § 292 InsO a v prováděcím právním předpisu k insolvenčnímu

142

Durica, Milan; Husár, Ján: Sprievodca konkurzným právom. Vydavatel Ministerstvo
spravedlivosti Slovenskej republiky, str. 65.
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zákonu tzv. Insolvenzrechtliche Vergütungsverordnung (InsVV), kde je
především upraveno odměňování tohoto správce.
Obecně lze říci, že má správce shodné postavení jako insolvenční
správce v české úpravě při oddlužení. Správce má dbát a kontrolovat dlužníka,
zda plní své povinnosti v rámci oddlužení. Dlužník na něj převedl veškerá
práva spojená s jeho majetkem. V konečném soupisu, který je vydáván
jednoročně, se stanoví rozdělení peněz za zpeněžení majetkové podstaty a
dlužníkových pohledávek vzniklých z pracovního a jiného poměru, jiné
výdělečné činnosti a dochází k rozdělení těchto peněz mezi insolvenční
věřitele. Rozdělení peněz mezi věřitele se tak v rámci oddlužení děje jednou
ročně, nikoliv jako v české úpravě jednou měsíčně. Tato úprava je z hlediska
ekonomičnosti

plateb

ekonomičtější, neboť

je tak zamezeno posílání

marginálních částek věřitelům, často pouze v řádu korun. Nakumulování
částek za jeden rok je tak daleko hospodárnější variantou a lze ji doporučit i
do české úpravy. Snížilo by se tak i administrativní zatížení insolvenčních
správců, kteří musí každý měsíc tyto částky rozdělovat na základě usnesení o
schválení oddlužení. Po uplynutí čtyř let ze zkušební doby obdrží dlužník od
správce 10 % z nakumulovaných částek a po uplynutí pátého roku obdrží 15 %
z nakumulovaných částek.
Správce je povinen okamžitě informovat věřitelskou schůzi o všech
porušeních, kterých se dlužník dopustil. Po skončení své funkce je správce
povinen předložit soudu vyúčtování své činnosti.
Správce je odměňován podle sumy peněz, která na správce přešla
změnou dispozice s majetkem dlužníka na základě tzv. Abtretungserklärung
dle ustanovení § 287 odst. 2 InsO nebo podle částek, které obdrželi
insolvenční věřitelé na svém uspokojení. Z prvních 25.000 EURO obdrží
správce odměnu ve výši 5 %, z dalších 25.000 EURO obdrží 3 % a nad 50.000
EURO obdrží správce odměnu ve výši 1 %. Odměna sp rávci činí nejméně 100
EURO za každý rok jeho činnosti. V případě, že uspokojuje více jak pět
věřitelů, zvyšuje se odměna za každých dalších pět věřitelů o 50 EURO.
Pokud správce dohlíží na povinnosti dlužníka dle ustanovení § 292 odst. 2
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InsO, náleží mu pravidelná odměna ve výši 35 EURO za hodinu. 143 Pokrytí
minimálních nákladů na správce je i jedním z předpokladů úspěšného přístupu
k oddlužení. Pokud dlužník nemá na úhradu nákladů správce stanovených dle
výše uvedeného, je to jedním z důvodů odepření oddlužení. Správce musí
dlužníka písemně vyzvat, aby ve lhůtě nejméně dvou týdnů zaplatit tyto
minimální náklady správce. Pokud dlužník není schopen zaplatit, je nutné
dlužníka vyslechnout a je zde možnost mu oddlužení na základě této
skutečnosti odepřít 144.

Toto však neplatí při odkladu odměny správce dle

ustanovení § 4a InsO.
Od roku 1999 byl do insolvenčního práva zaveden princip, na základě
kterého je nutné, aby každý dlužník na počátku insolvenčního řízení zaplatil
minimálně náklady tohoto řízení. Postupem času se však ukázalo, že toto
pravidlo se spíše stalo překážkou pro přístup k institutu oddlužení, neboť
právě tento institut je hojně využíván lidmi bez finančních prostředků. Nutnost
zaplatit minimálně výši nákladů insolvenčního řízení jim nedovolila na t ento
institut dosáhnout 145. Proto byla od roku 2001 tato překážka odstraněna a v
ustanovení § 4a InsO byl zaveden institut možnosti odkladu placení
minimálních nákladů, tzv. Stundung der Kosten des Insolvenzverfahrens.
Odložit placení nákladů je možné jen fyzickým osobám, které podaly návrh na
oddlužení spolu s návrhem na odložení nákladů, dokud jejich majetek
neumožní zaplacení těchto nákladů.

Pokud ani po udělení oddlužení

nepostačuje dlužníkův majetek na uhrazení nákladů řízení, může soud
přistoupit na měsíční splátkový kalendář. Placení nákladů řízení je v českém
143

Originální znění § 14 InsVV: (1) Die Vergütung des Treuhänders nach § 293 der
Insolvenzordnung wird nach der Summe der Beträge berechnet, die auf Grund der Abtretungserklärung
des Schuldners (§ 287 Abs. 2 der Insolvenzordnung) oder auf andere Weise zur Befriedigung der
Gläubiger des Schuldners beim Treuhänder eingehen. (2) Der Treuhänder erhält 1. von den ersten
25.000 Euro 5 vom Hundert, 2. von dem Mehrbetrag bis 50.000 Euro 3 vom Hundert und 3. von dem
darüber hinausgehenden Betrag 1 vom Hundert. (3) Die Vergütung beträgt mindestens 100 Euro für
jedes Jahr der Tätigkeit des Treuhänders. Hat er die durch Abtretung eingehenden Beträge an mehr als
5 Gläubiger verteilt, so erhöht sich diese Vergütung je 5 Gläubiger um 50 Euro.
144
Originální znění § 298 InsO: (1) Das Insolvenzgericht versagt die Restschuldbefreiung auf
Antrag des Treuhänders, wenn die an diesen abgeführten Beträge für das vorangegangene Jahr seiner
Tätigkeit die Mindestvergütung nicht decken und der Schuldner den fehlenden Betrag nicht einzahlt,
obwohl ihn der Treuhänder schriftlich zur Zahlung binnen einer Frist von mindestens zwei Wochen
aufgefordert und ihn dabei auf die Möglichkeit der Versagung der Restschuldbefreiung hingewiesen
hat. Dies gilt nicht, wenn die Kosten des Insolvenzverfahrens nach § 4a gestundet wurden.
145
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN 978-3406-564420 str. 2.
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právu srovnatelné s nutností uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení
stanovené v ustanovení § 108 IZ. Výše takové zálohy může činit nejvýše
50.000 Kč. Nezaplacení této zálohy může vést k zastavení insolvenčního
řízení. Česká úprava neumožňuje odložení zaplacení této zálohy. Pouze je
umožněno, aby zálohu zaplatila za dlužníka třetí osoba, která si ji může
uplatnit v rámci insolvenčního řízení jako pohledávku za majetkovou
podstatou 146.
6.9.4

Rakouská úprava
Správce má shodné postavení a vykonává shodnou činnost jako

v české právní úpravě. Insolvenční řád stanoví ve svém ustanovení § 204 IO 147
odměny pro správce. Z prvních 44.000 euro, které dostane správce na starosti,
náleží správci odměna ve výši 6 %. Do částky 100.000 euro náleží správci
odměna 4 % a nad tuto částku má správce právo na odměnu ve výši 2 % ze
svěřené částky. Správce má právo na odměnu nejméně ve výši 10 euro za
měsíc za svou činnost, ročně tak na odměnu ve výši 120 euro.

146

Pohledávka za majetkovou podstatou: Dle § 168 IZ se jedná o pohledávky, které vznikly
po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria. Jedná se např. o náhradu hotových
výdajů a odměna předběžného správce, likvidátora, správce podniku, členů a náhradníků věřitelského
výboru a další. Pohledávkami za majetkovou podstatou, které vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou
např. hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, znalce, daně, cla, poplatky a další.
147
Originální znění § 204 IO: (1) Die Vergütung des Treuhänders beträgt in der Regel von
den ersten 44 000 Euro der auf Grund der Abtretung oder von sonstigem erfassten Vermögen
einlangenden Beträge 6%, von dem Mehrbetrag bis zu 100 000 Euro 4% und von dem darüber
hinausgehenden Betrag 2% mindestens jedoch 10 Euro monatlich, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. Der
Treuhänder kann diese Vergütung von den nach § 203 Abs. 1 eingehenden Beträgen einbehalten.
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6.10

Zrušení schváleného oddlužení

6.10.1 Česká úprava
V rámci úpravy institutu oddlužení v insolvenčním zákonu upravil
zákonodárce také podmínky, které mohou vést ke zrušení rozhodnutí o
schválení oddlužení. Nesystematicky je ustanovení o možnosti zrušit
schválené oddlužení zařazeno až na závěr úpravy oddlužení, tj. v ustanovení
§ 418 IZ. Insolvenční soud může kdykoliv v průběhu trvání oddlužení, dokud
insolvenční soud nevezme na vědomí splnění oddlužení , zrušit schválené
oddlužení. Insolvenční soud zruší schválené oddlužení a rozhodne o způsobu
řešení dlužníkova úpadku konkurzem, pokud dlužník nesplní podstatné
povinnosti schváleného způsobu oddlužení nebo nebude schopen splnit
podstatnou část splátkového kalendáře nebo vznikne dlužníkovi po schválení
plánu oddlužení peněžitý závazek po splatnosti delší jak 30 dní – k naplnění
této skutečnosti dojde, pokud je proti dlužníkovi pro tuto pohledávku nařízen
výkon rozhodnutí nebo exekuce. Sám dlužník může také zrušení oddlužení
navrhnout a insolvenční soud na základě jeho návrhu zr uší schválené
oddlužení. 148
6.10.2 Slovenská úprava
Slovenská právní úprava vyřešila možnost zrušit oddlužení vlastní
cestou. V případě slovenské úpravy se totiž nejedná o zrušení oddlužení nebo
ještě lépe odejmutí oddlužení, ale o zrušení zkušebního období. Z pohledu
procesního práva se tak jedná o velmi neobvyklý institut, neboť doposavad
bylo možné v procesním právu pouze přerušení nebo přetrhnutí určitého
časového úseku. Slovenská úprava však nevhodně uzákonila zrušení určitého
časového úseku. 149 Usnesení o zrušení zkušebního období lze vydat, pokud
dlužník soustavně a opakovaně porušuje svoje povinnosti v rámci oddlužení.
Až pravomocné usnesení o zrušení zkušebního období se zveřejňuje
v Obchodním věstníku a od tohoto okamžiku také končí správcova činnost.
148

Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon): komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2010, xxi+1100 s., str. 969.
149
Durica, Milan; Husár, Ján: Sprievodca konkurzným právom. Vydavatel Ministerstvo
spravedlivosti Slovenskej republiky, str. 66.
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Mezi další účinky takto zveřejněného usnesení o zrušení zkušebního období
patří i okamžitá možnost začít znovu s výkonem exekuce, a to i podle seznamu
přihlášených věřitelů.
6.10.3 Německá úprava
Jak již bylo několikrát uvedeno, je dlužník povinen v rámci procesu
oddlužení dodržovat svého povinnosti dle ustanovení § 295 InsO a neporušit
další povinnosti, jako je např. spáchání insolvenčních trestných činů.
V případě porušení těchto povinností mu může být možnost dosáhnout na
oddlužení odejmuta. Stejně tak k tomuto může dojít i po šestiletém zkušebním
období, pokud insolvenční dlužník podá návrh na toto odejmutí do jednoho
roku po právní moci rozhodnutí o udělení oddlužení dle ustanovení §
303 InsO 150.
6.10.4 Rakouská úprava
Dle ustanovení § 211 IO151 může na návrh insolvenčního věřitele soud zrušit
předčasně toto řízení pokud (i) dlužník byl pravomocně odsouzen pro trestný čin dle
ustanovení § 156, 158, 162 nebo § 292a trestního zákona, nebo (ii) porušil-li dlužník
nějakou ze svých povinností dle ustanovení § 210 IO, a tím znemožnil uspokojování
věřitelů v insolvenčním řízení. Takový návrh může podat insolvenční věřitel pouze ve
lhůtě jednoho roku od takového jednání, kdy se o něm insolvenční věřitel dozvěděl.
150

Originální zněn § 303 InsO: (1) Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers widerruft das
Insolvenzgericht die Erteilung der Restschuldbefreiung, wenn sich nachträglich herausstellt, daß der
Schuldner eine seiner Obliegenheiten vorsätzlich verletzt und dadurch die Befriedigung der
Insolvenzgläubiger erheblich beeinträchtigt hat.(…)
151
Originální znění § 211 IO: (1) Das Gericht hat auf Antrag eines Insolvenzgläubigers das
Abschöpfungsverfahren vorzeitig einzustellen, wenn der Schuldner 1. wegen einer Straftat nach den §§
156, 158, 162 oder 292a StGB rechtskräftig verurteilt wurde und diese Verurteilung weder getilgt ist
noch der beschränkten Auskunft aus dem Strafregister unterliegt oder die Obliegenheit nach § 210 Abs.
1 Z 8 verletzt oder 2. eine seiner Obliegenheiten verletzt und dadurch die Befriedigung der
Insolvenzgläubiger beeinträchtigt; dies gilt nicht, wenn den Schuldner kein Verschulden trifft. Der
Antrag kann nur binnen eines Jahres nach dem Zeitpunkt gestellt werden, in dem die Verurteilung bzw.
die Obliegenheitsverletzung dem Insolvenzgläubiger bekanntgeworden ist. Er ist abzuweisen, wenn die
Voraussetzungen der Z 2 nicht glaubhaft gemacht werden. (2) Vor der Entscheidung über den Antrag
nach Abs. 1 Z 2 sind der Treuhänder und der Schuldner zu vernehmen. Der Schuldner hat über die
Erfüllung seiner Obliegenheiten Auskunft zu erteilen. Erscheint der ordnungsgemäß geladene
Schuldner ohne genügende Entschuldigung nicht zu seiner Einvernahme oder lehnt er die Erteilung der
Auskunft ab, so ist das Verfahren vorzeitig einzustellen. Die Ladung hat einen Hinweis auf diese
Rechtsfolge zu enthalten. (3) Das Gericht hat das Abschöpfungsverfahren bei Tod des Schuldners von
Amts wegen vorzeitig einzustellen. (4) Der Beschluß über die vorzeitige Einstellung des Verfahrens ist
öffentlich bekanntzumachen. (5) Mit Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung enden die Wirksamkeit
der Abtretungserklärung, das Amt des Treuhänders und die Beschränkung der Rechte der
Insolvenzgläubiger.
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Před rozhodnutím o takovém návrhu je nutné vyslechnout dlužníka a správce. Po
rozhodnutí soudu o zastavení tohoto řízení z výše uvedených důvodů končí ustanovení
správce a insolvenční věřitelé již nebudou omezeni ve svých právech na vykonávací
řízení.
Po zastavení tohoto řízení je dle ustanovení § 212 IO152 možné na návrh
insolvenčního věřitele opět zahájit insolvenční řízení, pokud zde existuje nějaký
majetek, který by mohl v rámci insolvenčního řízení uspokojit pohledávky věřitelů.

152

Originální znění § 212 IO: Wird das Abschöpfungsverfahren vorzeitig eingestellt und ist
hinreichendes Vermögen vorhanden oder wird ein angemessener Kostenvorschuß geleistet, so ist das
Insolvenzverfahren auf Antrag eines Insolvenzgläubigers wieder aufzunehmen.
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6.11

Rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od
placení pohledávek věřitelů

6.11.1 Česká úprava
Pokud dlužník po dobu pěti let trvání plánu oddlužení splní
povinnosti, které mu stanoví insolvenční zákon, soud rozhodnutím o splnění
oddlužení vezme na vědomí, že dlužník splnil plán oddlužení a právní mocí
tohoto rozhodnutí se insolvenční řízení končí. Tuto povinnost splní
insolvenční soud z úřední povinnosti na rozdíl od usnesení, kterým se
osvobozuje od placení pohledávek.
Pouze na návrh dlužníka vydá insolvenční soud usnesení, kterým
dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu,
v němž doposud nabyly uspokojeny. Dlužník tak musí po rozhodnutí o splnění
oddlužení požádat návrhem soud o osvobození od zbylých dluhů. Insolvenční
soud nemá žádnou jinou možnost, než usnesením po splnění podmínek v
ustanovení § 414 odst. 1 IZ rozhodnout pozitivně o osvobození od pohledávek
věřitelů.
Osvobození od pohledávek věřitelů se vztahuje na pohledávky, které
byly zahrnuty do oddlužení a nebyly plně v rámci oddlužení uspokojeny. Dále
se osvobození vztahuje na pohledávky věřitelů, ke kte rým se v insolvenčním
řízení nepřihlíželo a na pohledávky, které do insolvenčního řízení mohly být
přihlášeny, ale nebyly. Toto osvobození se také vztahuje na ručitele a jiné
osoby, které by měly vůči dlužníkovi nějaká práva postihu. V tomto případě se
může jednat například o práva ze směnky.
Struktura

pohledávek,

které

mohou

být

uplatněny

v rámci

insolvenčního řízení a následného osvobození od zbytku pohledávek, může být
pestrá. Dle ustanovení § 416 IZ však nelze, aby dlužník byl osvobozen od
pohledávek, resp. majetkových sankcí, které byly dlužníkovi uloženy
v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a pohledávek na náhradu škody
způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.
Hlavním korektivem pozitivního rozhodnutí o splnění oddlužení je pro
insolvenční soud výše procentuálního uspokojení přihlášených pohledávek
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nezajištěných věřitelů. Jak bylo uvedeno, insolvenční soud nemá jinou
možnost, než pozitivně rozhodnout o splnění oddlužení, pokud dlužník splatil
za pět let alespoň 30 % nezajištěných pohledávek věřitelů.
V ustanovení § 415 IZ dal zákonodárce možnost osvobodit dlužníka
od placení pohledávek i přesto, že dlužník uspokojil nezajištěné věřitele méně
než 30 % objemu pohledávek, na které se s dlužníkem dohodli. Insolvenční
soud má i v případě nesplnění této kvóty možnost i přesto přiznat dlužníkovi
osvobození od placení jeho pohledávek, pokud dlužník prokáže, že nesplacení
v uložené výši nemohl uskutečnit vzhledem k okolnostem, které nezavinil. Lze
se domnívat, že by takovými okolnostmi mohla být například náhlá nutnost
ošetřování nemohoucího člena rodiny, zásah vyšší moci jako je například
přírodní katastrofa. Jelikož insolvenční zákon nabyl účinnosti až 1. ledna
2008, není zatím žádný dlužník, který by byl v této poslední fázi oddlužení.
Takového dlužníka můžeme očekávat až na jaře roku 2013, který absolvuje
celé zkušební období pěti let. Po osvobození dochází k zániku nároku věřitelů
na uspokojení svých pohledávek a z neuspokojených pohledávek se stávají
pouze naturální obligace.
6.11.2 Slovenská úprava
Usnesením soudu o oddlužení končí zkušební období a dlužník je
okamžikem zveřejnění tohoto usnesení zbaven zbytku neuhrazených dluhů
vůči všem svým věřitelům a věřitelé také ztrácejí právo zbytek dluhů po
dlužníkovi vymáhat. Jedná se tak o stejný účinek jako v případě české právní
úpravy.
6.11.3 Německá úprava
Pokud

není

v průběhu

šestiletého

období

oddlužení

předčasně

zamítnuto, neboť by dlužník naplnil některý z předpokladů stanovený v
ustanovení § 296-298 InsO, rozhodne soud dle ustanovení § 300 InsO o
udělení oddlužení tzv. Erteilung der Restchuldbefreiung. Toto rozhodnutí by
měl ještě zhodnotit soudce, který rozhodoval o návrhu na zahájení

95

___________________________________________________________________________________

insolvenčního

řízení 153.

Proti

rozhodnutí

o

zamítnutí

oddlužení,

ať

předčasného nebo v rámci udělení oddlužení, má dlužník právo se odvolat.
Nemá však právo se odvolat proti rozhodnutí o udělení oddlužení, stejně jako
dlužník v českém insolvenčním právu. Proti udělení oddlužení má právo se
odvolat insolvenční věřitel, který navrhl zamítnutí udělení oddlužení. 154
Účinky uděleného oddlužení jsou shodné jako v českém insolvenčním
právu. Především oddlužení působí proti všem insolvenčním věřitelům. I
kdyby bylo po udělení oddlužení zahájeno řízení o výkon rozhodnutí, může se
úspěšně dlužník ubránit protižalobou dle ustanovení § 767 ZPO 155. Z
neuspokojených pohledávek insolvenčních věřitelů se stávají naturální
obligace. Pokud byl v rámci procesu oddlužení uspokojen věřitel, který se
však uspokojení nedomáhal, nemá dlužník nárok na vrácení tohoto uspokojení
dle ustanovení § 301 InsO. Dlužník je osvobozen i od nepřihlášených
pohledávek. Z tohoto pravidla existují tři výjimky. Udělené oddlužení se
nedotýká (i) závazků dlužníka, které vznikly jeho úmyslně nedovoleným
jednáním, (ii) peněžitých trestů a na roveň postaveným závazkům dle
ustanovení § 39 Inso a (iii) nároků na vrácení bezúročných půjček, které
posloužily dlužníkovi k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
Pokud jsou pohledávky věřitelů zajištěny zástavním právem, ručením
nebo jinými zajišťovacími instituty, nedotkne se jich uděle ní oddlužení. Po
udělení oddlužení se může věřitel uspokojit z těchto zajišťovacích práv do
153

Originální znění § 18 odst. 1 Rechtspflegergesetz: (1) Im Verfahren nach der
Insolvenzordnung bleiben dem Richter vorbehalten: 1.das Verfahren bis zur Entscheidung über den
Eröffnungsantrag unter Einschluss dieser Entscheidung und der Ernennung des Insolvenzverwalters
sowie des Verfahrens über einen Schuldenbereinigungsplan nach den §§ 305 bis 310 der
Insolvenzordnung, 2.bei einem Antrag des Schuldners auf Erteilung der Restschuldbefreiung die
Entscheidungen nach den §§ 289, 296, 297 und 300 der Insolvenzordnung, wenn ein Insolvenzgläubiger
die Versagung der Restschuldbefreiung beantragt, sowie die Entscheidung über den Widerruf der
Restschuldbefreiung nach § 303 der Insolvenzordnung, 3.Entscheidungen nach den §§ 344 bis 346 der
Insolvenzordnung.
154
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN
978-3-406-564420, str. 270.
155
Originální znění § 767 ZPO: (1) Einwendungen, die den durch das Urteil festgestellten
Anspruch selbst betreffen, sind von dem Schuldner im Wege der Klage bei dem Prozessgericht des
ersten Rechtszuges geltend zu machen. (2) Sie sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie
beruhen, erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung, in der Einwendungen nach den
Vorschriften dieses Gesetzes spätestens hätten geltend gemacht werden müssen, entstanden sind und
durch Einspruch nicht mehr geltend gemacht werden können. (3) Der Schuldner muss in der von ihm zu
erhebenden Klage alle Einwendungen geltend machen, die er zur Zeit der Erhebung der Klage geltend
zu machen imstande war.
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částky, která nebyla uspokojena v rámci procesu oddlužení dle ustanovení
§ 301 odst. 2 InsO 156.
Oddlužení osvobozuje dlužníka pouze od tzv. insolvenčních závazků
dle ustanovení § 38 InsO. Noví věřitelé, kteří neměli v době zahájení
insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem, ale v průběhu insolvenčního
řízení jim vznikla, zůstávají nedotčení na svých právech 157.
6.11.4 Rakouská úprava
Soud může rozhodnout o osvobození od dluhů, pokud (i) dlužník
v průběhu třech let zkušebního období uhradí věřitelům nejméně 50 % objemu
pohledávek nebo (ii) pokud dlužník po uplynutí celého zkušebního období, tj.
uplynutí sedmi let, uhradí věřitelům nejméně 10 % objemu pohledávek. Dle
ustanovení § 213 IO může soud rozhodnout o osvobození, i pokud není
splněna kvóta 10 %, pokud nesplnění této kvóty zapříčinily náklady
insolvenčního řízení. Soud může také rozhodnutí o osvobození pozastavit až
na dobu dalších tří let a uložit dlužníkovi, aby splnil alespoň deseti procentní
lhůtu. Po splnění povinností rozhodne soud o udělení osvobozen í od dluhů a
toto rozhodnutí zveřejní.
Účinky rozhodnutí o osvobození jsou stanoveny v ustanovení § 214
IO 158 a jsou téměř identické s ostatními srovnávanými právními úpravami.
Osvobození působí vůči všem věřitelům dlužníka a i proti těm věřitelům, kteří
své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili. Práva věřitelů vůči
dlužníkovým ručitelům a spoludlužníkům zůstávají věřitelům zachována.

156

Originální znění § 301 odst. 2 InsO: (2) Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen
Mitschuldner und Bürgen des Schuldners sowie die Rechte dieser Gläubiger aus einer zu ihrer
Sicherung eingetragenen Vormerkung oder aus einem Recht, das im Insolvenzverfahren zur
abgesonderten Befriedigung berechtigt, werden durch die Restschuldbefreiung nicht berührt. Der
Schuldner wird jedoch gegenüber dem Mitschuldner, dem Bürgen oder anderen Rückgriffsberechtigten
in gleicher Weise befreit wie gegenüber den Insolvenzgläubigern.
157
Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. ISBN
978-3-406-564420, str. 271.
158
Originální znění § 214 IO: (1) Wird die Restschuldbefreiung erteilt, so wirkt sie gegen alle
Insolvenzgläubiger. Dies gilt auch für Gläubiger, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben, und
für Forderungen nach § 58 Z 1. (2) Die Rechte der Insolvenzgläubiger gegen Bürgen oder Mitschuldner
des Schuldners sowie gegen Rückgriffsverpflichtete werden durch die Restschuldbefreiung nicht
berührt. Der Schuldner wird jedoch gegenüber den Bürgen und anderen Rückgriffsberechtigten in
gleicher Weise befreit wie gegenüber den Insolvenzgläubigern. (3) Wird ein Insolvenzgläubiger
befriedigt, obwohl er auf Grund der Restschuldbefreiung keine Befriedigung zu beanspruchen hat, so
begründet dies keine Pflicht zur Rückgabe des Erlangten.
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Dlužník je osvobozen vůči svým ručitelům ve stejném rozsahu jako vůči svým
insolvenčním věřitelům. Pokud byl v rámci tohoto řízení uspokojován věřitel,
který však uspokojován být neměl, nemá takový věřitel povinnost vrátit takové
plnění.
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6.12

Odejmutí,

zánik

osvobození

dlužníka

nebo

zrušení

schváleného oddlužení
6.12.1 Česká úprava
Osvobození od pohledávek může být dlužníkovi také odejmuto.
Insolvenční

soud

může

takto

rozhodnout

pouze

na

návrh

některého

z dotčených věřitelů. Návrh na odejmutí osvobození dlužníka může podat
některý z dotčených věřitelů pouze ve lhůtě tří let od pravomocného
rozhodnutí o osvobození od placení poplatků. Důvodem odejmutí osvobození
od placení poplatků je ta skutečnost, že vyjde najevo, že ke schválení
oddlužení nebo přiznání osvobození došlo na základě podvodné ho jednání
dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům. Ze
zákona zaniká osvobození od placení pohledávek dle ustanovení § 417
odst. 2 IZ, jestliže je dlužník do tří let od právní moci rozhodnutí odsouzen za
úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení
oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.
Zánik osvobození se však nevztahuje na ty pohledávky věřitelů, jestliže se tito
věřitelé sami účastnili jakýchkoliv podvodných jednání s dlužníkem nebo byli
nedovoleně zvýhodněni. Pouze dlužník a tento věřitel má právo proti
rozhodnutí o odejmutí osvobození a zániku osvobození podat odvolání.
V rámci tohoto ustanovení se jeví problematickou především lhůta tří
let, kdy musí být o těchto úmyslných trestných činech rozhodnuto. Jelikož se
v těchto případech jedná o složité rozplétání hospodářských trestných činů,
může dojít tzv. zdržovací taktikou k uplynutí této lhůty, což může znamenat i
legalizaci trestných činů na základě pouhého uplynutí lhůty.
6.12.2 Slovenská úprava
Dle ustanovení § 171 ZKR zruší soud zkušební období, pokud zjistí,
že dlužník opakovaně nebo závažně porušil povinnosti ustanovené zákonem.
Shodně rozhodne soud, pokud zjistí, že dlužníkův příjem nepostačuje ani na
úhradu odměny správce. Usnesení o zrušení zkušebního období doručuje soud
dlužníkovi i správci. Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání.
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Zveřejněním tohoto usnesení v Obchodním věstníku končí zkušební období a
zaniká funkce správce.
Po uplynutí zkušebního období rozhodne soud i bez návrhu usnesením
o oddlužení dlužníka. Pohledávky, které zůstali po zrušení konkurzu
neuspokojené a které nebyly uspokojeny ani v průběhu zkušebního období, se
zveřejněním usnesení o oddlužení v Obchodním věstníku stávají vůči
dlužníkovi

nevymahatelné.

Zveřejněním

tohoto

usnesení

v obchodním

věstníku také končí zkušební období a zaniká funkce správce.
6.12.3 Německá úprava
Po udělení oddlužení nastupuje poslední fáze procesu, která může být
využita insolvenčním věřitelem k odebrání uděleného oddlužení. Ve lhůtě
jednoho roku od právní moci udělení oddlužení má insolvenční věřitel právo
podat k soudu návrh na odvolání oddlužení, pokud dlužník úmyslně porušil
povinnosti v rámci insolvenčního řízení a toto by podstatně ovlivnilo
uspokojení insolvenčních věřitelů 159.
6.12.4 Rakouská úprava
Dle ustanovení § 216 IO 160 je možné na návrh věřitele zrušit
osvobození od dluhů v případě, že dlužník poruší některou povinnost
stanovenou mu v tomto řízení, a tím podstatným způsobem znemožní
uspokojení insolvenčních věřitelů. Tento návrh je věřitel oprávněn podat
159

Originální znění § 303 InsO: (1) Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers widerruft das
Insolvenzgericht die Erteilung der Restschuldbefreiung, wenn sich nachträglich herausstellt, daß der
Schuldner eine seiner Obliegenheiten vorsätzlich verletzt und dadurch die Befriedigung der
Insolvenzgläubiger erheblich beeinträchtigt hat. (2) Der Antrag des Gläubigers ist nur zulässig, wenn
er innerhalb eines Jahres nach der Rechtskraft der Entscheidung über die Restschuldbefreiung gestellt
wird und wenn glaubhaft gemacht wird, daß die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und daß der
Gläubiger bis zur Rechtskraft der Entscheidung keine Kenntnis von ihnen hatte. (3) Vor der
Entscheidung sind der Schuldner und der Treuhänder zu hören. Gegen die Entscheidung steht dem
Antragsteller und dem Schuldner die sofortige Beschwerde zu. Die Entscheidung, durch welche die
Restschuldbefreiung widerrufen wird, ist öffentlich bekanntzumachen.
160
Originální znění § 216 IO: (1) Auf Antrag eines Insolvenzgläubigers hat das Gericht die
Erteilung der Restschuldbefreiung zu widerrufen, wenn sich nachträglich herausstellt, daß der
Schuldner eine seiner Obliegenheiten vorsätzlich verletzt und dadurch die Befriedigung der
Insolvenzgläubiger erheblich beeinträchtigt hat. (2) Der Antrag kann nur innerhalb von zwei Jahren
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung über die Restschuldbefreiung gestellt werden. Er ist
abzuweisen, wenn nicht glaubhaft gemacht wird, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen und daß
der Insolvenzgläubiger bis zum Ende der Laufzeit der Abtretungserklärung keine Kenntnis von ihnen
hatte. (3) Vor der Entscheidung über den Antrag sind der Treuhänder und der Schuldner zu vernehmen.
(4) Die Entscheidung, mit der die Restschuldbefreiung widerrufen wird, ist öffentlich bekanntzumachen.
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pouze do dvou let od právní moci rozhodnutí o osvobození od dluhů. Před
rozhodnutím o zrušení osvobození je nutné, aby byl dlužník a správce slyšen u
soudu. Rozhodnutí o zrušení je nutné zveřejnit.
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7

Institutu oddlužení v české právní úpravě de lege ferenda
Česká právní úprava oddlužení je srovnatelná s ostatními úpravami,

které byly srovnávány v této práci. Některé postupy v rámci oddlužení jsou
však hospodárněji vyřešeny v jiných zemích, a to zejména v německé úpravě.
Při srovnávání české právní úpravy oddlužení s právními úpravami
obdobného institutu na Slovenku, v Německu a Rakousku je zřejmé, že se
úpravy od sebe liší, ale principielně je možné je považovat za totožné.
Především lze zobecnit, že všechny úpravy umožňují přístup k institutu
oddlužení pouze fyzickým osobám nebo fyzickým osobám podnikajícím
s různými odchylkami. Především by přístup k možnosti podat návrh na
oddlužení v české úpravě měl být umožněn nejen pouze fyzickým osobám
nepodnikajícím, ale i fyzickým osobám podnikajícím, bez ohledu na to, zda
jejich závazky jsou většinově z podnikatelské činnosti či nikoliv. V této
souvislosti se německá právní úprava jeví více praktická, neboť umožňuje
přístup k tomuto institutu většímu okruhu osob. Žádná zkoumaná úprava
neumožňuje oddlužit právnickou osobu - kapitálovou společnost.
Omezení pouze pro fyzické osoby nepodnikající není vhodné, neboť i
v německé úpravě je tento institut dostupný pro tzv. malé podnikatele. Česká
judikatura sice rozšířila okruh osob i na fyzické osoby, které mají některé
dluhy z podnikání, avšak je to vždy na individuálním posouzení insolvenčního
soudu, jak se k takové otázce postaví. Rozhodování první instance nemá
v tomto ohledu judikaturní přesah. Dlužník tak musí v tomto případě
absolvovat i odvolací řízení u vrchního soudu, aby se domohl přístupu
k institutu oddlužení. Takto například rozhodl Vrchní soud v Praze ve věci
sp. zn. KSPL 27 INS 5535/2010, 1 VSPH 721/2010, kde Krajský soud v Plzni
nerespektoval závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.4.2009, č.j.
KSOS 34 INS 625/2008, 29 NSČR 3/2009-A-59. Nejvyšší soud v tomto
usnesení konstatoval, že „(…) insolvenční soud uváží vždy především
přihlédnutím k 1) době vzniku konkrétního dlužníkova závazku (dluhu)
z podnikání, 2) době ukončení dlužníkova podnikání, 3) četnosti neuhrazených
dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání, 4) výši konkrétního dlužníkova
závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech dlužníkových
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závazků, 5) tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že
tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení. (…) Pro potřeby dalšího
řízení odvolací soud uvádí, že pokud ve smyslu výše řečeného rozhodné
okolnosti týkající se vzniku a charakteru umožňují řešit úpadek dlužníka
oddlužením, mohla by se, ovšem ve zcela výjimečných případech, jevit jako
nepřiměřená tvrdost aplikace zákona, kdyby soud konstatoval nemožnost
pokusit se dosáhnout povolení oddlužení pouze z důvodu, že po formální
stránce je dlužník podnikatelem, jestliže za účelem zapravení svých (především
spotřebitelských) závazků výdělečnou činnost vykonává jen proto, že jako
zaměstnanec nemohl sehnat práci.“ Soudy první instance tak v záplavě návrhů
na oddlužení nedokážou dostatečně reflektovat judikatorní posuny, které má
za následek nedostatečná právní úprava. Šedá zóna výkladu těchto nejasných
ustanovení tak dává prostor pro bohatou judikaturu a podp oruje právní
nejistotu dlužníků a zvyšuje nehospodárnost a délku insolvenčního řízení.
Náležitosti návrhu na povolení oddlužení lze považovat za shodné s
jinými srovnávanými právními úpravami. Nad rámec těchto náležitostí
uvedených v ustanovení § 391 a § 392 IZ by návrh na povolení oddlužení měl
obsahovat i přehled dlužníkova majetku v posledních třech letech před
podáním návrhu na povolení oddlužení. Na základě tohoto seznamu by si mohl
insolvenční soud udělat přehled o majetkových poměrech dlužníka i v období
před podáním návrhu na povolení oddlužení. Zjistil by tak, zda dlužník
v posledních letech nepřevedl majetek na osoby blízké, zda se úmyslně
nezbavoval majetku, aby dosáhl na oddlužení. Tento seznam by byl i vodítkem
pro insolvenčního správce, který v rámci své činnosti má v součinnosti
s věřitelským výborem, dlužníkem a soudem zjišťovat dlužníkův majetek a
v případě, že je možné odporovat některým právním úkonům dlužníka, podat
odpůrčí žalobu, aby takto převedený majetek byl zahrnut do majetkové
podstaty. Dále by mělo být více zkoumáno, jakým způsobem dlužník finanční
prostředky z nesplněných závazků použil.
Dále by dle rakouské právní úpravy měla být částka, která se dle české
úpravy při oddlužení plněním splátkového kalendáře rozděluje mezi věřitele
měsíčně, rozdělována mezi věřitele jednou ročně kvůli ušetření transakčních
nákladů na bankovních poplatcích za převod.
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Délka zkušebního období je s ohledem na zkoumané právní úpravy
v české právní úpravě přiměřená.
Hlavním úskalím českého insolvenčního práva, tj. i institutu oddlužení
je ta skutečnost, že praxe se vyvíjí velmi rychle a zákonná úprava na ni není
schopna účelně reagovat. Judikatura vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR
tak výkladem často rozšiřuje zákonná ustanovení, ale soudy první instance se
jí často nedrží. Dlužník je tak nucen domáhat se svých práv u soudů vyšší
instance. Především by se měl přehodnotit přístup k institutu oddlužení i pro
fyzické osoby podnikající.
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8

Praktické příklady oddlužení
Na několika případech oddlužení lze ilustrovat proces oddlužování

v praxi a ukázat tak některé praktické souvislosti, které není možné pouhým
čtením zákona domyslet, jak fungují v praxi. Především je nutné z praktického
hlediska vyzdvihnout elektronizaci insolvenčního rejstříku, bez kterého by
celý insolvenční proces byl daleko složitější.

8.1

Příklady oddlužení s vnitrostátním prvkem
V případě insolvenčního řízení pod sp. zn. MSPH 89 INS 6957/2009

vedeného

u

Městského

soudu

v Praze

došlo

k některým

zajímavým

skutečnostem v průběhu insolvenčního řízení. Dlužnice podala insolvenční
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, tento návrh byl za tři dny
insolvenčním soudem zamítnut. Návrh na povolení oddlužení byl zamítnut
z toho důvodu, že podle ustanovení § 395 odst. 1 písm. b) insolvenčního
zákona by hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé,
byla nižší než 30 % jejich pohledávek a tito věřitelé s nižším plněním
nevyslovili žádný souhlas. Soud dlužnici poučil, že je možn é podat
insolvenční návrh znovu již v perfektní podobě. Dlužnice se proti rozhodnutí
insolvenčního soudu o zamítnutí jejího insolvenčního návrhu odvolala
k Vrchnímu soudu v Praze. V odvolání dlužnice především rozporovala názor
insolvenčního soudu, že se svým výdělkem není schopna uspokojit své věřitele
minimálně do výše 30 %. Insolvenční soud vzal při svém výpočtu v úvahu
pouze tehdy hlavní příjem dlužnice a nevzal v potaz tzv. brigády, která mimo
svůj hlavní pracovní poměr dlužnice absolvovala a v budoucnu bude nejspíše
schopna absolvovat.
Usnesením Vrchního soudu 161 v Praze došlo ke zrušení rozhodnutí
o zamítnutí insolvenčního návrhu a vrácení věci zpět k dalšímu řízení. Vrchní
soud ve svém usnesení konstatoval, že „(…) zamítl insolvenční soud
insolvenční návrh dlužnice pouze proto, že dospěl k závěru, že nesplňuje
podmínky pro povolení oddlužení a za pět let není schopna uspokojit
pohledávky věřitelů alespoň do výše 30%. Protože tím, zda je dlužnice v

161

Usnesení VS v Praze sp. zn. MSPH 89 INS 6957/2009, 2 VSPH 755/2009-A-14.
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úpadku, se insolvenční soud zjevně nezabýval, a jeho závěr, že dlužnice
nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení, zamítnutí insolvenčního návrhu
nijak neodůvodňuje, dospěl odvolací soud k závěru, že napadené usnesení je
pro nesrozumitelnost a nedostatek důvodů nepřezkoumatelné.“
Městský soud po vrácení věci zpět rozhodl o úpadku dlužnice a
povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením, bez dalšího odůvodnění nebo
reakce na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Následně bylo rozhodnutím
schváleno soudem oddlužení plněním splátkového kalendáře a v rozhodnutí
stanoveny poměry, které mají být nezajištěným věřitelům po dobu pěti let
vypláceny. V rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře
se také stanovuje povinnost plátci mzdy dlužníka srážet ze mzdy dlužníka
srážky v rozsahu, v jakém z ní mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při
exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a sražené částky již napříště
nesmí plátce mzdy vyplácet dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci , který je
podle poměrů stanovených v rozhodnutí rozdělí mezi nezajištěné věřitele.
Pokud dojde v průběhu pěti let ke změně plátce mzdy, musí o tom dlužník
informovat insolvenční soud a insolvenčního správce. Insolvenční soud vydá
usnesení, ve kterém se změní plátce mzdy, aby nový plátce mzdy mohl podle
zákona strhávat dlužníkovi srážky ze mzdy a posílat je insolvenčnímu správci.
To se stalo i ve výše uvedeném případě dlužnice.
Případ insolvenčního řízení vedený pod sp. zn. KSPH 38 INS
2170/2010 u Krajského soudu v Praze přinesl zajímavou možnost, jak zvýšit
šance dlužníků na dosáhnutí institutu oddlužení. Dlužnice je důchodkyní, která
pobírá starobní důchod. Ve svém insolvenčním návrhu deklarovala své
budoucí příjmy právě jako příjmy ze starobního důchodu. S tímto příjmem by
uspokojila své nezajištěné věřitele více jak 30 %. Dlužnice však chtěla zvýšit
své šance na možnost dosáhnout oddlužení a uzavřela s třetí osobou dle
ustanovení § 842 OZ smlouvu o důchodu. Na základě smlouvy o důchodu by
dlužnice dostávala od třetí osoby pravidelně určitou měsíční částku, která by
zvýšila její příjmy. Na druhou stranu třetí osoba nezískává vůči dlužníkovi
regresní nárok jako v případě ručení. Využití smlouvy o důchodu je zatím
jediným vhodným způsobem, jak právně ošetřit možnost dostávat pravidelné
měsíční plnění. V případě, že by třetí osoba přestala poskytovat plnění na
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základě smlouvy o důchodu, může se dlužník svého nároku z této smlouvy
domáhat u soudu. Soud možnost využití smlouvy o důchodu v rámci
insolvenčního řízení také připouští.
Dlužnice po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře také
řádně plní povinnost předkládat každého půl roku trvání procesu oddlužení
přehled o svých příjmech.
Tento případ insolvenčního řízení je tak ukázkou, jak institut
oddlužení funguje v praxi. Vzhledem k tomu, že dlužnice dostává pravidelný
starobní důchod ve výši, která postačovala na dosáhnutí institutu oddlužení a
tento starobní důchod bude pobírat i nadále a lze očekávat spíše zvýšení
tohoto důchodu než snížení, lze očekávat, že za pět let bude osvobozena od
zbytku dluhů a dojde tak k naplnění smyslu oddlužení.
Na případu insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 20 INS
4349/2010 u Krajského soudu v Plzni si lze názorně ukázat, jaké možnosti má
k dispozici zajištěný věřitel v insolvencím řízení, kde je povoleno oddlužení
plněním splátkového kalendáře. V tomto insolvenčním řízení přihlásil věřitel
svou pohledávku jako pohledávku zajištěnou nejen majetkem dlužníka.
V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře nemá zajištěný věřitel dle
dikce ustanovení § 398 odst. 3 poslední věta IZ jinou možnost, než aby se jeho
zajištěná pohledávka uspokojila z výtěžku zpeněžení zajištění. Právní doktrína
však s touto dikcí zákona příliš nesouhlasí, neboť často dochází k tomu, že
majetková hodnota předmětu zajištění je nižší než pohledávka věřitele. Tu část
pohledávky věřitele, která není kryta majetkovou hodnotou předmětu zajištění,
nemá možnost věřitel přihlásit jako nezajištěnou. Vzniká tak nerovné
postavení mezi zajištěnými a nezajištěnými věřiteli, kde zajištěný věřitel musí
doufat, že předmět zajištění má stále hodnotu srovnatelnou s výši zajištěné
pohledávky. Insolvenční zákon pak ohledně zpeněžení předmětu zajištění
odkazuje na příslušná ustanovení o zpeněžení hodnot určenýc h k zajištění
pohledávky dle úpravy v konkurzu, přesněji odkazuje na ustanovení § 293 IZ.
Dle tohoto ustanovení postupuje insolvenční správce v průběhu zpeněžování
předmětů určených k zajištění dle pokynů zajištěného věřitele. Insolvenční
správce může tyto pokyny odmítnout, pokud dojde k závěru, že lze předmět
zajištění zpeněžit výhodněji. To se však stalo právě v tomto probíhajícím
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insolvenčním řízení, kde insolvenční soud určil zpeněžit předmět zajištění,
pokud o to požádá zajištěný věřitel. 162 Zde vyvstávají dva problémy. První lze
spatřovat především v té skutečnosti, že zákon neumožňoval nezpeněžit
předmět zajištění. Druhý daleko výraznější problém byl spatřován ve
skutečnosti, že dle ustanovení § 414 IZ dojde po pěti letech k osvobození od
placení pohledávek v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. V tomto
případě se tak mohlo stát, že zajištěná pohledávka věřitele, který dle názoru
soudu měl požádat o zpeněžení, ale nepožádal, bude od této pohledávky
dlužník osvobozen a zajištěný věřitel nedostane na úhradu zbývajícího dluhu
ničeho.
Lze mít za to, že věřitel, který má svou pohledávku vůči dlužníkovi
zajištěnou by měl silně vážit, zda se přihlásí jako zajištěný nebo jako
nezajištěný věřitel. V případě zajištěného věřitele, musí vážit, zda hodnota
předmětu zajištění, odpovídá alespoň výši jeho pohledávky. Pokud je
pohledávka vysoká a lze předpokládat, že dlužník uhradí pouze alespoň 30 %
výše této pohledávky za pět let a předmět zajištění nemá hodnotu ani těchto
30 %, je účelnější se přihlásit jako nezajištěný věřitel a po dobu pěti let mít
jistotu, že dlužník uhradí alespoň 30 %. Pokud je však pohledávka nižší , než je
hodnota předmětu zajištění, je pro věřitele účelnější přihlásit se jako zajištěný
věřitel a požadovat zpeněžení předmětu zajištění. Otázko u zůstává, zda má
zajištěný věřitel možnost vyčkat v průběhu trvání plánu oddlužení se
zpeněžením předmětu zajištění či nikoliv a spekulovat tak s hodnotou
předmětu zajištění v budoucnu. Lze předpokládat, že by ke zpeněžení
předmětu zajištění mělo dojít bezodkladně od rozhodnutí o schválení
oddlužení. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce je sice vázán pokyny
zajištěného věřitele pro případ zpeněžení předmětu zajištění, se však přesto
domnívám,

že

povinnost

a

odpovědnost

insolvenčního

správce

dle

insolvenčního zákona je vysoká a těžko si lze představit tu situaci, kdy by
insolvenční správce neodmítl spekulovat na v budoucnu vyšší hodnotu
předmětu zajištění a této hodnoty by předmět zajištění v budoucnu nedosáhl,
ba naopak by byla ještě nižší. V takovém případě se insolvenční správce může
162
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vystavovat riziku postihu za porušení odpovědnosti dle insolvenčního zákona.
Insolvenční správce je povinen dbát pokynů zajištěného věřitele ohledně
zpeněžení zajištěného majetku.

8.2

Příklady oddlužení manželů
V případě insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 20 INS

5552/2010 u Krajského soudu v Plzni došlo k zajímavé skutečnosti. Dlužník
jako manžel dlužnice, která podala na sebe návrh na zahájení insolvenčního
řízení spojeného s návrhem na oddlužení, byl vyzván insolvenčním soudem
dlužnice, aby jako manžel podal také na sebe návrh na zahájení insolvenčního
řízení spojený s návrhem na oddlužení. Dlužník, ač jeho osobní výlučné
závazky byl schopen plnit, podal na sebe návrh na zahájení insolvenčního
řízení, neboť oddlužení manželů má být řešeno společně kvůli společnému
jmění manželů.
Insolvenční soud však pro procesní překážku odmítl návrh dlužníka na
zahájení insolvenčního řízení. Nad rámec rozhodnutí však insolvenční soud
konstatoval následující: „Nad rámec výše uvedeného však soud konstatuje, že
z návrhu podaného dlužníkem zjistil, že dlužník se v úpadku nenachází, resp.
neosvědčil úpadek. Do návrhu dlužníka uvedl celkem své 4 závazky, které
ovšem řádně splácí, tedy plní věřitelům bez jakýchkoliv prodlení podle předem
smluvených podmínek. Žadatel dále zmiňuje finanční závazky své manželky,
které vznikly za doby trvání manželství, ovšem bez vědomí žadatele. Po dle ust.
§ 143, odst. 1, písm. b) zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) patří do
společného jmění manželů i závazky, které některému z manželů nebo oběma
manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících
se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah
přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden
bez souhlasu druhého. Dle ust. § 144 zák. č. 40/1964 Sb. se do společného
jmění manželů zahrnuje všechen majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání
manželství, pokud není prokázán opak. Soud se domnívá, že navrhovatel je
díky nedostatku vědomí o uzavírání závazkových smluv jeho manželkou,
schopen vyvrátit domněnku uvedenou v ust. §144 Obč. zák., a prokázat, že
nejsou součástí SJM. Z toho důvodu není nutné, aby žadatel podával další
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insolvenční návrh, neboť soud bude posuzovat insolvenční návr h jeho
manželky samostatně. 163“
Z výše uvedeného vyplývá, že zákon předpokládá, že závazky ve
společném jmění manželů jsou společnými závazky, pokud není dokázán opak .
Pouze na základě shodného tvrzení manželů, že závazek je pouze jednoho
z manželů, insolvenční soud již presumuje, že tyto závazky patří pouze
výlučně jednomu manželovi. Lze se domnívat, že takto nelze v insolvenčním
řízení presumovat relativní neplatnost právních úkonů – převzetí závazku bez
souhlasu druhého manžela, pokud o této relativní nepl atnosti nerozhodl
pravomocně soud.
V případě insolvenčního řízení pod sp. zn. KSPL 54 INS 4966/2009
vedeného u Krajského soudu v Plzni byl odmítnut návrh dlužnice na zahájení
insolvenčního řízení spolu s návrhem na oddlužení. Dlužnice podala odvolání
k Vrchnímu soudu v Praze, který vydal usnesení č.j. 1 VSPH 669/2009-A-21
ze dne 15.12.2009, kde konstatoval, že „(…) lze dovodit, že svým podpisem na
návrhu dlužníka na povolení oddlužení dává manžel dlužníka souhlas, aby pro
účely oddlužení byl použit veškerý majetek v SJM jeho a dlužníka, včetně
příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny. Lhostejno přitom, zda půjde o
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, či plněním splátkového kalendáře.
Jestliže dlužníkův manžel svůj podpis a souhlas na návrh na povolení
oddlužení nepřipojí ani přes výzvu soudu, soud návrh odmítne podle § 393
odst. 3, ledaže bude doloženo, že oddlužením nemůže být dotčen majetek z
nevypořádaného společného jmění manželů a rozsah vyživovacích povinností
dlužníka vůči jeho manželu a nezaopatřeným dětem.
Jde–li o oddlužení plněním splátkového kalendáře, zavazuje se
dlužníkův manžel svým podpisem poskytnout po celou dobu i veškerou
součinnost potřebnou k tomu, aby se věřitelům dostalo prostřednictvím
insolvenčního správce z jeho příjmů plnění v rozsahu podle § 398 odst. 3 IZ.
Nedostatek součinnosti bude zpravidla bránit tomu, aby proces oddlužení byl
ve vztahu k oběma manželům (i ke každému z nich zvlášť) úspěšně dovršen
rozhodnutím insolvenčního soudu o jejich osvobození od placení zbývající
163
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části pohledávek, tedy, podle toho, v jaké fázi řízení vyšel najevo, by tvořil
překážku povolení nebo schválení oddlužení, popřípadě by mohl vést ke
zrušení již schváleného oddlužení. Takovou překážkou by například mohla být
situace, kdy dlužníkův manžel návrh na oddlužení sice podepsal, ale své
příjmy či jejich část zatajil, popřípadě neučinil všechny úkony potřebné k
tomu, aby se jeho příjem stal v režimu oddlužení zdrojem pro uspokojení
věřitelských pohledávek.
V rozporu se zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, i v rozporu
se zájmem věřitelů na hospodárném a co nejvyšším uspokojení (§ 5 písm.a/
IZ), by bylo, kdyby vedle sebe běžela dvě separátní řízení řešící různým
způsobem úpadek každého z obou manželů, jestliže úpadek je v obou případech
dán neschopností každého z manželů zapravit závazky společné.
Z výše uvedeného plyne, že neobstojí závěr insolvenčního soudu o
neschopnosti dlužnice uhradit v režimu oddlužení svým věřitelům alespoň 30
% závazků. Takové stanovisko nemůže obstát již proto, že insolven ční soud
nezvažoval příjmy manžela, ohledně nichž byl v jiném řízení přijat následně
závěr, že jsou pro potřeby oddlužení stran týchž závazků postačující. Odvolací
soud proto podle § 219a odst. 2 o.s.ř. usnesení insolvenčního soudu v
napadené části výroku o zamítnutí návrhu na oddlužení, jakož i v navazujících
bodech o způsobu řešení úpadku, zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu
prvního stupně k dalšímu řízení.“

8.3

Příklady oddlužení s přeshraničním prvkem
V případě insolvenčního řízení pod sp. zn. MSPH 91 INS 1922/2008

vedeného u Městského soudu v Praze byl podán insolvenční návrh na občana
Spolkové republiky Německo jedním z věřitelů pro neuhrazení splatného
závazku ze smlouvy o půjčce. Věřitel – společnost založená a vzniklá dle
českého práva, podala insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení
konkurzu u českého soudu proti občanovi SRN, který má v ČR pobyt a
soustředí zde svou hlavní činnost. Dlužník byl vyzván k vyjádření se
k insolvenčnímu návrhu a poučen o možnosti podat návrh na oddlužení.
Následně bylo osvědčeno, že dlužník je v úpadku a vydáno usnesení o úpadku.
Věřitelé byli vyzváni k přihlášení svých pohledávek. Následovalo přezkumné
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jednání, na kterém byla popřena pohledávka německého věřitele, a to
finančního úřadu. Soud přesto vydal usnesení o povolení oddlužení plněním
splátkového kalendáře a stanovil procentuelní rozvrh pro jednotlivé věřitele.
Další přeshraniční pohledávka byla uplatněna německým věřitelem, a to
bankou. Insolvenční soud i tuto pohledávku odmítl. Důvodem odmítnutí bylo
opožděné doručení přihlášky, tedy již po lhůtě stanovené v usnesení o úpadku.
Přihláška pohledávky byla v insolvenčním řízení podána více než s ročním
zpožděním.
V tomto případě nastal problém s pojmem tzv. známý věřitel dle čl. 40
nařízení 1346/2000/ES a dle ustanovení § 430 IZ, neboť insolvenční soud
nevyzval přeshraničního věřitele dle tohoto ustanovení k přihlášení své
pohledávky. Dlužník totiž v seznamu závazků neuvedl tohoto věřitele, a tudíž
se o něm soud nemohl dozvědět. Proti rozhodnutí o odmítnu tí této přihlášky se
věřitel včas odvolal s tím, že požaduje, aby bylo změněno rozhodnutí soudu
první instance tak, že se jeho pohledávka neodmítá. Dlužník se k tomuto
odvolání vyjádřil v tom smyslu, že věřitel byl od počátku dlužníkem a
insolvenčním správcem informován o zahájení insolvenčního řízení proti
dlužníkovi.
Odvolací soud především upozornil na to, že insolvenční řízení je
ovládáno především zásadou informovanosti o průběhu řízení prostřed nictvím
insolvenčního

rejstříku,

tj.

především

elektronick ým

v insolvenčním

rejstříku. Odvolací soud dále poukázal

zveřejněním
na konstantní

judikaturu Nejvyššího soudu ČR (rozhodnutí R 25/2009), ze kterého vyplývá,
že známí věřitelé (tedy věřitelé dle čl. 40 nařízení) musí být insolvenčním
soudem vyrozuměni o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o
úpadku zvláštním doručením těchto rozhodnutí a současně jim má být
doručena i výzva k podání přihlášky své pohledávky. Tento princip má být
zachován především z důvodů jazykové bariéry mezi jednotlivými členskými
státy a jazykem, ve kterém se vedou elektronické insolvenční rejstříky.
Odvolací soud dále poukázal na to, že známým věřitelem pro
insolvenční soud se německá banka v tomto insolvenčním řízení nemohla stát,
neboť dlužník záměrně insolvenčnímu soudu ve svém návrhu na povolení
oddlužení zatajil své zahraniční věřitele a poukázal pouze na své tuzemské
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věřitele. Tím insolvenčnímu soudu zamezil, aby se o jeho zahraničních
věřitelích dozvěděl. Insolvenční soud je totiž přímo závislý na uvedení těchto
známých věřitelů dlužníkem, neboť nemá jinou možnost, jak se o těchto
věřitelích dozvědět. Až po splnění povinností deklarovaných v rozhodnutí
Nejvyššího soudu ČR R 25/2009, tj. speciální doručení usnesení o zahájení
insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku, počne běžet lhůta pro podání
přihlášky své pohledávky i pro známého věřitele. Porušení povinnosti dlužníka
oznámit i své zahraniční věřitele nemůže být na újmu samotnému věřiteli.
Odvolací soud proto zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a přihlášku
německé banky neodmítl.
Německá banka dále v insolvenčním řízení navrhla, aby bylo
oddlužení zrušeno a aby byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, neboť
v rámci své činnosti v Německu podnikal, a tudíž nesplnil dlužník podmínky
pro oddlužení. Oddlužením tak sledoval nepoctivý záměr, a proto by mu
oddlužení mělo být odejmuto a měl by být prohlášen konkurz. To se však
nestalo a nadále probíhá oddlužení plněním splátkového kalendáře.
S tímto případem insolvenčního řízení úzce souvisí následující případ
přeshraničního insolvenčního řízení. Jedná se o případ obchodního partnera
výše uvedeného dlužníka. V případě insolvenčního řízení pod sp. zn. MSPH
93 INS 1923/2008 vedeného u Městského soudu v Praze došlo k téměř
identickým skutkovým okolnost, ale bylo o nich rozhodnuto rozdílně. V tomto
řízení byl opět podán insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení
konkurzu jedním z věřitelů dlužníka. Jednalo se o stejného věřitele jako ve
výše uvedeném řízení a také o téměř stejné ostatní věřitele, u kterých měl
dlužník své závazky. Dlužník po výzvě s poučením podal svůj návrh na
povolení oddlužení a soud následně vydal usnesení o úpadku spojené
s povolením oddlužení. V usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového
kalendáře opět figurují stejní věřitelé jako ve výše uvedeném případu. Opět se
také objevuje pohledávka německého finančního úřadu a německé banky. Také
v tomto řízení byl podán návrh na zrušení oddlužení. Důvodem byl údajný
dlužníkův nepoctivý záměr, když neoznačil v seznamu závazků své zahraniční
věřitele a dosáhl tak na oddlužení na základě tuzemských věřitelů. Nepoctivý
záměr sledoval podle soudu dlužník hlavně v tom, že pokud by označil i své
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zahraniční věřitele, nemohl by na oddlužení dosáhnout, neboť se jednalo o
závazky z podnikatelské činnosti. Soud prvního stupně proto rozhodl o zrušení
oddlužení pro nepoctivý záměr, a to i v době po schválení oddlužení plněním
splátkového kalendáře. Jeho výrok odvolací soud potvrdil.
Je zajímavé, jak ve zcela identických kauzách, kde vystupují stejní
věřitelé, používá se shodná argumentace, došlo ke zcela odlišnému pohledu.
Rozhodnout o zrušení oddlužení pro nepoctivý záměr může soud i bez návrhu.
O to více je spodivem, že se soud návrhem na zrušení oddlužení v prvém
případě zatím nezabýval a ve druhém případě již došlo ke zrušení a prohlášení
konkurzu.

8.4

Příklad oddlužení s trestněprávním prvkem
V řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.

KSUL 43 INS 43/2010 proběhlo standardní insolvenční řízení spojené
s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník podal dne 5. ledna 2010 sám návrh
na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení.
Soud následně vydal usnesení o úpadku s povolením oddlužení. Následně
došlo ke spojení tohoto řízení s řízením vedeným také u Krajského soudu
v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 43 INS 44/2010, neboť toto řízení bylo
vedeno na manželku výše uvedeného dlužníka. Obě řízení tak byla spojena ,
což bylo v souladu s právním názorem Vrchního soudu v Praze vyjádřeným v
usnesení KSPL 54 INS 4966/2009, 1 VSPH 669/2009 ze dne 15.12.2009. Soud
dále usnesením schválil způsob oddlužení plněním splátkového kalendáře pro
oba dlužníky, tj. pro oba manželé. V usnesení stanovil dlužníkům povinnosti,
které jsou povinny v rámci schváleného oddlužení plnit. Usnesení o schv álení
oddlužení nabylo právní moci dne 25. března 2010. Před tímto insolvenčním
řízení však dlužník spáchal trestný čin, a to trestný čin řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění podle ustanovení § 180d TZ v jednočinném
souběhu s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky podle
ustanovení § 201 odst. 1 TZ, za což byl odsouzen trestním příkazem, který
nabyl právní moci dne 1. srpna 2009, k úhrnnému peněžitému trestu
25.000 Kč. Pro případ nesplnění uloženého peněžitého trestu byl stanoven
náhradní trest odnětí svobody v délce dvou týdnů a současně byl dlužníkovi
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uložen ještě trest zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu po dobu dvou
let. Trestní příkaz tak nabyl právní moci dříve, než vůbec došlo k zahájení
insolvenčního řízení.
Dlužník však trestnímu soudu doložil, že mu bylo schváleno oddlužení
plněním splátkového kalendáře usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem
č.j. KSUL 43 INS 43/2010-B-6. V trestním řízení proto soud zvažoval, jak
naložit se schváleným oddlužením a peněžitým plněním, které nebylo jako
pohledávka do insolvenčního řízení zařazeno a již prošla lhůta na přihlášení
této pohledávky. Došlo zde tak ke střetu trestního a insolvenčního práva.
Insolvenční soud nemohl ze své podstaty s touto pohledávkou nijak naložit,
neboť nebyla zjištěna v insolvenčním řízení. V této věci tak mohl konat pouze
trestní soud. Na základě předloženého usnesení Krajského soud u v Ústí nad
Labem proto trestní soud rozhodl o upuštění od výkonu peněžitého trestu
uloženého trestním příkaz na základě ustanovení § 344 odst. 1 TŘ. Na základě
tohoto paragrafu upustí soud od výkonu peněžitého trestu nebo jeho zbytku,
jestliže odsouzený v důsledku okolností na jeho vůli nezávislých se stal
dlouhodobě neschopný peněžitý trest zaplatit nebo by výkonem trestu byla
vážně ohrožena výživa nebo výchova osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je
odsouzený podle zákona povinen pečovat.
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9

Závěr
Na základě výše uvedeného srovnání lze říci, že česká, slovenská, německá a

rakouská úprava institutu oddlužení, resp. osvobození od dluhů jsou moderními
insolvenčními úpravami a byly v zemích zaváděny od konce devadesátých let
minulého století. Princip osvobození od zbylých dluhů je hlavním sjednocujícím
prvkem všech zkoumaných úprav. Dalším sjednocujícím prvkem je ta skutečnost, že
všechny úpravy připouští, aby návrh na oddlužení, resp. osvobození od dluhů podal
pouze dlužník. Řízení je také založeno na poctivosti dlužníka a jsou na dlužníka
kladeny vysoké nároky v podobě jeho povinností vůči insolvenčnímu soudu. Ve všech
právních úpravách je dlužník povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost, nebo
se o ni snažit. Dále má povinnost správci sdělit vše o svém majetku, a pokud nějaký
v průběhu zkušebního období nabude, má povinnost ho převést na správce. Princip
v podobě nutnosti dlužníka absolvovat různě dlouhé zkušební období obsahují také
všechny zkoumané právní úpravy. Shodně zaujímá ve všech právních úpravách
správce shodné postavení – je prodlouženou rukou insolvenčního soudu a sděluje mu
všechny potřebné informace ohledně řádného plnění. Shodně je upravena i možnost
odejmout i v průběhu zkušebního období nebo po udělení osvobození oddlužení,
pokud dlužník poruší povinnosti stanovené v zákoně. Lze tak říci, že úpravy jsou
principielně shodné, rozlišné jsou v délkách zkušebního období, v přístupu k tomuto
institutu pro fyzické osoby-podnikající, v řízení předcházejícím návrhu dlužníka na
oddlužení, resp. osvobození od dluhů a v možnosti umožnit dlužníkovi splácet náklady
na insolvenční řízení.
V roce 2012 dochází ve všech zkoumaných státech ke zvyšujícímu se počtu
osobních insolvencí. Dle statistiky uvedené v příloze se nejméně praktickou právní
úpravou jeví slovenská právní úprava. Tato úprava sice možnost zakotvuje, v praxi
však není využívána. Česká právní úprava je ve srovnání s ostatními zkoumanými
právními úpravami jeví jako moderní právní úprava, která je v praxi hojně využívána
(viz statistická příloha této práce). Je však nutné, aby zákonná právní úprava, a to
především v insolvenčním právu, rychleji reagovala na vyvíjející se situaci ve
společnosti. Insolvenční právo je totiž poslední možností, jak ochránit dlužníka před
zhroucením osobních financí. Nedostatečná nebo spíše nepraktická úprava
insolvenčního práva ohledně osobních insolvencí má přímý dopad na ekonomickou
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situaci celých rodin. Špatná finanční situace celých rodin nebo až likvidační situace
pro rodiny a nemožnost se z této situace zákonně dostat vytváří podhoubí pro trestnou
činnost a pro sympatie s extrémními hnutími. Toto lze pozorovat v lokalitách se
sociálně slabými rodinami.
Nad rámec této práce by insolvenční právo mohlo být obohaceno o možnost
ustanovit zvlášť složitým případům oddlužení například sociálního pracovníka, který
bude s takovým dlužníkem pracovat po celou dobu oddlužení a pomůže mu se uplatnit
na trhu práce a opět se zapojit do společnosti v době oddlužení i po něm. S tímto
souvisí i zavedení možnosti umožnit dlužníkovi v těžké finanční situaci, aby mohl
zálohu na insolvenčí řízení splácet, tak jak je to možné v německé právní úpravě.
V německé právní úpravě tato možnost nebyla zavedena od počátku, ale v průběhu
času a v souvislosti s ekonomickou situací byla tato možnost zavedena. Zavedením
možnost splácet zálohu na insolvenční řízení by se tak otevřel prostor pro přístup
k institutu oddlužení i pro sociálně nejslabší fyzické osoby. Pokud totiž dlužník
nedosáhne na oddlužení, dostává se často na okraj společnosti. Institut oddlužení je tak
poslední možností, jak dlužníka zachránit.
V této práci byly rozebrány všechny zkoumané právní úpravy institutu
oddlužení, resp. osvobození od dluhů. Podrobnosti k jednotlivým fázím oddlužení
byly rozebrány v samostatných kapitolách a česká úprava tohoto institutu byla
srovnána s ostatními zkoumanými právními úpravami – slovenskou, německou a
rakouskou. V závěru této práce byly rozebrány jednotlivé zajímavé případy oddlužení
a uvedeny možnosti na zlepšení české právní úpravy oddlužení, které vyvstaly ze
srovnání s ostatními zkoumanými právními úpravami. Závěrem lze říci, že česká
úprava institutu oddlužení obstála ve srovnání s ostatními, jeví se jako praktická a
v praxi velmi využívaná. Bohužel nedokáže zákonná úprava promptněji reagovat na
dynamické prostředí insolvenčního práva, což jde často k tíži dlužníků.

117

___________________________________________________________________________________

10

Seznam zkratek

ES

Evropské společenství

InsO

Německo, insolvenční zákon č.BGBl. I S. 2866, ve
znění k 01.08.2012

IO

Rakousko, insolvenční zákon č. BGBl I 29/2010 BGBl.
I Nr. 29/2010, IRÄG 2010, ve znění k 01.08.2012

IZ

Česko, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení ve znění účinném k 01.08.2012

KS

krajský soud

NS

Nejvyšší soud ČR

OBCHZ

Česko, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve
znění účinném k 01.08.2012

OSP

Slovensko, občanský soudní řád č. 99/1963 Zb.,
občianský súdný poriadok

OZ

Česko, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve
znění účinném ke dni 01.08.2012

SES

Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení
Evropského
společenství,
celexové
číslo:
C2006/321E/01

SRN

Spolková republika Německo

TZ

Česko, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění
účinném ke dni 01.08.2012

USA

Spojené státy americké

VS

Vrchní soud v Olomouci, nebo Vrchní soud v Praze

vyhláška

Česko, vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro
insolvenční řízení a kterou se provádějí některá
ustanovení insolvenčního zákona

ZKR

Slovensko, zákon č. 7/2005 Z.z., o konkurze a
reštrukturalizácií

118

___________________________________________________________________________________

11

Literatura

Monografie:
 Bělohlávek,

Alexander

J.:

Evropské

a

mezinárodní

insolvenční

právo: komentář; 1. vyd., Praha: C.H. Beck, 2007, xxxvii+1550s.
 Durica, Milan; Husár, Ján: Sprievodca konkurzným právom. Vyda vatel
Ministerstvo spravedlivosti Slovenskej republiky.
 Foerste, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327
s. ISBN 978-3-406-564420
 Hanousková,

Miloslava,

Koubová,

Šárka

a

Němeček,

Ladislav:

Praktický průvodce návrhem na povolení oddlužení. České Budějovice:
Občanská poradna při Jihočeské rozvojové, 2010. 42 s. ISBN 978 -80254-8509-5.
 Hostinský, Jan: Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu.
Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2009. 112 s. Monografie. ISBN 978 80-7418-010-1.
 Hostinský, Jan: Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu;
1. vyd., Ostrava: Key Publishing, 2009, 112 s.
 Hubálek, Michal, Křístek, Adam a Zamboj, Ladislav: Manuál pro
sociální pracovníky v oblasti insolvence. Vyd. 1. Praha: Poradna pro
občanství, občanská a lidská práva, 2011. 108 s. ISBN 978-80-2549535-3.
 Knapp, Viktor: Velké právní systémy: úvod do srovnávací právní vědy.
Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 1996, xviii, 248 s. ISBN 80-7179-089-3.
 Kotoučková, Jiřina a kolektiv: Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční

zákon): komentář;

1.

vyd.,

Praha: C.H.

Beck, 2010, xxi+1100 s.
 Kozák, Jan, Budín, Petr, Dadam, Alexandr, Pachl, Lukáš: Insolvenční
zákon a předpisy související; Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení:
komentář. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xxii, 903 s. ISBN 978-80-7357375-1.

119

___________________________________________________________________________________

 Kozák, Jan; Budín, Petr; Dadam, Alexander, Pachl, Lukáš: Insolvenční
zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení.
Komentář; 1. vyd., Praha: ASPI, 2008, 928 s. ISBN 978 -80-7357-375-1.
 Kozák, Jan; Budín, Petr; Pachl, Lukáš: Insolvenční právo; 1. vyd.,
Brno: Rašínova vysoká škola, 2008, 298 s.
 Kučera,

František:

Zákon

o

úpadku

a

způsobech

jeho

řešení

(insolvenční zákon): s judikaturou a souvisejícími předpisy; 1. vyd.,
Praha: C.H. Beck, 2009, xiv+306 s.
 Landa, Martin: Ekonomika insolvenčního řízení; 1. vyd., Ostrava: Key
Publishing, 2009, 426 s.
 Lowitzsch, Jens (ed.): The Insolvency Law of Central and Eastern Europe.
Twelve Country Screenings of the New Member and Candidate Countries of
the European Union: A Comparative Analysis. Berlin: INSOL EUROPE
/ Inter-University Centre at the Institute for East European Studies, Free
University of Berlin, 2007, 498 s. ISBN-13: 978-3-929619-43-1.
 Maršíková, Jolana: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele;
Praha: Linde Praha, 2009, 394 s.
 Pohl, Tomáš: Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku
v České republice, in Bulletin advokacie, ČAK č. 11/2007.
 Richter, Tomáš: Insolvenční právo; 1. vyd., Praha: ASPI, 2008, 471 s.
 Schelleová, Illona: Základy insolvenčního práva; 1. vyd., Ostrava: Key
Publishing, 2008, 322 s.
 Zelenka, Jaroslav a kolektiv: Insolvenční zákon. Poznámkové vydání
s důvodovou zprávou, nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcími
předpisy; 2. vyd., Praha: Linde Praha a.s., 2008, 796 s. ISBN 9 78-807201-707-2.
 Zelenka, Jaroslav a kolektiv: Insolvenční zákon: (zákon č. 182/2006
Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením Rady ES
1346/2000; Praha: Linde, 2007, 687 s.

120

___________________________________________________________________________________

Právní předpisy:
 Česko, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve
znění účinném k 01.08.2012;
 Česko, vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční
řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona ;
 Česko, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění účinném ke
dni 01.08.2012;
 Česko, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích ve znění
účinném ke dni 01.08.2012;
 Česko, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání ve znění ke dni
31.12.2007;
 Česko, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění účinném ke dni
01.08.2012;
 Česko, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění účinném
k 01.08.2012;
 Německo, insolvenční
k 01.08.2012;

zákon

č.BGBl.

I

S.

2866,

ve

znění

 Rakousko, insolvenční zákon č. BGBl I 29/2010 BGBl. I Nr. 29/2010,
IRÄG 2010, ve znění k 01.08.2012;
 Slovensko, zákon č. 99/1963 Zb., občianský súdný poriadok;
 Slovensko, zákon č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácií;
 Slovensko, zákon č. 8/2005 Z.z., o správcích;
 Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského
společenství, celexové číslo: C2006/321E/01;
Internetové zdroje dostupné na:
 http://www.konkurs-vyrovnani.cz/index.php?idb=28&idac=178
 http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2010/cl_1
0_100318.html
 http://financie.etrend.sk/banky/zbankrotoval-prvy-slovak.html
 http://www.justice.gov.sk/kop/pk/2004/pk04015_04.rtf
 http://www.konkursni-noviny.cz/clanek.html?ida=31
 http://www.epravo.cz/top/clanky/nemecka-pravni-uprava-konkursu-obecnacharakteristika-22041.html
 http://www.epravo.cz/top/clanky/moznost-osvobozeni-od-zbyvajicichzavazku-pri-skonceni-konkursu-podle-nemecke-pravni-upravy-22069.html
121

___________________________________________________________________________________

 http://de.wikipedia.org/wiki/Insolvenzrecht_(%C3%96sterreich)
 http://www.justice.gov.sk/dwn/r0/sprievodca/SprievodcaKonkurznymPravom.
pdf
 http://www.bundesgerichtshof.de/DE/BGH/bgh_node.html;jsessionid=1602DF
04A1C7137948BBB5C2560DB278.2_cid134
 https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?vedlejsi=ne&rowid=AAAE1GAA
qAAP%2FULAp
 https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?vedlejsi=ne&rowid=AAAE1GAA
oAAP%2FS2AAH

122

___________________________________________________________________________________

Název práce v anglickém jazyce:
Experience with the institute of discharge from debts in the Czech and Central
European legal system
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Český abstract
Účelem této práce je analýza insolvenčního práva ve střední Evropě,
speciálně úprava oddlužení. Důvodem mého studia této oblasti je, že toto téma
je dnešní dobou velmi frekventované kvůli ekonomické krizi. Práci tvoří devět
kapitol, každá se zabývá jinou fází oddlužení. Kapitola jedna ilustruje
metodologii

mé

práce,

speciálně

metodologii

srovnávacího

práva

–

„comparatum“ této práce je český právní systém a „comparandum“ je
slovenský, německý a rakouský právní systém. Kapitola druhá je úvodní a
definuje základní témata s ohledem na oddlužení. Kapitola třetí je historickým
úvodem do insolvenčního práva ve střední Evropě. Kapitola čtvrtá je
rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola popisuje moderní počátky
insolvenčního práva v Českém a slovenském právním systému. Druhá
podkapitola se zabývá počátky insolvenčního práva v německém a rakouském
právním systému. Kapitola pátá popisuje evropské nařízení č. 1346/2000/ES.
Kapitola šestá se skládá ze dvanácti podkapitol. Každá podkapitola se skládá
ze čtyř oddílů – české, slovenské, německé a rakouské právo. První
podkapitola je úvodem do komparativního práva týkajícího se oddlužení.
Druhá podkapitola se zaměřuje na praktické zkušenosti s návrhem na
oddlužení. Třetí podkapitola popisuje rozhodnutí o návrhu na povolení
oddlužení. Čtvrtá podkapitola osvětluje přihlašování pohledávek věřitelů v
insolvenčním řízení. Pátá podkapitola se zabývá možnými způsoby oddlužení
–

splátkovým

kalendářem

nebo

prodejem

majetkové

podstaty.

Šestá

podkapitola porovnává význam schůze věřitelů v jednotlivých právních
systémech se zaměřením na oddlužení. Podkapitola sedmá, devátá, desátá,
jedenáctá a dvanáctá se postupně zabývají způsoby rozhodnutí insolvenčního
soudu o návrhu, odmítnutí, oddlužení a odejmutí oddlužení. Osmá podkapi tola
popisuje povinnosti dlužníka. Sedmá kapitola se zabývá možnými návrhy na
změnu úpravy oddlužení v českém právním systému na základě tohoto
komparativního práva. Kapitola osmá popisuje příklady oddlužení z praxe.
Devátou kapitolu tvoří shrnutí a desátou a jedenáctou seznam zkratek a
literatury.
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English abstract
The purpose of my thesis is to analyze the insolvency law in Central
Europe, in particular the discharge from debts. The reason for my research of
this area of law is that recently this issue became frequent because of
economic depression.
The thesis is composed of nine chapters, each chapter dealing with
different aspects of discharge from debts. Chapter One illustrates the
methodology of my thesis, especially the methodology of comparative l aw –
the “comparatum” of this thesis is the Czech legal system and the
“comparandum” is the Slovak, German and Austrian legal system. Chapter
Two is introductory and defines basic issues regarding the discharge from
debts. Chapter Three contains historical introduction to the insolvency law in
Central Europe. Chapter Four is subdivided into two parts. Part One describes
the modern beginnings of insolvency law in Czech and Slovak legal systems.
Part Two deals with the beginnings of insolvency law in German a nd Austrian
legal

systems.

Chapter

Five

describes

the

European

regulation

No.

1346/2000/EC. Chapter Six consists of twelve parts. Each part is subdivided
into four subparts – Czech, Slovak, German and Austrian law. Part One is
introductory into comparative law concerning the discharge from debts. Part
Two focuses on practical findings with respect to motion for the discharge
from debts. Part Three describes the resolutions on the motion for the
discharge from debts. Part Four explains the registrations of c reditors into the
insolvency proceedings. Part Five deals with possible methods of the
discharge from debts – by means of instalment calendar or realization of the
bankrupt‘s assets. Part Six compares the significance of the meeting of
creditors in each legal system with respect to discharge from debts. Parts
Seven, Nine, Ten, Eleven and Twelve illustrate the forms of decision -making
by the insolvency court with respect to the motion, rejection, discharge and
revocation of the discharge from debts. Part Eight describes the obligations of
the debtor. Chapter Seven deals with the proposals for change of Czech
insolvency law according to the comparative law. Chapter Eight illustrates the
practical cases of the discharge from debts. Chapter Nine contains a summary
and chapter Tenth and Eleventha list of shortcuts and used literature.
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