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Úvod

    Kořeny insolvenčního řízení a institutu oddlužení lze hledat již ve starověkém Římě.

Na území Čech došlo k rozvoji insolvenčního řízení více než o tisíc let později, spolu s

úpadkem, který přinesla třicetiletá válka. K rozvoji moderního úpadkového práva pak

došlo  zejména  díky  habsburským  konkursním  řádům.  Stejně  jako  v  mnoha  jiných

oblastech byl i vývoj tohoto právního odvětví přerušen více než čtyřicetiletým obdobím

nesvobody komunistického režimu.  Po návratu  demokracie  a  tržního hospodářství  v

roce 1989 bylo kromě jiného obnoveno i úpadkové právo. Stalo se tak prostřednictvím

zákona  č.  328/1991  Sb.,  o  konkursu  a  vyrovnání  (dále  jen  „Zákon  o  konkursu  a

vyrovnání“). Vzhledem k situaci, v jaké byl Zákon o konkursu a vyrovnání přijímán,

byla právní úprava v něm obsažená nevyhovující, zastaralá a jeho četné novelizace měly

místo  odstranění  jeho  aplikačních  a  výkladových  nedostatků  za  následek  spíše

nepřehlednost celé právní úpravy. Začal se tedy v roce 2001 připravovat nový právní

předpis,  který si  kladl  za cíl  reflektovat  moderní  vývojové trendy,  důraz na sanační

řešení úpadku a především začlenění právní úpravy tzv. spotřebitelského úpadku. Po

více než sedmi letech příprav a rozličných průtahů nabyl dne 1.1.2008 účinnosti nový

zákon  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (dále  jen  „Insolvenční

zákon“). Insolvenční zákon obsahuje úpravu insolvenčního řízení, které systematicky

dělí na fázi zjištění úpadku a fázi způsobu jeho řešení.

Ve své práci se zabývám institutem oddlužení,  který byl do české právní úpravy

nově zaveden právě Insolvenčním zákonem. Tento sanační způsob řešení úpadku se,

vzhledem ke svým pozitivním sociálním dopadům na životní  i  ekonomickou situaci

dlužníků, těší u veřejnosti možná až nadměrné míře oblíbenosti.  Vidina odpuštění až

70% dluhů žene špatně informované dlužníky do „náruče“ pochybných oddlužovacích

společností, které, s nadsázkou, prezentují oddlužení jako produkt, dostupný kdykoliv,

kdekoliv a nejlépe online.  Následně přichází nemilé  prozření, když dlužník zjistí,  že

oddlužení  s  sebou nese  i  četné  povinnosti  a  jeho dosažení  není  až  tak  jednoduché.

Vidina zbavení se dluhů snadno a rychle se pak rychle může změnit k dlužníkovi o dost

méně přívětivější konkurs, který má na rozdíl od oddlužení povahu likvidační a zájmy

dlužníka nikterak nezohledňuje.

Téma oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku jsem si pro svou diplomovou

práci vybrala z toho důvodu, že se touto problematikou zabývám i ve své studentské
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praxi a pravidelně se setkávám se složitými případy, jejichž řešení je nutné hledat nad

rámec Insolvenčního zákona. Právě judikaturu a vývoj přístupu insolvenčních soudů k

aplikaci jednotlivých ustanovení Insolvenčního zákona a jejich výklad jsem shledala při

zpracování této práce nejzajímavější.

Vzhledem k celkové složitosti a obšírnosti tématu jsem si dala za cíl zanalyzovat

institut  oddlužení,  včetně  historických  souvislostí  a  jeho  zasazení  do  celkového

kontextu  Insolvenčního  zákona  a  právní  úpravy  úpadku.  Práce  je  proto  rozdělena

celkem  do  tří  kapitol,  které  jsou  věnovány  historickému  exkurzu,  pojmu  úpadku  a

insolvenčnímu řízení a nakonec samotnému oddlužení.

1. Historický vývoj insolvenčního práva

S trochou nadsázky lze říci, že pojem úpadku a řešení situace, kdy dlužník není

schopen splácet své dluhy,  jsou téměř tak staré jako lidstvo samo. Zárodky institutu

insolvence a oddlužení  obsahovaly již Chamurappiho zákoník či  Tóra.1  Inspiraci  je

rovněž  možné  hledat  v  římském  právu.  Přestože  za  doby  římské  říše  zvláštní

insolvenční řízení ani pojem úpadek neexistovaly a faktický stav úpadku byl řešen v

rámci exekučního řízení, některé římskoprávní procedurální postupy a instituty položily

základy insolvenčního  řízení,  jak  je  známe dnes.  Zvláštní  insolvenční  řízení  zřejmě

vzniklo již ve 13.století v obchodně rozvinutých italských městech. Na českém území

měla na vývoj této právní úpravy vliv zejména třicetiletá válka v 16.století.

1.1 Římské kořeny 

„Starověký  Řím po  sobě  zanechal  více  než  jen  památky  hmotné  kultury,  tedy

chrámy, cesty, budovy, ale také rozsáhlé kulturní dědictví literární, filosofické a hlavně

právní.  Římské  právo je  fenoménem a  propracovaným systémem právních  institutů,

principů a zásad, které jsou nedílnou součástí i dnešních právních řádů.“2

Donucení v nejstarším římském právu, za období republiky, probíhalo formou tzv.

osobní exekuce. Dlužník ručil za dluhy svou vlastní osobou a pokud svůj závazek v

dané  lhůtě  nesplnil,  stal  se  otrokem  svého  věřitele  a  dluh  si  musel  odpracovat.

Problematice exekucí se věnoval již Zákon dvanácti desek z 5.stol. př.n.l.3 Ten ve své

třetí desce upravoval osobní exekuci následovně. Dlužník, který uznal svůj dluh měl

1 Blíže viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. Praha: Leges, 2015. Student (Leges).
ISBN 978-80-7502-077-2. s. 188.
2 SCHELLE,  Karel  a  Miroslav  FRÝDEK. Vývoj  konkursního  práva.  Vyd.  1.  Ostrava:  Key  Publishing,  2010.  Právo  (Key
Publishing). ISBN 978-80-7418-073-6. s. 90.
3 Lex duodecim tabularum obsahoval nejvýznamnější obyčejové normy byl základní normou římského civilního práva
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lhůtu 30 dnů k jeho splnění.  Poté ho mohl jeho věřitel  svémocí předvést před soud,

který dlužníka odsoudil k domácímu vězení v délce 60 dní u věřitele. Pokud ani v této

době  dluh  za  dlužníka  nikdo  nezaplatil,  mohl  ho  věřitel  prodat  do  otroctví,  či  ho

dokonce  potrestat  smrtí.  Výtěžek  z  prodeje  se  následně  poměrně  rozdělil  mezi

jednotlivé věřitele.  Změna způsobu vymáhání  dluhů přišla díky Poeteliovu zákonu z

roku 326 před n.  l.  Ten zakázal  domácí  vězení,  držení  dlužníků v poutech a  jejich

prodávání do otroctví. Zároveň však zachoval možnost dlužníka si svůj dluh u věřitele

odpracovat.4

K odklonu od exekuce osobní k exekuci majetkové pak došlo až spolu s rozvojem

římského soukromého práva v průběhu 2. stol. před n. l. díky praetorským ediktům5.

Exekuce  postihovala  dlužníkův  majetek  jako  celek,  jednalo  se  tedy  o  exekuci

univerzální6, během níž došlo k univerzální sukcesi celého dlužníkova majetku na toho

nabyvatele, který nabídl nejlepší cenu.7

Postupně se ukazovalo, že univerzální exekuce je pro věřitele mnohdy nevýhodná,

a to obzvláště v případech, kdy by k uspokojení jejich pohledávek postačil prodej jen

části  z  dlužníkova  majetku.  Nicméně  k  vyvinutí  singulární  exekuce,  postihující  jen

některé  věci  z  dlužníkova  majetku  bylo  zapotřebí  ještě  několika  staletí.  K rozlišení

singulární  a  univerzální  exekuce  došlo  až  za  vlády  císaře  Justiniána  v  6.  stol.  K

univerzální exekuci nadále docházelo pouze v případech, kdy se výše dluhů rovnala či

dokonce  převyšovala  hodnotu  dlužníkova  majetku.  Právě  toto  rozlišení  nejspíše

položilo základ pro pozdější oddělení konkursního a exekučního řízení.8 

1.2 Vznik insolvenčního řízení

„S nástupem novověku dochází k podstatným změnám hospodářským, sociálním i

politickým. Uvolnily se vazby obyvatelstva k půdě, dochází k rozvoji měst, řemesel a

obchodu. V této atmosféře celkového uvolnění a rozšíření tržního hospodářství se daří

podnikání a množí se i případy neúspěšných podnikatelů, které postihl úpadek“.9

4 Srovnání viz  SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010. Právo
(Key Publishing). ISBN 978-80-7418-073-6.. s. 13 an.
5 O vývoji římského civilního práva včetně exekučního řízení blíže pojednává např. SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo:
systém a instituce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-334-6.
6 Tzv. missio in bona
7 Srovnání  viz  ZOULIK,  František.  Vyvoj  insolvenčnich  řizeni.  In  Právni  forum.  2009,  roč.  6,  č.  4.  [online]  Dostupné  z
http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnichrizeni/  .
8 Viz  SCHELLE, Karel (ed.). Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2006. Právo (Key
Publishing). ISBN 80-870-7104-2., s. 7.
9 Viz ZOULIK, František. Vyvoj insolvenčnich řizeni. In Právni forum. 2009, roč. 6, č. 4. [online] [cit. 2015-10-14]. Dostupné z
http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnichrizeni/ [cit. 2015-10-14].
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Rozvoj  obchodu  a  podnikání  je  spojen  se  vznikem  moderních  evropských  měst.

Hospodářský rozmach započal  již na konci 10.  století  v přístavních městech severní

Itálie,  odkud  se  postupně  rozšířil  do  dalších  zemí  (Francie,  Německo,  Holandsko).

Dynamický rozvoj obchodu a podnikání jako takového měly za následek vznik práva

obchodního,  námořního  či  směnečného.  S  obchodem  je  logicky  vždy  spojeno  také

riziko, proto také právo konkursní a zvláštní insolvenční řízení vzniklo právě v těchto

středověkých městech severní Itálie.10

1.3 Vývoj insolvenčního řízení v Čechách

1.3.1 Počátky insolvenčního řízení

Vliv římského práva na našem území byl patrný i ve středověku. Stejně jako v

nejstarším římském právu i v Čechách existoval institut ručení osobní svobodou. Právě

v tomto období se patrně objevuje prvotní obdoba institutu oddlužení. Dlužník, který se

ocitl v prodlení s placením svých dluhů se na základě smlouvy či soudního rozhodnutí

stal věřitelovým vězněm a mohl být držen ve vězení po dobu 14 dní. Po propuštění se

musel zavázat, že bude svůj dluh splácet ze svého výdělku, případně se věřitel mohl

hojit na jeho majetku .11

Považuji za nutné zde zmínit, že středověké české právo se vyznačovalo především

svým partikularismem. Na základě personality práva se každá společenská vrstva řídila

svým  zvláštním  právem.  Pro  jednotlivé  skupiny  obyvatelstva,  tj.  šlechtu,  měšťany,

poddané  či  duchovní,  tak  platily  různé  právní  předpisy.  Nejvýznamnějšími  systémy

středověkého práva bylo právo zemské, které upravovalo právní postavení příslušníků

šlechtického stavu a dále právo městské pro obyvatele měst.

Počátky českého konkursního práva vycházely především z potřeb šlechty, která

potřebovala nástroj pro řešení své složité ekonomické situace. Zejména třicetiletá válka

v 16.  století  měla  za  následek  úpadek  prosperity  a  cenovou  revoluci,  která  zasáhla

především nižší šlechtu. Rychlý růst cen měl za následek, že tato společenská vrstva

začala  stále  více  upadat  do  dluhů.  “Dalším  ekonomickým  impulzem  pro  vznik

konkursního řízení byla tzv.  měnová kaláda z roku 1623, kterou můžeme označit  za

jakýsi státní bankrot...“.12 Rozhodujícím obdobím pro vývoj českého konkursního práva

10 Srovnání viz HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998. ISBN 80-7179-056-7. s. 224 an.
11 Viz  VOJÁČEK,  Ladislav,  Karel  SCHELLE  a  Vilém  KNOLL. České  právní  dějiny.  2.,  upr.  vyd.  Plzeň:  Vydavatelství  a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-257-8. s.168-169. 
12 Viz  SCHELLE,  Karel a  Miroslav FRÝDEK. Vývoj konkursního práva.  Vyd.  1.  Ostrava:  Key Publishing,  2010. Právo (Key
Publishing). ISBN 978-80-7418-073-6. s. 28.
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je tak právě první polovina 17. století. Ačkoliv zvláštní právní úpravu placení dluhů a

myšlenku poměrného uspokojování věřitelů obsahovalo již Obnovené zřízení zemské z

roku 1627,  k  oddělení  zvláštního  konkursního řízení  od dosud jednotného soudního

řízení došlo až o deset let  později.13 Vývoj konkursního řízení byl  dovršen vydáním

Deklaratorií  a  především  Novell,  jejichž  část  věnovanou  konkursnímu  řízení  lze

považovat z první český konkursní řád.14

V  městském  právu  byl  stěžejním  právním  předpisem  Koldínův  zákoník15.  Pro

konkursní  řízení  však  jeho  ustanovení  nebyla  příliš  vhodná,  proto  byly  přejímány

zahraniční a především zemské zvyklosti. Konkurs se nevyhlašoval veřejnou vyhláškou,

jako  v  zemském  právu,  tudíž  se  o  něm  mnozí  i  zajištění  věřitelé  dozvídali  až  po

rozdělení majetkové podstaty. Vznikaly tak složité spory o pořadí pohledávek.

 Oba výše  uvedené  právní  systémy  měly  společné  nejisté  postavení  věřitelů.  V

zemském  i  městském  konkursním  řízení  nebyla  konkursní  podstata  rozdělována

poměrně  mezi  jednotlivé  věřitele,  dle  postavení  jejich  pohledávky,  ale  věřitel  v

přednějším pořadí vždy získal svou pohledávku v celé její výši i s úroky. Logicky se tak

na hůře postavené věřitele většinou vůbec nedostalo.16

1.3.2 První konkursní řády

Staletí  trvající  absolutistická  vláda  Habsburků  v  českých  zemích  je  obvykle

charakterizována jako období temna a útlaku. Z pohledu práva však došlo k mnoha

důležitým změnám, a to vesměs pozitivním. Postupně se prosazovaly moderní právní

principy a výše popsaný partikularismus právní úpravy se stal minulostí. Právní normy

měly  psanou  podobu  a  platily  pro  všechny  stejně  bez  ohledu  na  společenskou

příslušnost.  Důležitost  tohoto  období  dobře  ilustruje  fakt,  že  Všeobecný  občanský

zákoník z roku 1811 platil na našem území přes sto let, až do roku 1950.17

Co se týče úpadkového práva, snahy o prosazení kodifikace konkursního práva

nebyly  jednoduché a  trvaly více než 50 let.  Úsilí  vyvrcholilo  v roce 1781 vydáním

13 V roce 1637 byl vydán císařský reskript a navazující místodržitelský patent, upravující konkursní řízení v případě předlužené
pozůstalosti.
14 Podrobněji o právní  úpravě konkursního řízení v Novellách pojednává např.  SCHELLE, Karel a Miroslav FRÝDEK. Vývoj
konkursního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-073-6. s. 29 an.
15 „V roce 1579 byl Koldínův návrh schválen zemským sněmem a téhož roku byl vytištěn pod názvem Práva městská království
Českého. Za závazný pro městskou praxi  prohlásil  zákoník 12.ledna 1580 apelační soud,...“  Viz   VOJÁČEK, Ladislav,  Karel
SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-
80-7380-257-8.
16 Viz SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurz a vyrovnání. 3. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. ISBN 80-868-6147-3. s. 68.
17 Viz  VOJÁČEK,  Ladislav,  Karel  SCHELLE  a  Vilém  KNOLL. České  právní  dějiny.  2.  upr.  vyd.  Plzeň:  Vydavatelství  a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, ISBN 978-80-7380-257-8, s.194.
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josefinského všeobecného konkursního řádu. Tehdejší konkursní řízení bylo rozděleno

celkem do 4 fází (přípravné, likvidační, prioritní a distribuční).

Hlavním účelem přípravného řízení bylo zjištění, zda jsou splněny podmínky pro

vyhlášení  konkursu.  Těmi  bylo  zejména  podání  návrhu  legitimovanou  osobou18 a

špatný  majetkový  stav  dlužníka.  V případě  splnění  podmínek  a  vyhlášení  konkursu

následovala fáze druhá, t.j. řízení likvidační. Jeho počátek byl definovaný výzvou soudu

věřitelům  k  přihlášení  jejich  pohledávek.  Pohledávky  věřitelů,  kteří  se  v  dané

lhůtě  nepřihlásili,  nezanikaly,  nicméně  nemohly  být  uspokojeny  v  konkursním

řízení - věřitelé  je mohli  na dlužníkovi vymáhat  až po jeho skončení.  S přihláškami

jednotlivých věřitelů se nakládalo jako se žalobami,  likvidační fáze tak měla povahu

sporného řízení. K určení pořadí jednotlivých pohledávek sloužilo rovněž samostatné,

tzv. prioritní řízení, během kterého byli jednotliví věřitelé rozděleni celkem do 5 tříd v

závislosti na pořadí jejich pohledávek. Prioritní řízení bylo ukončeno rozsudkem, který

obsahoval  nejen  rozhodnutí  o  pořadí  přihlášených  pohledávek,  ale  v  některých

případech  i  o  jejich  existenci.  Konečně  posledním stádiem konkursního  řízení  bylo

stádium distribuční. Poté, co soud vydal rozhodnutí o rozdělení peněz věřitelům, byl

nařízen zvláštní  rok. Během  tohoto  jednání  došlo  k  vyplacení  přítomných  věřitelů,

respektive  v  případě  nepřítomnosti  věřitele  k  uložení  příslušné  částky  do  úschovy.

Okamžikem přerozdělení veškerého zjištěného majetku  dlužníka však konkursní řízení

nekončilo.  Uzavření bylo podmíněno plným uspokojením pohledávek všech věřitelů,

kteří se do konkursu včas přihlásili.19

Počátky klasického úpadkového řízení a všeobecných insolvenčních principů lze

hledat na začátku 19. století. V tomto období byl institut úpadku upraven prakticky již

ve všech právních řádech. Ačkoliv do vzniku institutu oddlužení zbývalo ještě mnoho

desítek let, postupně vzniká i sanační způsob řešení úpadku. Vyrovnávací řízení vzniklo

z  potřeby  procesní  úpravy  hmotněprávního  institutu  narovnání.  Věřitelé  před

konkursem  raději  volili  mimosoudní  řešení  úpadku  dlužníka,  které  mělo  většinou

povahu novace závazku. Postupně se tak vyvinulo samostatné soudní, tzv. vyrovnávací,

řízení.  Přestože  např.  ve  Francii  byla  možnost  sanace  součástí  obchodního  práva  a

vztahovala  striktně  na  podnikatele,  v  jiných  evropských  zemích  měly  vyrovnávací

právní  předpisy  personální  působnost  obecnou.  Za  příklad  může  posloužit  pruský

konkursní řád z roku 1855, který se stal výchozí právní úpravou i pro konkursní řád

18 Aktivní legitimací disponovali dlužník i věřitel. V případě smrti dlužníka rovněž jeho dědic či správce pozůstalosti.
19 Blíže viz Viz SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkurz a vyrovnání. 3. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, ISBN 80-86861-47-3., s. 69 –
72.
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rakouský z roku 1868. Rostoucí nedůvěra v platnou právní úpravu spolu s nákladností a

zdlouhavostí konkursního řízení vyústily v rozhodnutí o vytvoření nového konkursního

řádu. První pokusy se nesetkaly s úspěchem, a k přijetí nového právního předpisu došlo

až v 2. pol. 19. století.

Nový konkursní řád č. 1/1869 ř. z. byl přijat dne 25.12.1868 a byl postaven mimo

jiné  na  principu  univerzality20,  rovného  postavení  věřitelů,  či  informační  a  ediční

povinnosti dlužníka. Věřitelé také místo žalob nově pro připojení se k řízení podávali

přihlášky. Ani u tohoto právního předpisu se tehdejší zákonodárci nedokázali vyvarovat

závažných  nedostatků  (nákladnost  řízení,  příliš  široké  vymezení  majetku

nepodléhajícímu  konkursu,  disproporce  v  postavení  věřitelů).  Nejzávažnějším

nedostatkem byla neexistence zvláštních ustanovení o odporovatelnosti, tvořící zásadní

součást úpadkového práva. Speciální odpůrčí zákon byl vydán až v roce 1884. Nově se

konkursní řízení nerozpadalo do 4 zcela samostatných fází, jako tomu bylo u prvního

konkursního  řádu  z  roku 1781,  ale  tvořilo  jednotný  celek  tvořený  zahajovací  částí,

sloužící ke zjištění podmínek vyhlášení konkursu a vlastním konkursem. Vzhledem k

výše popsaným nedostatkům se tento konkursní řád v praxi příliš neosvědčil a téměř od

počátku jeho existence postupně sílily kritické hlasy volající po jeho novele. K reformě

došlo v roce 1914 prostřednictvím císařského nařízení. 

Rakouský  konkursní  řád  č.  337/1914  ř.  z.,  kterým  se  zavádí  řád  konkursní,

vyrovnávací a odpůrčí konečně znamenal určitou perfekcionalizaci úpadkového práva a

osvědčil se i v praxi, o čemž svědčí i fakt, že v Rakousku platí v novelizované podobě

dodnes.

1.3.3 Insolvenční právo po vzniku Československé republiky

Československá  republika  převzala  císařské  nařízení  z  roku  1914  do  svého

právního řádu prostřednictvím recepčního zákona č. 11/1918. Až na drobné novely zde

původní rakouský konkursní řád platil až do roku 1931. 

Vzhledem  k  právnímu  dualismu  na  území  Čech  a  Slovenska  se  o  novelizaci

insolvenčního práva uvažovalo již od počátku 20. let. Ke sjednocení došlo až účinností

zákona  č.  64/1931  Sb.,  kterým se  vydávají  řády  konkursní,  vyrovnávací  a  odpůrčí.

Většina ustanovení  byla  převzata  z  konkursního řádu z roku 1913, který se v praxi

20 Konkurs měl postihovat pasivní i aktivní jmění dlužníka. Vzhledem k mezerovitosti zákona však nemohla být postižena celá řada
dlužníkova majetku, jako např. věci sloužící k výživě dlužníka a členů jeho rodiny, věci zatížené zástavním právem či nemovitosti
nacházející se v cizině.
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osvědčil.  Hlavním přínosem československé  novely  tak  bylo  odstranění  existujícího

dualismu alespoň na poli úpadkového práva. 

Další  vývoj  československého  úpadkového  práva  byl  přerušen  politickým

převratem v roce 1948. Ve stavu, kdy soukromé vlastnictví bylo zlikvidováno a veškerá

ekonomická  aktivita  se  scvrkla  na  národní  hospodářský  plán,  se  právní  úprava

konkursního řízení stala zcela neaplikovatelnou. Konkursní řád z roku 1931 byl zrušen

přijetím zákona č. 142/1950 Sb., občanský soudní řád. Ten zavedl institut tzv. exekuční

likvidace spočívající v prodeji veškerého majetku předlužené osoby. Občanský soudní

řád z roku 1963 výše zmíněný institut nepřevzal a jeho ustanovení týkající se likvidace

majetku dlužníka měla pouze formální význam. 

1.3.4 Návrat k insolvenčnímu právu po roce 1989

Události v roce 1989 neměly za následek pouze převrat politický a společenský,

ale také převrat celého právního řádu, včetně těch nejzákladnějších právních principů,

na kterých byl  tehdejší právní systém postaven. Kromě novelizace obecných kodexů

byly přijaty i stovky speciálních právních předpisů. Díky přechodu k tržně fungujícímu

hospodářství  bylo  nutné  přijmout  rovněž  právní  předpis  upravující  úpadkové právo.

1.10.1991 tak nabyl účinnosti zcela nový Zákon o konkursu a vyrovnání.

V  postkomunistických  zemích  probíhalo  zavádění  nové  úpravy  insolvenčního

práva ve 2 etapách. Cílem 1. fáze probíhající v 90. letech bylo zejména přijetí, svým

způsobem provizorních, právních předpisů se zaměřením na úpravu základních principů

a problémů úpadkového práva. Z těchto časových a místních okolností logicky plynou i

nedostatky tehdejšího Zákona o konkursu a vyrovnání, které postupně vyplouvaly na

povrch spolu s jeho uplatňováním v praxi. Inspiračním zdrojem pro tuto novou právní

úpravu byl  zákon č. 64/1931 Sb., kterým se vydávají  řády konkursní, vyrovnávací a

odpůrčí a přestože ve své době se jednalo o velmi moderní a úspěšný právní předpis,

jeho transpozice do doby o 60 let  později nebyla příliš úspěšná. 

Úprava obsažená v Zákoně o konkursu a vyrovnání byla myšlenkově zastaralá a

prakticky neumožňovala rychlé a účinné projednání složitějších konkursních případů.

Během necelých 15 let své existence byl Zákon o konkursu a vyrovnání celkem      29

krát novelizován, ať už s úmyslem odstranit některé aplikační a výkladové nedostatky,

či  za účelem modernizace.  Dalším problémem Zákona o konkursu a vyrovnání  byla

naprostá převaha likvidačního řešení úpadku. Přestože, jak plyne i ze samotného názvu,

Zákon o konkursu a vyrovnání obsahoval i sanační způsob řešení úpadku (vyrovnání),
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kvůli zcela nedostatečné a neurčité úpravě bylo tohoto institutu reálně využito pouze v

desítkách  případů.21 Pro  úpadek  fyzických  osob  nepodnikatelů22 bylo  (a  stále  je)

likvidační řešení úpadku ve většině případů spíše nevhodné, neboť v případě absence

zpeněžitelného majetku adekvátní hodnoty jsou dlužníci i po skončení konkursu nadále

zatíženi  neuhrazenými  pohledávkami.  Tyto  nedostatky  právní  úpravy  tedy  v  praxi

působily spíše tak, že se dlužníci řešení svého úpadku bránili.

Přestože  zde  existovala  snaha  o  odstranění  výše  zmíněných  problémů,  četné

novelizace se ukázaly jako nedostačující,  neboť řešily pouze dílčí,  nikoliv koncepční

chyby. Neustálé změny tak měly za následek především nepřehlednost právní úpravy a

problémy při její aplikaci v praxi. 

1.3.5 Insolvenční zákon

Přípravy nové právní úpravy úpadkového řízení započaly již v roce 2001, ani ne po

10  letech  existence  Zákona  o  konkursu  a  vyrovnání.  Ministerstvo  spravedlnosti

jmenovalo tzv. Expertní komisi S22, jejímž úkolem byla příprava zcela nového zákona,

který měl na rozdíl od všech předešlých novelizací obsahovat komplexní a souhrnnou

úpravu úpadku a s ním spojeného zvláštního řízení. Přestože dle původního plánu měl

být nový zákon předložen ještě na konci roku 2001, vzhledem k rozličným důvodům

politickým  či  legislativním  se  toto  datum opakovaně  prodlužovalo.  Ani  schválením

Insolvenčního zákona se stanovenou účinnosti od 1.1.2007 nebyla však situace kolem

tohoto  právního  předpisu  vyřešena.  Ještě  před  nabytím  své  účinnosti  byl  zákon

několikrát novelizován. Z důvodu nepřipravenosti insolvenčního rejstříku bylo rovněž,

již naposledy, posunuto datum účinnosti Insolvenčního zákona k 1.1.2008.

Za dobu své existence  byl  Insolvenční  zákon více  než dvacetkrát  novelizován,

přičemž v současné době je připravován další  pozměňovací  návrh. Zatím poslední a

rovněž  bezesporu  jedna  z  nejdůležitějších  byla  tzv.  revizní  novela,  která  nabyla

účinnosti k 1.1. 2014. Ta neobsahovala jen nezbytné úpravy plynoucí z rekodifikace

soukromého  práva23,  nicméně  i  změny  systémové,  jejichž  potřeba  vyplynula  z

dosavadní aplikační praxe a judikatury insolvenčních soudů. 

Insolvenční zákon na rozdíl od Zákona o konkursu a vyrovnání sjednotil dřívější řízení

konkursní a vyrovnávací do řízení jediného, to jest řízení insolvenčního. To je tvořeno

21 Návrh insolvenčniho zákona - důvodová zpráva. [online]. Praha : CAK. Dostupné z http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557
s. 4 an.
22 Tzv. spotřebitelský úpadek
23 Změny v terminologii, které s sebou rekodifikace soukromého práva přinesla však Insolvenční zákon ani po přijetí revizní novely
ne vždy zohleďnuje.
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fází  zjištění  úpadku  a  fází  způsobu  jeho  řešení.  Této  koncepci  logicky  odpovídá  i

struktura  Insolvenčního  zákona,  který  je  rozdělen  celkem  do  tří  částí.  První  část

obsahuje  obecná  ustanovení  týkající  se  institutů  úpadkového  práva,  způsobů  řešení

úpadku, procesních subjektů insolvenčního řízení, věřitelů a uplatňování pohledávek či

majetkové  podstaty dlužníka.  V druhé části  jsou pak konkrétně  upraveny jednotlivé

způsoby řešení  úpadku,  úpadek finančních  institucí  a  případy,  ve  kterých je  účinek

insolvenčního zákona vyloučen. Část třetí a poslední se opět vztahuje k insolvenčnímu

řízení  jakožto  k  celku  a  upravuje  roli  insolvenčního  rejstříku,  insolvenční  řízení  s

evropským mezinárodním prvkem a konečně závěrečná  a  přechodná ustanovení.  Ve

vztahu jednotlivých částí Insolvenčního zákona se uplatňuje princip subsidiarity obecné

úpravy. Části první a třetí, jejichž předmětem jsou obecná a společná ustanovení se tedy

uplatní pouze pokud část druhá neobsahuje vlastní zvláštní úpravu. 

2. Úpadek

Stav, kdy se fyzická osoba ocitne v krizové a bezvýchodné majetkové situaci a

není schopna plnit své závazky se nazývá úpadek24. Existence úpadku25 je základním

hmotněprávním předpokladem pro zahájení insolvenčního řízení. Budeme-li úpadkem

rozumět krizový stav, který nastane v okamžiku, kdy daný subjekt rozpozná, že není v

jeho  možnostech  překonat  svou  zápornou  ekonomickou  situaci  (ať  už  zpeněžením

majetku či  navýšením svých příjmů),  je zřejmé,  že tento okamžik  se může u každé

osoby  diametrálně  lišit.  Vnímání  situace,  kdy  již  fyzická  či  právnická  osoba  není

schopna ovlivnit  a zvládnout svou hospodářskou situaci,  je ovlivněno řadou faktorů,

jako  jsou  relevantní  informace,  žebříček  hodnot  či  společenské  postavení  každé

konkrétní  osoby.  Je  tedy  zřejmé,  jak  individuální  pojem  úpadek  je.  Ekonomické

hledisko  pohledu  na  úpadek  a  kdy  a  jak  nastane  je  silně  subjektivní,  neboť  bude

konkrétními osobami pociťován různě.26 Předmětem úpravy Insolvenčního zákona je

dle ustanovení § 1 písm. a) zákonné řešení úpadku, uspořádání majetkových vztahů a co

nejvyšší  zásadně  poměrné  uspokojení  dlužníkových  věřitelů.  Z  hlediska  logického

uspořádání  bylo  do  písmene  b)  téhož  paragrafu  nesystematicky  vyděleno  oddlužení

dlužníka.  Oddlužení  je  však  pouze  jeden  ze  způsobů  řešení  úpadku,  nikoliv

samostatným předmětem insolvenčního řízení, jak by se z ustanovení § 1 Insolvenčního

24 Širší veřejnost často nepřesně užívá pro úpadek nepodnikajících fyzických osob pojem osobní bankrot.
25 V této práci je užíván jednotný pojem „úpadek“ pro úpadek i hrozící úpadek dle ustanovení § 3 odst. 4 Insolvenčního zákona.
26 Srovnání viz KAVAN, P.:K pojmu úpadku v novém insolvenčním zákoně  In SCHELLE, Karel (ed.). Sbírka prací na téma nové
insolvenční právo. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2006. Právo (Key Publishing). ISBN 80-870-7104-2.6, s. 87 – 88. 
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zákona mohlo zdát.27 Formy úpadku jsou definovány v ustanovení § 3 Insolvenčního

zákona. Jsou jimi insolvence a předlužení.

2.1. Insolvence

Zákonné podmínky pro úpadek ve formě insolvence, tj. platební neschopnost, jsou:

1) mnohost věřitelů dlužníka;

2) závazky déle než 30 dní po splatnosti;

3) neschopnost dlužníka své závazky plnit;

Mnohost,  tedy  existence  alespoň  dvou,  věřitelů  dlužníka  je  nezbytným

předpokladem pro podání insolvenčního návrhu, ať už ze strany věřitele či dlužníka.

Jedinému  věřiteli  tak  nezbývá  nic  jiného,  než  vymáhat  svůj  nárok  pouze

prostřednictvím nalézacího a navazujícího vymáhacího řízení.  Tato cesta však často,

obzvlášť v případě nemajetných dlužníků, nepřináší potřebné výsledky.  Určité řešení

tak nabízí ustanovení § 143 odst. 2 Insolvenčního zákona, z kterého plyne, že mnohosti

věřitelů  lze  dosáhnout  postoupením  jedné  z  více  pohledávek  jediného  věřitele,  či

dokonce jen části pohledávky jediné. Tento postup je limitován podmínkou, že k podání

insolvenčního návrhu nesmí dojít dříve než po šesti měsících od postoupení. 

Požadavek  závazků,  které  jsou  déle  než  30  dní  po  splatnosti  a  současně

neschopnosti dlužníka tyto závazky plnit, je nutné vykládat v úzké souvislosti. Pouhá

skutečnost,  že dlužník eviduje byť více takto splatných závazků neznamená,  že je v

úpadku.  Toto prodlení  nemusí  být  způsobeno úpadkem dlužníka,  ale  například  jeho

neochotou tyto dluhy plnit a aktivní obranou směřovanou proti věřiteli. Z tohoto důvodu

je objektivní  neschopnost  dlužníka  dostát  svým závazkům předmětem dokazování  u

insolvenčního soudu. 

Insolvenční  zákon  pomocí  vyvratitelných  domněnek  taxativně  stanoví  případy

objektivní neschopnosti dlužníka plnit. Jedná se o situace, kdy dlužník zastavil platby

podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší než 3 měsíce po

lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých

pohledávek  vůči  dlužníku  výkonem rozhodnutí  nebo  exekucí,  či  nesplnil  povinnost

předložit seznamy uvedené v ustanovení § 104 odstavci 1 Insolvenčního zákona.28 K

27 Způsoby řešení úpadku upravuje ust. § 4 Insolvenčního zákona. Jsou jimi konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby
řešení úpadku.
28 V případě, že insolvenční návrh podává dlužník, je povinnen k němu připojit  seznam svého majetku včetně svých pohledávek s
uvedením svých dlužníků,  seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, seznam svých zaměstnanců, a listiny, které dokládají
úpadek nebo hrozící úpadek.
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naplnění  domněnky,  že  dlužník  zastavil  platbu  podstatné  části  svých  závazků

nepostačuje „prosté“ nehrazení  splatných závazků,  byť by se týkalo jejich podstatné

části.  „Za zastavení  plateb je proto nutno považovat vědomé jednání dlužníka,  jeho

rozhodnutí,  že  nebude  dále  plnit  své  peněžité  závazky,  zpravidla  doprovázené

prohlášením o tom, že své závazky hradit nebude. Z pohledu současné právní úpravy

pak k naplnění domněnky postačí, učiní-li tak dlužník alespoň ve vztahu k podstatné

části svých závazků.“29

2.2. Předlužení

Druhá forma úpadku – předlužení, se vztahuje pouze na právnické osoby a fyzické

osoby podnikatele.  Jedním ze společných znaků těchto osob je skutečnost,  že  o své

ekonomické činnosti povinně vedou záznamy prostřednictvím účetnictví.30 Předlužení

nastává  v  případě,  že  má  dlužník  více  věřitelů  a  zároveň  souhrn  jeho  závazků31

převyšuje hodnotu majetku (včetně důvodně očekávaných výnosů plynoucích z dalšího

provozu  podniku  dlužníka),  přičemž  tyto  skutečnosti  lze  zjistit  právě  z  účetnictví

dlužníka. Vzhledem ke skutečnosti, že ke zjištění úpadku ve formě předlužení je nutná

podrobná znalost  ekonomické  situace  dlužníka,  která  je  logicky vázána na  zmíněné

účetnictví,  objevují  se názory,  že podání insolvenčního návrhu věřitelem je v tomto

případě prakticky vyloučeno.32 Dle mého názoru je zmíněné stanovisko mírně přehnané.

Nicméně  okruh  věřitelů,  kteří  jsou  schopni  prokázat  předlužení  svého  dlužníka  je

zúžený na ty, kteří mají přístup k jeho účetnictví (může se jednat například o banku,

která poskytla úvěr, zaměstnance či jinak ekonomicky propojenou osobu).

2.3 Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je zvláštním druhem civilního soudního řízení, jehož předmětem

je  dlužníkův  úpadek  a  způsob  jeho  řešení.  Procesní  i  hmotněprávní  problematika

insolvenčního řízení je obsažena v Insolvenčním zákoně, který má, jak již bylo řečeno

výše,  povahu kodexu a obsahuje speciální  úpravu tohoto odvětví  občanského práva

procesního. 

Dílčí problematika je upravena také ve zvláštních právních předpisech. Jedná se

zejména  o  zákon  č.  312/2006  Sb.,  o  insolvenčních  správcích  (dále  jen  „Zákon  o

29 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2015, sen. zn. 29 NSCR 24/2013.
30..Viz ustanovení § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
31 Na rozdíl od úpadku ve formě insolvence jsou zahrnuty večkeré, nikoli pouze splatné závazky.
32 Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář . 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 6-7.
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insolvenčních správcích), vyhlášku č. 311/2007 Sb.,  o jednacím řádu pro insolvenční

řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona (dále jen „Jednací

řád  pro  insolvenční  řízení“)  či  vyhlášku  č.  313/2007  Sb.,  o  odměně  insolvenčního

správce, o náhradách jeho hotovych vydajů, o odměně členů a náhradniků věřitelského

vyboru  a  o  náhradách  jejich  nutnych  vydajů  (dále  jen  „Vyhláška  o  odměně

insolvenčního správce“). 

V případě, že v Insolvenčním zákoně chybí speciální úprava, jakožto lex generalis

občanského soudní řízení se použije zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (dále

jen „Občanský soudní řád“) a není-li to možné, ustanovení zákona č. 292/2013 Sb., o

zvláštních řízeních soudních.33 Jeho aplikace je však limitována kumulativním splněním

dvou podmínek:

1) Insolvenční zákon neobsahuje vlastní zvláštní pravidlo;

2) Přiměřená aplikace ustanovení Občanského soudního řádu nesmí být v rozporu se 

zásadami insolvenčního řízení.

2.3.1 Základní zásady insolvenčního řízení

Právní zásady a principy slouží nejen v insolvenčním právu jakožto určité vodítko

a stavební kámen při  výkladu a interpretaci  právních norem.  „Zásady insolvenčního

řízení slouží jako výkladová pravidla tam, kde insolvenční zákon umožňuje rozhodování

z většího množství variant řešení. V tom případě je dána povinnost vybrat takové řešení,

jež se svými důsledky nejvíce blíží pojetí zásad insolvenčního řízení.“34

Insolvenční  řízení  je  specifická  oblast  občanského  práva  procesního  s  mnoha

odchylkami  od  nalézacího  civilního  soudního  řízení.  Kromě  obecných  zásad

občanského  soudního  řízení  proto  Insolvenční  zákon  obsahuje  některé  další.

„Insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách:

a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě

poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co

nejvyššího uspokojení věřitelů;

b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají

v insolvenčním řízení rovné možnosti;

33 Viz ustanovení § 7 Insolvenčního zákona.
34 Viz Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 13-14. 
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c) nestanoví-li  tento  zákon  jinak,  nelze  práva  věřitele  nabytá  v  dobré  víře  před

zahájením insolvenčního řízení omezit rozhodnutím insolvenčního soudu ani postupem

insolvenčního správce;

d) věřitelé jsou povinni zdržet se jednání, směřujícího k uspokojení jejich pohledávek

mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon.“35

Zásada spravedlnosti, rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení

Rovnost účastníků civilního soudního řízení je ústavně zaručené právo zakotvené

Listinou základních práv a svobod.36 Tuto zásadu je však nutné aplikovat ve spojení s

ustanovením  §  1  písmeno  a)  Insolvenčního  zákona,  dle  kterého  musí  subjekty

insolvenčního  řízení  postupovat  tak,  aby  bylo  docíleno  co  nejvyššího  poměrného

uspokojení věřitelů. Důraz na rychlost se promítá do celé procesní úpravy insolvenčního

řízení.  Za  příklad  může  posloužit  možnost  popření  pohledávek  věřiteli,37 či  podání

návrhu na povolení oddlužení.38 Některé úkony lze rovněž činit pouze v konkrétní fázi

řízení. K zamezení neodůvodněnému prodlužování řízení obsahuje Insolvenční zákon

přes 80 lhůt v délce od 2 hodin až do 10 let. Třetí z uvedených zásad má za cíl zamezit

nadbytečným či neúčelným úkonům insolvenčního soudu a účastníků řízení,  tak aby

zátěž plynoucí z těchto úkonů pro majetkovou podstatu dlužníka zůstala co nejnižší.

Všechny výše uvedené zásady jsou logicky provázané a je nutné je vykládat v zájemné

souvislosti, neboť čím déle dané řízení trvá, a čím více úkonů je činěno, tím menší je

uspokojení věřitelů na jeho konci.

Zásada rovnosti věřitelů

V insolvenčním řízení mají věřitelé, jejichž pohledávky mají stejný nebo obdobný

charakter rovné možnosti. Tato zásada, nazývaná též par conditio creditorum, zakazuje

zvýhodňování  některých věřitelů  pohledávek,  které  mají  stejné postavení.  Dle jejich

postavení lze věřitele členit například na ty s pohledávkami zajištěnými a nezajištěnými,

nebo dle vzniku pohledávky před či po zahájení insolvenčního řízení.

Výjimku z daného pravidla v procesu oddlužení umožňuje Insolvenční zákon například

v případě možnosti uspokojení nezajištěných věřitelů v nižší než zákonem stanovené 30

% výši.39

35 Viz ustanovení §5 Insolvenčního zákona. 
36 Viz čl. 37 odst. 3 Ústavního zákona č.  2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
37 Viz ustanovení § 200 Insolvenčního zákona.
38 Viz ustanovení § 390 odst. 1 Insolvenčního zákona.
39 Viz ustanovení § 392 odst. 1 písm. c) Insolvenčního zákona.
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Zásada ochrany dobré víry věřitelů

Ochrana  dobré  víry  věřitelů  slouží  k  určité  korekci  výše  uvedené  zásady  par

conditio  creditorum,  vztahuje  se  však  pouze  k  právům  nabytým  před  zahájením

insolvenčního  řízení.  V  případě  určitého  nekalého  jednání  ze  strany  dlužníka

poškozujícího  dobrou  víru  věřitelů,  obsahuje  Insolvenční  zákon  ve  své  hlavě  VII.

úpravu neúčinných a neplatných právních úkonů. Insolvenční správce tak má možnost

bránit  se  některým  úkonům  dlužníka  před  zahájením  insolvenčního  řízení

prostřednictvím takzvané odpůrčí žaloby.

Zásada uspokojování věřitelů v insolvenčním řízení

Zásada,  která ukládá věřitelům povinnost zdržet se jednání směřujícího k jejich

uspokojení  mimo  probíhající  řízení,  slouží  především  k  ochraně  společného  zájmu

všech věřitelů.  Nadřazení společného zájmu věřitelů nad jejich zájmy individuální je

jedním z klíčových principů insolvenčního řízení. O společný zájem se jedná, „je -li

jeho cílem, aby zvolený způsob řešení úpadku byl pro věřitele spravedlivý a výnosnější

než  ostatní  způsoby  řešení  úpadku.“40 Po  zahájení  řízení,  tak  věřitelé  již  nemohou

kupříkladu  uplatňovat  svá  práva  vůči  dlužníkovi  prostřednictvím  žaloby,  zřizovat

zástavní práva či provádět exekuci.41 Aplikaci tohoto institutu v praxi nabízí například

ustanovení  §  54  Insolvenčního  zákona.  To  umožňuje,  aby  insolvenční  soud  zrušil

usnesení věřitelského výboru, odporuje-li společnému zájmu věřitelů. Důvodem zrušení

však nemůže být přirozený rozpor mezi zájmy jednotlivých věřitelů. Hlavním kritériem

pro  zrušení  takového  rozhodnutí  je,  aby  zvolený  způsob  řešení  úpadku  byl

spravedlivější a výnosnější než řešení ostatní.42

2.3.2 Zahájení insolvenčního řízení  a jeho účinky

Insolvenční  řízení  se  zahajuje  na  návrh43 aktivně  legitimované  osoby,  tedy

dlužníka či věřitele44. Legální definice insolvenčního návrhu je obsažena v ustanovení §

2 písm. c) Insolvenčního zákona, který stanoví, že insolvenčním návrhem se rozumí

návrh  na  zahájení  insolvenčního  řízení.  Tato  definice  tak  sama  o  sobě  neobsahuje

žádnou bližší specifikaci či speciální náležitosti, které by takový návrh měl obsahovat.

Konkrétní  formální  a  obsahové  vlastnosti,  kterými  návrh  na  zahájení  insolvenčního

40 Srovnání viz ustanovení § 2 písm. j) Insolvenčního zákona.
41 Srovnání viz ustanovení § 9 odst. 1 Insolvenčního zákona.
42 Srovnání viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20.2.2012, č. j.  VSPH 147/2012-B-107.
43 Viz ustanovení § 97 odst. 1 Insolvenčního zákona.
44 Jedná se o projev dispoziční zásady.
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řízení  musí  disponovat,  jsou  rozesety  napříč  celou  právní  úpravou.  Budeme-li

postupovat směrem od úpravy nejobecnější k té konkrétní, je nutné zde zmínit zejména

ustanovení  § 42 odst.  4 Občanského soudního řádu, které stanoví obecné náležitosti

obsahu  každého  podání,.Další  požadavky  jsou  pak  již  specifikovány  zejména  v

samotném  Insolvenčním  zákoně,  a  to  v  ustanoveních  §  97  a  §  103  Insolvenčního

zákona. 

Insolvenční  řízení  je  zahájeno  dnem,  kdy  insolvenční  návrh  dojde  věcně

příslušnému  soudu.  V  prvním stupni  jsou  věcně  příslušné  soudy  krajské45 a  místní

příslušnost je v zásadě stejná jako u obecných soudů.46 Určující prvek pro stanovení

místní příslušnosti je tedy bydliště či jiné místo, kde se dlužník trvale zdržuje (to zda je

či  není  podnikatelem,  nemá  na  určování  místní  příslušnosti  vliv).47 Zároveň  místo

bydliště ne vždy koresponduje s pojmem trvalý pobyt, který je užíván v rámci správních

předpisů. „I když se tyto pojmy většinou překrývají, ne vždy bude trvalé bydliště totožné

s bydlištěm skutečným. Tím se rozumí místo, v němž tato osoba bydlí s úmyslem trvale

se zde zdržovat, zpravidla proto, že zde má svůj byt, rodinu, popř. zde současně pracuje

i bydlí.“48

Z výše uvedeného plyne, že pokud je návrh podán k věcně nepříslušnému soudu

nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení až doručením soudu  věcně

příslušnému.49 Insolvenční  zákon  neobsahuje  žádnou  vlastní  speciální  úpravu.  Při

určování příslušnosti bude insolvenční soud postupovat v souladu s obecnou úpravou

obsaženou v Občanském soudním řádu. Vzhledem ke skutečnosti,  že zákon zmiňuje

pouze  věcnou  nikoliv  místní  příslušnost,  návrh  může  být  teoreticky  doručen

kterémukoliv  ze  soudů,  které  jsou  věcně  příslušné  v  1.  stupni  (tj.  krajské  soudy  a

Městský soud v Praze).  Takový návrh pak bude předán věcně i  místně  příslušnému

soudu postupem dle ustanovení § 105 Občanského soudního řádu. 

2.3.3 Náležitosti insolvenčního návrhu

Každý insolvenční návrh, který má být bez výhrad přijat příslušným soudem musí

splňovat konkrétní, zákonem stanovené formální a obsahové náležitosti.

Mezi formální náležitosti  patří podpis osoby, která návrh podává. Ten musí být buď

úředně ověřený či uznávaný elektronický podle toho, zda je insolvenční návrh podáván

45 Viz ustanovení § 7a Insolvenčního zákona
46 Viz ustanovení § 7b odst. 1 Insolvenčního zákona
47Viz ustanovení § 85 odst. 1 Občanského soudního řádu
48 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23.6.2010, č. j. VSPH 101/2010-A-11. 
49 Postup předání věci příslušnému soudu upravuje ustanovení § 104a Občanského soudního řádu.
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v  listinné  či  elektronické  podobě.  V  případě,  že  je  insolvenční  návrh  podáván  v

zastoupení, úředně ověřený musí být i podpis zmocnitele na plné moci.50 Na základě

návrhu, který by tyto požadavky nesplňoval,  v souladu s ustanovením § 97 odst. 2,

insolvenční soud vydá usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu. Dalším formálním

požadavkem je pak podání návrhu v potřebném počtu stejnopisů, který se v případě

věřitelského  či  dlužnického  návrhu liší.  Dlužník  podává  insolvenční  návrh  pouze  v

jednom  stejnopisu,  který  se  dále  nedoručuje  (celý  insolvenční  spis  je  zveřejněn  v

elektronické podobě v insolvenčním rejstříku), naopak věřitelský návrh se podává ve

dvou stejnopisech, přičemž jeden slouží soudu a druhý se doručuje do vlastních rukou

dlužníkovi.51 K insolvenčnímu návrhu je nutné připojit zákonem stanovené přílohy a

listinné  důkazy,  kterých se navrhovatel  dovolává.  Tyto  přílohy se  u  věřitelského a

dlužnického insolvenčního návrhu liší. Nelze je rovněž považovat za součást samotného

insolvenčního návrhu. Pouhý odkaz či dovolání se na přílohu insolvenčního návrhu bez

konkrétního vylíčení okolností, které jsou v této příloze obsaženy by soud považoval za

nedostatečné prokázání tvrzených skutečností.52

Insolvenční zákon obsahuje poměrně podrobnou úpravu obligatorních náležitostí

insolvenčního  návrhu  v  ustanovení  §  103  an.,  která  by  měla  každému  poskytnout

dostatečné  vodítko  k  sepsání  perfektního  insolvenčního  návrhu.  Nedodržení  těchto

požadavků, je pak „přísně trestáno“. Na rozdíl od jiných podání53, insolvenční soud v

případě,  že  insolvenční  návrh  vykazuje  vady,  je  nesrozumitelný,  neurčitý,  či

bezdůvodný,  insolvenčního  navrhovatele  nevyzývá  k  opravě,  ale  takový  návrh  bez

dalšího automaticky odmítne54,  a to ve lhůtě 7 dní od jeho doručení.  Již mírnější  je

právní úprava, co se týče příloh k insolvenčnímu návrhu. Není-li k návrhu připojená

některá  z  příloh  vyžadovaná insolvenčním zákonem,  případně neobsahuje stanovené

náležitosti,  soud  vyzve  insolvenčního  navrhovatele,  aby  insolvenční  návrh  doplnil.

Lhůta poskytnutá soudem k opravě však nesmí být delší než 7 dní. Po uplynutí  této

lhůty by byl insolvenční návrh soudem odmítnut.55 

 Co se týče samotné formální úpravy insolvenčního návrhu, na rozdíl od jiných podání v

insolvenčním řízení, jako je například přihláška či popření pohledávky, právní předpisy

nestanoví  žádné  konkrétní  požadavky  ani  speciální  formulář.  To  však  neplatí  u

50 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.9.2011, sen. zn. 29 NSČR  51/2011.
51 Viz ustanovení § 103 odst. 4 Insolvenčního zákona.
52 Srovnání viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSČR 7/2008.
53 Ustanovení § 43 odst. 1 Občanského soudního řádu se nepoužije.
54 Proti odmítnutí insolvenčního návrhu není v souladu s ustanoveínm § 128 odst. 4 Insolvenčního zákona přípustné odvolání.
55 Srovnání viz ustanovení § 128 an. Insolvenčního zákona.
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insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, který lze podat jen

na formuláři zveřejněném na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.56

Požadavky na obsahovou stránku se u věřitelského a dlužnického insolvenčního návrhu

poměrně liší. Pro lepší přehlednost se dále věnuji každé kategorii zvlášť.

Věřitelský insolvenční návrh

Jak jsem již zmínila výše, obsahové náležitosti insolvenčního návrhu jsou 

upraveny jak v Občanském soudním řádu, tak přímo v Insolvenčním zákoně. 

Insolvenční návrh věřitele musí kromě obecných náležitostí (kterému soudu je podání 

určeno, které věci se týká, podpis navrhovatele a datum ) obsahovat:

- označení insolvenčního navrhovatele a dlužníka příp. jejich zástupců;

- rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka;

- skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat insolvenční návrh;

- označení důkazů, kterých se věřitel dovolává;

- petit; 

Aktivní  legitimací  k  podání  insolvenčního  návrhu  disponuje  každý  z  věřitelů

dlužníka  samostatně.  Věřitel,  který  má  vůči  dlužníku  splatnou  pohledávku,  tak  již

nepotřebuje souhlas či  součinnost  ostatních věřitelů.  Zahájení insolvenčního řízení  k

návrhu věřitele, je natolik závažným zásahem do práv dlužníka, že insolvenční návrh

musí být z hlediska jeho zákonných náležitostí perfektní. Je nezbytné, aby navrhovatel

vedle charakteristiky vlastní splatné pohledávky proti dlužníkovi, uvedl nejen konkrétní

údaje  o  pluralitě  věřitelů  dlužníka,  nýbrž  i  o  tom,  že  dlužník  své  splatné  závazky

nehradí po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a údaje, z nichž plyne, že dlužník není

schopen tyto závazky plnit.57 Tuto povinnost konkretizoval v několika svých usneseních

Nejvyšší soud, tak že  „... v insolvenčním návrhu musí být tvrzeny takové okolnosti, z

nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá.

Pouhé konstatování, že „dlužník je v úpadku“, nebo mu „úpadek hrozí“, případně, že

dlužník  „je  insolventní“,  nebo  že  „je  v  platební  neschopnosti“,  anebo  že  „je

předlužen“, není ve smyslu ustanovení § 103 odst. 2 insolvenčního zákona uvedením

okolností,  které  úpadek  osvědčují“.58 Tento  požadavek  byl  dále  definován  tak,  že

insolvenční návrh věřitele musí obsahovat  okolnosti osvědčující úpadek dlužníka, a to

nejen  údaje  o  dalších  věřitelích  dlužníka,  nýbrž  i  konkrétní  specifikaci  pohledávek

56 Dostupné online z https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
57 Srovnání viz usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23.3.2011, č. j. MSPH 91 INS 4684/2011-A-7.
58 Viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. května 2010, sen. zn. 29 NSČR 22/2009.
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těchto věřitelů, včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek, a to takovým

způsobem, že insolvenční soud bude moci na základě těchto tvrzení rozhodnout o tom,

že se dlužník skutečně nachází v úpadku. 59

K  osvědčení  úpadku  dlužníka  v  případě  jeho  platební  neschopnosti  bude

věřitel zakládat  svou  argumentaci  v  insolvenčním  návrhu  na  vyvratitelných

domněnkách uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 Insolvenčního zákona. V případě, že

věřitel bude podávat insolvenční návrh na základě domnívaného předlužení jeho pozice

v dokazování dlužníkovo úpadku bude podstatně složitější,  a to především z důvodu

nutného přístupu k jeho účetnictví. 

K prokázání své aktivní legitimace podat insolvenční návrh musí věřitel prokázat,

že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a k prokázání tohoto tvrzení označit důkazy,

které budou k návrhu připojeny v podobě příloh. Ani existence splatné pohledávky však

ještě  není  zárukou  úspěšnosti  insolvenčního  návrhu.  Insolvenční  soud  a  samotné

insolvenční řízení nemají  za cíl suplovat řízení sporné. Vyjde-li najevo, že věřitelem

přihlášená pohledávka je sporná a osvědčení její existence by muselo být předmětem

složitějšího  dokazování  například  pomocí  znaleckých  posudků,  svědků,  atd.,

insolvenční  soud  takový  návrh  zamítne.  Z  tohoto  závěru  však  nevyplývá,  že  by

podmínkou  úspěšného  uplatnění  pohledávky  věřitele,  který  je  insolvenčním

navrhovatelem, bylo předchozí uplatnění pohledávky ve sporném řízení či právní moc a

vykonatelnost  rozhodnutí,  kterým  je  o  takové  pohledávce  rozhodnuto.  Účelem

insolvenčního řízení  je zjištění  úpadku a jeho následné řešení,  nikoli  řešení  sporu o

individuální pohledávku.60

Poslední nedílnou součástí insolvenčního návrhu je uvedení čeho se insolvenční

navrhovatel  domáhá.  V případě  návrhu na  zahájení  insolvenčního  řízení  se  jedná  o

návrh na vydání usnesení, kterým se zjišťuje dlužníkův úpadek.V případě chybějícího

petitu by byl insolvenční návrh soudem odmítnut pro svou nesrozumitelnost a neurčitost

v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 Insolvenčního zákona. 

Dlužnický insolvenční návrh 

Formální a obsahové náležitosti dlužnického insolvenčního návrhu jsou stejně jako

u návrhu podaného věřitelem upraveny ustanovení § 42  odst. 4 Občanského soudního

řádu a dále v ustanoveních § 97 a § 103 Insolvenčního zákona. Dlužník musí ve svém

59 Srovnání viz  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. prosince 2011, sen. zn. 29 NSČR 14/2011.
60 Srovnání viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2010, sen. zn. 29 NSČR 30/2009. 
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návrhu  tedy kromě  obecných  náležitostí  podání  uvést  rozhodující  skutečnosti,  které

osvědčují jeho úpadek a označit důkazy, kterých se dovolává (pouhý odkaz na přiložené

důkazy však nemůže nahrazovat případné chybějící obsahové náležitosti insolvenčního

návrhu).  Povinnost  tvrzení  není  insolvenčním  navrhovatelem  splněna  jen  tím,  že

navrhovatel  ohledně  rozhodných  skutečností  odkáže  na  přiložený  listinný  důkaz.61

[Zároveň musí být z návrhu patrno, čeho se dlužník dovolává, tj. prohlášení úpadku.

Soudní praxe dovodila, že vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční

návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob je nutno i v případě insolvenčního

návrhu  podávaného  dlužníkem  trvat  na  zákonem  předepsaném  řádném  vylíčení

rozhodujících skutečností,  které osvědčují jeho úpadek a mezi  něž patří  mimo jiné i

konkrétní  údaje  o  věřitelích,  kteří  mají  za  dlužníkem  splatnou  pohledávku.  V

insolvenčním  návrhu  musí  být  tvrzeny  takové  okolnosti,  z  nichž  závěr  o  úpadku

dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vzato vyplývá. Dlužník musí uvést

konkrétní okolnosti tak, aby insolvenční soud mohl shledat, že dlužník má více věřitelů,

a uvést tvrzení ze kterých bude vyplývat alespoň jedna z následujících skutečností:

a) závazky, které není schopen plnit, a které jsou zároveň déle než 30 dní po splatnosti;

b) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků;

c) své závazky neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti,

d)  nelze  dosáhnout  uspokojení  některé  z  jeho  splatných  pohledávek  výkonem

rozhodnutí či exekucí.62

K  insolvenčnímu  návrhu  je  dlužník  povinen  připojit  následující  (obligatorní)

seznamy:63

a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, 

b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů,

c) seznam svých zaměstnanců,

d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Ke každému z výše uvedených seznamů musí být v souladu s ustanovením        §

104 odst. 4 Insolvenčního zákona připojeno prohlášení dlužníka, že uvedené skutečnosti

jsou úplné a správné spolu s jeho podpisem. 

Dlužník musí předložit seznam svého majetku a pohledávek v přehledném, jasném

a úplném seznamu, z kterého je stav dlužníkova jmění jasně patrný, bez toho, že by

61 Srovnání viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010, sen. zn. 29 NSČR 1/2008.
62 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7.4.2011, č. j. VSPH 333/2011-A-12. 
63 Viz ustanovení § 104 odst. 1 Insolvenčního zákona.
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insolvenční  soud  musel  zkoumat  konkrétní  listiny  a  sám  z  nich  tyto  informace

dovozovat.  Pro  přehlednost  se  obvykle  majetek  i  případné  pohledávky  dlužníka

rozdělují na zajištěné a nezajištěné.64

V seznamu závazků a věřitelů se závazky dělí na zajištěné a nezajištěné a dále na

vykonatelné a nevykonatelné. Každý závazek je nutné konkrétně specifikovat, tak aby

byl  jasně  identifikovatelný,  tj.  uvést  zejména  konkrétního  věřitele,  důvod  vzniku

závazku, celkovou výši závazku, splatnost, zajištění, vykonatelnost, či případné popření

konkrétního závazku. V případě existence zajištěných závazků se výše každé kategorie

závazků,  zajištěných  a  nezajištěných,  uvádí  zvlášť.  Do  seznamu  závazků  je  nutné

zahrnout  nejen  závazky,  které  jsou  částečně  či  celé  po  splatnosti  nebo  dokonce

vykonatelné, ale i ty, které dlužník stále splácí (častá je například situace, kdy dlužník

zastaví platby všech svých závazků, kromě hypotečního úvěru). V případě, že jedním z

věřitelů je osoba blízká dlužníkovi – například v případě dlužného výživného, je  tuto

informaci rovněž potřeba připojit.  Účelem seznamu závazků a věřitelů je poskytnout

soudu stručné a přehledné informace o stavu závazků.65

Předložit seznam svých zaměstnanců66 je povinen každý dlužník bez ohledu na to

zda je či není podnikatelem a tedy žádné zaměstnance ani mít nemůže. Dle mého názoru

tak  poněkud  nelogicky,  nejčastěji  vzniká  situace,  kdy  dlužník,  který  je  fyzickou

nepodnikající  osobou,  musí  jakožto  obligatorní  přílohu  svého  insolvenčního  návrhu

připojit seznam zaměstnanců, který neobsahuje žádné konkrétní zaměstnance, ale pouze

prohlášení, že dlužník žádné zaměstnance nezaměstnává spolu s prohlášením, že tento

seznam je úplný a správný.67

Insolvenční  zákon ani žádný jiný právní předpis nespecifikuje bližší  požadavky

kladené  na  listiny,  kterými  dlužník  dokládá  svůj  úpadek.  Vzhledem  k  doslova

nekonečné  variabilitě  nejrůznějších  právních  skutečností,  a  právního  i  protiprávního

jednání,  které  mohou  být  právním  důvodem  vzniku  pohledávky  by  bylo  nemožné

stanovit  jakýkoliv  taxativní,  uzavřený  výčet  listin,  které  mohou  úpadek  prokázat.

Zpravidla se může jednat o různé úvěrové smlouvy, upomínky, předžalobní výzvy, či

rozhodnutí  ať  už  ve  formě  platebního  rozkazu,  rozsudku  či  rozhodčího  nálezu  a  v

případě  vykonatelných  závazků  pak  rozhodnutí  vyhotovená  exekutory  (usnesení  o

nařízení  exekuce,  výzvy  k  dobrovolnému  plnění,  exekuční  příkazy,...).  Ať  už  však

64 Viz Příloha č. 1
65 Viz Příloha č. 2
66 Viz Příloha č. 3
67 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.5.2014, č. j. 3 VSOL 412/2014-A-11.
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dlužník  předkládá  jakékoliv  listiny,  vždy  musí  všechny  přiložené  dokumenty

osvědčovat  (dokládat)  tvrzené  skutečnosti,  a  proto  jejich  obsah  musí  být  natolik

konkrétní,  aby z něj  bylo  možno dovodit  existenci  zcela  určitých závazků dlužníka,

jejich výši, případně splatnost, a posoudit stav tvrzeného úpadku.68 

2.3.4 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení

Splňuje-li insolvenční návrh všechny předepsané náležitosti,  je insolvenční soud

povinen vyhláškou oznámit zahájení insolvenční řízení ve velmi krátké lhůtě 2 hodin od

chvíle, kdy mu byl insolvenční návrh doručen. To neplatí, zbývají-li do konce úředních

hodin soudu méně než 2 hodiny nebo ve dnech pracovního klidu. V takovém případě

musí  být  vyhláška  zveřejněna  nejpozději  do  2  hodin  po  zahájení  úředních  hodin

nejbližšího  pracovního  dne.69 Vyhláška,  proti  které  není  možné  podat  odvolání,  se

doručuje zveřejněním v insolvenčním rejstříku,  účastníkům řízení a některým dalším

sujbektům, na jejichž činnost může mít zahájení řízení vliv se však doručuje zvlášť70.71

Obligatorní náležitosti vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení jsou dle ustanovení §

101 odst. 1 Insolvenčního zákona následující:

a) označení insolvenčního soudu, který ji vydal,

b) označení insolvenčního navrhovatele,

c) označení dlužníka,

d) údaj o okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku,

e) jméno a příjmení osoby, která ji vydala,

f) den vydání,

z  formulace  předmětného  ustanovení  Insolvenčního  zákona  plyne,  že  vyhláška  o

zahájení insolvenčního řízení má pouze deklaratorní charakter, tedy „nezakládá počátek

insolvenčního řízení, ale: 

a) deklaruje již vzniklý stav, tj. zahájení insolvenčního řízení,

b) vyvolává účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení“72

68 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24.6.2009, č. j. 3 VSOL 192/2009-P16-9.
69 Úřední hodiny se řídí rozvrhem práce konkrétního soudu.
70 “Doručení písemnosti provedené zvlášť znamená, že jsou označeny osoby, které jsou takto obesílány, tedy odděleně od ostatních
subjektů obesílaných hromadně prostřednictvím insolvenčního rejstříku, nikoliv určen způsob, kterým jsou obesílány, přestože půjde
zpravidla o doručování písemné.“ viz Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář.
2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 102 – 103.
71 Srovnání viz ustanovení § 101 odst. 2 a § 102 Insolvenčního zákona.
72 Viz  Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 133.
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Dle mého názoru je tedy okamžik vzniku zahájení insolvenčního řízení spojený se

samotným  okamžikem doručení  insolvenčního  návrhu  věcně  příslušnému  soudu,  za

současného  splnění  podmínek  uvedených  v  ustanovení  §  97  odst.  2  Insolvenčního

zákona. 

Přestože  ve  vztahu  k  zahájení  samotného  insolvenčního  řízení  má  vyhláška  o

zahájení insolvenčního řízení pouze deklaratorní charakter, co se týče účinků spojených

se zahájením insolvenčního řízení je její povaha konstitutivní. Zveřejnění vyhlášky o

zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku má závažné účinky zasahující jak

do práv a povinností dlužníka, tak třetích osob, zejména věřitelů.  Počátek těchto účinků

je určen časem zveřejnění vyhlášky, a to s přesností na minuty.  „Okamžik zveřejnění

vyhlášky v insolvenčním rejstříku bude uveden ve výroku vyhlášky; tento údaj se do

textu vyhlášky vkládá softwarovým systémem insolvenčního rejstříku, jde tedy o údaj

vždy  reálný  a  odpovídající  skutečnému  okamžiku  zveřejnění  vyhlášky.“73V  případě

oddlužení tyto  účinky pominou až právní mocí  rozhodnutí,  kterým insolvenční  soud

bere  na  vědomí  splnění  oddlužení  dle  ustanovení  §  413  Insolvenčního  zákona.  Se

zahájením insolvenčního řízení jsou spojeny zejména následující účinky74: 

1)   Pohledávky  a  jiná  práva týkající  se  majetkové  podstaty  nemohou být  uplatněny

žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou.

Věřitelé  tak  od  zahájení  insolvenčního  řízení  již  nemohou  uplatňovat  své

pohledávky  prostřednictvím  žalob,  ale  musí  se  přihlásit  do  řízení  přihláškou

pohledávky.  Ty  mohou  věřitelé  podávat  ihned  po  zveřejnění  vyhlášky  o  zahájení

insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku (nemusí čekat až na výzvu insolvenčního

soudu  věřitelům  k  podávání  přihlášek  dle  ustanovení  §  110  odst.  1  Insolvenčního

zákona).  Řízení  zahájené  na  základě  žaloby  podané  až  po  zveřejnění  vyhlášky  o

zahájení  insolvenčního  řízení  by  bylo  pro  nedostatek  podmínek  řízení  zastaveno  v

souladu s ustanovením § 103 an. Občanského soudního řádu ve spojení s ustanovením

§141a Insolvenčního zákona. Smyslem výše uvedeného ustanovení a potažmo celého

insolvenčního řízení je dosáhnout co nejefektivnějšího uspokojení věřitelů z majetkové

podstaty dlužníka. Aby bylo dosáhnuto tohoto cíle, je nutné co nejpřesnějšího zjištění

majetku  dlužníka,  a  to  prostřednictvím  jednotného  režimu  podávání  přihlášek

pohledávek  spojeného  se  zákazem  simultánního  podávání  žalob  mimo  insolvenční

73 Viz Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 153.
74 Srovnání viz ustanovení § 109 an. Insolvenčního zákona
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řízení.  Zároveň  je  nutná  i  ochrana  dlužníka  před  ataky  věřitelů  vymáhajících  po

skončení insolvenčního řízení pohledávky vzniklé ještě před jeho zahájením.75 

2)Právo  na  uspokojení  ze  zajištění  (včetně  soudcovského  nebo  exekutorského

zástavního práva na nemovitostech), které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo

majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek

stanovených Insolvenčním zákonem.

Aplikace  této  zásady  je  spojena  zejména  s  úvěrovým  financováním  provozu

podniku,  který je  součástí  majetkové podstaty a  s  vyloučením účinků Insolvenčního

zákona  na  práva  ze  zajištění  dle  ustanovení  §  366  Insolvenčního  zákona.  V  praxi

oddlužení je tedy dle mého názoru užití této zásady prakticky vyloučeno.

3)Výkon rozhodnutí  či  exekuci,  která by postihovala majetek ve vlastnictví  dlužníka,

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze

jej však provést. Na základě rozhodnutí insolvenčního soudu dle ustanovení § 203 odst.

5 Insolvenčního zákona lze však nadále provést či vést výkon rozhodnutí či exekuci pro

pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené76.

Účelem tohoto ustanovení je rovněž ochrana majetkové podstaty dlužníka, tak aby

nedocházelo k přednostnímu omezení některého z věřitelů na úkor ostatních. Za úkon,

kterým se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, se nepovažuje úkon učiněný pouze

k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí

nebo exekucí, nýbrž pouze samotná realizace, poslední krok provedení exekuce. Soudní

exekutor tedy sice může i po zahájení insolvenčního řízení vydávat exekuční příkazy

zajišťující  movitý  i  nemovitý  majetek  dlužníka,  jeho  bankovní  účty,  či  mzdu,  ale

exekuce na základě těchto rozhodnutí nesmí být fyzicky provedena. To znamená, že

movitý ani nemovitý majetek nemůže být zpeněžen v dražbě, peněžní prostředky nelze

odepsat z bankovního účtu a rovněž nelze vyplácet srážky ze mzdy.  Pokud přesto v

rozporu s daným ustanovením dojde po zahájení  insolvenčního řízení  exekutorem k

zajištění  věcí  či  práv  náležících  do  majetkové  podstaty,  dle  ustanovení  §  206

Insolvenčního zákona, je exekutor povinen toto vymožené plnění vydat insolvenčnímu

správci,  tak  aby  mohlo  být  zahrnuto  do  majetkové  podstaty  a  posléze  případně

zpeněženo.  To platí  i  v  případě,  že  ke  zpeněžení  tohoto  majetku  došlo  již  v  rámci

75 Srovnání viz Usnesení Úatavního soudu ze dne 2.12.2010, sp. zn. II ÚS 2444/10.
76 Jedná například o odměnu a výdaje insolvenčního správce, náklady spojené se správou a oceněním majetkové podstaty či výživné
dle ustanovení § 168 a § 169 Insolvenčního zákona.
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samotné  exekuce,  ovšem  výtěžek  dosud  nebyl  převeden  na  účet  oprávněného.

Insolvenční soud je rovněž oprávněn pozastavit či odložit právní moc a vykonatelnost

rozhodnutí, která by tomuto ustanovení odporovala, případně zakázat jejich přijetí. 77

4) Nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy

nebo jiných  příjmů,  s  nimiž  se  při  výkonu rozhodnutí  nakládá jako se mzdou nebo

platem.

Provádění  srážek ze  mzdy na  základě  takovéto  dohody uzavřené  dle  Zákoníku

práce  či  Občanského  zákoníku  i  po  zjištění  úpadku  dlužníka,  by  opět  znamenalo

nedovolené zvýhodnění konkrétního věřitele.

5) Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení je dlužník povinen zdržet se nakládání s

majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, tak aby nedošlo k jeho

podstatným změnám ve  skladbě,  využití  nebo určení  či  o  jeho  nikoliv  zanedbatelné

zmenšení.

Insolvenční  zákon nijak blíže neurčuje, co je myšleno podstatnými změnami či

nezanedbatelným zmenšením majetkové podstaty,  což je vzhledem k individuálním a

podstatně  odlišným  majetkovým  poměrům  jednotlivých  dlužníků  zcela  logické.

Jakékoliv úkony dlužníka mající za následek změny ve vztahu k majetkové podstatě je

potřeba zkoumat individuálně v každém konkrétním případě. Stěžejním kritériem  pro

zhodnocení,  zda došlo k podstatné  změně či  nezanedbatelnému zmenšení  majetkové

podstaty, bude vždy poměr takové změny vůči celkové hodnotě zahrnutého majetku.

Výjimku  z  tohoto  omezení  tvoří  pohledávky  za  majetkovou  podstatou  a

pohledávky postavené  jim naroveň.  Dále  se  toto  omezení  netýká  například  nákladů

vynaložených na odvrácení  hrozící  škody,  zákonné vyživovací  povinnosti  či  hrazení

povinností, které stanoví zvláštní právní předpis. Pro nakládání s majetkovou podstatou

mimo výše uvedené výjimky si dlužník musí vyžádat souhlas insolvenčního soudu. V

opačném případě by byl takový úkon dlužníka neúčinný.

3. Oddlužení

Oddlužení jakožto sanační způsob řešení úpadku bylo zavedeno do české právní

úpravy  přijetím  Insolvenčního  zákona.  Od  té  doby  došlo  i  s  ohledem  na  velkou

77 Srovnání  viz WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první.  Praha: Leges, 2015. Student
(Leges). ISBN 978-80-7502-077-2, s. 226.
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ekonomickou  recesi  k  nárůstu  podaných  návrhů  na  povolení  oddlužení  o  stovky

procent. V současné době se dá říci, že využití tohoto institutu již dosáhlo svého vrcholu

a  počet  těchto  návrhů  pomalu  ale  jistě  klesá.  Počet  spotřebitelských  insolvenčních

návrhů se poprvé snížil v roce 2015, a to o 7,1% oproti roku 2014. Jejich počet však

stále zůstává velmi vysoký, konkrétně za rok 2015 se jednalo celkem o 29 349 návrhů

na povolení oddlužení.78 

79

Nebývalý zájem o oddlužení lze dle mého názoru vysvětlit především sociálním

aspektem  tohoto  institutu.  „Oddlužení  preferuje  sociální  účel  před  ekonomickým,

umožňuje  dlužníku  nový  start  a  motivuje  ho  k aktivnímu  zapojení  se  do  umořování

svého dluhu vůči věřitelům.“80 Proces oddlužení je ve vztahu k dlužníkovi na rozdíl od

konkursu jakožto likvidačnímu způsobu řešení úpadku zcela dobrovolný a záleží pouze

na jeho vůli, zda bude řádně plnit povinnosti uložené mu Insolvenčním zákonem, tj.

zejména  řádně  splácet,  v  případě  řešení  úpadku  oddlužením  plněním  splátkového

kalendáře, a poskytovat veškerou potřebnou součinnost nejen insolvenčnímu soudu, ale

rovněž  insolvenčnímu  správci.  Maximálně  po  60  měsících  je  oddlužení  ukončeno,

dlužník  může  požádat  o  osvobození  až  od  70% původní  výše  svých  nezajištěných

závazků a je mu umožněn nový začátek ekonomického života s čistým štítem.

78 Viz Tisková informace, Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015, [cit. 17.3.2016]. dostupné [online] z 
http://www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CR  -
International/local_documents/cz/Presseartikel/Vyvoj_insolvenci_v_Ceske_republice_v_roce_2015.pdf 
79 Viz Tisková informace, Vývoj insolvencí v České republice v roce 2015, [cit. 17.3.2016]. dostupné [online] z 
http://www.creditreform.cz/fileadmin/user_upload/CR-
International/local_documents/cz/Presseartikel/Vyvoj_insolvenci_v_Ceske_republice_v_roce_2015.pdf 
80Viz  Návrh insolvenčniho zákona - důvodová zpráva. [online].  Praha :  CAK. Dostupné z  http://www.cak.cz/scripts/detail.php?
id=557 . s. 42.
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3.1 Aktivní legitimace k podání návrhu na oddlužení

 Návrh na povolení  oddlužení  je  v  souladu s  ustanovením § 389 Insolvenčního

zákona oprávněn podat pouze dlužník. Toto kritérium je dále zúženo tak, že návrh na

oddlužení mohou podat pouze nepodnikající právnické osoby,81 či fyzické osoby, které

nemají dluhy z podnikání. Ani závazky mající původ v podnikatelské činnosti dlužníka

fyzické osoby však nemusí znamenat definitivní nemožnost oddlužení, a to v případě,

že  (alternativně)   s  tím  souhlasí  věřitel,  o  jehož  pohledávku  jde,  či  se  jedná  o

pohledávku  neuspokojenou  v  předešlém  konkursu,  který  byl  zrušen,  případně  o

pohledávku zajištěného věřitele.82

Za  dobu  působnosti  došel  výklad  ustanovení  Insolvenčního  zákona  o  osobách

aktivně  legitimovaných  podat  návrh  na  povolení  oddlužení  velkých  změn.  Původní

právní úprava i soudní praxe vycházely z premisy, že možnost oddlužení se vztahuje

pouze na fyzické a právnické osoby, které nejsou zákonem považovány za podnikatele a

současně  nemají  závazky,  které  by  z  podnikání  vznikly.  Tento  postoj  se  postupně

vlivem soudní  praxe a především judikatury Nejvyššího  soudu rozvolňoval,83 jak ve

vztahu k požadavkům na neexistenci závazků z podnikání, tak k podnikatelské povaze

dlužníka,  což  bylo  reflektováno  i  ve  velké  revizní  novele  Insolvenčního  zákona  č.

294/2013  Sb.(dále  jen  „revizní  novela  Insolvenčního  zákona“  nebo  jen  „revizní

novela“).  V  současné  době  je  stěžejním  kritériem  pro  povolení  oddlužení  nikoliv

skutečnost,  zda  si  dlužník  obstarává  finanční  prostředky  prostřednictvím  klasického

zaměstnaneckého poměru či způsobem jiným (tj. živnostenským), nýbrž povaha jeho

závazků, od kterých se chce v rámci oddlužení oprostit. 

Přestože jsem v některých odborných článcích84 narazila na názory, které se k této

změně stavěly spíše negativně, a to především s ohledem na svobodnou volbu povolání,

respektive  v  tomto  případě  podnikání,  problematiku  stálého  příjmu,  nutného  pro

možnost plnění oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře ,či možné následky ve

formě sekundární platební neschopnosti obchodních partnerů daného dlužníka, považuji

odstranění rozdílného, do jisté míry diskriminačního, přístupu k možnosti oddlužení v

případě fyzických osob podnikatelů a nepodnikatelů jednoznačně za pozitivní. Jestliže

81 Občanský zákoník upravuje pojem podnikatel v ustanoveních § 420 – 421, Insolvenční zákon žádnou speciální definici tohoto
pojmu  neobsahuje.  Právnickou  osobou  nepodnikatelem  je  například  společenství  vlastníků  jednotek  či  obecně  prospěšné
společnosti.
82 Viz ustanovení § 389 odst. 2 Insolvenčního zákona
83 Srovnání viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.2.2011, sen. zn. 29 NSCR 9/2009 či Usnesení Vrchního soudu v
Praze ze dne  10.5.2012, č. j. 3 VSPH 1378/2011 – A – 14 
84 PLEVA,  Václav.  Podnikatel  a  oddlužení?  Od  1.1.2014  definitivně  ano.   In  epravo.cz [online].   Dostupné  z
http://www.epravo.cz/top/clanky/podnikatel-a-oddluzeni-od-1-1-2014-definitivne-ano-93326.html?mail 
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má  živnostensky  podnikající  fyzická  osoba  závazky  pouze  spotřebitelského  typu,

případně jsou podnikatelské závazky ve vztahu k nepodnikatelským pouze nepatrné,

bylo by odepření možnosti oddlužení pro takovou osobu značně demotivující a rovněž i

pro stát a věřitele spíše nevýhodné. Mohlo by totiž dojít k situaci, kdy bude dlužník

raději nezaměstnaný a například pracovat „načerno“ než aby vykonával řádně přiznanou

samostatně výdělečnou činnost, a to pouze proto, aby mu bylo oddlužení povoleno.85 

Materiálním korektivem k tomu,  aby nedocházelo k účelovým návrhům na povolení

oddlužení a potažmo k poškozování věřitelů by nemělo být diskriminační zúžení okruhu

aktivně  legitimovaných  osob  k  podání  návrhu  na  povolení  oddlužení,  ale  zejména

vyloučení nepoctivého záměru dlužníka u každého konkrétního případu.

3.1.1 Společné oddlužení manželů

Institut  společného  oddlužení  manželů  byl  do  Insolvenčního  zákona  zaveden

revizní novelou od roku 2014. Šlo o logický krok, neboť v reálném životě jsou případy,

kdy by se nacházel v úpadku pouze jeden z manželů spíše ojedinělé. Situaci, kdy návrh

na povolení oddlužení podal každý z manželů samostatně tak dříve insolvenční soudy

řešily ve většině případů spojením věcí do společného řízení86, tak aby během oddlužení

skutečně došlo k osvobození manželů a jejich společného jmění od jejich závazků.87 

Společný návrh manželů na oddlužení upravuje Insolvenční zákon v ustanovení §

394a, přičemž se musí jednat o manžele ke dni, kdy tento návrh dojde insolvenčnímu

soudu.  V  insolvenčním  řízení  pak  mají  manželé  na  základě  společného  návrhu  na

povolení  oddlužení  postavení  nerozlučných  společníků  a  považují  se  za  jediného

dlužníka.88 Na  tom  se  nic  nemění  ani  v  případě,  že  by  se  manželé  v  průběhu

insolvenčního řízení rozvedli, a to dokud oba řádně plní své povinnosti vyplývající jim

z  režimu  oddlužení.  Ve  chvíli,  kdy  by  jeden  z  manželů  tyto  povinnosti  porušil,

insolvenční soud oddlužení zruší a rozhodne o řešení úpadku konkursem.89 Nerozlučné

společenství  znamená,  že  úkony  jednoho  z  manželů  stejně  jako  procesní  úkony

insolvenčního soudu se vztahují  na oba manžele bez dalšího.  Toto pravidlo se však

nevztahuje  na  úkony  dispoziční.  Tak  tedy  například  společný  návrh  na  povolení

oddlužení musí být podán oběma manželi, stejně jako případné zpětvzetí nebo změny

návrhu na povolení oddlužení. 

85 Srovnání viz Usnesení vrchního soudu v Praze ze dne 11.5.2010, č. j. 1 VSPH 280/2010-A-12.
86 Viz ustanovení §112 odst. 1 Občanského soudního řádu.
87 Srovnání viz Usnesení vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2009, č.j. 1 VSPH 669/2009-A-21.
88 Viz ustanovení § 394a odst. 3 Insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením §91 odst. 2 Občanshkého soudního řádu. 
89 Viz ustanovení § 418 odst. 1 Insolvenčního zákona.
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I nadále samozřejmě může každý z manželů podat návrh na povolení oddlužení

zvlášť. Tak tomu bude zejména v případě, že například dluhy zapříčinil pouze jeden z

manželů.  Tento  postup  se  však  vzhledem  k  pravděpodobné  snaze  věřitelů  nadále

vymáhat dluhy po druhém z manželů jeví spíše jako nevýhodný.90 

3.2. Návrh na povolení oddlužení

Jak vyplývá z ustanovení § 106 odst.1 ve spojení s § 390 odst. 1 Insolvenčního

zákona, chce-li dlužník řešit svůj úpadek oddlužením, musí návrh na povolení oddlužení

přímo  spojit  se  samotným  insolvenčním  návrhem.  Přestože  se  insolvenční  návrh

spojený s návrhem na povolení oddlužení podává na jedné listině, jedná se o dva různé

návrhy, které jsou i samostatně posuzovány. „Jde tedy o dvě různá procesní podání, pro

která insolvenční zákon předepisuje různé obsahové náležitosti a pro která uplatňuje

odlišná pravidla i co do požadavku na jejich formu. Obsahové náležitosti insolvenčního

návrhu vymezuje § 103 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, kdežto obsahové náležitosti

návrhu na povolení oddlužení ustanovení § 391 insolvenčního zákona. Samotný návrh

na povolení oddlužení není ani při dodržení všech požadavků kladených insolvenčním

zákonem na jeho obsah podáním způsobilým zahájit  insolvenční řízení (tím je pouze

obsahově řádný a náležitě podepsaný insolvenční návrh)“.91 V prvé řadě insolvenční

soud bude  zkoumat  náležitosti  samotného  insolvenčního  návrhu.  Až pokud je  tento

bezvadný,  pokročí  ke  zkoumání  samotného  návrhu  na  způsob  řešení  úpadku,  tj.  k

návrhu na povolení oddlužení.

Pokud  insolvenční  návrh  podá  věřitel,  dlužník  má  lhůtu  30  dní  od  doručení

insolvenčního  návrhu  na  to,  aby  podal  k  insolvenčnímu  soudu  návrh  na  povolení

oddlužení. O této skutečnosti musí být řádně poučen insolvenčním soudem při doručení

takového insolvenčního návrhu.92 Lhůta 30 dní je prekluzivní a opožděný návrh by byl

insolvenčním soudem odmítnut.93 

Insolvenční  návrh  spojený  s  návrhem  na  povolení  oddlužení  lze  v  souladu  s

ustanovením  §  391  odst.  3  Insolvenčního  zákona  podat  pouze  na  formuláři  volně

dostupném z webových stránek Ministerstva spravedlnosti ČR. Jak již bylo několikrát

zmíněno výše, i návrh na povolení oddlužení musí jako jakékoliv jiné procesní podání

obsahovat obecné náležitosti obsažené v ustanovení § 42 odst. 4 Občanského soudního

90 Viz například Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21.9.2011, č.j. 3 VSPH 813/2011-B-37.
91 Viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.1.2010, sen. zn. 29 NSCR 1/2008.
92 Viz ustanovení § 390 odst. 1 Insolvenčního zákona
93 Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení může podat pouze dlužník.
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řádu. Další speciální náležitosti pak upravuje Insolvenční zákon v ustanoveních § 391 a

§ 392 a rovněž Jednací řád pro insolvenční řízení v ustanoveních § 23 a § 24.

3.2.1 Formulář návrhu na povolení oddlužení94

Formulář návrhu na povolení oddlužení obsahuje následující náležitosti95:

1) Označení věcně příslušného soudu - Přslušnými jsou soudy krajské a Městský soud v

Praze,  případně  jejich  pobočky.  Je-li  návrh  na  povolení  oddlužení  podáván  po

insolvenčním návrhu věřitele,  dlužník  rovněž  uvede spisovou značku,  pod kterou je

řízení vedeno.

2)  Identifikační  údaje  dlužníka  –  To  jest  u  fyzické  osoby  jméno,  příjmení,  datum

narození, rodné číslo, osobní stav, identifikační číslo, v případě, že se jedná o osobu

samostatně výdělečně činnou, bydliště, a je-li odlišná od bydliště, tak korespondenční

adresu.  Právnická  osoba  uvádí  název,  identifikační  číslo,  sídlo  a  případně

korespondenční adresu.

3) Označení osoby oprávněné jednat za dlužníka –  Pokud se dlužník nechá zastoupit

například advokátem, je k návrhu nutné připojit procesní plnou moc, která ho k tomuto

jednání  zmocňuje.  Návrh  na  povolení  oddlužení  pak  bude  podepsán  pouze  tímto

zástupcem, nikoliv samotným dlužníkem.

4) Insolvenční návrh – Podává-li dlužník návrh na povolení oddlužení, musí ho spojit s

insolvenčním návrhem. Dlužník musí v insolvenčním návrhu uvést veškeré skutečnosti,

které  osvědčují,  že  se  nachází  v  úpadku.  Zpravidla  jsou  zde  obsaženy  zejména

informace o osobním stavu dlužníka a případných vyživovacích povinnostech, původu a

výši jeho měsíčního příjmu, movitém i nemovitém majetku, celková výše zajištěných a

nezajištěných  závazků  a  především  jejich  podrobný  popis  (identifikace  věřitele  a

závazků, celková výše závazku, splatnost a vykonatelnost a informaci, zda dlužník daný

závazek splácí).

94 Příloha č. 4
95 V případě spolčeného návrhu na povolení oddlužení je nutné uvést všecny požadované informace ve vztahu k oběma manželům.
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5) Informaci,  zda je  návrh na povolení  oddlužení  podáván po insolvenčním návrhu

věřitele  –  Pro odlišení,  zda na  příslušném formuláři  dlužník podává pouze samotný

návrh  na  povolení  oddlužení  po  insolvenčním  návrhu  věřitele  nebo  se  jedná  o

insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

6)  Navrhovaný  způsob  oddlužení –  Dlužník  může  navrhnout  preferovaný  způsob

oddlužení, tedy buď oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového

kalendáře. Ani kombinace obou způsobů není vyloučena. Nepreferuje-li dlužník žádný

z uvedených způsobů oddlužení, musí to výslovně uvést. Nutno podotknout, že se jedná

skutečně pouze o návrh, který pro insolvenční soud není nikterak závazný.

7) Okolnosti, z nichž lze usuzovat výši hodnoty plnění, které obdrží nezajištění věřitelé

dlužníka – Odhad výše plnění se liší podle toho, jaký způsob oddlužení je navrhován:

a) Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – tento způsob dlužník zpravidla navrhuje

v  případě,  že  vlastní  nemovitost,  či  jiný  majetek,  jehož  odhadní  hodnota  převyšuje

hodnotu jeho nezajištěných závazků. 

b) Oddlužení plněním splátkového kalendáře – k odhadu výše plnění může posloužit

tzv.  kalkulátor  splátek  dostupný  na  webových  stránkách  Ministerstva  spravedlnosti

ČR.96 Zde  dlužník  zadá  výši  své  čisté  mzdy  a  počet  vyživovaných  osob,  přičemž

aplikace automaticky vypočte celkovou výši splátek za 5 let, kterou může dlužník po

odečtení  nezabavitelného  příjmu  zaplatit.  Tato  aplikace  může  dlužníkovi  pomoci

jednoduchým způsobem zjistit, zda je jeho příjem dostačující pro to, aby splnil alespoň

30%  svých  nezajištěných  závazků,  případně,  zda  bude  muset  svůj  příjem  navýšit

například smlouvou o důchodu.

c)  Kombinace  obou  způsobů  –  v  případě,  že  dlužník  disponuje  zpeněžitelným

majetkem, jehož hodnota ale nepostačuje k úhradě 100% jeho nezajištěných závazků,

případně  není  své  závazky  v  celé  jejich  výši  schopen  uhradit  plněním splátkového

kalendáře, bude mu i po zpeněžení majetku stejně jako při klasickém oddlužení plněním

splátkového kalendáře ponechána pouze nezabavitelná část příjmu a zbytek bude použit

na úhradu závazků.

96 Viz http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html 
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8) Očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech – Z logiky věci dlužník nemůže

zaručit výši svých příjmu do budoucna. Jedná se tedy o pouhý odhad čistého příjmu a

především  jeho  zdroje.  Jako  příklad  může  posloužit  dlužník  –  matka  pobírající

rodičovský příspěvek, která v očekávaných příjmech uvede nejen tyto dávky sociálního

zabezpečení, ale rovněž očekávaný příjem po návratu do zaměstnání. Zahrnuty mohou

být příjmy,  které náleží  přímo dlužníkovi,  nelze zahrnout  například výživné na dítě,

neboť se jedná o příjem náležící dítěti, nikoliv jeho rodiči.97

9) Údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky – Dlužník je povinen uvést

veškeré své příjmy,  plynoucí mu ze zaměstnaneckého poměru, samostatně výdělečné

činnosti  či  dávek  sociálního  zabezpečení,  a  prokázat  je  patřičnými  listinami  (např.

výplatní  pásky,  daňová  přiznání,  či  rozhodnutí  orgánů  sociálního  zabezpečení)  o

přiznání  dávky).  Tyto  informace  mohou  insolvenčnímu  soudu  sloužit  zejména  ke

zhodnocení, jaký životní styl dlužník vede, zda je schopen si trvale udržet práci a stálý

příjem,  což  je  nezbytné  především  při  oddlužení  plněním  splátkového  kalendáře.

Případné  neadekvátně  vysoké  příjmy  dlužníka  v  poměru  k  jeho  závazkům  mohou

rovněž poukazovat na určitou laxnost a chybějící snahu dlužníka své dluhy splácet nebo

v krajním případě i jeho nepoctivý záměr.

10) Počet vyživovaných osob – Dlužník uvede pouze osoby, se kterými sdílí společnou

domácnost, manžela/ku, děti či případné další vyživované osoby. Výživné stanovené na

základě  rozhodnutí  soudu  je  pohledávkou  postavenou  na  roveň  pohledávkám  za

majetkovou podstatou a musí být zahrnuto v seznamu závazků.

11) Návrh na stanovení nižších než zákonem stanovených splátek – Dlužník může ze

závažných důvodů požádat  soud o stanovení nižších než zákonných splátek,  a to za

předpokladu, že splatí alespoň 50% svých nezajištěných závazků. V takovém případě

musí  rovněž  uvést  důvody,  které  vedly  k  jeho  úpadku  a  navrhnout  výši  splátek  či

způsob, jakým mají být určeny.

12) Popis veškerého majetku dlužníka – Dlužník musí uvést veškerý movitý i nemovitý

majetek,  včetně  jeho  rozlišení  na  zajištěný  a  nezajištěný.  Každá  věc  by  měla  být

konkrétně specifikována, včetně pořizovací ceny a případného způsobu jejího zajištění.
97 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.5.2009,  č.j.  2 VSOL 138/2009-A-27.
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13) Popis všech závazků dlužníka –  Všechny závazky se dělí do kategorií,  dle jejich

zajištění a vykonatelnosti. U každého závazku je nutné uvést věřitele, výši závazku a

jeho specifikaci  (například  bankovní  či  nebankovní  úvěr,  telekomunikační  poplatky,

poplatky  za  energie  a  plyn  či  výživné),  u  závazků,  které  jsou  vykonatelné,  též

specifikaci rozhodnutí, na základě něhož se tato vykonatelnost zakládá.

3.2.2 Přílohy návrhu na povolení oddlužení

Obligatorní  přílohy návrhu na povolení  oddlužení  jsou uvedeny v ustanovení  § 392

odst.  1  Insolvenčního  zákona  a  blíže  pak  v  ustanovení  §  24  Jednacího  řádu  pro

insolvenční řízení. Jsou jimi:

1) Listiny  dokládající  existenci  dlužníka  právnické  osoby –  například  výpis  z

příslušného veřejného rejstříku.

2) Seznam majetku  -  zajištěný a  nezajištěný majetek  musí  být  označen zvlášť.  Není

nicméně  nutné,  aby dlužník  do  tohoto  seznamu zahrnoval  i  věci,  které  nenáleží  do

majetkové  podstaty,  jako  jsou  věci  osobní  potřeby  a  běžné  vybavení  domácnosti,

případně je může uvést pouze jako komplet.98

3) Seznam závazků -  veškeré závazky musí dlužník rozdělit na zajištěné a nezajištěné,

kromě toho se specifikují uvedením věřitele, celkovou výši závazku a jeho splatností a

vykonatelností. 

4) Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky - k doložení příjmů mohou

sloužit  například  kopie  potvrzení  o  příjmech  z  pracovního  poměru,  kopie  daňových

přiznání, výpisy z bankovních účtů a jiné.

5) Výpis z rejstříku trestů dlužníka –  výpis nesmí být starší než 3 měsíce.  Právnická

osoba  musí  doložit  trestní  bezúhonnost  svého  statutárního  orgánu  nebo  člena

kolektivního statutárního orgánu.

98 Srovnání viz ustanovení § 207 odst. 1 Insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 322 Občanského soudního řádu.

38



6) Písemný  souhlas  nezajištěného  věřitele,  že  hodnota  plnění,  které  při  oddlužení

obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky – souhlas musí obsahovat úředně ověřený

podpis věřitele. Rovněž musí být obsažena informace o nejnižším možném plnění, na

kterém se s dlužníkem dohodl. 

7) Procesní plná moc - pokud návrh podává dlužník v zastoupení,musí být k návrhu na

povolení  oddlužení  přiložena  plná  moc  opravňující  zmocněnce  k  podání  návrhu  na

oddlužení za dlužníka.

8) Kopie oddacího listu manželů – oddací list musí být přiložen v případě, že je podáván

společný návrh manželů na povolení oddlužení

9) Prohlášení  manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely

schválení  oddlužení  zpeněžením  majetkové  podstaty  považován  za  majetek  ve

společném  jmění  manželů –  musí  být  přiloženo,  pokud  je  podáván  společný  návrh

manželů na povolení oddlužení. Podpisy obou manželů musí být úředně ověřené.

10) Ostatní  listiny –  dlužník musí  předložit  všechny listiny,  kterých se v návrhu na

povolení oddlužení dovolává, a které prokazují jeho v návrhu uvedená tvrzení. Výčet

takových listin nelze taxativně stanovit.  Může se jednat například o rodné listy dětí,

soudní rozhodnutí o stanovení výše výživného, výpisy z katastru nemovitostí, znalecký

posudek  k  ocenění  nemovité  věci,  či  darovací  smlouvu  v  případě  potřeby navýšení

příjmu při oddlužení plněním splátkového kalendáře.

3.2.3 Odmítnutí a zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení

Rozdílný přístup soudu k insolvenčnímu návrhu a návrhu na povolení oddlužení

plyne  i  ze  skutečnosti,  že  v  případě,  že  návrh  na  povolení  oddlužení  vykazuje

nedostatky v podobě nesrozumitelnosti, neurčitosti, nebo mu chybí některá ze zákonem

stanovených  náležitostí  či  příloh,  zatímco  vadný  insolvenční  návrh  je  bez  dalšího

soudem odmítnut, bez toho, aby měl insolvenční navrhovatel možnost návrh doplnit, v

případě návrhu na povolení  oddlužení  insolvenční  soud vyzve dlužníka k odstranění

vad, a to včetně poučení, v čem určitý nedostatek spočívá a jakým způsobem ho má

dlužník opravit či doplnit. Lhůta poskytnutá dlužníkovi k opravě či doplnění nesmí být
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delší než 7 dní. Není-li přes výzvu soudu návrh na povolení oddlužení řádně opraven či

doplněn, insolvenční soud v souladu s ustanovením § 393 odst. 3 Insolvenčního zákona

návrh na povolení oddlužení odmítne a současně rozhodne o řešení dlužníkova úpadku

konkursem  dle  ustanovení  §  396  Insolvenčního  zákona.  Odvolání  proti  tomuto

rozhodnutí může podat pouze dlužník.

Zpětvzetí  návrhu  na  povolení  oddlužení  je  možné  až  do  vydání  rozhodnutí  o

schválení oddlužení.99 Zpětvzetí návrhu po schválení oddlužení již Insolvenční zákon

neumožňuje a nemělo by žádné účinky. Insolvenční soud vezme tento dispoziční úkon

dlužníka na vědomí usnesením a následně řízení zastaví nebo rozhodne o řešení úpadku

konkursem.  Opětovné  podání  návrhu  na  povolení  oddlužení  je  možné  až  po

pravomocném ukončení probíhajícího insolvenčního řízení.100

3.3 Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení

Insolvenční soud má v zásadě tři možnosti, jak rozhodnout o návrhu na povolení

oddlužení:

a) návrh na povolení oddlužení odmítne;

b) návrh na povolení oddlužení zamítne;

c) oddlužení povolí;

Odmítnutí  návrhu  na  povolení  oddlužení  jsem  se  již  věnovala  v  předešlé

podkapitole.  Insolvenční  soud k odmítnutí  přikročí  například  v případě,  že je  návrh

podán osobou odlišnou od dlužníka, po uplynutí 30 denní lhůty po insolvenčním návrhu

věřitele, nebo není na výzvu soudu doplněn o zákonem stanovené náležitosti. 

3.3.1 Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení

Insolvenční  soud  návrh  dlužníka  na  povolení  oddlužení  zamítne  pokud  lze  se

zřetelem  ke  všem  okolnostem  důvodně  předpokládat,  že  dlužník  podáním  návrhu

sleduje nepoctivý záměr,  jeho přístup k povinnostem plynoucím mu z insolvenčního

řízení je lehkomyslný a nedbalý, nebo že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi

nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek (ledaže by s tím souhlasili).

Poctivý  záměr,  kterým se do insolvenčního  řízení  promítá  jedna ze základních

římskoprávních  zásad  „nemo  turpitudinem  suam  allegans  auditur“101,   je  jednou  ze

zásadních  podmínek  pro  povolení  oddlužení.  Ustanovení  §  395  odst.  1  písm.  a)

99 Viz ustanovení § 404 Insolvenčního zákona
100 Srovnání viz ustanovení 394 odst. 4 Insolvenčního zákona
101

 Nikdo se nemůže dovolávat vlastní nepoctivosti.
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Insolvenčního zákona patří  k právním normám s tzv.  relativně neurčitou hypotézou.

Výklad tohoto pojmu je formovaný výhradně soudní praxí a judikaturou a vychází ze

subjektivního  hodnocení  a  úvah soudu.  Revizní  novelou Insolvenčního  zákona bylo

zrušeno ustanovení § 395 odst. 3 Insolvenčního zákona, které jakožto určité vodítko pro

posuzování nepoctivého záměru dlužníka obsahovalo demonstrativní výčet skutečností,

ze kterých šlo usuzovat, že dlužník jedná s nepoctivým záměrem. Jednalo se například o

situace  opakovaného  úpadku  a  následného  insolvenčního  řízení  též  osoby,  či  o

pravomocné odsouzení dlužníka za trestný čin majetkové povahy. Toto ustanovení bylo

jakožto  zavádějící  zrušeno,  neboť  ani  existence  některé  z  uvedených  skutečností

automaticky neznamená, že dlužník nejedná poctivě. Jakékoliv okolnosti, které mohou

vzbuzovat  podezření,  že  zde  může  existovat  nepoctivý  záměr,  je  insolvenční  soud

povinen individuálně zkoumat a vyhodnotit. 

Tak například ani pravomocné odsouzení za trestný čin majetkové či hospodářské

povahy nemusí nutně znamenat,  že dlužník nepodává návrh na povolení oddlužení s

poctivým záměrem.  Naopak není neobvyklé,  že soud schválí  oddlužení  osobě,  které

byla  v  nedávné  době  odsouzena  za  trestný  čin  úvěrového  podvodu.  Stěžejní  pro

posouzení jsou zejména další skutkové okolnosti, jako například zahlazení trestu, snaha

napravit způsobenou škodu či zkrátka celková schopnost dlužníka daný soud přesvědčit,

že nejedná s žádnými nekalými úmysly. U dlužníků, kteří podávají návrh na povolení

oddlužení ještě před zahlazením svého trestu je praxí přikládat k návrhu na povolení

oddlužení čestné prohlášení102, s tvrzením, že návrh na povolení oddlužení nepodávají s

úmyslem jakkoliv zkrátit své věřitele a nejednají s nepoctivým záměrem.103

Rozhodování  soudu je  jednotné  i  v  případech,  kdy dlužník ještě  před podáním

návrhu na povolení oddlužení převede svůj, zpravidla nemovitý majetek na třetí osobu.

Nedojde-li  tímto  jednáním  ke  zkrácení  věřitelů,  a  ti  stále  obdrží  100%  svých

pohledávek,  nelze  jej  považovat  za  nepoctivý  záměr.  Naopak o nepoctivém záměru

většinou  svědčí,  pokud  dlužník  uvádí  nepravdivé  či  zavádějící  informace  o  svém

majetku, výši příjmů, či například neuvede všechny své závazky a věřitele. Nicméně i

zde  musí  vzít  insolvenční  soud  v  úvahu,  že  ne  vždy  se  musí  jednat  o  opomenutí

úmyslné.

102 Viz Příloha č. 5
103 Viz například Čestné prohlášení dlužníka v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 
KSCB 44 INS 1952 / 2016 , zveřejněné v insolvenčním rejstříku oddíl A, číslo listu 2, dostupné online z 
https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=09eb6460-709e-484e-9d4f-d4979882037a 
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Hodnocení  přístupu  dlužníka  k  povinnostem  v  insolvenčním  řízení  je  věcí

subjektivního hodnocení insolvenčního soudu. Míra nedbalosti a laxnosti dlužníka ve

vztahu k jeho povinnostem v insolvenčním řízení, která vyústí v zamítnutí návrhu na

povolení  oddlužení,  tak  zřejmě  bude  záležet  zejména  na  trpělivosti  soudce  a  na

okolnostech  konkrétního  případu.  „Schválení  oddlužení  bez  dalšího  nebrání  nejen

pochybná minulost dlužníka, ale ani jeho nejasná budoucnost. Soudní praxe již totiž

nepovažuje za nutně problematické, když se dlužník – s omluvou anebo i bez ní – vůbec

nedostaví na schůzi věřitelů rozhodující o způsobu jeho oddlužení104. Stejně tak nemusí

vadit, že dlužník je nezaměstnaný a jeho jediným příjmem je plnění poskytované jeho

těhotnou přítelkyní na základě darovací smlouvy (smlouvy o důchodu)105, event.  jeho

synem, který sám čelí několika exekučním řízením106.“107

Obsahem návrhu na povolení oddlužení je mimo jiné i podrobný popis okolností,

ze kterých je možné usuzovat, že nezajištění věřitelé obdrží plnění v hodnotě alespoň

30%  svých  pohledávek.  Jestliže z  dlužníkových  tvrzení  zahrnutých  v  návrhu  na

povolení oddlužení plyne, že nezajištění věřitelé (pokud nesouhlasili s nižším plněním)

obdrží méně než 30% jejich pohledávek, pak je to ve smyslu ustanovení § 395 odst. 1

písm. b) Insolvenčního zákona důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Insolvenční soud při odhadu výše plnění přitom vychází z údajů tvrzených a doložených

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

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

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

Obecný úsudek typu, že mzdy porostou nebo že důchody se budou zvyšovat (ve vazbě

na možnou inflaci),  není podkladem pro závěr,  že dlužník (jenž v tomto směru jiné

tvrzení nenabídne a nedoloží) dané kritérium splní.108 Zde bych si dovolila doplnit, že

aktuální  praxí  insolvenčních  soudů je  dlužníka  před zamítnutím návrhu na povolení

oddlužení  z  důvodu nedoložení  jeho schopnosti  splatit  alespoň 30% z celkové výše

nezajištěných  závazků,  vyzvat  k  navýšení  jeho  příjmů  například  prostřednictvím

darovací smlouvy. Zamítnutí návrhu bez poskytnutí možnosti tento nedostatek vyřešit,

by se jevilo jako neúčelné.

104 Viz například insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 20413/2013.
105 Viz například  insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS 13746 / 2013.
106 Viz například  insolvenční řízení vedené Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 52 INS 25077/2013.
107Viz  ŘEHÁČEK,  Oldřich.  Oddlužení  po revizní  novele  insolvenčního  zákona aneb osobní  bankrot  pro každého.  In Bulletin-
advokacie.cz   [online].   Dostupné  z  http://www.bulletin-advokacie.cz/oddluzeni-po-revizni-novele-insolvencniho-zakona-aneb-
osobni-bankrot-pro-kazdeho?browser=full
108 Srovnání viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.9.2010, sen.zn. 29 NSCR 6/2008.
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3.3.2 Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení

Jestliže  návrh  na  povolení  oddlužení  není  insolvenčním  soudem  odmítnut,

zamítnut nebo vzat zpět dlužníkem, insolvenční soud rozhodne o povolení oddlužení. V

případě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení  oddlužení  podaného

dlužníkem,  je  rozhodnutí  o  povolení  oddlužení  spojené  s  rozhodnutím o  úpadku109.

Pokud je návrh na oddlužení podán po insolvenčním návrhu věřitele, může insolvenční

soud vydat rozhodnutí o úpadku a o povolení oddlužení zvlášť, nesmí je však dělit více

než 30 dní.110 Přestože  rozhodnutí  o  úpadku a  o způsobu jeho řešení  jsou často po

formální  stránce  spojená  v  jedno,  jedná  se o dvě samostatná  rozhodnutí,  která  také

mohou být samostatně zrušena. Zároveň z logiky věci není možné, aby rozhodnutí o

způsobu řešení úpadku předcházelo jeho zjištění.

Usnesení  o  zjištění  úpadku  spojeného  s  povolením  oddlužení  musí  obsahovat

následující náležitosti:

a) výrok o tom, že se zjišťuje úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek,

b) výrok o tom, že soud povoluje řešení úpadku oddlužením,

b) výrok, jímž insolvenční soud ustanovuje insolvenčního správce,

c) údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku,

d) výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 30

dnů, včetně poučení o následcích jejího zmeškání111,

e) výzvu, aby věřitelé insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva

uplatní  na  dlužníkových  věcech,  právech,  pohledávkách  nebo  jiných  majetkových

hodnotách, s poučením, že jinak mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou

tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění,

nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací

práva zřejmá z veřejného seznamu,

f) výrok, jímž se určí místo a termín konání schůze věřitelů a přezkumného jednání,

g)  výrok,  jímž  uloží  dlužníku  aby  platil  zálohy  na  odměnu  a  hotové  výdaje

insolvenčního správce.

Odvolání proti rozhodnutí soudu je možné pouze ze strany dlužníka, a to jen v

případě,  že insolvenční  návrh byl  podaný věřitelem.  Dlužník se může navíc odvolat

pouze co do výroku o zjištění úpadku, má-li za to, že úpadek nebyl osvědčen. Odvolání

109 Viz ustanovení § 148 odst. 3 Insolvenčního zákona
110 Viz ustanovení § 149 odst. 2 písm. a) Insolvenčního zákona
111 K pozdě podané přihlášce se v souladu s ustanovením § 173 ostr. 1 Insolvenčního zákona nepřihlíží. 
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proti  povolení oddlužení  insolvenční  zákon nedovoluje.112 „Po podání insolvenčního

návrhu věřitele je pasivita dlužníka pro něj samotného velmi nebezpečná. Pokud nechá

dojít insolvenční řízení až do fáze rozhodnutí o úpadku, má následně velmi omezenou

možnost obrany proti  takovému rozhodnutí.  Dlužník v rámci  odvolacího řízení proti

rozhodnutí  o  úpadku již  může většinou napadat  pouze to,  že se  objektivně  ve stavu

úpadku nenachází. S ohledem na to, že odvolací soud rozhoduje ve velmi pokročilé fázi

insolvenčního řízení, kdy věřitelé dlužníka měli již poměrně dlouhou dobu k uplatnění

svých nároků, lze jen velmi výjimečně očekávat, že by se v odvolacím řízení podařilo

dlužníkovi dosáhnout zrušení rozhodnutí o úpadku.“113

Se  zveřejněním  rozhodnutí  o  úpadku  v  insolvenčním  rejstříku  jsou  spojeny

závažné důsledky, které Insolvenční zákon definuje v ustanoveních § 140 an. V případě

řešení úpadku fyzických osob považuji za nejdůležitější vliv na soudní a rozhodčí řízení

o pohledávkách týkajících se majetkové podstaty. Již probíhající řízení se přerušují, k

rozhodnutím vydaným v rozporu se zákazem vydání nových rozhodnutí v ustanovení §

140b  Insolvenčního zákona se nepřihlíží a nelze ani zahájit žádné nové řízení. Zákaz

zahájení řízení se týká i výkonu rozhodnutí a exekucí. 

3.4 Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Věřitelé,  kteří  mají  za  dlužníkem  pohledávku,  která  se  v  insolvenčním  řízení

uplatňuje  prostřednictvím  přihlášky  pohledávky,  tak  mohou  učinit  pouze  na

formuláři,114 zveřejněném  na  webových  stránkách  Ministerstva  spravedlnosti  ČR.115

Přihlášky lze podávat již od okamžiku doručení insolvenčnho návrhu insolvenčnímu

soudu116 až  do  lhůty  stanovené  soudem  v  rozhodnutí  o  úpadku,  která  v  případě

oddlužení činí 30 dní. „Věřitelům lze doporučit, aby přihlášku pohledávky podávali až

po rozhodnutí o úpadku. Může se totiž stát, že v zahájeném insolvenčním řízení nebude

rozhodnuto o úpadku dlužníka (nsolvenční návrh bude odmítnut, řízení bude zastaveno,

či insolvenční návrh bude zamítnut), pak podání přihlášky před rozhodnutím o úpadku

bylo  z  pohledu  věřitele  zbytečnou  námahou.“117 Přihlásit  je  nutné  veškeré  nároky,

včetně pohledávek přiznaných v nalézacím řízení a pohledávek, které jsou předmětem

112 Srovnání viz ustanovení § 397 odst. 1 a § 141 odst. 1 Insolvenčního zákona
113 Viz Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář . 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 203.
114 Náležitosti formuláře stanoví u stanovení § 21 Jednacího řádu pro insolvenční řízení
115 Viz https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
116 Určení   takového  okamžiku  vzniku  možnosti  podání  přihlášky  spočívá  v  obligatornímu  přiložení  přihlášky  pohledávky  k
věřitelskému insolvenčnímu návrhu.
117 Viz MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou: s poznámkami, judikaturou,
nařízením Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 4. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,
2015. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-568-5.s. 92.
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výkonu rozhodnutí nebo exekuce soudním exekutorem nebo naopak i pohledávky, které

dosud nejsou splatné. Lhůta  k podávání  přihlášek  je  prekluzivní,  k  pozdě podaným

přihláškám se nepřihlíží a v insolvenčním řízení nebudou uspokojeny.118 

Náležitosti  přihlášky  pohledávky  a  její  přílohy  stanoví  ustanovení  §  174  an.

Insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 21 Jednacího řádu pro insolvenční

řízení. 

3.4.1 Pohledávky přednostní a nepřednostní

Insolvenční  zákon  v  zásadě  obsahuje  3  skupiny  pohledávek,  které  lze  v

insolvenčním řízení uplatnit. Jedná se o pohledávky za podstatou, a pohledávky jim na

roveň postavené, pohledávky zajištěné a ostatní, tzv. nepřednostní pohledávky. 

Pohledávky tvořící  první skupinu, jejichž taxativní  výčet obsahuje ustanovení §

168  a  §  169  Insolvenčního  zákona,  se  rovněž  pokládají  za  pohledávky  přednostní.

Neuplatňují  se  přihláškou  ve  lhůtě  stanovení  insolvenčním  soudem v  rozhodnutí  o

úpadku, ale přímo u osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě119, a to v

průběhu celého řízení.  Jejich přednost spočívá v tom, že jsou na rozdíl  od ostatních

pohledávek  uspokojovány  v  průběhu  celého  řízení  a  v  plné  výši.  Rozdíl  mezi

pohledávkami za podstatou a pohledávkami postavené jim na roveň tkví především v

době  jejich  vzniku.  Zatímco  vznik  pohledávek  za  podstatou  je  pevně  spojený  se

samotným insolvenčním řízení.  Mohou vzniknout  až  po  jeho zahájení,  doba vzniku

pohledávky  postavené  na  roveň  pohledávkám  za  majetkovou  podstatou  není  nijak

časově omezena.  Zvláštní přístup k těmto pohledávkám plyne z jejich privilegované

povahy, neboť se jedná například o pohledávky plynoucí z pracovněprávních vztahů,

povinnosti náhrady škody způsobené na zdraví, či pohledávky z vyživovací povinnosti.

Zajištěné  pohledávky  by  se  daly  považovat  za  jakýsi  mezistupeň  mezi

pohledávkami přednostními a nepřednostními. Zajištěný věřitel se se svou pohledávkou

musí do řízení přihlásit prostřednictvím přihlášky pohledávky, a svého zajištění se v této

přihlášce  dovolat  a  doložit  ho  patřičnými  přílohami  Zajištěná  pohledávka  bude

uspokojena přednostně, co nejdříve po zpeněžení předmětu zajištění. Nicméně je zcela

na volbě věřitele, zda svou zajištěnou pohledávku uplatní v insolvenčním řízení jako

zajištěnou či nikoliv. Nejedná se o vadu či neúplnost přihlášky, neboť žádný věřitel není

povinen uplatnit vůči dlužníkovi zajištění své pohledávky a je zcela na jeho rozhodnutí,

118 Výjimku tvoří například pozdě podaná přihláška zahraničním věřitelem z důvodu podvodného jednání dlužníka. Srovnání viz
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1.9.2010, č.j. 3 VSPH 172/2010 – P6 – 11.
119 To jest samotný dlužník, či případně insolvenční správce.
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jakým způsobem bude svůj nárok uplatňovat. Soudní praxe dokonce dospěla k závěru,

že  nic  nebrání  ani  tomu,  aby  zajištěný  věřitel  přihlásil  část  své  pohledávky  jako

zajištěnou a část  nezajištěnou.  V průběhu trvání  smluvního  vztahu (který  v případě

hypotečních úvěrů trvá i několik desítek let) může dojít k nepředvídatelným změnám v

hodnotě zástavy a takové změny nelze přičíst k tíži zajištěného věřitele. Pokud by mělo

platit,  že nelze přihlásit  pohledávku zčásti jako zajištěnou a zčásti jako nezajištěnou,

vznikla  by  neodůvodněná  nerovnost  věřitelů  a  současně  by  byl  konstituován  velmi

rizikový faktor nedostatečného zajištění pohledávky, což by dříve či později vyvolalo

nejeden negativní důsledek. Logickým a věcně správným se tak jeví, že je zcela na vůli

věřitele, jakým způsobem pohledávku přihlásí. 120

Věřitelé  nepřednostních  pohledávek,  musí  podat  přihlášku  své  pohledávky  ve

stanovené 30 denní lhůtě. Jejich pohledávky jsou pak poměrně uspokojovány v průběhu

řízení,  podle  toho,  zda  se  jedná  o  oddlužení  plněním  splátkového  kalendáře  či

zpeněžením majetkové podstaty.

3.4.2 Přezkum přihlášených pohledávek insolvenčním správcem

Jednou  z  mnoha  povinností  insolvenčního  správce  v  insolvenčním  řízení  je

přezkum přihlášených pohledávek z hlediska jejich pravosti, výše a pořadí. Insolvenční

správce přezkoumává pouze včasně podané přihlášky pohledávek, a to jak na základě

dokladů,  přiložených  k  insolvenčnímu  návrhu,  tak  zejména  na  základě  předmětné

přihlášky  pohledávky  a  jejích  příloh,  v  případě  potřeby  může  rovněž  požádat  o

součinnost  například  orgány  státní  správy.  Kromě  zkoumání  procesních  náležitostí,

které klade na obsah každé přihlášky právní úprava, musí insolvenční správce podrobit

každou  pohledávku  rovněž  zkoumání  z  hmotněprávního  hlediska.  Tedy,  například

posoudit  právní  důvod  jejího  vzniku,  vykonatelnost,  zajištění,  nebo  zda  daná

pohledávka, případně její vyčíslení není v rozporu s dobrými mravy. Pokud přihláška

pohledávky vykazuje vady, insolvenční správce je povinen vyzvat věřitele, aby takovou

přihlášku opravil či doplnil, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dní.121 Ani to, že

věřitel  této  výzvě  nevyhoví,  neznamená,  že  insolvenční  správce  může  danou

pohledávku automaticky popřít.  K tomuto úkonu může přistoupit  pouze  pokud jsou

vady přihlášky natolik závažné, že brání jejímu přezkoumání.

120 Srovnání viz Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne  16.2.2015 , č.j. 72 ICm 3725/2014-38.
121 Viz ustanovení § 188 odst. 2 Insolvenčního zákona
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Na základě přezkumu pohledávek sestaví insolvenční správce seznam přihlášených

pohledávek, který předloží před přezkumným jednáním insolvenčnímu soudu spolu se

soupisem majetkové podstaty a zprávou o činnosti insolvenčního správce.

3.5 Přezkumné jednání a schůze věřitelů

Smyslem přezkumného jednání, které se musí konat do 60 dní od rozhodnutí soudu

o úpadku dlužníka, je společný přezkum přihlášených pohledávek ze strany dlužníka,

insolvenčního správce a věřitelů a případně jejich následující popření co do důvodu,

výše či pravosti.  Kromě zcela nezbytné účasti insolvenčního správce, je „dobrovolně

povinná“ i účast samotného dlužníka. Přestože neúčast dlužníka nutně nemusí mít na

schválení oddlužení žádný vliv, dlužník by se svojí neúčastí připravil o možnost popření

přihlášených pohledávek, přičemž po skončení přezkumného jednání již popěrný úkon

učinit nelze.122 

Přezkumu podléhají  pouze  ty  pohledávky,  které  insolvenční  správce  zařadil  do

seznamu  přihlášených  pohledávek.  Pohledávka  může  být  popřena  z  následujících

důvodů123:

a)  co  do  pravosti  -   je-li  namítáno,  že  pohledávka  nevznikla,  již  zanikla,  nebo  je

promlčena,

b) co do výše - je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka,

c) co do pravosti - je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí

uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze

zajištění.

Popěrný úkon může učinit insolvenční správce, dlužník nebo věřitel s nepřednostní

pohledávkou,  a  to  z  jakéhokoliv  z  výše  uvedených  důvodů,  i  v  jejich  libovolné

kombinaci.  „Popření pohledávky ze strany insolvenčního správce i dlužníka musí být

srozumitelné,  odůvodněné  a  zejména  přezkoumatelné.  Nestačí,  pokud  insolvenční

správce  nebo  dlužník  vysloví  popěrný  úkon,  musí  jej  rovněž  zdůvodnit.  Zejména  v

případě  popření  pohledávky  dlužníkem  se  na  tuto  povinnost  v  praxi  velmi  často

zapomíná. Odůvodnění popěrného úkonu je totiž zcela zásadní pro obranu věřitele při

podání incidenční žaloby. Pouze konkrétní důvod, který insolvenční správce či dlužník

uvedli při popření pohledávky věřitele, totiž může být předmětem řízení o incidenční

122 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.1.2010, č.j. 1 VSPH 730/2009-B-14.
123 Viz ustanovení § 193 an. Insolvenčního zákona
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žalobě u insolvenčního soudu,.“124 Na rozdíl od insolvenčního správce a dlužníka nemá

věřitel možnost učinit popěrný úkon ústní formou přímo na přezkumném jednání, ale

pouze prostřednictvím speciálního formuláře. Insolvenční zákon ve svém ustanovení §

200 stanoví poměrně přísné náležitosti, které tento úkon věřitele musí splňovat, aby se

jím soud vůbec zabýval. Pohledávky, které nebyly popřeny žádným k tomu oprávněným

subjektem, jejichž popření bylo vzato zpět, nebo o nichž nebylo rozhodnuto na základě

popěrné žaloby se považují za zjištěné. Insolvenčním správcem aktualizovaný seznam

pohledávek pak slouží ke zjištění konečné celkové výše pohledávek dlužníka, která je

zásadní zejména pro výpočet míry uspokojení nezajištěných věřitelů.

Schůze věřitelů zpravidla následuje bezprostředně po přezkumném jednání a právo

účastnit se jí má i insolvenční správce a dlužník. Jejím účelem je projednání způsobu

oddlužení a hlasování o jeho přijetí.125 Přestože zde dává Insolvenční zákon věřitelům

významnou možnost ovlivnit způsob oddlužení hlasování o jeho způsobu, běžnou praxí

je, že se většinou žádný z věřitelů nedostaví. V takovém případě vykonává působnost

věřitelské  schůze insolvenční  soud.126 I  v  případě,  že by se tato premisa  nenaplnila,

může insolvenční soud ve výjimečných případech zasáhnout do rozhodování věřitelské

schůze a změnit  způsob oddlužení,  na kterém se přítomní věřitelé  usnesli.  Jedním z

charakteristických  znaků  institutu  oddlužení  je  jeho  sociální  aspekt.  Pokud  by  tedy

věřitelé hlasovali pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, které by mělo vyústit

ve ztrátu obydlí dlužníka, a to za předpokladu zhruba stejné míry uspokojení věřitelů

jako v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře, je insolvenční soud oprávněn

zasáhnout a toto rozhodnutí překonat.127

3.6 Schválení oddlužení

Jestliže v dosavadním průběhu insolvenčního řízení nevyšly najevo skutečnosti,

které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení,

insolvenční soud vydá na základě hlasování o přijetí způsobu oddlužení rozhodnutí o

schválení  oddlužení  a  způsobu  jeho  řešení  zpeněžením  majetkové  podstaty  nebo

plněním  splátkového  kalendáře.  Tímto  rozhodnutím  jsou  vázány  všechny  subjekty

insolvenčního řízení, včetně věřitelů, kteří pro zvolený způsob oddlužení nehlasovali.

124 Viz Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář . 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 269.
125 Viz ustanovení § 397 odst. 1 Insolvenčního zákona
126 Viz ustanovení § 66 odst. 1 Insolvenčního zákona
127 Srovnání viz Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. března 2012 , č.j. 3 VSPH 34/2012-B-32.
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Náležitosti rozhodnutí o schválení oddlužení u oddlužení zpeněžením majetkové

podstaty a plněním splátkového kalendáře jsou následující:

-  V  rozhodnutí,  jímž  se  schvaluje  oddlužení  zpeněžením  majetkové  podstaty,

insolvenční  soud  uvede  informaci  o  tom,  kdo  je  insolvenčním  správcem, označí

majetek,  který  podle  stavu ke  dni  vydání  rozhodnutí  náleží  do  majetkové  podstaty,

včetně  majetku,  či  příjmů  z  daru,  dědictví  a  jiných  mimořádných  příjmů,  označí

nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží,

bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito

věřitelé s dlužníkem dohodli.

- V rozhodnutí, jímž se schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, insolvenční

soud uloží dlužníku, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím

insolvenčního  správce  vždy  k  určenému  dni  měsíce  postižitelnou  částku  ze  svých

příjmů,  které  získá  po  schválení  oddlužení,  a  to  podle  poměru  jejich  pohledávek

určeného v rozhodnutí. Současně stanoví termín úhrady první splátky, a to tak, aby byla

uhrazena nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nastanou účinky

schválení oddlužení, označí příjmy, ze kterých by dlužník podle stavu ke dni vydání

rozhodnutí měl uhradit první splátku, označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím,

že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a

uvede nejnižší hodnotu plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli,  přikáže

plátci  mzdy  dlužníka,  nebo  plátci  jiného  příjmu  dlužníka  postižitelného  výkonem

rozhodnutí  srážkami  ze  mzdy  povinného,  aby  po  doručení  rozhodnutí  o  schválení

oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel

sražené částky dlužníku.

Rozhodnutí  o schválení oddlužení se kromě zveřejnění v insolvenčním rejstříku

doručuje  zvlášť  dlužníku,  insolvenčnímu  správci  a  v  případě  oddlužení  plněním

splátkového kalendáře též plátci mzdy. 

Účinky  schválení  oddlužení  nastávají  již  okamžikem  zveřejnění  rozhodnutí  o

schválení  oddlužení  v insolvenčním rejstříku,  nikoliv až jeho právní mocí.  Okamžik

účinnosti  hraje  stěžejní roli  v určení měsíce,  od kdy je dlužník povinen začít  hradit

splátky  v  případě  oddlužení  plněním  splátkového  kalendáře.  V  případě  oddlužení

zpeněžením majetkové podstaty přechází dispoziční  právo k majetku zahrnutému do

majetkové podstaty na insolvenčního správce. Pokud však dlužník nabyde majetek  až

po schválení  oddlužení,  dispoziční  právo  k  tomuto  majetku  mu  zůstává.  V případě
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oddlužení  plněním  splátkového  kalendáře  zůstává  veškeré  dispoziční  oprávnění

dlužníkovi. Jediné omezení je povinnost dlužníka se svými příjmy nakládat tak, jak mu

bylo uloženo v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. 

3.6.1 Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

V případě řešení úpadku oddlužením zpeněžením majetkové podstaty dochází k

jednorázovému  uspokojení  pohledávek  ze  zdrojů  získaných  zpeněžením  majetkové

podstaty dlužníka. Při tomto způsobu oddlužení se postupuje v zásadě stejně jako při

konkursu,  realizaci  zpeněžení  zajišťuje  insolvenční  správce.  Výhodou  pro  dlužníka

může být zejména rychlost řešení jeho úpadku a rovněž fakt, že do majetkové podstaty

nebude zahrnut žádný majetek, který by nabyl až po zveřejnění rozhodnutí o schválení

oddlužení v insolvenčním rejstříku. Jak dokazuje i níže uvedená statistika128, v praxi je

tohoto způsobu oddlužení využíváno jen v nepatrném poměru ve vztahu k  oddlužení

plněním splátkového kalendáře. 

Tato  statistika  není  nijak zvlášť překvapivá,  vzhledem k sociálním podmínkám

většiny dlužníků. Většina z žadatelů o oddlužení je zcela nemajetná, a disponuje pouze

běžným  vybavením  domácnosti  a  věcmi  osobní  potřeby,  které  nelze  do  majetkové

podstaty zahrnout  a  následně zpeněžit129,  což by ostatně  vzhledem k běžné  hodnotě

takového  majetku  ani  nebylo  účelné.  Oddlužení  zpeněžením  majetkové  podstaty  je

schvalováno pouze v desítkách případů ročně.

128 Uvedený  graf  jsem  zpracovala  ze  statistik  za  období  od  1.1.2010  –  30.6.2014,  dostupných  na  webových  stránkách
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 
129 Viz ustanovení § 322 Občanského soudního řádu
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Při realizaci zpeněžení majetkové podstaty bude insolvenční správce postupovat v

souladu  s  ustanoveními  §  283  an.  Insolvenčního  zákona,  která  upravují  zpeněžení

majetkové podstaty v konkursu, přičemž zákon stanoví tři způsoby zpeněžení majetkové

podstaty.  Jedná  se  o  veřejnou  dražbu,  prodej  movitých  věcí  a  nemovitostí  dle

Občanského soudního řádu nebo prodej mimo dražbu. Ve snaze zamezit účelovému a

nekalému  jednání  zároveň  vylučuje  z  možnosti  nabýt  zpeněžovaný  majetek  osoby

blízké dlužníkovi.130

Po zpeněžení  majetkové podstaty nebo alespoň její  většiny insolvenční  správce

zpracuje konečnou zprávu spolu s rozvrhem výtěžku získaného ze zpeněžení majetkové

podstaty.  Konkrétní  náležitosti  této  zprávy  upravuje  ustanovení  §  302  odst.  2

Insolvenčního zákona. Z konečné zprávy by mělo být jasně patrné jaké pohledávky již

byly uspokojeny v rámci insolvenčního řízení a které nikoliv a zároveň i procentuální

vyčíslení poměrného uspokojení věřitelů, včetně částky, která mezi ně bude rozdělena.

Z  výtěžku  zpeněžení  se  nejdříve  uhradí  pohledávky  za  majetkovou  podstatou,

pohledávky  jim  na  roveň  postavené  a  náklady  spojené  se  správou  a  zpeněžením

majetkové podstaty. Ostatní pohledávky se pak uspokojí poměrně. 

Poté, co nabyde konečná zpráva právní moci, předloží insolvenční správce soudu

návrh rozvrhového usnesení, které obsahuje konkrétní částky uspokojení jednotlivých

věřitelů.  Insolvenční  soud  toto  rozhodnutí  přezkoumá  a  následně  vydá,  přičemž

insolvenčnímu správci určí lhůtu, ne delší než 2 měsíce od právní moci rozvrhového

usnesení, k vyplacení výtěžku uspokojení jednotlivým věřitelům.

3.6.2 Oddlužení plněním splátkového kalendáře

Při řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen

poskytovat po dobu 5 let nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce

měsíčně  dílčí  plnění  v  poměru  podle  výše  jejich  zjištěných  pohledávek  až  do  výše

alespoň 30%. Tato doba může být i kratší, a to v případě, že dlužník bude schopen ze

svých příjmu splatit 100% svých nezajištěných pohledávek dříve. 

Výše splátek dlužníka je vždy variabilní  a závislá na jeho příjmu.  Plátce mzdy

nebo jiného příjmu, případně sám dlužník, je-li osobou samostatně výdělečně činnou, je

povinen svůj měsíční příjem přeposlat na účet insolvenčního správce, který z daného

příjmu strhne vše, co převyšuje tzv. nezabavitelnou částku131, odečte svou odměnu a
130 Viz ustanovení § 295 Insolvenčního zákona
131 Výše nezabavitelné částky je proměnlivá na základě výše příjmu dlužníka a počtu  jím vyživovaných osob.  Orientační výši
možné  splátky  z  čistého  příjmu  ldužníka  lze  zjistit  například  pomocí  kalkulátoru  splátek  dostupného  z  webových  stránek
Ministerstva spravedlnosti ČR http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html 
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náhradu  hotových  výdajů  ve  výši  900,-  Kč,  respektive  1.350,-  Kč,132 v  případě

společného oddlužení  manželů,  pak uspokojí pohledávky za majetkovou podstatou a

pohledávky  jim  na  roveň  postavené,  nakonec  zbylou  částku  poměrně  rozdělí  mezi

nezajištěné věřitele s nepřednostními pohledávkami.

Na rozdíl  od oddlužení  zpeněžením majetkové podstaty,  při  plnění  splátkového

kalendáře  podléhají  oddlužení  i  veškeré  mimořádné  příjmy,  kterých  se  dlužníkovi

během trvání oddlužení dostane. Ačkoliv dlužník neztrácí ke svým příjmům dispoziční

právo, zamlčení takového příjmu je porušením povinnosti plynoucí mu z oddlužení a

mohlo by vyústit  až ve zrušení schváleného oddlužení.  Kromě možného nárazového

zvýšení  příjmu  dlužníka,  Insolvenční  zákon  pamatuje  i  na  situaci,  kdy  by  došlo  k

trvalejší změně příjmu dlužníka, ať už k lepšímu či naopak k horšímu. Ustanovení § 407

odst.  3  Insolvenčního  zákona  obsahuje  tzv.  klauzuli  rebus  sic  stantibus,  která

insolvenčnímu  soudu  umožňuje  i  bez  návrhu  změnit  své  rozhodnutí  o  schválení

oddlužení  plněním  splátkového  kalendáře,  pokud  se  podstatně  změní  okolnosti

rozhodující  pro  stanovení  měsíčních  splátek.  V  praxi  toto  ustanovení  znamená,  že

měsíční splátky lze nejen zvýšit, tak aby bylo v souladu s principy insolvennčího řízení

dosaženo  maximálního  možného  uspokojení  věřitelů,  tak  i  snížit,  pokud  například

dlužník během trvání oddlužení ztratí práci. 

V případě, že příjmy samotného dlužníka a z nich plynoucí možná výše splátky

nepostačí  k  pokrytí  alespoň  30%  celkové  výše  nezajištěných  závazků,  umožňuje

insolvenční zákon navýšení příjmu prostřednictvím smlouvy o důchodu, či darovací.133

Problematika  navyšování  příjmu  dlužníka  pomocí  příspěvku  třetí  osoby  není  v

Insolvenčním zákoně nijak blíže vymezena, její pojem a aplikace v praxi je předmětem

četné judikatury.  Vývojem prošlo zejména vnímání  nepoctivého záměru dlužníka ve

vztahu  k  poměru  krytí  splátky  oddlužení  pomocí  darovací  smlouvy  a  dlužníkovo

vlastního příjmu. Zatímco zpočátku insolvenční soudy byly názoru, že příjem z darovací

smlouvy má sloužit pouze k doplnění vlastního příjmu dlužníka, a v situaci, kdy by za

dlužníka plnila oddlužení výhradně třetí osoba, spatřovaly dlužníkův nepoctivý záměr a

tedy důvod pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení v souladu s ustanovením § 395

odst.  1  a)  Insolvenčního  zákona.134 Postupem času  se  tento  přístup  modifikoval  ve

prospěch  dlužníků.  „Nelze  totiž  vyloučit  situace,  kdy  dlužník  z  objektivních  důvodů

nemůže plnit převážnou část oddlužení z příjmů, získaných vlastní výdělečnou činností.

132 Pokud je insolvennčí správce plátcecm DPH, je  nutné tyto částky navýšit o sazbu ve výši 21%.
133 Viz ustanovení § 392 odst. 3 Insolvenčního zákona
134 Srovnání viz například Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 10. 2011, č.j. 3 VSOL 362/2011-A-9. 
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Pokud za této situace si dlužnice vlastní aktivitou zajistila možnost plnění splátek z daru

od  třetí  osoby, neshledává  odvolací  soud  důvodu,  proč  by  měl  být  pouze  v  té

skutečnosti, že se dlužnice na plnění splátkového kalendáře nepodílí ani částečně příjmy

získanými vlastní výdělečnou činností, spatřován nepoctivý záměr ve smyslu ustanovení

§ 395 odst. 1, písm. a) IZ, pro který by bylo nutno její návrh na povolení oddlužení

zamítnout. Odvolací soud v tomto postupu dlužnice nepoctivost jí podaného návrhu na

povolení oddlužení neshledává.“135

3.6.3 Kombinace obou způsobů oddlužení

Přestože  Insolvenční  zákon  ani  implicitně  nepředpokládá  možnost  kombinace

řešení  úpadku  oddlužením  plněním splátkového  kalendáře  a  zpeněžením  majetkové

podstaty, dle názoru insolvenčních soudů takový postup není v rozporu s účelem právní

úpravy. Kombinace obou způsobů je však podmíněna výslovným souhlasem dlužníka s

takovým řešením. Obě formy oddlužení můžou být zkombinovány tak, že rozhodnutím

o schválení oddlužení budou postiženy jak příjmy dlužníka v následujících pěti letech

(oddlužení  plněním splátkového  kalendáře),  tak  majetek  náležející  dlužníku  v  době

rozhodnutí  o  schválení  oddlužení  (oddlužení  zpeněžením  majetkové  podstaty).

Podstatné  je,  že  i  tak  půjde  o  řešení,  jež  dlužníku  nabízí  možnost  vybřednout  při

zachování práv věřitelů z úpadkové situace lépe než při prohlášení konkursu na jeho

majetek.136

3.6.4 Zajištění věřitelé v oddlužení

Věřitelé,  jejichž pohledávka je zajištěna některým z institutu  vyjmenovaných v

ustanovení  §  2  písm.  g)  Insolvenčního  zákona  mají  specifické  postavení,  které  se

projevuje zejména ve správě majetku sloužícího k zajištění, ve způsobu uspokojování

zajištěných pohledávek a v jejich postavení při oddlužení. Má-li věřitel zájem, aby jeho

pohledávka  byla  v  insolvenčním  řízení  uspokojována  jakožto  zajištěná,  musí  tuto

pohledávku uplatnit včasnou a řádnou přihláškou, pohledávka musí být zjištěna v rámci

přezkumu  pohledávek,  zajištěný  věřitel  musí  dát  pokyn  insolvenčnímu  správci  ke

zpeněžení předmětu zástavy137. Přestože zajištění věřitelé nemají oprávnění hlasovat o

způsobu  řešení  oddlužení,  vzhledem  k  možnosti  přihlásit  v  případě  nedostatečné

hodnoty  zástavy  pohledávku  částečně  jako  zajištěnou  a  částečně  jako  nezajištěnou,

135 Viz Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. 2. 2013, č.j. 3 VSOL 970/2012-A-9. 
136 Srovnání viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. listopadu 2012 , č.j. 1 VSPH 1533/2012-B-23.
137 Postup při zpeněžení upravuje ustanovení § 298 Insolvenčního zákona
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neplatí,  že  by  se  zajištění  věřitelé  uspokojovali  výhradně  ze  zpeněžení  předmětu

zajištění, jak by se mohlo zdát z ustanovení § 298 odst. 1 Insolvenčního zákona. Ta část

pohledávky,  která  byla  přihlášena  jakožto  nezajištěná  je  uspokojována  klasicky  v

průběhu  oddlužení  z  výtěžku  zpeněžení  majetkové  podstaty  nebo  ze  splátkového

kalendáře. 

Vzhledem  k  výše  uvedené  praxi  insolvenčních  soudů  ve  vztahu  k  dělení

pohledávky  jednoho  věřitele  na  zajištěnou  a  nezajištěnou,  jsem  názoru,  že  tímto

postupem je překonáno ustanovení § 402 odst. 1, který výslovně uvádí, že zajištěným

věřitelům není umožněno hlasovat o způsobu oddlužení ani v rozsahu, ve kterém je

podle  znaleckého  posudku  vypracovaného  v  insolvenčním  řízení  po  rozhodnutí  o

úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky. Tento přístup se jeví k

zajištěným věřitelům jakožto  nespravedlivý  a  v  důsledku  vede  k  tomu,  že  zajištění

věřitelé si své pohledávky do insolvenčního řízení raději přihlašují jako nezajištěné, a to

obzvlášť v případě, že zajištěných věřitelů je v daném řízení více a nemají tedy jistotu,

že výtěžek zpeněžení postačí i pro věřitele s horším postavením.138

3.7 Povinnosti dlužníka v oddlužení

Insolvenční  zákon v ustanovení § 412 odst.  1 představuje demonstrativní  výčet

povinností,  jejichž  účelem  je  především  zajistit  naplnění  účelu  oddlužení  plněním

splátkového  kalendáře.  Přestože  oddlužení  je  institut  dobrovolný  a  je  pouze  na

rozhodnutí  dlužníka,  zda  bude  dané  povinnosti  plnit  nebo zda  zvolí  laxní  přístup  s

rizikem zrušení oddlužení a prohlášení konkursu, je na místě, aby byl o podmínkách

splnění  oddlužení  a  následného  možného  odpuštění  části  svých  dluhů  poučen

insolvenčním správcem, který zároveň nad jeho činností  vykonává dohled a o svých

zjištěních informuje insolvenční soud. Po dobu trvání oddlužení plněním splátkového

kalendáře  je  dlužník  povinen  zejména  vykonávat  přiměřenou  výdělečnou  činnost,

případně  o  získání  příjmu  usilovat.   Hodnoty  získané  dědictvím,  darem  a  další

mimořádné příjmy či majetek,  vydat  insolvenčnímu správci  ke zpeněžení  a použít  k

mimořádným  splátkám.  Informovat  insolvenčního  správce  i  soud  o  všech  změnách

bydliště, zaměstnání, či jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na zdárný průběh

oddlužení.  Pravidelně  předkládat  potvrzení  o  svých  příjmech  a  především žádný  ze

svých příjmů nezatajovat.

138 Tento problém  nastává pouze v případě, že se k jedné věci, váže vícero zajištění.
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Pokud dlužník výše zmíněné povinnosti poruší, vystavuje se riziku, že insolvenční

soud jeho oddlužení zruší a prohlásí na jeho majetek konkurs v souladu s ustanovením §

418 Insolvenčního zákona. Kromě porušení povinnosti je důvodem ke zrušení oddlužení

rovněž  nastalá  nemožnost  splnění  podstatné  části  splátkového  kalendáře,  či  nařízení

nového  výkonu  rozhodnutí  či  exekuce  (respektive  dlužníkem  zaviněná  existence

závazku, který je déle než 30 dní po splatnosti). Oddlužení může být rovněž zrušeno na

návrh dlužníka. Proti rozhodnutí o zrušení oddlužení se může odvolat nejen dlužník, ale

rovněž insolvenční správce či věřitel.139 

Výklad konkrétního obsahu povinností dlužníka rovněž není tak jednoznačný, jak

by se mohlo na první pohled zdát. Tak například Nejvyšší  soud dospěl k závěru, že

pokud dlužník není schopen přes veškerou snahu plnit splátkový kalendář, nejedná se

sice  o  porušení  povinností  vytyčených  v  ustanovení  §  418  odst.  1  písm.  a)

Insolvenčního zákona, nicméně trvá-li tento stav delší dobu, jde o okolnost, ze které lze

usuzovat,  že dlužník nebude schopen splnit  podstatnou část  splátkového kalendáře a

tedy důvod ke zrušení oddlužení.140

3.8 Rozhodnutí o splnění oddlužení a osvobození dlužníka od dluhů

Okamžik splnění oddlužení se liší podle způsobu jeho řešení. V případě oddlužení

zpeněžením majetkové podstaty je oddlužení v zásadě splněno po zpeněžení majetkové

podstaty,  vydání  konečné zprávy a rozvrhového usnesení,  včetně  distribuce  výtěžku

zpeněžení mezi věřitele. Je-li úpadek řešen oddlužením plněním splátkového kalendáře,

pak  ve  většině  případů  dochází  ke  splnění  oddlužení  po  uplynutí  5  let,  případně

kdykoliv dříve, jsou-li pohledávky nezajištěných věřitelů uspokojeny v celé své výši.141

Splnění  oddlužení  vezme  insolvenční  soud  na  vědomí  rozhodnutím,  kterým

zároveň rozhodne o odměně insolvenčního správce a zprostí ho funkce. Odvolání proti

tomuto  rozhodnutí  není  přípustné  a  nabytím jeho právní  moci  se  insolvenční  řízení

končí.142 Zároveň s tím končí i  veškeré účinky se kterými je celé  insolvenční  řízení

spojeno.

Až po ukončení insolvenčního řízení nastává ten nejdůležitější moment a smysl

celého oddlužení pro ty dlužníky, kteří během něj nebyli schopni splatit 100% svých

nezajištěných závazků. Nastává okamžik, kdy dlužník může insolvenční soud požádat o

139 Viz ustanovení § 418 odst. 5 ve spojení s odst. 4
140 Srovnání viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2013, sen.zn. 29 NSCR 12/2013.
141 Lhůta 5 let je pouze nejzažší lhůtou pro splnění alespoň 30% nezajištěných závazků.
142 Srovnání viz ustanovení § 413 Insolvenčního zákona
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osvobození od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud

nebyly uspokojeny.  Povinností insolvenčního soudu je v této fázi řízení provést výslech

dlužníka  a  případně  i  insolvenčního  správce.  Účelem  nařízeného  soudního  roku  je

prověřit,  zda  ke  splnění  oddlužení  došlo  bez  porušení  právních  předpisů  a  při

respektování  podmínek  daných ustanoveními  právní  úpravy.  Neshledá-li  insolvenční

soud žádný důvod pro negativní rozhodnutí, vydá rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí

od placení neuhrazené části nezajištěných závazků.143 Překážkou vydání rozhodnutí o

osvobození od dluhů v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře dokonce nemusí

být  ani  nesplnění  30%  hranice  plnění  nezajištěných  závazků.  Ustanovení  §  415

Insolvenčního zákona dovoluje insolvenčnímu soudu přiznat dlužníku osvobození od

placení  pohledávek  zahrnutých  do  oddlužení  v  rozsahu,  ve  kterém  dosud  nebyly

uspokojeny, bez zřetele k tomu, že hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi

nezajištění věřitelé, je nižší než 30 % jejich pohledávek. Předpoklady, které musí být

kumulativně splněny, aby insolvenční soud dlužníka i tak osvobodil od placení zbytku

jeho  dluhů,  je  návrh  dlužníka, prokázání,  že  požadované  hodnoty  plnění  nebylo

dosaženo v důsledku okolností, které dlužník nezavinil, a že částka, kterou věřitelé na

uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi,  není nižší  než částka,  které  by se jim

dostalo, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem.  Jinak řečeno, to znamená, že

insolvenční  soud  po  uplynutí  zákonem předepsaných  5  let  bere  na  vědomí  splnění

oddlužení bez zřetele k tomu, zda dlužník uhradil věřitelům předepsanou nejnižší kvótu

splátek.144

Osvobození  se  týká  i  nezajištěných  pohledávek,  které  nebyly  vůbec  uplatněny,

nebo byly uplatněny po uplynutí lhůty k jejich podání, jejichž přihláška byla odmítnuta,

byly věřitelem vzaty zpět,  byly úspěšně popřeny, či během řízení zanikly. Důležitým

faktem, který může neinformovaného dlužníka nemile překvapit  a v krajním případě

uvést do opětovných finančních problémů, je skutečnost, že osvobozením pohledávky

neuspokojené v oddlužení nezanikají.  Takové pohledávky stále trvají,  a jejich plnění

dlužníkem by bylo na straně věřitele legální (ačkoliv legitimnost takového plnění by

mohla být otázkou diskuze) a nezakládalo by tedy jeho bezdůvodné obohacení. Nebylo

by pro mne překvapením, kdyby se trvání závazků v podobě tzv.  naturální  obligace

pokoušely využít nejrůznější pochybné společnosti, které se nebojí skupovat například

promlčené pohledávky a následně je bez ostychu vymáhat po nic netušících, po právní

143 Srovnání viz Insolvenční zákon a předpisy související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení : komentář. 2. vyd. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2013. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-243-3. s. 534.
144 Srovnání viz Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.2.2013, sen.zn. 29 NSCR 12/2013.
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stránce nevzdělaných, dlužnících. Nedostatečná ochrana dlužníků, kteří nejsou poučeni

o  způsobu řešení  takovýchto  nekalých  praktik,  pak  může  v  krajním případě  ústit  v

začarovaný kruh v podobě opakovaného zadlužování. 

Osvobození od pohledávek se netýká všech závazků dlužníka. Nedotčeny zůstávají

například  zajištěné  závazky,  jejichž  věřitelé  nedali  insolvenčnímu  správci  pokyn  ke

zpeněžení předmětu zajištění, pohledávky, které vznikly až po schválení oddlužení a ty,

které se neuplatňují přihláškou. Dále vymáhány mohou být rovněž pohledávky plynoucí

z trestního řízení či náhrady úmyslně způsobené škody.

Určité povinnosti dlužníka plynoucí mu z režimu oddlužení však nekončí ani po

pravomocném ukončení insolvenčního řízení a rozhodnutí o osvobození od pohledávek.

Insolvenční soud totiž může na návrh dotčeného věřitele osvobození odejmout, a to z

důvodu,  že  ke  schválení  oddlužení  nebo  k  přiznání  osvobození  došlo  na  základě

podvodného  jednání  dlužníka,  anebo  že  dlužník  poskytl  zvláštní  výhody  některým

věřitelům. Přímo ze zákona pak osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní

moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně

ovlivnil  schválení  nebo  provedení  oddlužení  anebo  přiznání  osvobození,  případně

kterým jinak poškodil věřitele.145

Závěr

Cílem této práce bylo především zhodnocení řešení úpadku oddlužením jakožto

celistvého institutu v rámci úpadkového práva. S ohledem na rozsáhlost tohoto tématu

jsem  se  kromě  historického  exkurzu  a  výkladu  k  pojmu  úpadku  a  zahájení

insolvenčního řízení, které považuji za neopomitelnou součást problematiky oddlužení,

snažila  zaměřit  na  nejdůležitější  okamžiky  v  průběhu  oddlužení  a  jejich  analýzu

prostřednictvím  platné  právní  úpravy,  odborné  literatury  a  především  judikatury  a

odborných článků. 

Téma oddlužení se v současné době zdá být jedním z nejdiskutovanějších právních

témat jak ze strany médií, tak i široké veřejnosti. V lednu 2014 nabyla účinnosti revizní

novela Insolvenčního zákona, která celkem zdařile reagovala na rozvíjející se judikaturu

insolvenčních soudů, a vyjasnila některé aplikační a výkladové mezery Insolvenčního

zákona. Nejdůležitějšími změnami je bezesporu rozšíření aktivně legitimovaných osob

k podání návrhu na povolení oddlužení o podnikatele a zavedení institutu společného

oddlužení  manželů.  Vzhledem  k  délce  oddlužení  v  případě  plnění  splátkového
145 Viz ustanovení § 417 Insolvenčního zákona
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kalendáře, považuji dva roky za příliš krátké období, aby mohl být dopad těchto změn

hlubším  způsobem  hodnocen.  Rozšíření  působnosti  oddlužení  na  podnikatele  však

považuji jednoznačně za pozitivní krok. Aktuálním, spíše technickým problémem, který

by měl být dle mého názoru řešen nejdříve, je přetíženost insolvenčních soudů. V roce

2015  bylo  podáno  téměř  třicet  tisíc  návrhů  na  povolení  oddlužení.  Je  logické,  že

insolvenční  soudy  nemohou  věnovat  zkoumání  podmínek  pro  povolení  a  následné

schválení oddlužení dostatečné množství času a pozornosti. 

Za  přetrvávající  nedostatky  Insolvenčního zákona považuji  především přetrvání

závazků dlužníka v naturální podobě i po úspěšném skončení oddlužení. Skutečnost, že

závazky  zcela  nezanikají,  mohou  velmi  snadno  využít  nepoctiví  věřitelé,  či  přímo

společnosti,  jejichž  podnikání  je  na  skupování  a  vymáhání  naturálních  obligací

založeno. Špatně informovaní dlužníci pak snadno podlehnou nátlaku těchto subjektů a

mohou započít nový kolotoč zadlužování ve snaze hradit tyto závazky z nových půjček.

Řešením  by  mohlo  být  osvobození  od  dluhů  ze  zákona  spojené  i  s  jejich  úplným

zánikem. 

Insolvenční  zákon  nikterak  nekonkretizuje  podmínky  volby  mezi  oddlužením

zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře, za předpokladu, že

míra uspokojení věřitelů je u obou způsobu podobná. Insolvenční soudy ne vždy sledují

sociální  účel  oddlužení  a  dochází  tak  k  situacím,  že  i  přesto,  že  dlužník  navrhne

oddlužení plněním splátkového kalendáře a je schopen nejpozději za 5 let uhradit 100%

svých  nezajištěných  závazků,  soud  rozhodne  o  oddlužení  zpeněžením  majetkové

podstaty,  (například  prodejem  nemovitosti,  ve  které  dlužník  bydlí)  s  odůvodněním

rychlejšího ukončení celého řízení. Tato mezera v zákoně by mohla být řešena například

tak, že pokud dlužník navrhne oddlužení plněním splátkového kalendáře,  přičemž je

schopen  splatit  100%  svých  nezajištěných  závazků,  byl  by  tento  návrh  pro  soud

závazný.

Za  nejpalčivější  problém  však  považuji  chybějící  právní  úpravu  poskytování

poradenství takzvanými oddlužovacími společnostmi. Požadavky na zpracování návrhu

na  povolení  oddlužení  a  jeho  příloh  jsou  dle  mého  názoru  zatěžkány  přílišným

formalismem.  Pro  většinu  dlužníků  je  nemožné  připravit  toto  podání  tak,  aby  bylo

soudem přijato, načež jsou nuceni vyhledat „odbornou“ pomoc. Toho opět využívají

společnosti,  jejichž  pomoc  ve  většině  případů  nejenže  není  odborná,  ale  navíc

mnohonásobně předražená. Zřejmě rekordní částka zaplacená za zpracování návrhu na
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povolení  oddlužení  se  pohybovala  kolem padesáti  tisíc  korun,  běžně  se  odměna  za

zpracování  pohybuje  kolem  patnácti  tisíc  korun.  V  současné  době  prochází

legislativním procesem návrh novely Insolvenčního zákona146, která se tento problém

snaží řešit regulací oddlužovacích společností, prostřednictvím jejich akreditace přímo

Ministerstvem spravedlnosti a rovněž stanovením pevné ceny, za kterou by tyto služby

měly  být  poskytovány.  Tuto  snahu  hodnotím  jednoznačně  jako  pozitivní.  Zda  se

pozitivně uplatní (bude-li přijata) i praxi se však ukáže až v budoucnu.

Dle  mého  názoru  by  oddlužení  mělo  být  povolováno  zásadně  jen  poctivým

dlužníkům,  kteří  mají  opravdový  zájem  a  zodpovědný  přístup  k  řešení  své  složité

finanční situace. Insolvenční soud, ale zejména insolvenční správce by měli dlužníkovi

poskytovat  všechny náležité  informace  a  poučení,  tak  aby byl  dlužník  po  skončení

oddlužení  méně  náchylný  k  nabídkám  různých  nebankovních  společností.  Jedině  v

takovém případě již  oddlužení  nebude představovat  především zdroj  příjmu pro tzv.

oddlužovací společnosti, ale skutečně naplní svůj sociální účel. 

I  přes  výše  zmíněné  nedostatky  a  mezery  právní  úpravy  hodnotím  institut

oddlužení pozitivním způsobem. Přestože je zákonné odpuštění části dluhů závažným

zásahem  do  soukromoprávního  vztahu  dlužníka  a  věřitele,  sociální  a  ekonomický

prospěch stále převažuje.

146 Viz  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony [online], dostupné z https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACK9WEJKB4S 
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Oddlužení jako sanační způsob řešení úpadku

Shrnutí

Cílem této práce je poskytnout ucelený rozbor institutu oddlužení jako jednoho z

řešení úpadku. Práce je rozdělena do tří kapitol. Obsahem první kapitoly je historický

exkurz, popisující vývoj řešení úpadku a insolvenčního řízení ve světě i v Čechách. V

kapitole  druhé  se  věnuji  obecnému  výkladu  pojmu  úpadku,  zahájení  insolvenčního

řízení  a  jeho  účinkům.  Třetí  a  nejobsáhlejší  kapitola  pak  pojednává  o  samotném

oddlužení a jeho uzlových bodech, které jsou v tomto procesu stěžejní. Tedy zejména

osobám  oprávněným  podat  návrh  na  povolení  oddlužení,  včetně  náležitostí  tohoto

návrhu,  rozhodnutí  soudu  o  povolení  a  následně  schválení  oddlužení,  způsobům

oddlužení  a  povinnostem  dlužníka  a  nakonec  rozhodnutí  o  splnění  oddlužení  a

osvobození dlužníka od dluhů. 

Zákon č.  182/2006 Sb o  úpadku a  způsobech jeho řešení  (Insolvenční  zákon),

upravuje  dva  způsoby  oddlužení.  Oddlužení  zpeněžením  majetkové  podstaty  a

oddlužení plněním splátkového kalendáře. Oba způsoby mají společné, že dlužník musí

během oddlužení  uhradit  alespoň 30% celkové  výše  svých nezajištěných  závazků  a

dochází k poměrnému uspokojení nezajištěných věřitelů.  Pokud dlužník zároveň plní

všechny  povinnosti,  které  mu  Insolvenční  zákon  ukládá,  může  být  na  základě

rozhodnutí insolvenčního soudu po skončení oddlužení od zbytku neuhrazených dluhů

osvobozen. 

Přestože insolvenční  řízení  a samotné oddlužení mají  původ v hluboké historii,

jedná  se  o  problematiku  velmi  aktuální.  Smysl  oddlužení  je  především  sociální,

umožňuje dlužníkům oprostit se od velké části dluhů a začít nový ekonomický život.

Každý rok je k soudům v České republice podáno až třicet tisíc návrhů na povolení

oddlužení.

Klíčová slova

úpadek

insolvence

dlužník

oddlužení
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Discharge a rescue mode of resolution of insolvency 

Summary

The aim of this thesis is to provide a comprehensive analysis of the Institute of

debt relief as one of the solution of bankruptcy. The work is divided into three chapters.

The  first  chapter  is  a  historical  excursion,  describing  the  evolution  of  resolving

insolvency and bankruptcy proceedings in the world and in the Czech Republic. The

second  chapter  deals  with  the  general  interpretation  of  the  concept  of  bankruptcy,

insolvency  proceedings  and  its  effects.  The  third  and  most  extensive  chapter  then

focuses  on  discharge  from debts  itself  and  its  nodal  points  that  are  crucial  in  this

process. Namely persons entitled to file a petition for permission to discharge debts,

including  the  requirements  of  this  petition,  the  court's  decision  on  the  permit  and

subsequent approval of discharge from debts, debt discharge methods and duties of the

debtor, and finally the decision of fullfilment of debt discharge and exemption of debtor

from debts.

Act no. 182/2006 Coll. on bankruptcy and its solution (Insolvency Act) provides

two methods of debt discharge. Debt discharge through the realisation of assets or under

the schedule payement. Both methods have in common that the debtor must pay at least

30% of the total value of its unsecured debts and  the unsecured creditors are satisfied

pro rata.  If the debtor meets all obligations assigned to him by Insolvency Act, after

termination of the proceedings he may be discharged from the rest of his debts on the

basis of the court's decision.

Although insolvency and debt discharge originate in deep history, it is a very topical

issue. The meaning of debt discharge is primarily social, allows debtors to relief from a

large portion of the debts and start a new economic life. There is almost thirty thousands

of  applications  for  permission  to  discharge  debts  filed  to  the  courts  in  the  Czech

Republic a year.

Key words

bankruptcy

insolvency

debtor

discharge from debts
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Příloha č. 3149
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Příloha č. 4150

150 Formulář  návrhu  na  povolení  oddlužení  je  dostupný  na  webových  stránkách  https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?
kodStranky=FORMULAR 
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