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Úvod 

 

Oddlužení je stále relativně nový institut českého insolvenčního práva, neboť 

bylo do našeho právního řádu zařazeno až zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku  

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2008. 

Oddlužení je sanační způsob řešení úpadku, který je určen primárně pro 

nepodnikatelské subjekty. Neklade důraz pouze na co nejvyšší uspokojení dlužníkových 

věřitelů, ale také na ochranu samotného dlužníka a na jeho opětovné zapojení do 

ekonomického i společenského života. Nemá tak pouze rozměr právní, ale i rozměr 

sociální. Vedle oddlužení obsahuje insolvenční zákon ještě dva způsoby řešení úpadku, 

a to sanační reorganizaci, která je určena pro podnikatele, a likvidační konkurs, což je 

univerzální způsob řešení úpadku. 

Jedná se o téma velmi aktuální, neboť oddlužení je v současné době velice 

využívaným nástrojem pro řešení nepříznivé finanční situace dlužníků. Každým rokem 

stoupá počet dlužnických insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení 

oddlužení i počet povolených oddlužení. To je způsobeno stále častějším zadlužováním 

českých domácností a nutností řešit finanční problémy až nejkrajnější možnou 

variantou, kterou je právě insolvenční řízení. Tento nárůst však svědčí také o tom, že se 

oddlužení dostává do povědomí české veřejnosti. Proto si oddlužení zaslouží v rámci 

insolvenčního práva zvláštní pozornost, byť je v insolvenčním zákoně oproti ostatním 

způsobům řešení úpadku upraveno o poznání stručněji. 

Cílem této práce je komplexně charakterizovat oddlužení jakožto jeden ze 

způsobů řešení úpadku, popsat jednotlivé fáze jeho procesu a zaměřit se na některé dílčí 

problémy. Insolvenční řízení je relativně složité a nepřehledné, a proto ve snaze 

dosáhnout jeho zjednodušení dochází k častým novelizacím insolvenčního zákona, a to 

včetně ustanovení, která se věnují oddlužení. Jsou tak měněny stávající instituty  

a přidávány nové. Proto je potřeba některá nová či problematická ustanovení analyzovat 

podrobněji. 

Text práce je rozčleněn do šesti kapitol. V úvodní kapitole bude nutné nejprve 

stručně definovat úpadek a obecně zmínit likvidační a sanační způsoby jeho řešení. 

Pokusím se charakterizovat sanační způsoby řešení úpadku a nastínit historický vývoj 

jejich právní úpravy na našem území. Dále se budu věnovat procesu přijetí  

a inspiračními zdroji insolvenčního zákona a zejména základní charakteristice obou 
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sanačních způsobů řešení úpadku v něm upravených, tedy reorganizaci a oddlužení, 

s důrazem na rozbor osobní působnosti oddlužení. Ve druhé kapitole se zaměřím na 

počáteční fázi oddlužení, tzn. na podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení 

oddlužení. Ve třetí kapitole se budu zabývat způsoby, jakými může insolvenční soud  

o návrhu na povolení oddlužení rozhodnout. Čtvrtá kapitola je zaměřena na způsoby 

provedení oddlužení, tedy na zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového 

kalendáře. Charakterizuji jejich podstatu a způsob, kterým se rozhoduje o přijetí 

některého z nich. V páté kapitole se pokusím popsat schválení oddlužení a jeho účinky. 

Poslední kapitola se bude věnovat závěrečné fázi oddlužení. Budu se v ní zabývat 

splněním oddlužení a osvobozením dlužníka od placení neuspokojených pohledávek,  

tj. oddlužením v užším slova smyslu. 

Při zpracovávání této práce budu primárně vycházet ze samotného textu 

insolvenčního zákona a z  odborné literatury, zejména z komentářů vydaných 

k insolvenčnímu zákonu. Důležitým zdrojem bude také judikatura, která je v oblasti 

oddlužení, resp. insolvenčního práva velice početná. V neposlední řadě využiji  

i odborné články napsané na téma oddlužení.  
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1. Sanační způsoby řešení úpadku 
 

Sanační způsoby řešení úpadku patří mezi novodobé vývojové trendy 

insolvenčního práva a jsou součástí moderních právních úprav států z celého světa. 

Výjimkou není ani český insolvenční zákon, který upravuje dva sanační způsoby, a to 

reorganizaci a oddlužení. 

 

1.1 Definice úpadku a způsoby jeho řešení 

 

Jako první bude nutné vymezit si samotný pojem úpadku. Úpadek je klíčovým 

pojmem insolvenčního práva a při jeho absenci nelze uvažovat o řešení dlužníkových 

závazků prostřednictvím insolvenčního řízení. Úpadek je definován hned v ust.  

§ 3 InsZ. Právní úprava vychází ze dvou forem úpadku, a to z platební neschopnosti  

a předlužení.
1
 

Obě dvě formy úpadku vyžadují pluralitu věřitelů, tedy situaci, kdy má dlužník 

dva nebo více věřitelů. Pokud by měl dlužník pouze jednoho věřitele, není v úpadku, ani 

kdyby splňoval všechny ostatní podmínky stanovené zákonem. V takovém případě musí 

věřitel svou pohledávku vymáhat ve standardním civilním řízení podáním žaloby  

a v případě potřeby i v exekučním či vykonávacím řízení.
2
 V souvislosti s mnohostí 

věřitelů je potřeba zmínit ustanovení ust. § 143 odst. 2 InsZ, které zabraňuje podávání 

účelových insolvenčních návrhů. Lze si totiž představit situaci, kdy věřitel převede na 

jinou osobu některou ze svých pohledávek vůči dlužníku jen proto, aby došlo ke splnění 

podmínky plurality věřitelů. Podle zmíněného ustanovení se za tzv. dalšího věřitele 

nepovažuje osoba, na kterou byla pohledávka převedena v době kratší než šest měsíců 

před podáním insolvenčního návrhu. Cílem tohoto ustanovení je zamezení šikanózních 

návrhů ze strany věřitelů.
3
 

V platební neschopnosti je dlužník, který má více věřitelů a peněžité závazky 

po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. V úpadku ve 

                                                           
1
 Postačuje, když dlužník splňuje podmínky pouze jedné ze zákonných forem úpadku, což potvrdila  

i judikatura, viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. 2 VSPH 207/2008 ve věci 

sp. zn. MSPH 95 INS 2212/2008. 
2
 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2011. s. 595. 
3
 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 19. 
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formě platební neschopnosti se může ocitnout jakýkoli dlužník, nezáleží na tom, zda jde 

o fyzickou nebo právnickou osobu, podnikatele nebo nepodnikatele. Neschopnost plnit 

své peněžité závazky je stav ryze objektivní, jde o faktickou nemožnost splnit v plné 

výši všechny své peněžité závazky.
4
 Pokud se dlužník jejich placení pouze nějakým 

způsobem vyhýbá, o úpadek se nejedná. Insolvenční zákon v ust. § 3 odst. 2 konstruuje 

čtyři vyvratitelné právní domněnky, které předpokládají existenci úpadku ve formě 

platební neschopnosti. Jde o situace, kdy dlužník zastavil platby svých peněžitých 

závazků, neplní své závazky po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nelze 

dosáhnout uspokojení pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí a kdy dlužník 

nepředloží seznamy, jejichž předložení mu uložil soud. Jelikož jde o vyvratitelné právní 

domněnky, lze je vyvrátit důkazem opaku. 

Druhou formou úpadku je předlužení definované v ust. § 3 odst. 3 InsZ. Na 

rozdíl od platební neschopnosti nejde o univerzální formu úpadku a lze ji aplikovat 

pouze u právnických osob a fyzických osob – podnikatelů.
5
 Předlužen je dlužník, 

jestliže má více věřitelů a jestliže souhrn všech jeho závazků převyšuje hodnotu jeho 

majetku.
6
 Při stanovení hodnoty majetku se do této hodnoty zahrne i případný výnos 

z pokračující správy tohoto majetku a z provozování dlužníkova podniku. Předlužení je 

určeno pro subjekty, které povinně vedou účetnictví, neboť pouze z něho lze tuto formu 

úpadku bezpečně zjistit.
7
 

Vedle již nastalého úpadku definuje insolvenční zákon i úpadek hrozící. Oproti 

předchozí právní úpravě jde o nový institut, neboť zákon o konkursu a vyrovnání 

hrozící úpadek neupravoval. Jde o situaci, kdy dlužník nebude schopen se zřetelem ke 

všem okolnostem řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků. 

Hrozícího úpadku se v insolvenčním řízení může dovolávat pouze dlužník 

Pro úplnost je ještě vhodné stručně zmínit negativní vymezení úpadku  

v ust. § 6 InsZ. Toto ustanovení nabízí výčet subjektů, na které se insolvenční zákon 

nevztahuje. Jde například o stát, územní samosprávné celky, veřejné vysoké školy, 

                                                           
4
 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2011. s. 595. 
5
 Definice podnikatele je upravena v ust. § 420 až 422 ObčZ. 

6
 § 495 ObčZ.: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku 

a jejích dluhů.“ 
7
 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)  

o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 11. 
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finanční instituce, které jsou nositelem příslušného oprávnění, nebo politické strany 

v době vyhlášených voleb. 

Způsoby řešení úpadku jsou upraveny v ust. § 4 odst. 1 InsZ. Můžeme je členit 

podle tradičního dělení na likvidační a sanační. Základním a univerzálním likvidačním 

způsobem je konkurs. Vedle něho upravuje insolvenční zákon zvláštní způsoby řešení 

úpadku pro určitě subjekty nebo pro určité druhy případů (jde o úpadek finančních 

institucí a tzv. nepatrný konkurs), které obsahují určité odchylky od obecné úpravy. 

Likvidační způsoby, jak již jejich označení napovídá, jsou pro dlužníka spojeny 

s určitými negativními důsledky. Úpadce je při nich vyřazen z jakýchkoli dalších 

ekonomických aktivit.
8
 Konkurs sám o sobě neznamená zánik právní subjektivity 

dlužníka. Avšak právnické osoby v jeho důsledku zákonitě zanikají a fyzické osoby jsou 

často zadluženy až do konce života. Proto se vedle likvidačních způsobů řešení nabízejí 

jako alternativa způsoby sanační, které jsou v mnoha ohledech pro dlužníky výhodnější 

a pro věřitele mnohdy výnosnější. Insolvenční zákon obsahuje dva sanační způsoby 

řešení úpadku, a to reorganizaci a oddlužení. 

 

1.2 Podstata sanačních způsobů řešení úpadku 

 

Sanační způsoby řešení úpadku jsou nedílnou součástí všech moderních 

právních úprav insolvenčního práva a český insolvenční zákon není výjimkou. Proto by 

bylo v úvodu této práce vhodné zamyslet se nad výhodami sanace a hlavními důvody 

pro uzákonění sanačních způsobů. 

Jedním z hlavních důvodů je zajištění určité alternativy oproti likvidačním 

způsobům a jejich nepříznivým účinkům, jak je již zmíněno výše. Je potřeba nalézt 

určitý kompromis mezi příznivějším postavením dlužníka na straně jedné a zároveň 

pokud možno co nejvyšším uspokojením věřitelů na straně druhé. 

Zavedením sanačních způsobů řešení úpadku se sleduje snaha motivovat 

dlužníka k tomu, aby svou nepříznivou finanční situaci řešil z vlastní iniciativy  

a nečekal až na případný věřitelský insolvenční návrh. Sanace umožňuje překonání 

dlužníkovy finanční krize a zajišťuje jeho další ekonomickou aktivitu. Hraje tak 

                                                           
8
 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2011. s. 597. 
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významnou úlohu právní, ekonomickou ale i sociální.
9
 Při reorganizaci je kladen důraz 

spíše na ekonomickou funkci sanace. Dlužníkovi, který je zpravidla právnickou osobou, 

je umožněno nadále pokračovat v podnikatelské činnosti podle schváleného 

reorganizačního plánu a v něm obsažených ozdravných opatření, takže nedochází k jeho 

zániku jakožto právního subjektu. Naproti tomu u oddlužení je zvýrazněn aspekt 

sociální. Při úspěšném skončení celého procesu oddlužení je dlužník osvobozen od 

placení zbytku svých dluhů, tedy je, jak vyplývá z názvu tohoto institutu, „oddlužen“. 

Odpadají tak nepříznivé důsledky doživotního splácení dluhů. 

Sanační způsoby mají své výhody i z pohledu věřitelů. Těm je většinou 

zajištěna vyšší míra uspokojení než při využití likvidačních způsobů. Typickým 

příkladem je právě oddlužení, při kterém se zpravidla řeší tzv. spotřebitelské úpadky. 

Majetková podstata v těchto případech nebývá většinou dostatečně veliká a jejím 

prodejem v konkursu by se uhradila pouze velmi malá část dluhů. Skvělou alternativou 

je právě oddlužení plněním splátkového kalendáře, kdy je věřitelům odváděna určitá 

část z pravidelného příjmu dlužníka.  

V minulosti byl konkurs převažujícím způsobem řešení úpadku, a to zejména 

proto, že k němu neexistovala téměř žádná využitelná alternativa. Nyní je však situace 

jiná. I po zběžném prozkoumání statistik expertní skupiny pro insolvenční právo
10

 je 

zřejmé, že momentálně hrají prim sanační způsoby řešení úpadku, a to zejména právě 

oddlužení. Díky tomu dochází stále ve větším množství k eliminaci negativních 

následků konkursu na dlužníky a zároveň k většímu uspokojování věřitelů. 

 

1.3 Historický vývoj právní úpravy sanačních způsobů na našem 

území 

 

Právní úprava insolvenčního řízení má na našem území již celkem bohatou 

tradici. Určité dílčí prvky konkursního řízení se v právních předpisech objevovaly již od 

15. století. První ucelenou právní úpravu v českých zemích však představoval až obecný 

                                                           
9
 SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku – nová naděje dlužníků i věřitelů? In 

KNOLL, Vilém; KARHANOVÁ, Martina (eds.). Naděje právní vědy: Býkov 2007 : sborník  

z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.–14.10.2007 na 

Zámeckém statku Býkov. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 327. 
10

 Tyto statistiky jsou dostupné z WWW: http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-

s22/statistiky.html  

http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html


7 

 

konkursní řád josefínský z roku 1781, který na našem území vytvořil jednotné 

konkursní právo. Jeho nevýhodami však byly nákladnost a zdlouhavost řízení.
11

 Vedle 

konkursního řádu byl v roce 1862 vydán zákon o vyrovnacím řízení. Vyrovnání, jakožto 

historicky nejstarší sanační způsob řešení úpadku, se vyvinulo v průběhu 19. století. 

Některým věřitelům totiž konkursní řízení připadalo moc zdlouhavé a neefektivní  

a raději uzavírali s dlužníky mimosoudní dohody.
12

 Podstatou těchto dohod byl zánik 

stávajících závazků a vznik závazků nových, šlo tedy o hmotněprávní institut 

narovnání.
13

 Postupem času byl tento postup, samozřejmě příslušně pozměněný  

a upravený, přejat do právních předpisů velké řady evropských zemí jako procesní 

institut insolvenčního práva a stala se z něj alternativa vůči likvidačnímu konkursu. 

Hlavní výhodou vyrovnání oproti konkursu byl zánik všech dlužníkových nesplněných 

závazků. 

Zákon o vyrovnacím řízení z roku 1862 však neplatil příliš dlouho, neboť byl 

spolu s josefínským řádem v roce 1868 nahrazen konkurzním řádem č. 1/1869 ř. z. 

Tento zákon prosazoval princip univerzality a zásadu stejného nakládání s věřiteli (par 

conditio creditorum). Řízení se skládalo ze dvou částí, z části zahajovací, ve které se 

zkoumal úpadek dlužníka, a z vlastního konkursního řízení.
14

 Ze sanačních způsobů 

obsahoval tento konkursní řád nucené vyrovnání, které bylo součástí konkursního 

řízení. Avšak i tento zákon měl své nedostatky a od počátku 20. století se začalo mluvit 

o reformě konkursního práva. 

V roce 1914 bylo přijato císařské nařízení č. 337/1914 ř. z., kterým se zavádí 

řád konkursní, vyrovnací a odpůrčí. Tento předpis se inspiroval belgickou úpravou  

a zavedl vedle konkursního řízení samostatné řízení vyrovnací.
15

 Pokud byly splněny 

předpoklady, mohl dlužník navrhnout, aby bylo místo konkursu zavedeno vyrovnací 

řízení. Dlužník se se svými věřiteli vyrovnal na základě podmínek ve vyrovnacím 

návrhu. Pokud celý proces vyrovnání úspěšně proběhl, byl dlužník osvobozen od 

                                                           
11

 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)  

o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. s. XVI. 
12

 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009, č. 4, 

s. 153. 
13

 Narovnání je nyní upraveno v ust. § 1903 až 1905 ObčZ. 
14

 SCHELLEOVÁ, Ilona, SCHELLE, Karel. Historické zdroje nové právní úpravy insolvenčního řízení. 

In SCHELLE, Karel (ed.). Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. 1. vydání. Ostrava : KEY 

Publishing, 2006. s. 14. 
15

 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)  

o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. s. XVII. 
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placení svých neuhrazených dluhů. Navíc tento zákon obsahoval ještě nucené 

vyrovnání, které bylo součástí konkursního řízení. 

Předpis z roku 1914 byl nahrazen zákonem č. 114/1931 Sb., kterým se 

vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí. Tento zákon vycházel z předchozí 

úpravy, neboť nebylo potřeba ji nějak zásadně měnit. Hlavním důvodem přijetí byla 

unifikace insolvenčního práva v českých zemích a na Slovensku.
16

 Určité změny zákon 

samozřejmě obsahoval, v oblasti vyrovnání to bylo například zvýšení ochrany před 

zneužitím vyrovnacího řízení.
17

 

Nástup socialismu v Československu znamenal pro insolvenční právo výrazný 

útlum, neboť v důsledku zavedení plánovaného hospodářství a zániku soukromého 

podnikání nebyl konkurs potřeba. Zákon z roku 1931 byl zrušen občanským soudním 

řádem (zákon č. 142/1950 Sb.), který jako jakousi náhražku konkursu zavedl tzv. 

exekuční likvidaci. Šlo o jeden z exekučních prostředků, který spočíval v prodeji 

veškerého majetku dlužníka.
18

 Obdobný institut přijal i občanský soudní řád z roku 

1963 (zákon č. 99/1963 Sb.). V praxi k jejich využívání však nedocházelo. 

Po pádu totalitního režimu a obnovení tržního hospodářství bylo nutné 

opětovné zavedení insolvence do našeho právního řádu. Byl proto přijat zákon 

č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, který obsahoval konkurs jako likvidační 

způsob řešení úpadku a vyrovnání jako způsob sanační. Vyrovnání bylo do zákona 

zařazeno na základě předchozí právní úpravy, tedy zákona z roku 1931. V zákoně 

z počátku 90. let však působilo značně zastarale, neboť šlo o institut v minulosti 

využívaný hlavně pro drobné podnikatele a nedostatečně reagovalo na poměrně časté 

úpadky velkých společností nebo naopak obyčejných spotřebitelů.
19

 Podstatou 

vyrovnání bylo částečně uspokojení věřitelů a následný zánik neuspokojených 

pohledávek. Zákon rozlišoval dvě formy, a to vyrovnání a nucené vyrovnání. 

První formou bylo vyrovnání v rámci samostatného řízení. To se zahajovalo 

výlučně na návrh dlužníka. Tento návrh musel zahrnovat obsah vyrovnání, které dlužník 

nabízí. Dlužník musel zaplatit všechny přednostní pohledávky nebo jejich zaplacení 

                                                           
16

 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum : český právnický měsíčník. 2009, č. 4, 

s. 153. 
17

 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)  

o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. s. XIX. 
18

 Tamtéž. 
19

 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 5. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2008. s. 654. 
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zajistit. Ostatním věřitelům musel nabídnout, že do dvou let uhradí alespoň 30 % jejich 

pohledávek. V případě splnění všech podmínek soud vyrovnání povolil. Věřitelé do 

řízení podávali přihlášky svých pohledávek a na tzv. vyrovnacím jednání hlasovali 

o tom, zda nabídnuté vyrovnání přijmou. V kladném případě vydal soud usnesení  

o potvrzení vyrovnání. Pokud vyrovnání proběhlo úspěšně a dlužník splnil všechny své 

povinnosti, došlo k zániku zbylých částí jeho závazků.
20

 

Zákon o konkursu a vyrovnání upravoval také nucené vyrovnání, které 

neprobíhalo v samostatném řízení, ale bylo součástí řízení konkursního. Návrh na jeho 

provedení mohl podat pouze dlužník, takže pojem „nucené vyrovnání“ je poněkud 

zavádějící. V hlavních rysech bylo nucené vyrovnání podobné vyrovnání „běžnému“, 

určité rozdíly se zde však našly. Pokud jde o rozdíly procesněprávního charakteru, 

nucené vyrovnání probíhalo v rámci konkursního řízení, takže šlo využít jeho výsledků 

a nebylo potřeba provádět některé zvláštní procesní úkony. Z hlediska hmotného práva 

bylo největším rozdílem zejména to, že dlužník musel věřitelům nabídnout uhrazení 

pouze 15 % jejich pohledávek.
21

 

Vyrovnání nebylo příliš využívaným způsobem řešením úpadku, neboť 

málokterý dlužník dokázal splnit podmínky nastavené zákonem. Téměř všechny úpadky 

tak byly řešeny konkursem, tedy likvidačním způsobem, a sanace se prakticky 

nepoužívala. Insolvenční zákon již vyrovnání neupravuje. 

 

1.4 Úprava sanačních způsobů v insolvenčním zákoně 

 

Zákon o konkursu a vyrovnání se značně inspiroval zákonem z roku 1931. 

Bohužel však příliš nereflektoval moderní trendy insolvenčního práva ve světě  

a celkový vývoj československé (resp. české) společnosti, takže se poměrně brzy po 

svém vydání začal jevit jako zastaralý a nedostačující. Oproti soudobým zahraničním 

úpravám příliš neprosazoval sanační způsoby před likvidačními. Také vůbec nereagoval 

                                                           
20

 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 5. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2008. s. 656. 
21

 Tamtéž, s. 659. 
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na změnu typického úpadce, takže nebyl vždy vhodný k řešení úpadků nepodnikatelů 

nebo dlužníků s velkým počtem věřitelů.
22

 

Proto se začalo hovořit o nutnosti celkové revize insolvenčního práva v České 

republice, neboť neustálé přijímání novel nebylo dostačující. Byly zahájeny legislativní 

práce a vše vyvrcholilo přijetím zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2008. 

 

1.4.1 Inspirace zahraniční úpravou 

 

Při tvorbě insolvenčního zákona se naši zákonodárci inspirovali v řadě 

zahraničních právních předpisů. Zejména při konstrukci sanačních způsobů řešení 

úpadku to bylo nutné, neboť předchozí česká právní úprava obsahovala pouze 

vyrovnání, které nebylo příliš využíváno, jak je již zmíněno výše. Ustanovení upravující 

sanaci mají svůj původ zejména v právu USA, které tyto sanační způsoby do 

insolvenčního práva uvedlo v podstatě jako první; využity též byly poznatky  

a zkušenosti z německé či slovenské právní úpravy.
23

 

Za první moderní kodifikaci insolvenčního práva se považuje americký 

federální zákon Bankruptcy Code z roku 1978.
24

 Tento právní předpis je součástí 

reformních opatření v oblasti insolvence známých jako Bankruptcy Reform Act. Byl 

několikrát novelizován, za nejvýznamnější se považují novely z let 1994 a 2005. 

Základní principy této právní úpravy se staly vzorem pro právní řády mnoha dalších 

zemí, včetně České republiky, a ovlivnily tak další vývoj insolvenčního práva.
25

 

Americký zákon klade důraz právě na sanační řešení úpadku, v 11. kapitole upravuje 

jednotnou reorganizaci a ve 13. kapitole oddlužení dlužníků s pravidelnými příjmy.
26

 

Pokud se v úpadku ocitne společnost, má její vedení možnost volby mezi likvidací  

                                                           
22

 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2011. s. 591. 
23

 SMOLÍK, Petr. Oddlužení jako nový způsob řešení úpadku – nová naděje dlužníků i věřitelů? In 

KNOLL, Vilém; KARHANOVÁ, Martina (eds.). Naděje právní vědy: Býkov 2007 : sborník  

z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12.–14.10.2007 na 

Zámeckém statku Býkov. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 326. 
24

 Bankruptcy Reform Act of 1978, Pub.L. 95-589, 92 Stat. 2549 ze dne 6. listopadu 1978. 
25

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Exkurz do zahraničních právních úprav insolvenčního řízení. In SCHELLE, 

Karel (ed.). Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. 1. vydání. Ostrava : KEY Publishing, 2006.  

s. 22. 
26

 SMOLÍK, Petr. Stručný přehled vývoje anglo-amerického insolvenčního práva. In: WINTEROVÁ, 

Alena; DVOŘÁK, Jan (eds.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 1. vydání. Praha : ASPI, 2009. 

s. 500. 
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a reorganizací. Likvidace je obdoba našeho konkursu. Při reorganizaci je společnosti 

soudem poskytnuta ochrana před věřiteli. Její vedení je povinno vypracovat plán 

reorganizace, který musí posléze schválit většina věřitelů, jejichž pohledávky 

představují alespoň dvě třetiny všech nároků v každé kategorii věřitelů.
27

 Pro osobní 

bankroty upravuje zákon oddlužení. Dříve bylo umožněno i tzv. „super oddlužení“, 

které zbavilo dlužníka i závazků, u kterých to v běžném konkursním řízení nebylo 

možné. Kvůli tlaku ze strany velkých věřitelů, kterými bývají banky a úvěrové instituce, 

došlo ke změnám a určité výhody byly dlužníkům poskytnuty v závislosti na výši jejich 

příjmů.
28

 

Jednou z dalších inspirací české úpravy je německý insolvenční zákon z roku 

1994,
29

 který nabyl účinnosti až 1. 1. 1999. Zákon upravuje dva základní postupy při 

řešení úpadku, a to standardní postup, který ve většině případů ústí v likvidaci,  

a reorganizaci. Reorganizace je základním pilířem německé úpravy a jedná se  

o administrativně náročný postup. Návrh na provedení reorganizace mohou podat 

primárně dlužník a správce. Musí být vypracován plán reorganizace, který obsahuje její 

podrobný rozbor a srovnání výnosu reorganizace oproti případné likvidaci. Plán 

schvalují formou hlasování věřitelé a následně svým rozhodnutím i soud. Německý 

insolvenční řád dále obsahuje dva zvláštní způsoby insolvenčního řízení. Tím prvním je 

spotřebitelský konkurs, který je určen pouze pro fyzické osoby – nepodnikatele. Jedná 

se o zjednodušené řízení, které vede k oddlužení dlužníka. Další formou je tzv. úplné 

oddlužení, kterého mohou využít i podnikající fyzické osoby. Dlužník je povinen po 

dobu sedmi let odvádět svým věřitelům část svých příjmů. Pokud řádně splní všechny 

své povinnosti, jsou mu jeho zbývající závazky prominuty.
30

 

                                                           
27

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Exkurz do zahraničních právních úprav insolvenčního řízení. In SCHELLE, 

Karel (ed.). Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. 1. vydání. Ostrava : KEY Publishing, 2006.  

s. 22. 
28

 SMOLÍK, Petr. Stručný přehled vývoje anglo-amerického insolvenčního práva. In: WINTEROVÁ, 

Alena; DVOŘÁK, Jan (eds.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. 1. vydání. Praha : ASPI, 2009. 

s. 500. 
29

 Insolvenzordnung – InsO ze dne 5. října 1994, Spolková sbírka zákonů I.S.3574, v platném znění 

BGB1 I.S.2866. 
30

 SCHELLEOVÁ, Ilona. Exkurz do zahraničních právních úprav insolvenčního řízení. In SCHELLE, 

Karel (ed.). Sbírka prací na téma nové insolvenční právo. 1. vydání. Ostrava : KEY Publishing, 2006.  

s. 26–28. 
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Slovenská rekodifikace insolvenčního práva probíhala v podstatě ve stejném 

období, jako v České republice. Slovenský insolvenční zákon
31

 nabyl účinnosti  

1. 1. 2006. Rozlišuje dva základní způsoby řešení úpadku, a to konkurs  

a restrukturalizaci.
32

 Restrukturalizace je obdoba české reorganizace. Jde o sanační 

způsob řešení úpadku, který je určen pro podnikatele, a to právnické i fyzické osoby.  

U dlužníků, kteří nevykonávají podnikatelskou činnost, není restrukturalizace možná.
33

 

Na počátku musí správce vypracovat restrukturalizační posudek, ve kterém doporučí, 

zda je vhodné řešit úpadek, popř. hrozící úpadek dlužníka právě restrukturalizací. 

K podání návrhu na zahájení restrukturalizačního řízení je oprávněn dlužník i věřitel. 

Pokud návrh splňuje všechny podmínky, soud restrukturalizaci povolí. Dlužník nebo 

správce předloží restrukturalizační plán, který musí být schválen věřiteli. Schválený 

plán následně potvrzuje svým rozhodnutím soud. Slovenský zákon upravuje také 

oddlužení,
34

 jeho konstrukce je však poněkud jiná než v českém insolvenčním zákoně. 

Nejde o samostatný způsob řešení úpadku, ale o institut, jehož cílem je zbavit dlužníka 

jeho neuhrazených dluhů po skončení konkursního řízení. Oddlužení je určeno pouze 

pro fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. Návrh na oddlužení podává nejpozději 

do zrušení konkursu dlužník. Pokud jsou splněny všechny podmínky, soud oddlužení 

povolí. Následuje tříleté zkušební období, během kterého je dlužník povinen odvádět 

část svých příjmů správci, který je rozděluje mezi jednotlivé věřitele. Pokud dlužník 

řádně splní své povinnosti, soud po uplynutí zkušebního období rozhodne o oddlužení 

dlužníka. Neuspokojené pohledávky dlužníka se tímto rozhodnutím stávají 

nevymahatelnými.
35

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Zákon č. 7/2005 Z.z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ze dne 

9. prosince 2004. 
32

 Konkurs je upraven v části druhé (§ 11-107a) a restrukturalizace v části třetí (§ 108-165) zákona  

č. 7/2005 Z.z. 
33

 MAZÁK, Ján; MOLNÁR, Peter; SUDZINA, Milan. Základy občianskeho procesného práva.  

4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 776. 
34

 Oddlužení je upraveno v části čtvrté (§ 166-171) zákona č. 7/2005 Z.z. 
35

 MAZÁK, Ján; MOLNÁR, Peter; SUDZINA, Milan. Základy občianskeho procesného práva.  

4. podstatně přeprac. a dopl. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. s. 800. 
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1.4.2 Návrh insolvenčního zákona a jeho přijetí 

 

Přijetí insolvenčního zákona předcházel zdlouhavý a složitý proces jeho 

příprav. Práce na rekodifikaci českého insolvenčního práva začaly již v roce 2002. 

Vládní návrh insolvenčního zákona byl poslanecké sněmovně předložen v září 2005.
36

 

Během legislativního procesu došlo v textu vládního návrhu k mnoha změnám. Mezi 

prvním a druhým čtením v poslanecké sněmovně byla více či méně upravena jednotlivá 

ustanovení napříč celým zákonem, došlo však i k výraznému přepracování celých hlav. 

Takovým příkladem je právě i hlava pátá druhé části zákona, která upravuje 

oddlužení.
37

 

Oddlužení ve vládním návrhu zákona bylo konstruováno zcela jinak, než jak jej 

známe dnes z finálního znění insolvenčního zákona. Vládní návrh jej koncipoval spíše 

jako zjednodušenou spotřebitelskou reorganizaci. Dlužník by předkládal svým 

věřitelům ke schválení plán oddlužení, který mohl mít podobu návrhu na jednorázové 

vyrovnání a v případě fyzických osob i podobu splátkového kalendáře. Důvodem pro 

změnu této koncepce oddlužení byla úvaha, že dlužník, na kterého by se oddlužení ve 

valné většině případů vztahovalo, by byl obyčejný spotřebitel, pro kterého by bylo 

nesmírně složité a nákladné takový plán oddlužení sestavit a obhájit.
38

 

Podstatnou změnou prošla i definice osobní působnosti oddlužení. Vládní 

návrh zákona umožňoval nejen oddlužení nepodnikatelů, ale i drobných podnikatelů.
39

 

Je otázkou, zda by toto řešení nebylo vhodnější, než úprava obsažená ve schváleném 

insolvenčním zákoně. Vzhledem k důrazu na sociální funkci oddlužení bylo možná na 

místě vztáhnout oddlužení na všechny fyzické osoby, podnikatele i nepodnikatele. 

Insolvenční zákon byl přijat 30. 3. 2006 pod číslem 182/2006 Sb. 

Předpokládaným datem nabytí jeho účinnosti bylo 1. 7. 2007. Zákon byl však ještě před 

nabytím účinnosti několikrát novelizován a datum bylo posunuto. Nakonec vstoupil 

v účinnost 1. 1. 2008. 

                                                           
36

 Vládní návrh insolvenčního zákona spolu s důvodovou zprávou lze nalézt ve Sněmovním tisku 1120/0, 

který je dostupný z WWW: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=4&T=1120  
37

 RICHTER, Tomáš. Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění. Právní rozhledy : 

časopis pro všechna právní odvětví. 2006, č. 21. 
38

 Tamtéž. 
39

 Ust. § 389 odst. 1 vládního návrhu insolvenčního zákona: „Dlužník, který není podnikatelem, nebo 

dlužník – fyzická osoba, která jako podnikatel nemá pracovně právní závazky a nemá více než 20 věřitelů, 

může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil schválením plánu 

oddlužení.“ 

http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=4&T=1120
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1.4.3 Reorganizace 

 

Tématem této práce je oddlužení, je však vhodné stručně charakterizovat 

i podstatu druhého sanačního způsobu řešení úpadku, který obsahuje insolvenční zákon. 

Tím je reorganizace, která je upravena v hlavě druhé části druhé insolvenčního 

zákona.
40

 

Reorganizace je primárně určena pro střední a velké podnikatele. Podle ust.  

§ 316 odst. 4 InsZ ji mohou využít dlužníci, jejichž roční úhrn čistého obratu za účetní 

období předcházející podání insolvenčního návrhu dosáhl minimálně částky 50 milionů 

Kč, nebo dlužníci, kteří v pracovním poměru zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců.
41

 

Reorganizací však mohou svůj úpadek řešit i ostatní dlužníci, kteří ani jednu z těchto 

podmínek nesplňují, a to pokud insolvenčnímu soudu nejpozději do rozhodnutí  

o úpadku předloží reorganizační plán přijatý alespoň polovinou všech zajištěných  

a polovinou všech nezajištěných věřitelů. Základní podmínkou však je skutečnost, že je 

dlužník podnikatelem.  

Reorganizace je přípustná pouze u podnikatelů, a to fyzických i právnických 

osob, neboť se týká dlužníkova podniku.
42

 Její podstatou je umožnit dlužníkovi další 

provoz jeho podniku podle sanačních opatření obsažených v reorganizačním plánu. 

Nenastávají tak nepříznivé důsledky konkursu, který zpravidla znamená konec 

podnikání a zánik právnických osob. Reorganizace může proběhnout v zásadě v jedné 

ze svých základních forem, dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobá forma spočívá 

v pokračování provozu dlužníkova podniku a postupném uspokojování věřitelů. Při 

krátkodobé formě jsou přijata jednorázová ozdravná opatření, jde například o prodej 

podniku nebo vydání cenných papírů.
43

 Insolvenční zákon obsahuje v ust. § 341 výčet 

způsobů, jakými může být reorganizace provedena. Jde o výčet demonstrativní, na 

rozdíl od oddlužení, kde zákon umožňuje pouze dva způsoby jeho provedení. 

                                                           
40

 Jedná se o § 316 až 364 InsZ. 
41

 Do 1. 1. 2014 zákon stanovil roční obrat alespoň 100 milionů Kč, nebo nejméně 100 zaměstnanců. 

Důvodem pro snížení těchto hranic byl fakt, že málokterý dlužník tyto podmínky splňoval. 
42

 Insolvenční zákon si po novele provedené zákonem č. 294/2013 Sb. zachoval starou terminologii 

občanského práva. Dle nové terminologie občanského zákoníku se jedná o obchodní závod. Viz ust.  

§ 502 ObčZ.: „Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co 

zpravidla slouží k jeho provozu.“ 
43

 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2011. s. 624. 
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Pro reorganizaci je klíčovým dokumentem reorganizační plán, který mimo jiné 

obsahuje způsob provedení reorganizace, navrhovaná sanační opatření a rozdělení 

věřitelů do skupin. Přednostní právo k jeho vypracování má vždy dlužník. Pokud se 

tohoto práva dlužník vzdá nebo pokud se na tom věřitelé usnesou, může o osobě, která 

reorganizační plán vypracuje a předloží, rozhodnout schůze věřitelů. Po vypracování je 

plán předložen věřitelské schůzi, která hlasuje o jeho přijetí. Poté musí být 

reorganizační plán schválen rozhodnutím insolvenčního soudu. Právní mocí tohoto 

rozhodnutí se plán stává účinným. Účinností nabývá dlužník dispoziční oprávnění 

k majetkové podstatě a je povinen provozovat podnik podle přijatého a schválené 

reorganizačního plánu. Nad plněním dlužníkových povinností vykonává dohled 

insolvenční správce. 

Pokud jsou řádně plněny všechny povinnosti a opatření, končí reorganizace 

splněním reorganizačního plánu, které vezme soud svým rozhodnutím na vědomí. 

V opačném případě rozhodne soud o přeměně reorganizace na konkurs. 

Včlenění reorganizace do českého právního řádu bylo velkým krokem do 

neznáma. Šlo o úplně nový právní institut, jenž se na našem území nikdy nevyskytoval 

a s nímž neměla odborná praxe ani široká veřejnost žádnou zkušenost. A zatím jde 

o institut málo využívaný. Od nabytí účinnosti insolvenčního zákona do poloviny roku 

2014 bylo povoleno pouze 105 reorganizací,
44

 což je z hlediska celkového počtu 

insolvenčních řízení velmi malé číslo. Je otázkou, jak moc bude reorganizace využívána 

v dalších letech. Podle mého názoru bude počet povolených reorganizací stoupat. 

Jedním z důvodů by mohlo být zmírnění podmínek přípustnosti reorganizace v ust.  

§ 316 odst. 4 InsZ. Dále se domnívám, že se reorganizace již dostala do většího 

povědomí odborné veřejnosti, takže k jejímu využívání bude docházet stále častěji. 

 

1.4.4 Oddlužení 

 

Oddlužení je sanační způsob řešení úpadku, který je určen primárně pro 

nepodnikatele, existují však i určité výjimky, které budou podrobněji popsány níže. Ve 

většině případů tak budou oddlužením řešeny tzv. spotřebitelské úpadky. Od zavedení 

institutu oddlužení na našem území, tedy od nabytí účinnosti insolvenčního zákona, se 

                                                           
44

 Statistiky expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo S22, dostupné z WWW: http://insolvencni-

zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html.  

http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
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oddlužení těší mezi dlužníky značné oblibě. V případě splnění oddlužení je totiž dlužník 

osvobozen od placení zůstatku svých dluhů a začíná opět s čistým štítem, v čemž 

spočívá hlavní výhoda tohoto institutu. Jedná se tak z části o sociální nástroj sloužící 

k řešení nepříznivé finanční situace dlužníka, nejen o nástroj ryze právní. 

Oddlužení je upraveno v hlavě páté druhé části insolvenčního zákona, v ust.  

§ 389 až 418. Oddlužení je trochu nesystematicky zmíněno již v ust. § 1 InsZ, který 

obsahuje předmět úpravy. Tento paragraf nejprve stanoví, že zákon upravuje řešení 

úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze stanovených způsobů, a současně 

vedle toho hovoří o oddlužení dlužníka. Tento slovní obrat by mohl evokovat myšlenku, 

že oddlužení není jedním ze způsobů řešení úpadku. To je však vzápětí vysvětleno 

v ust. § 4 odst. 1 písm. c) InsZ, které výslovně stanoví, že způsobem řešení úpadku nebo 

hrozícího úpadku je oddlužení. Tato nekoherence může být důsledkem nepřehlednosti 

legislativního procesu. Může však jít i o snahu zdůraznit fakt, že účelem oddlužení není 

pouze co nejvyšší uspokojení věřitelů,
45

 ale také opětovné aktivní zapojení dlužníka do 

ekonomického i sociálního života. 

 

1.4.5 Osobní působnost oddlužení 

 

Jednou ze základních otázek institutu oddlužení je jeho osobní působnost, tedy 

určení dlužníků, kteří vůbec mohou svůj úpadek nebo hrozící úpadek řešit oddlužením. 

Osobní působnost oddlužení je upravena v ust. § 389 InsZ. Toto ustanovení prošlo 

výraznou změnou po nabytí účinnosti zákona č. 294/2013 Sb., který provedl revizní 

novelu insolvenčního zákona. 

Do 1. 1. 2014 znělo toto ustanovení následovně: „Dlužník, který není 

podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící 

úpadek řešil oddlužením.“ Na první pohled jde o poměrně jasnou definici, při její bližší 

analýze se však projeví její vágnost a interpretační problémy. Vyvstává například 

otázka, zda může oddlužením řešit svůj úpadek či hrozící úpadek i podnikatel, který 

ukončil své podnikání, avšak stále má z tohoto podnikání dluhy. K tomuto problému se 

ve svém stanovisku vyjádřila expertní skupina při Ministerstvu spravedlnosti, která 

vyložila pojem nepodnikatelský subjekt jako „fyzickou nebo právnickou osobu, která 

                                                           
45

 Jak je stanoveno v ust. § 1 písm. a) InsZ. 
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není zákonem považována za podnikatele a zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé  

z jejího podnikání.“
46

 V oblasti výkladu osobní působnosti oddlužení existuje taktéž 

bohatá judikatura,
47

 která výraznou měrou ovlivnila změnu této definice výše zmíněnou 

novelou. 

Aktuální znění insolvenčního zákona umožňuje řešit úpadek nebo hrozící 

úpadek oddlužením 

a) právnickým osobám, které nejsou podle zákona považovány za 

podnikatele a současně nemají dluhy z podnikání, a 

b) fyzickým osobám, které nemají dluhy z podnikání. 

Pro určení přípustnosti oddlužení bude tedy nutné vycházet z definice 

podnikání, resp. podnikatele, která je obsažena v ust. § 420 až 422 ObčZ. Za 

podnikatele je považován každý, kdo soustavně a samostatně vykonává na vlastní účet  

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, a to za 

účelem dosažení zisku. Za podnikatele se také považuje osoba zapsaná v obchodním 

rejstříku. Dále zákon stanovuje vyvratitelnou právní domněnku, že podnikatelem je 

osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona. 

Oddlužení je tedy přípustné u právnických osob, které se podle zákona 

nepovažují za podnikatele. Není rozhodující, zda podnikatelskou činnost skutečně 

vykonávají, postačuje formální splnění znaků zákonné definice podnikatele. Mezi 

nepodnikatelské právnické osoby, které mohou oddlužení využít, budou patřit typicky 

společenství vlastníků, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy.
48

 

Oddlužení naopak nemohou využít například bytová družstva, která se zapisují do 

obchodního rejstříku a považují se proto za podnikatele.
49

 Další podmínkou je to, že 

právnická osoba nesmí mít dluhy z podnikání. 

Pokud jde o fyzické osoby, došlo k určitému posunu. Dřívější právní úprava 

umožňovala oddlužení pouze osobám, které nejsou považovány za podnikatele. Nyní 

                                                           
46

 Výkladové stanovisko Expertní skupiny pro insolvenční právo S22 č. 2 k otázce přípustnosti oddlužení 

ze dne 3. června 2008, dostupné z WWW: http://insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-

stanoviska-expertni-skupiny/vykladove-stanovisko-2.html.  
47

 Viz například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 29 NSČR 3/2009 ve věci sp. zn. 

KSOS 34 INS 625/2008, uveřejněné pod č. 79/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 29 NSČR 9/2009 ve věci sp. zn. KSUL 70 INS 

3940/2008, uveřejněné pod č. 112/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
48

 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1211. 
49

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011, sp. zn. 29 NSČR 36/2009 ve věci sp. zn. MSPH 96 

INS 714/2009. 

http://insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny/vykladove-stanovisko-2.html
http://insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny/vykladove-stanovisko-2.html


18 

 

mohou svůj úpadek řešit oddlužením i podnikající fyzické osoby. Další podmínkou však 

zůstává neexistence dluhů z podnikání. Tato nová definice otevírá možnost řešit úpadek 

oddlužením i drobným podnikatelům, kteří jsou sice v úpadku, ale jejichž dluhy 

nepocházejí z podnikatelské činnosti.  

Mezi dluhy z podnikání nepatří pouze dluhy z vlastní podnikatelské činnosti, 

ale za určitých podmínek i dluhy z podnikání jiné osoby. Ustálená soudní praxe zastává 

názor, že oddlužení je nepřípustné i u dlužníka, který podnikatelem není, ani jím nikdy 

nebyl, avšak má dluhy z podnikání jiné osoby, které nabyl svým dispozitivním právním 

úkonem, kterým může být například smlouva o prodeji podniku. Taková osoba se 

dostává do postavení osoby, která má dluhy z podnikání a nemůže oddlužení využít.
50

 

Stejně tak se za dluhy z podnikání považují i veřejnoprávní dluhy
51

 nebo úroky 

z prodlení a smluvní pokuty
52

 vzniklé v souvislosti s podnikáním. Ne úplně jednotný 

názor měla judikatura na ručitelský závazek, kterým byl zajištěn dluh jiné osoby z jejího 

podnikání. V současné době převažuje názor, že se o dluh z podnikání nejedná.
53

 

Insolvenční zákon však za splnění určitých podmínek umožňuje řešení úpadku 

nebo hrozícího úpadku i dlužníkovi, který má dluhy z podnikání. Tyto podmínky jsou 

upraveny v ust. § 389 odst. 2 InsZ a stačí splnit pouze jednu z nich, neboť se jedná  

o výčet alternativní.
54

 Dluh z podnikání nebrání řešení úpadku oddlužením v případě, že 

s tím věřitel, o jehož pohledávku se jedná, souhlasí. Dále lze oddlužení využít  

i u pohledávek, které zůstaly neuspokojené v insolvenčním řízení, ve kterém zrušil soud 

konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení, nebo pro nedostatek 

majetku dlužníka. To se týká nejen pohledávek, které byly řádně uplatněny 

v předchozím řízení, ale i těch, které z jakéhokoli důvodu přihlášeny nebyly, ač 

přihlášeny být mohly. V opačném případě by totiž dlužník kvůli nedbalým či dokonce 

záměrně škodícím věřitelům musel opět podstoupit celý proces konkursu. Oddlužení 

nebrání také pohledávky zajištěných věřitelů, a to z toho důvodu, že ti se zásadně 

                                                           
50

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. 1 VSPH 3/2008 ve věci sp. zn. KSPL 29 

INS 252/2008. 
51

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3 2009, sp. zn. 2 VSPH 95/2009 ve věci sp. zn. KSPH 37 

INS 618/2008. 
52

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 8. 2012, sp. zn. 2 VSPH 546/2012 ve věci sp. zn. KSPH 

36 INS 24176/2011. 
53

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 29 NSČR 9/2009 ve věci sp. zn. KSUL 70 INS 

3940/2008, uveřejněné pod č. 112/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
54

 ŘEHÁČEK, Oldřich. Oddlužení po revizní novele insolvenčního zákona aneb osobní bankrot pro 

každého. Bulletin advokacie. 2014, č. 5, s. 34. 
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uspokojují odděleně od nezajištěných věřitelů, z výtěžku zpeněžení majetku tvořícího 

zajištění.
55

 

Definice osobní působnosti byla tedy zpřesněna a nyní umožňuje řešit úpadek 

oddlužením většímu okruhu dlužníků. Reflektuje ustálenou judikaturu a řeší některé 

dřívější výkladové problémy. Proto ji osobně považuji za velmi zdařilou. Je však 

otázkou, jaké problémy přinese aplikační praxe v následujících letech. De lege ferenda 

je možno uvažovat o tom, zda by nebylo vhodné rozšířit přípustnost povolení oddlužení 

na všechny fyzické osoby, bez ohledu na původ jejich dluhů.   

                                                           
55

 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1213. 
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2. Zahájení insolvenčního řízení 
 

Insolvenční řízení je podle ust. § 2 písm. a) InsZ zvláštním druhem civilního 

řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a způsob jeho řešení. 

Za žádných okolností v něm nesmí být řešeno něco jiného. V rámci civilního procesu 

jde o relativně samostatné a komplexní řízení. Spojuje v sobě řízení nalézací  

i vykonávací. Jeho účelem je uspořádání majetkových vztahů mezi větším počtem osob. 

Oproti standardnímu civilnímu procesu se v insolvenčním řízení vyskytují určitá 

specifika. Například je vyloučena litispendence, není umožněno spojení věcí, nelze 

prominout zmeškání lhůty nebo přerušit řízení. Soud v něm může provádět i nikým 

nenavrhované důkazy a rozhoduje se usnesením, ovšem s výjimkou incidenčních sporů. 

Doručuje se v zásadě vyhláškou uveřejňovanou na úřední desce soudu  

a v insolvenčním rejstříku. Modifikovaně se v něm uplatňují procesní zásady, jejichž 

demonstrativní výčet je obsažen v ust. § 5 InsZ.
56

 

Insolvenční řízení lze zjednodušeně rozdělit do dvou fází. První fáze je pro 

všechna řízení společná a soud v ní zjišťuje, zda je dlužník v úpadku nebo v hrozícím 

úpadku. Pokud dospěje ke kladnému závěru, rozhoduje se o způsobu jeho řešení. 

V druhé fázi se řízení diferencuje podle toho, zda je za způsob řešení úpadku zvolen 

konkurs, reorganizace nebo oddlužení. 

 

2.1 Insolvenční návrh a účinky zahájení insolvenčního řízení 

 

Pravidla pro zahájení insolvenčního řízení jsou obsažena v ust. § 97 a násl. 

InsZ. Lze jej zahájit pouze na návrh, nikdy z úřední povinnosti soudu. Řízení je 

zahájeno dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu.
57

 Návrh může 

podat dlužník nebo kterýkoli z jeho věřitelů. V případě hrozícího úpadku může návrh 

podat pouze dlužník. Insolvenční návrh musí být podán v listinné podobě s úředně 

                                                           
56

 WINTEROVÁ, Alena, et al. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 6. aktualizované vyd. 

Praha : Linde Praha, 2011. s. 593–594. 
57

 Podle ust. § 7a InsZ jsou jako soudy prvního stupně věcně příslušné krajské soudy. Podle ust. § 7b InsZ 

je místně příslušným soudem soud, v jehož obvodu má dlužník obecný soud. Pro stanovení obecného 

soudu se použijí pravidla obsažená v ust. § 84 až 89a OSŘ. Pokud je insolvenční návrh podán u místně 

nepříslušného krajského soudu, insolvenční řízení je zahájeno a tento soud návrh postoupí soudu místně 

příslušnému. Pokud je však návrh podán u věcně nepříslušného soudu, například u vrchního soudu, tento 

soud jej postoupí soudu příslušnému, avšak řízení je zahájeno až okamžikem, kdy návrh tomuto soudu 

dojde. 
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ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, případně 

prostřednictvím datové schránky. Jinak se k němu nepřihlíží. 

Insolvenční zákon zakotvuje v ust. § 98 povinnost určitých dlužníků podat 

insolvenční návrh. Tuto povinnost mají právnické osoby a podnikatelské fyzické osoby, 

které se dozvěděly nebo se měly dozvědět o tom, že jsou v úpadku. Tato konstrukce 

vychází z myšlenky, že podnikatelé by měli mít přehled o svém majetku a svých 

závazcích, a proto by se měli snažit řešit svůj úpadek co nejdříve.
58

 Pokud dlužník tuto 

povinnost nesplní, odpovídá věřitelům za škodu, která jim nepodáním insolvenčního 

návrhu vznikla. 

Insolvenční návrh musí vedle obecných náležitostí podání
59

 obsahovat ještě 

náležitosti vyjmenované v ust. § 103 InsZ. Toto ustanovení obsahuje výčet 

identifikátorů fyzické a právnické osoby a okruh skutečností, které musí návrh 

obsahovat. Jde především o skutečnosti osvědčující dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek a důkazy na podporu těchto tvrzení.
60

 Pokud insolvenční návrh neobsahuje 

všechny potřebné náležitosti nebo je nesrozumitelný nebo neurčitý tak, že nelze 

pokračovat v řízení, soud jej podle ust. § 128 odst. 1 InsZ odmítne, a to bez výzvy 

navrhovatele k doplnění. Pokud nejsou v pořádku všechny zákonem stanovené přílohy, 

soud vyzve navrhovatele k jejich doplnění či opravení a určí mu k tomu lhůtu. Pokud 

navrhovatel tyto vady neopraví, bude návrh odmítnut. Odmítnutí návrhu představuje pro 

insolvenční soud nejjednodušší způsob vyřízení věci a sami navrhovatelé tomu jen 

napomáhají. Soudům jsou velmi často posílány nekvalitní a neúplné návrhy. Proto ve 

velkém množství případů kvůli těmto formálním vadám nedochází k věcnému 

projednání případu.
61

 

Pokud na sebe podává insolvenční návrh dlužník, musí k němu připojit přílohy 

uvedené v ust. § 104 odst. 1 InsZ. Jedná se o seznam jeho majetku, seznam jeho 

závazků, seznam jeho zaměstnanců a všechny listiny, které osvědčují jeho úpadek či 

hrozící úpadek. Jestliže chce svou situaci řešit prostřednictvím některého ze sanačních 
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 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 303. 
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 Obsažených v ust. § 42 odst. 4 OSŘ: „Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další 

náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, 

a musí být podepsáno a datováno.“ 
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 KOZÁK, Jan. Průvodce dlužníka insolvenčním řízením. Právní fórum : český právnický měsíčník. 

2008, č. 1, s. 26. 
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 HIMMATOVÁ, Hana. Odmítnutí insolvenčního návrhu – jak tomu zabránit? Bulletin advokacie. 2012, 

č. 9, s. 17–19. 
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způsobů řešení úpadku, musí spolu s insolvenčním návrhem podat i návrh na povolení 

oddlužení popř. návrh na povolení reorganizace. 

Věřitel ke svému návrhu výše uvedené dokumenty přikládat nemusí, protože 

k nim většinou nemá přístup. Musí však doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou 

pohledávku, a připojit její přihlášku. Nezáleží na tom, zda již bylo o této splatné 

pohledávce rozhodnuto soudem či nikoli. Dále musí doložit, že dlužník má nejméně 

jednoho dalšího věřitele, jinak nelze předpokládat, že je dlužník v úpadku, neboť by 

nebyla splněna podmínka plurality věřitelů. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení jsou upraveny v ust. § 109  

a násl. InsZ. Předně nelze uplatnit žalobou pohledávky týkající se majetkové podstaty, 

pokud je lze uplatnit přihláškou. Dále dochází k omezení práva na uspokojení ze 

zajištění, které se týká majetku dlužníka nebo majetku, který náleží do majetkové 

podstaty. Také je řešen vztah k výkonu rozhodnutí a exekuci, které sice lze po zahájení 

insolvenčního řízení nařídit nebo zahájit, nelze je však provést.
62

 Revizní novelou byl 

přidán nový účinek, a to nemožnost uplatnění dohody věřitele a dlužníka, kterou je 

založeno právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů. Vedle toho dochází ke 

stavení lhůty na uplatnění práv, která lze uplatnit pouze přihláškou. Dlužník dispoziční 

oprávnění k majetku v majetkové podstatě neztrácí, je však podle ust. § 111 InsZ 

omezen v nakládání s ním, pokud by mohlo dojít k podstatné změně v jeho skladbě. 

Právní jednání provedená v rozporu s tímto ustanovením jsou vůči věřitelům neúčinná, 

a to přímo ze zákona.
63

 Dispoziční oprávnění dlužníka mohou být dále omezena 

předběžným opatřením soudu. Účinky zahájení řízení nastávají dle ust. § 109 odst. 4 

InsZ okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou soud oznamuje zahájení řízení, 

v insolvenčním rejstříku
64

 a trvají až do skončení insolvenčního řízení. 
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 PACHL, Lukáš. Průvodce věřitele insolvenčním řízením. Právní fórum : český právnický měsíčník. 

2008, č. 1. 
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 1 VSPH 170/2008 ve věci sp. zn. KSUL 

70 INS 2162/2008. 
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 Dle ust. § 101 odst. 2 InsZ oznámí insolvenční soud zahájení řízení vyhláškou, kterou zveřejní 

v insolvenčním rejstříku nejpozději do dvou hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. Pokud dojde 

návrh soudu ve dni pracovního klidu nebo v době, kdy do skončení úředních hodin zbývají méně než dvě 

hodiny, zveřejní vyhlášku do dvou hodin po zahájení úředních hodin následujícího pracovního dne. 
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2.2 Návrh na povolení oddlužení 

 

Od insolvenčního návrhu je třeba odlišovat návrh na povolení oddlužení. Jedná 

se o dvě různá procesní podání, a to i přes to, že v případě dlužnického insolvenčního 

návrhu musejí být obě podána najednou. Tím prvním se zahajuje insolvenční řízení, tím 

druhým se dlužník domáhá jednoho ze způsobů řešení úpadku. Jelikož jsou pro oba 

úkony zákonem předepsány různé náležitosti, může se stát, že jeden z nich je bezvadný 

a druhý obsahuje určité vady. Insolvenční řízení tak může být zahájeno, avšak oddlužení 

nemůže být povoleno pro vady návrhu na povolení oddlužení. Nebo je naopak tento 

návrh bez vad, avšak insolvenční návrh nějaké vady vykazuje a je odmítnut. V takovém 

případě insolvenční řízení končí a je bezpředmětné zabývat se návrhem na povolení 

oddlužení.
65

 

K podání návrhu na povolení oddlužení je podle ust. § 390 odst. 1 InsZ 

oprávněn pouze dlužník, nikdo jiný. Samozřejmě jej mohou podat jen ti dlužníci, kteří 

splňují podmínky osobní příslušnosti v ust. § 389 InsZ. Pokud na sebe dlužník podává 

insolvenční návrh, musí spolu s ním podat i návrh na povolení oddlužení. Při 

věřitelském insolvenčním návrhu má dlužník k podání návrhu na povolení oddlužení 

třicetidenní lhůtu, která počíná běžet od doby, kdy mu je doručen insolvenční návrh.
66

  

O tom jej soud musí při doručení insolvenčního návrhu poučit. Může se však stát, že 

tato lhůta uplyne v určitých případech dříve. Pokud je insolvenční řízení zahájeno na 

základě insolvenčního návrhu věřitele, může před rozhodnutím o úpadku podat 

insolvenční návrh i dlužník a přistoupit tak k řízení podle ust. § 107 odst. 1 InsZ.  

I v tomto případě však musí se svým insolvenčním návrhem podat též návrh na 

povolení oddlužení, a to i tehdy, pokud mu ještě neuplynula třicetidenní lhůta běžící od 

doručení věřitelského návrhu. Při takovémto souběhu věřitelského a dlužnického návrhu 

musí být totiž návrh na povolení oddlužení podán ve lhůtě, která uběhne dříve, v tomto 

případě tedy podáním insolvenčního návrhu dlužníka.
67
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 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. 3 VSPH 909/2010 ve věci sp. zn. KSCB 

25 INS 7437/2010. 
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 Insolvenční soud je povinen doručit věřitelský insolvenční návrh podle ust. § 103 odst. 4 InsZ. 
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 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1222. 
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2.2.1 Náležitosti návrhu na povolení oddlužení 

 

Návrh na povolení oddlužení lze podat pouze na formuláři, který je dostupný 

na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
68

 Na těchto stránkách lze kromě 

samotného formuláře nalézt i pokyny k jeho vyplnění a vzory. Návrh musí obsahovat 

obecné náležitosti podání upravené v ust. § 42 odst. 4 OSŘ a vedle toho náležitosti 

v ust. § 391 InsZ. Podle tohoto ustanovení musí návrh obsahovat: 

a) označení dlužníka a osob oprávněných za něj jednat, 

b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech, 

c) údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, 

d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh 

nevznáší. 

Navržený způsob oddlužení není pro soud ani pro věřitele závazný, nicméně 

pokud jej dlužník preferuje, je pravděpodobné, že dojde k většímu uspokojení věřitelů. 

Pokud dlužník navrhuje provedení oddlužení plněním splátkového kalendářem, může 

v návrhu požádat o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. 

V takovém případě musí v návrhu uvést navrhovanou výši splátek, způsob jejich určení 

a důvody, které vedly k jeho úpadku. 

Přílohy, které musí být k návrhu na povolení oddlužení připojeny, jsou 

vyjmenovány v ust. § 392 odst. 1 InsZ. Jedná se o: 

a) seznam majetku a seznam závazků, 

b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, 

c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem 

dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší 

než 30 % jeho pohledávky. 

Náležitosti a přílohy návrhu na povolení oddlužení jsou dále upřesněny 

a doplněny vyhláškou č. 311/2007 Sb.
69

 Podpis manžela na návrhu se nevyžaduje, 

pokud nejde o společný návrh manželů, kterému bude věnován výklad v následující 

kapitole. Dále je k návrhu na povolení oddlužení možné připojit písemnou darovací 

smlouvu nebo smlouvu o důchodu, pokud jsou určité osoby ochotné dlužníkovi během 
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 Dostupný z WWW: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.  
69

 Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá 

ustanovení insolvenčního zákona. Náležitosti návrhu jsou vypočteny v ust. § 23 a přílohy v ust. § 24. 

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
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oddlužení poskytnout dar nebo vyplácet pravidelné peněžité dávky. Jejich podpis musí 

být úředně ověřen. 

 

2.2.2 Společný návrh manželů na povolení oddlužení 

 

Společný návrh manželů na povolení oddlužení je nový institut českého 

insolvenčního práva. Do insolvenčního zákona byl přidán novelou provedenou zákonem 

č. 294/2013 Sb. Dluhy u tzv. spotřebitelských úpadků bývají často součástí společného 

jmění manželů,
70

 a tak vyvstává otázka, který z manželů může podat insolvenční návrh 

a návrh na povolení oddlužení, nebo zda tak mají učinit oba a vyřešit své společné 

dluhy dohromady. Insolvenční zákon společné oddlužení manželů do 1. 1. 2014 nijak 

výslovně neřešil, což však výraznou měrou nahrazovala rozhodovací praxe soudů. Dle 

ustálené judikatury bylo možné spojení a společné projednání samostatně podaných 

návrhů na povolení oddlužení obou manželů, a to za užití ust. § 112 odst. 1 OSŘ ve 

spojení s ust. § 7 InsZ.
71

 Dle O. Řeháčka umožňovala soudní praxe tři způsoby řešení 

oddlužení manželů – oddělené, společné a částečně společné oddlužení.
72

 Při odděleném 

oddlužení proběhla dvě samostatná insolvenční řízení zahájená nezávisle na sobě 

podáním návrhů obou manželů. Koncept společného oddlužení formuloval ve svém 

rozhodnutí Vrchní soud v Praze,
73

 když dovodil, že podpis druhého manžela na návrhu 

na povolení oddlužení není jen formální souhlas s provedením tohoto způsobu řešení 

úpadku, ale i kvalifikovaný souhlas s tím, aby byl veškerý majetek ve společném jmění 

využit pro potřeby insolvenčního řízení. Určitým kompromisem tak bylo částečně 

společné oddlužení, kdy bylo na základě dvou samostatných návrhů povoleno společné 

oddlužení manželů. Tento postup již insolvenční zákon neumožňuje, neboť po výše 

zmíněné novele byla v ust. § 83a InsZ zakotvena nepřípustnost spojení věcí různých 

dlužníků ke společnému řízení a do ust. § 394a InsZ byl přidán institut společného 

návrhu manželů na povolení oddlužení. 
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Předně je nutno uvést, že manželé nemusí institutu společného návrhu využít. 

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze jeden manžel nebo oba manželé 

samostatně. Insolvenční soud v takovém případě zřejmě manželům zašle výzvu podle 

ust. § 393 InsZ a poučí je o možnosti podat společný návrh. Tuto informaci lze 

manželům sdělit i pouhým neformálním dopisem soudu. Pokud však manželé této 

výzvě nevyhoví a společný návrh nepodají, není to důvod k odmítnutí jejich 

samostatných návrhů. Oba návrhy budou způsobilé k projednání a o každém z nich 

bude vedeno samostatné řízení. Tuto situaci již nebude s ohledem na ust. § 83a InsZ 

možné řešit spojením těchto návrhů a jejich společným projednáním.
74

 

Společný návrh na povolení oddlužení mohou podat manželé, jejichž 

manželství trvá ke dni, kdy jejich společný návrh dojde příslušnému insolvenčnímu 

soudu. Následný rozvod není překážkou, která by bránila v pokračování procesu 

společného oddlužení.
75

 Oba manželé musí splňovat podmínky osobní působnosti 

oddlužení v ust. § 389 InsZ, tedy ani jeden z nich nesmí mít dluhy z podnikání, 

s výjimkou dluhů ve druhém odstavci zmíněného ustanovení. Lhůty pro jeho podání 

jsou stejné jako v případě běžného návrhu, tedy spolu s insolvenčním návrhem 

v případě dlužnického návrhu a 30 dní po doručení insolvenčního návrhu v případě 

věřitelského insolvenčního návrhu. Manželé mají podle ust. § 394a odst. 3 InsZ po dobu 

insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení 

nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka. To znamená, že procesní 

úkony jednoho z manželů se vztahují i na toho druhého. Pokud by oddlužení nebylo 

povoleno nebo již schválené oddlužení zrušeno, došlo by k zániku tohoto procesního 

společenství a s každým z manželů by bylo vedeno samostatné insolvenční řízení.
76

 

Společný návrh musí ve vztahu ke každému z manželů obsahovat náležitosti 

uvedené v ust. § 391 InsZ a přílohy uvedené v ust. § 392 InsZ. Vedle toho v něm podle 

ust. § 394a odst. 2 InsZ musí být výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, 

aby byl všechen jejich majetek pro účely případného oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů. Podpisy u tohoto 

prohlášení musejí být úředně ověřeny. 
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Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je u společného návrhu výrazně 

odlišný režim, kterým se řídí společné jmění manželů. U oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty na základě samostatného návrhu jednoho z manželů dochází 

schválením oddlužení k zániku společného jmění manželů, které bude následně 

vypořádáno.
77

 U společného návrhu je to naopak. Nejenže společné jmění manželů 

nezaniká, ale ještě ke všemu je v ust. § 408 odst. 1 InsZ zavedena právní fikce, že je 

jeho součástí veškerý majetek těchto manželů. Pro účely oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty tak dojde k tomuto rozšíření jejich společného jmění i o majetek, 

který je ve výlučném vlastnictví každého z nich.
78

 

Dle mého názoru je zavedení institutu společného návrhu manželů na povolení 

oddlužení krok správným směrem. Soudní praxe společné oddlužení manželů 

umožňovala již dříve a jeho promítnutí do zákona a stanovení jeho přesných procesních 

pravidel jen napomůže právní jistotě a rozšíření do většího povědomí občanů. 
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3. Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení 
 

Aby mohl insolvenční soud vůbec rozhodnout o návrhu na povolení oddlužení, 

musí nejprve rozhodnout o tom, zda dlužník je nebo není v úpadku. Na základě zásady 

rychlosti a hospodárnosti je insolvenční soud podle ust. § 134 InsZ povinen učinit do  

10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci.  

O insolvenčním návrhu dlužníka, ve kterém jsou všechny rozhodné skutečnosti 

osvědčeny údaji v návrhu a přílohách, musí rozhodnout nejpozději do 15 dnů od jeho 

podání, v ostatních případech rozhodne podle potřeby, vždy však bez zbytečného 

odkladu. 

První možností, jak může soud o insolvenčním návrhu rozhodnout, je jeho 

odmítnutí. Tak učiní v případě, že insolvenční návrh neobsahuje všechny náležitosti, je 

nesrozumitelný nebo neurčitý nebo pokud k němu nejsou ani po výzvě připojeny 

všechny přílohy. Dalším důvodem pro odmítnutí je jeho zjevná bezdůvodnost. Při 

odmítnutí návrhu se jím soud po věcné stránce vůbec nezabývá. Dále může navrhovatel 

vzít svůj insolvenční návrh zpět. V takovém případě soud řízení zastaví. Pokud soud po 

prozkoumání návrhu dospěje k závěru, že je dlužník v úpadku nebo mu úpadek hrozí, 

vydá rozhodnutí o úpadku. V opačném případě insolvenční návrh zamítne. Při odmítnutí 

nebo zamítnutí insolvenčního návrhu nebo při jeho zpětvzetí dochází k ukončení 

insolvenčního řízení a soud se tak návrhem na povolení oddlužení již nezabývá. 

Jestliže insolvenční návrh podá dlužník a chce svůj úpadek či hrozící úpadek 

řešit oddlužením, musí spolu s ním podat i návrh na povolení oddlužení. V takovém 

případě spojí insolvenční soud podle ust. § 148 odst. 3 InsZ rozhodnutí o úpadku 

s rozhodnutím o návrhu na povolení oddlužení. Při věřitelském insolvenčním návrhu 

rozhodne soud o návrhu na povolení oddlužení samostatným rozhodnutím vydaným do 

30 dnů po rozhodnutí o úpadku podle ust. § 149 odst. 2 písm. a) InsZ. 

 

3.1 Odmítnutí návrhu 

 

Z hlediska insolvenčního soudu je nejjednodušším způsobem vyřízení návrhu 

na povolení oddlužení jeho odmítnutí. Návrh totiž vykazuje určité formální vady a soud 

se jím po věcné stránce ani nezabývá. 
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Návrh na povolení oddlužení lze odmítnout ze dvou důvodů. Ten první je 

upraven v ust. § 390 odst. 3 InsZ. Insolvenční soud návrh odmítne, pokud je podán 

opožděně nebo osobou k tomu neoprávněnou. Návrh na povolení oddlužení může podat 

pouze dlužník. Pokud jej podá kdokoli jiný, není pochybnost, že je podán osobou 

neoprávněnou, a soud jej odmítne. Pochybnosti mohou nastat, když jej podá dlužník,  

u kterého není úplně jisté, zda splňuje kritéria osobní působnosti oddlužení stanovená 

v ust. § 389 InsZ. Jestliže návrh podá například akciová společnost, je rozhodování opět 

snadné, neboť se jedná o podnikatelskou právnickou osobu a návrh bude odmítnut. 

Může se však stát, že návrh podá fyzická osoba podnikající a soud bude mít důvodné 

pochybnosti ohledně toho, zda má nebo nemá tato osoba dluhy z podnikání. Pokud není 

dán jiný důvod pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu, tak v takovém případě soud podle 

ust. § 397 odst. 1 InsZ oddlužení povolí a otázku splnění podmínek osobní působnosti 

prozkoumá až na schůzi věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení.
79

 Jako 

opožděný odmítne soud návrh na povolení oddlužení, pokud jej dlužník nepodá spolu se 

svým insolvenčním návrhem nebo pokud jej v případě věřitelského insolvenčního 

návrhu nepodá do 30 dnů od jeho doručení. 

Druhý důvod pro odmítnutí návrhu na povolení oddlužení je upraven v ust.  

§ 393 InsZ a týká se jeho náležitostí a příloh. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení 

jsou obsaženy v ust. § 391 InsZ a přílohy insolvenčního návrhu v ust. § 392 InsZ a jsou 

v této práci již podrobněji popsány výše. Jestliže návrh neobsahuje všechny náležitosti, 

je nesrozumitelný, neurčitý nebo k němu nejsou připojeny všechny přílohy, popř. tyto 

přílohy neobsahují stanovené náležitosti, vyzve soud dlužníka k jeho doplnění. Stejně 

soud postupuje, pokud návrh není podán na předepsaném formuláři.
80

 K doplnění 

návrhu stanoví soud dlužníkovi lhůtu, která může činit nejvýše 7 dní, může však být  

i kratší. Zároveň jej poučí, jak má opravu či doplnění provést. Není-li ani přes tuto 

výzvu ve stanovené lhůtě návrh opraven či doplněn a v řízení proto nelze dále 

pokračovat, soud návrh na povolení oddlužení odmítne. Tento postup je odlišný od 

zkoumání formálních vad samotného insolvenčního návrhu, neboť tam soud 

navrhovatele k odstranění vad vůbec nevyzývá a rovnou návrh odmítne.
81

 Tato 
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rozdílnost zřejmě vychází z předpokladu, že návrh na povolení oddlužení mohou 

podávat výhradně dlužníci, často lidé neznalí práva. Proto jim je u návrhu na povolení 

oddlužení ještě navíc poskytnuta možnost, aby svůj vadný návrh opravili a nemuseli 

kvůli jeho formálním vadám čelit konkursu. 

 

3.2 Zpětvzetí návrhu 

 

V souladu s dispoziční zásadou může vzít navrhovatel
82

 svůj návrh na povolení 

oddlužení zpět. Na základě ust. § 394 odst. 1 InsZ tak může učinit až do schválení 

oddlužení insolvenčním soudem. Jde o jednostranný úkon, který se pro všechny 

účastníky, včetně navrhovatele samotného, stává závazným v okamžiku, kdy dojde 

soudu. Zpětvzetí návrhu vezme soud na vědomí usnesením, proti kterému není 

přípustné odvolání. 

Pokud navrhovatel vezme svůj návrh zpět až po schválení oddlužení, rozhodne 

soud, že zpětvzetí není účinné. Je zajímavé si povšimnout, že insolvenční zákon váže 

možnost zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení na okamžik schválení oddlužení,  

a nikoli již na okamžik povolení oddlužení. Je tedy možné vyčkat na rozhodnutí soudu  

o povolení oddlužení a vzít návrh zpět až při rozhodování o tom, který konkrétní způsob 

oddlužení bude v řízení zvolen.  

Vezme-li dlužník svůj návrh na povolení oddlužení zpět, již jej nemůže podle 

ust. § 394 odst. 3 InsZ podat znovu. Toto omezení se však vztahuje pouze na konkrétní 

probíhající insolvenční řízení. Nejde o absolutní zákaz podat návrh na povolení 

oddlužení opět někdy v budoucnu v případném dalším insolvenčním řízení.
83

 

Dále je nutno poznamenat, že zpětvzetím návrhu nedochází ke skončení 

insolvenčního řízení. Pokud chce dlužník ukončit celé insolvenční řízení, musí vedle 

návrhu na povolení oddlužení vzít zpět i insolvenční návrh, pokud jej ovšem podal on. 

Podle ust. § 129 odst. 1 InsZ tak může učinit do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do 

právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. 
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3.3 Zamítnutí návrhu 

 

Další možností rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení je jeho zamítnutí, 

které je upraveno v ust. § 395 InsZ. Toto ustanovení upravuje podmínky, za kterých je 

možné oddlužení povolit a při jejichž nesplnění insolvenční soud návrh zamítne. 

Podmínky jsou v zásadě tři: 

1) poctivost záměru dlužníka, 

2) dosažení uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů minimálně ve 

výši 30 %, a 

3) odpovědný přístup dlužníka k plnění jeho povinností.
84

 

První podmínkou je fakt, že dlužník svým návrhem na povolení oddlužení 

nesleduje nepoctivý záměr. Pojem „nepoctivý záměr“ není v insolvenčním zákoně nikde 

definován a zůstává tak na soudní praxi, aby stanovila, kdy se o nepoctivý záměr jedná 

a kdy nikoli. Shodné stanovisko k tomuto ustanovení zaujal i Nejvyšší soud, který 

judikoval, že „ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) InsZ patří k právním normám 

s relativně neurčitou hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena 

přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení 

v každém jednotlivém případě vymezil hypotézu sám.“
85

 Insolvenční soud tak musí 

v každém konkrétním případě na základě prozkoumání skutkových okolností určit, zda 

dlužník svým návrhem sleduje či nesleduje nepoctivý záměr. 

Původ podmínky poctivého záměru lze spatřovat v právní zásadě stanovující, 

že by nikdo neměl těžit ze svého nepoctivého či protiprávního jednání.
86

 Oddlužení 

znamená pro dlužníka mnoho výhod, zejména možnost osvobození od placení 

neuspokojených pohledávek, takže by jej neměli využívat ti dlužníci, kteří se vůči svým 

věřitelům nechovají poctivě.
87

 

Do revizní novely, provedené zákonem č. 294/2013 Sb., obsahoval insolvenční 

zákon dva příklady chování, kterým dlužník sledoval nepoctivý záměr. Jednalo se  

o případy, kdy u stejného dlužníka probíhalo v posledních pěti letech insolvenční řízení 

                                                           
84

 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1259. 
85

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 7. 2011, sp. zn. 29 NSČR 14/2009 ve věci sp. zn. KSPH 55 INS 

316/2008, uveřejněné pod č. 14/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. 
86

 Tato zásada je zakotvena v ust. § 6 odst. 2 ObčZ. 
87

 PLEVA, Vítězslav. K pojmu nepoctivý záměr v insolvenčním řízení. Právní rozhledy : časopis pro 

všechna právní odvětví. 2014, č. 3, s. 104. 



32 

 

nebo jiné řízení řešící jeho úpadek, ovšem v závislosti na výsledku, a dále pokud byl 

dlužník v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo 

hospodářské povahy.
88

 Šlo pouze o demonstrativní výčet, takže soudy mohly nepoctivý 

záměr dlužníka vyvodit i z jiných skutečností. I po vypuštění tohoto výčtu však mohou 

soudy tyto důvody pro zjištění nepoctivého záměru samozřejmě využívat. 

Jak již bylo řečeno, o vyložení pojmu „nepoctivý záměr“ a stanovení jeho 

příkladů se postarala především judikatura.
89

 Dle V. Plevy lze takové příklady 

nepoctivého chování rozdělit do dvou skupin. Do první se řadí nepoctivá jednání 

v rámci již zahájeno insolvenčního řízení. Jako příklad lze uvést zatajení některých 

věřitelů, podnikatelských závazků nebo majetku nebo nedostatek snahy o maximalizaci 

dlužníkových příjmů. Do druhé skupiny spadají nepoctivá jednání v majetkových 

vztazích těsně před zahájením insolvenčního řízení. Jde například o účelové převody 

majetku nebo pochybné půjčky.
90

 K tomu je potřeba ještě dodat, že dlužníkovu 

nepoctivost ohledně návrhu na povolení oddlužení nelze zaměňovat s příčinami 

dlužníkova úpadku. Ve většině případů se dlužník do svých finančních problémů dostal 

v důsledku svého nezodpovědného a nedbalého hospodaření. Důležitá je tak změna 

dlužníkova přístupu k jeho nepříznivé situaci a snaha po její nápravě.
91

 

Další podmínkou povolení oddlužení je uspokojení nezajištěných věřitelů 

minimálně ve výši 30 % jejich pohledávek. Tato hranice však nemusí být splněna vždy, 

neboť se jednotliví věřitelé mohou s dlužníkem dohodnout na plnění nižším. Tato 

dohoda bude připadat do úvahy v situaci, kdy se třicetiprocentní hranice uspokojení 

bude zdá nereálná, avšak věřitel bude preferovat využití oddlužení například proto, že 

jeho uspokojení v případě zpeněžení majetkové podstaty při konkursu by bylo téměř 

zanedbatelné. Dohoda musí být písemná a jedná se o povinnou přílohu návrhu na 

povolení oddlužení. Tato podmínka se týká pouze pohledávek nezajištěných věřitelů, 

neboť zajištění věřitelé jsou uspokojováni ze zpeněžení majetku tvořícího jejich 
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zajištění.
92

 Soud bude při zkoumání, zda dlužník tuto podmínku splňuje, předběžně 

zjišťovat, zda má dlužník buď dostatek majetku k uspokojení věřitelů alespoň ve 

stanovené výši, nebo zda dokáže tuto hranici uspokojení pokrýt pomocí svých 

budoucích pravidelných příjmů. 

Poslední podmínka povolení oddlužení stanoví nutnost aktivního  

a odpovědného přístupu dlužníka k plnění jeho povinností v insolvenčním řízení. 

Oddlužení by tak nemělo být povoleno dlužníkovi, který sice podal bezvadný návrh na 

povolení oddlužení, avšak jeho následné chování vykazuje lehkomyslný a nedbalý 

přístup k jeho povinnostem. Insolvenční zákon neobsahuje žádná vodítka, jak 

dlužníkovu nedbalost stanovit, soud však může vycházet například z kvality a včasnosti 

dlužníkových podání, jeho průjevů vůči soudu, účasti na jednání nebo dodržování 

lhůt.
93

 

Do 1. 1. 2014 obsahoval insolvenční zákon ještě jednu podmínku oddlužení,  

a to zákaz opakovaného návrhu na povolení oddlužení. Zákon stanovil, že návrh na 

povolení oddlužení bude zamítnut, pokud jej znovu podá osoba, o jejímž návrhu již bylo 

dříve rozhodnuto. Toto ustanovení vyvolávalo diskuze, zda se jedná o doživotní 

nemožnost provedení dalšího oddlužení či nikoli. Odborná veřejnost se však v zásadě 

shodovala na názoru, že se jedná o nemožnost podat nový návrh na povolení oddlužení 

v rámci téhož insolvenčního řízení.
94

 Toto ustanovení bylo zrušeno revizní novelou. 

Aby mohlo být oddlužení povoleno, musí být splněny všechny tři výše uvedené 

podmínky. Insolvenční soud jejich splnění zkoumá u každého jednotlivého případu  

a pokud dospěje k názoru, že alespoň jedna z nich splněna není, návrh na povolení 

oddlužení zamítne. 
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3.4 Rozhodnutí o řešení dlužníkova úpadku konkursem 

 

Odmítnutím, zamítnutím nebo zpětvzetím návrhu na povolení oddlužení však 

insolvenční řízení ještě nekončí. Pouze se ukáže, že dlužníkův úpadek či hrozící úpadek 

nepůjde řešit oddlužením, ale insolvenční zákon upravuje ještě dva další způsoby řešení 

úpadku. Reorganizace v úvahu připadat nebude, protože je určena pro střední a velké 

podnikatele, a těžko si lze představit situaci, kdy by mohla jedna osoba řešit svůj 

úpadek jak oddlužením, tak reorganizací. Na řadu tedy přichází konkurs, v případě 

neúspěšných oddlužení zpravidla tzv. nepatrný konkurs.
95

 

Insolvenční zákon v ust. § 397 stanoví, že pokud insolvenční soud o návrhu na 

povolení oddlužení rozhodne některým z výše popsaných způsobů, současně rozhodne  

o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. Zákon v tomto ustanovení mluví 

celkem jasně, ne vždy je však vhodné rozhodnout o konkursu ihned. Lze si představit 

situaci, kdy návrh na povolení oddlužení podá věřitel, tedy osoba k tomu neoprávněná. 

Návrh tak bude odmítnut, případně jej navrhovatel může vzít zpět. V obou případech by 

však poté měl soud podle ust. § 397 InsZ rozhodnout o tom, že se bude dlužníkův 

úpadek řešit konkursem. Takovýto postup je však vzhledem k dlužníkovi výrazně 

nespravedlivý a umožňoval by věřitelům jeho zneužívání. Proto by bylo namístě vyčkat, 

zda návrh na povolení oddlužení nepodá ve stanovené lhůtě také dlužník, a až poté se 

zabývat možností konkursu.
96

 

Vedle uvedeného postupu existuje jedna možnost, kdy by se v insolvenčním 

řízení již nadále nepokračovalo a k prohlášení konkursu by nedošlo, a to v případě, kdy 

by dlužník spolu s návrhem na povolení oddlužení vzal zpět i insolvenční návrh, který 

sám podal.
97

 

 

3.5 Povolení oddlužení 

 

Povolení oddlužení je podle ust. 4 odst. 2 písm. c) InsZ rozhodnutím o způsobu 

řešení úpadku. Pokud insolvenční soud návrh na povolení oddlužení neodmítne, 
                                                           
95

 Nepatrný konkurs je určen pro nepodnikající fyzické osoby a ostatní dlužníky, jejichž celkový obrat 

nepřesáhl za poslední účetní období 2 000 000 Kč nebo kteří mají méně než 50 věřitelů. Je upraven v ust. 

§ 314 a 315 InsZ. 
96

 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1272. 
97

 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)  

o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 894. 
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nezamítne nebo nevezme na vědomí jeho zpětvzetí, vydá rozhodnutí o povolení 

oddlužení podle ust. § 397 InsZ. Soud však oddlužení nepovolí, dokud mu dlužník 

nepředloží seznam majetku a závazků. Může se stát, že soud má pochybnosti, zda je 

dlužník osobou splňující požadavky osobní působnosti oddlužení a zda má oddlužení 

povolit nebo odmítnout, jak je již popsáno výše. V takovéto situaci soud oddlužení 

povolí a tuto otázku přezkoumá v průběhu schůze svolané k projednání způsobu 

oddlužení a hlasování o jeho přijetí. 

Rozhodnutí o povolení oddlužení se zveřejňuje v insolvenčním rejstříku a dále 

se doručuje dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru, pokud je již 

ustanoven. Účinným se stává zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Zákon s tímto 

rozhodnutím nespojuje žádné zvláštní účinky. Nadále jsou zachovány účinky zahájení 

insolvenčního řízení a předběžná opatření zůstávají v platnosti, pokud je ovšem soud 

nezmění, což může učinit i bez návrhu. Odvolání proti rozhodnutí o povolení oddlužení 

není přípustné.
98
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4. Způsoby provedení oddlužení 
 

Rozhodnutím o povolení oddlužení končí počáteční fáze oddlužení, tedy 

rozhodování o návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud dospěl k závěru, že je  

u dlužníka oddlužení přípustné, jsou splněny všechny podmínky a návrh neobsahuje 

žádné vady. Řízení tedy vstupuje do své další fáze, ve které se rozhoduje o způsobu, 

jakým bude oddlužení provedeno. Insolvenční zákon upravuje dva způsoby provedení 

oddlužení, a to zpeněžení majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře. 

Jde o první fázi oddlužení, do které mohou určitým způsobem ingerovat 

věřitelé. Do povolení oddlužení je řízení pouze v rukou insolvenčního soudu, věřitelé do 

něj nemohou nijak zasahovat. Naopak rozhodnutí o způsobu provedení oddlužení závisí 

převážně na nich. Tato fáze řízení končí rozhodnutím o schválení oddlužení. 

 

4.1 Zpeněžení majetkové podstaty 

 

Prvním způsobem provedení oddlužení je zpeněžení majetkové podstaty. Tato 

forma oddlužení spočívá v jednorázovém prodeji dlužníkova stávajícího majetku  

a rozdělení výnosu z tohoto prodeje mezi věřitele.
99

 Tento způsob je vhodný využívat  

u dlužníků, kteří mají větší množství majetku a u kterých není příliš reálná možnost 

budoucích pravidelných příjmů. Postup při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je 

téměř totožný s postupem zpeněžování majetkové podstaty při konkursu. To je 

stanoveno v ust. § 398 odst. 2 InsZ, které říká, že se při této formě oddlužení postupuje 

obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a že má tytéž 

právní účinky jako zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.
100

 

Majetková podstata je definována v ust. § 2 písm. e) InsZ. Jedná se o majetek 

určený k uspokojení dlužníkových věřitelů. Jejím zpeněžováním se podle ust. § 283 

odst. 1 InsZ rozumí převedení veškerého majetku, který do ní náleží, na peníze za 

účelem uspokojení věřitelů. Zpeněžování majetkové podstaty provádí insolvenční 

správce, který se po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty stává osobou 
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s dispozičními oprávněními k majetku v majetkové podstatě.
101

 Jeho prvním krokem je 

zjištění majetku, který do majetkové podstaty vůbec patří. Tuto svou povinnost zajišťuje 

podle ust. § 209 odst. 1 InsZ již od svého ustanovení. Při zjišťování majetkové podstaty 

při oddlužení vychází zejména ze seznamu majetku, který je dlužník podle ust. § 392 

odst. 1 písm. a) InsZ povinen připojit k návrhu na povolení oddlužení. Vedle toho provádí 

insolvenční správce vlastní šetření, zda nemá dlužník ještě další majetek, který v tomto 

seznamu neuvedl. Na základě zjišťování pořídí insolvenční správce soupis majetkové 

podstaty, který průběžně upravuje a doplňuje a ze kterého se vychází při samotném 

zpeněžování. 

Zpeněžení majetkové podstaty může proběhnout jedním ze tří způsobů 

vypočtených v ust. § 286 InsZ, a to buď prodejem ve veřejné dražbě, prodejem 

movitých a nemovitých věcí podle ustanovení občanského soudního řádu, nebo 

prodejem mimo dražbu (tzv. prodej z volné ruky). O způsobu zpeněžení rozhoduje 

insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru. V případě prodeje majetku 

mimo dražbu je navíc vyžadován souhlas insolvenčního soudu. 

Již v průběhu zpeněžování jsou z jeho výtěžku hrazeny pohledávky za 

podstatou a pohledávky jim na roveň postavené.
102

 Zajištění věřitelé mají právo, aby 

byla jejich pohledávka uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, 

jimiž byla zajištěna. Po zpeněžení majetkové podstaty vypracuje insolvenční správce 

konečnou zprávu a předloží ji ke schválení soudu. Proti konečné zprávě je možno 

podávat námitky. K jejímu projednání nařídí soud jednání. Pokud žádné námitky nejsou 

nebo jsou nedůvodné, soud předloženou konečnou zprávu schválí. Po schválení 

konečné zprávy předloží insolvenční správce návrh rozvrhového usnesení, ve kterém 

uvede, kolik peněz má být vyplaceno na každou pohledávku. Soud po přezkoumání toto 

rozvrhové usnesení vydá. Na jeho základě dojde k poměrnému uspokojení věřitelů 

zahrnutých v rozvrhu podle výše jejich pohledávek. Rozvrhové usnesení plní 

insolvenční správce.
103

 

Na první pohled se může zdát, že mezi oddlužením zpeněžením majetkové 

podstaty a konkursem jakožto jedním ze způsobů řešení úpadku není žádný rozdíl, tedy 
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kromě konečného výsledku, že po skončení oddlužení může být dlužník osvobozen od 

placení neuspokojených pohledávek a po skončení konkursu nikoli. Tak tomu však 

není, jeden rozdíl mezi nimi nalézt lze, a to rozsah zpeněžované majetkové podstaty. 

Rozsah majetkové podstaty je upraven v ust. § 205 InsZ. V prvním odstavci tohoto 

ustanovení je stanoven rozsah majetkové podstaty v případě dlužnického insolvenčního 

návrhu, v odstavci druhém v případě insolvenčního návrhu věřitele. V obou případech 

je však do majetkové podstaty zahrnut i majetek, který dlužník nabyl v průběhu 

insolvenčního řízení. Vymezení majetkové podstaty v případě oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty je jiné, pro dlužníka příznivější. Ust. § 398 odst. 2 InsZ stanoví, že 

při oddlužení tímto způsobem do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník 

nabyl v průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky schválení oddlužení.
104

 

Pro dlužníka je toto vymezení majetkové podstaty výhodnější, neboť do ní není zařazen 

majetek, který dlužník získá po schválení oddlužení a se kterým tak může nakládat, jak 

se mu zachce.
105

 

 

4.2 Plnění splátkového kalendáře 

 

Druhým způsobem provedení oddlužení je plnění splátkového kalendáře. Na 

rozdíl od jednorázového zpeněžení majetkové podstaty se jedná o dlouhodobou formu 

oddlužení, kdy je dlužník povinen po dobu pěti let postupně uspokojovat své věřitele ze 

svých pravidelných příjmů formou měsíčních splátek. Výhodou pro dlužníka je to, že si 

při tomto způsobu oddlužení zachová všechen svůj stávající majetek, postiženy jsou 

pouze jeho budoucí příjmy. Dlužník je během oddlužení plněním splátkového kalendáře 

povinen vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost; pokud je dlužník nezaměstnaný, 

musí usilovat o získání nějakého zaměstnání. Dále nesmí zatajovat žádný ze svých 

příjmů. 

Nejprve je nutné zodpovědět si otázku, jaké příjmy jsou tímto způsobem 

oddlužení nejčastěji postiženy. V první řadě se jedná o příjmy, z nichž mohou být 

prováděny srážky plátcem mzdy. Jejich vymezení nalezneme v občanském soudním 

řádu, jedná se o mzdu podle ust. § 276 OSŘ a dále pak jiné příjmy postižitelné srážkami 

                                                           
104

 Ust. § 407 odst. 1 InsZ: „Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o 

schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.“ 
105

 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1285. 

 



39 

 

podle ust. § 299 OSŘ.
106

 Na úhradu splátek se také používají příjmy jiného než 

mzdového charakteru, např. příjmy z autorských práv. Od 1. 1. 2014 je oddlužení 

umožněno i podnikajícím fyzickým osobám, takže v úvahu připadají i pravidelné příjmy 

z podnikání. Vedle těchto pravidelných příjmů jsou splátkovým kalendářem postiženy  

i příjmy mimořádné. Ust. § 412 odst. 1 písm. b) InsZ stanoví, že je dlužník povinen 

vydat insolvenčnímu správci hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinných 

právních jednání a dále majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, a jiné 

mimořádné příjmy a výtěžek jejich zpeněžení využít k mimořádným splátkám, 

prováděným nad rámec splátkového kalendáře.
107

 

Rozsah měsíčních splátek je stanoven v ust. § 398 odst. 3 InsZ. Toto 

ustanovení říká, že je dlužník povinen splácet měsíčně svým nezajištěným věřitelům ze 

svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu 

rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.
108

 U příjmů mzdového 

charakteru je základem čistá mzda (či jiný příjem). Od té se odečte tzv. základní 

částka,
109

 která musí za všech okolností dlužníku zůstat. Při výpočtu postižitelné části 

dlužníkových příjmů je třeba zohlednit dlužníkovu vyživovací povinnost. Soudní praxe 

stanovila, že pokud jde o zákonnou vyživovací povinnost, jejíž výše není stanovena 

soudem, zohlední se zvýšením základní částky. Pokud jde o vyživovací povinnost 

stanovenou soudem, ta se ve výpočtu zákonné srážky neprojeví. Jedná se o pohledávku 

postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a je ve splátkovém 

kalendáři pojata jako pohledávka s přednostním uspokojením.
110

 Po vypočtení 

postižitelné části dlužníkových příjmů je tato část rozdělena mezi věřitele v poměru 

podle jejich pohledávek stanoveném soudem v rozhodnutí o schválení oddlužení. 

Příjmy, které nemají povahu mzdy, budou dlužníkovi zabaveny ve většině případů celé, 
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neboť budou postihovány jako jiné peněžité pohledávky podle ust. § 312 až 319 OSŘ, 

tedy zpravidla v celém rozsahu.
111

 

Insolvenční soud však může stanovit i jinou výši měsíčních splátek. Dlužník 

může podle ust. § 391 odst. 2 InsZ v návrhu na povolení oddlužení soud požádat  

o stanovení jiné, zpravidla nižší, výše měsíčních splátek, než jaká by byla stanovena 

výše popsaným způsobem podle ust. § 398 odst. 3 InsZ. V takovém případě musí 

dlužník v návrhu uvést navrhovanou výši měsíčních splátek, způsob jejich určení a dále 

vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. Výší splátek navrhovanou dlužníkem není 

insolvenční soud vázán. K této dlužníkově žádosti se vyjadřují věřitelé na schůzi 

svolané k hlasování o způsobu provedení oddlužení, popř. i mimo schůzi. Podle 

pravidel hlasování obsažených v ust. § 401 a 402 InsZ rozhodnou o tom, zda doporučují 

nebo nedoporučují vyhovět dlužníkově žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek. 

Pro věřitele má snížení splátek tu výhodu, že dlužník bude muset uspokojit pohledávky 

minimálně ve výši 50 %, namísto běžných 30 %. Dlužník se však může s věřiteli 

dohodnout i na jiné míře uspokojení. O žádosti o stanovení nižších splátek rozhodne 

soud v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž 

doporučením věřitelů není vázán.
112

 Soudní praxe dovozuje, že rozhodnutí o schválení 

oddlužení je vydáváno s klauzulí rebus sic stantibus, takže je možné vyhovět i žádosti, 

kterou dlužník podá až při realizaci oddlužení, a ne již v návrhu na povolení oddlužení. 

Musí to však být odůvodněno změnou dlužníkových poměrů a musí být splněny 

podmínky souhlasu věřitelů a uspokojení jejich pohledávek ve výši alespoň 50 %.
113

 

Dobu plnění splátkové kalendáře zákon stanovuje na pět let, přičemž povinnost 

odvádět splátky platí celou tuto dobu. Povinnost splácet nekončí uspokojením věřitelů 

v zákonné minimální míře, tj. 30 %. Dříve než po pěti letech může oddlužení plněním 

splátkového kalendáře skončit jen v případě, že dlužník uspokojí všechny své 

nezajištěné věřitele v plné výši.
114

 

Realizaci oddlužení splátkovým kalendářem provádí dlužník, resp. plátce jeho 

mzdy prostřednictvím insolvenčního správce. U mzdy a obdobných příjmů je jejich 
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plátce povinen nevyplácet sraženou částku dlužníkovi a namísto toho ji odeslat 

insolvenčnímu správci. Insolvenční správce ji rozvrhne způsobem stanoveným soudem 

mezi jednotlivé věřitele. Dle původního znění insolvenčního zákona se celá mzda 

zasílala dlužníkovi, který měl sám vypočítat postižitelnou část svých příjmů a rozdělit ji 

mezi věřitele. Jelikož však oddlužení využívají obyčejní spotřebitelé bez právních 

znalostí, byl tento postup často nad jejich síly, a proto došlo k této změně a zapojení 

insolvenčního správce. Ostatní příjmy, které nemají povahu mzdy, a tudíž u nich 

nefiguruje plátce mzdy, jsou vypláceny přímo dlužníkovi. Ten je poukáže 

insolvenčnímu správci, který je rozdělí mezi věřitele.
115

 

 

4.3 Kombinace způsobů 

 

Text insolvenčního zákona se zdá být jasný, když v ust. § 398 odst. 1 stanoví, 

že oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového 

kalendáře. Vše naznačuje taxativní výčet možností, ještě navíc v kontextu ust. § 341 

InsZ, který upravuje demonstrativní výčet způsobů provedení reorganizace. Judikatura 

však dovoluje provést oddlužení ještě třetím způsobem, a to kombinací obou výše 

zmíněných zákonných způsobů. 

Krajský soud v Brně v jednom ze svých rozhodnutí například dovodil, že 

„nepřekáží účelu, který je touto úpravou (právní úpravou oddlužení) sledován, aby 

v situaci, kdy s tím dlužník výslovně souhlasí a sám takový způsob řešení svého úpadku 

nabízí, byly v mezích rozhodnutí o způsobu oddlužení kombinovány obě formy 

oddlužení.“
116

 Tento postup bude připadat do úvahy, pokud by nabízený způsob 

oddlužení, například splátkový kalendář, neumožňoval splnit podmínku uspokojení 

nezajištěných věřitelů minimálně ve výši 30 %. Dlužník může v takové situaci ještě 

navíc nabídnout věřitelům ke zpeněžení svůj stávající majetek nebo jeho část  

a dosáhnout tak na minimální zákonnou hranici uspokojení věřitelů. Oddlužením tak 

bude postižen jak dlužníkův stávající majetek, tak jeho budoucí příjmy. Takovéto řešení 

je jednoznačně lepší, než zamítnout návrh na povolení oddlužení pro nemožnost 

dosažení 30% hranice uspokojení využitím pouze jednoho ze způsobů provedení 
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oddlužení a rozhodnout o tom, že bude dlužníkův úpadek řešen konkursem. Dlužník tak 

bude ušetřen nepříznivých důsledků konkursu a věřitelům se zpravidla dostane vyšší 

míry uspokojení. 

Je vhodné, když dlužník s takovýmto způsobem oddlužení souhlasí. Soud musí 

v každém konkrétním případě zvážit, zda je vhodné ke kombinaci zákonných způsobů 

přistoupit. K tomuto kombinovanému způsobu provedení oddlužení se samozřejmě 

mohou vyjádřit i věřitelé hlasováním na schůzi svolané za účelem rozhodování  

o způsobu oddlužení. Možnost této kombinované formy oddlužení potvrdila  

i rozhodovací praxe soudů vyšších instancí.
117

 

 

4.4 Rozhodování o způsobu oddlužení 

 

Rozhodování o způsobu, jakým bude oddlužení provedeno, mají ve 

svých rukou v první řadě věřitelé. Dlužník musí v návrhu na povolení oddlužení podle 

ust. § 391 odst. 1 písm. d) InsZ uvést, jaký způsob oddlužení preferuje, nebo prohlásit, 

že tento návrh nevznáší. Věřitelé ani soud však nejsou touto preferencí vázáni. 

O přijetí některého ze způsobů oddlužení hlasují věřitelé na schůzi věřitelů 

svolané za tímto účelem. Insolvenční soud zpravidla tuto schůzi svolá již v rozhodnutí  

o povolení oddlužení. Svolání schůze oznamuje zveřejněním vyhlášky, ve které musejí 

být uvedeny předmět, místo a termín jejího konání. Vedle toho se dlužníkovi  

a insolvenčnímu správci doručuje do vlastních rukou usnesení o svolání schůze věřitelů, 

a to s dostatečným časovým předstihem, aby měli čas na přípravu. Dlužník se musí této 

schůze povinně zúčastnit, aby mohl zodpovídat dotazy věřitelů. Insolvenční správce se 

může nechat na své nebezpečí zastoupit, pokud ovšem soud výslovně nepožaduje i jeho 

přítomnost. Insolvenční soud však podle ust. § 399 odst. 3 InsZ tuto schůzi věřitelů 

nesvolá, a to pokud všichni oprávnění věřitelé hlasovali o přijetí způsobu oddlužení 

mimo schůzi věřitelů.
118

 

Hlasování mimo schůzi věřitelů je upraveno v ust. § 400 a 401 InsZ. Věřitel 

může hlasovat mimo schůzi věřitelů, pouze pokud měl možnost seznámit se se všemi 

informacemi, které musí být obsaženy v návrhu na povolení oddlužení a jeho přílohách. 
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Zákon umožňuje hlasování mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení  

a dokonce i před jeho zahájením. Hlasování před zahájením insolvenčního řízení si 

organizuje dlužník sám a jeho účelem je zjištění podpory věřitelů pro dlužníkovo 

oddlužení a některý ze způsobů jeho provedení.
119

 Pro obě varianty je společné to, že 

podání věřitele musí být písemné, musí být označeno jako „Hlasovací lístek“, nesmí 

obsahovat jiný úkon a musí z něj být patrné, jak věřitel hlasoval. Podpis věřitele musí 

být úředně ověřen. Náležitosti hlasovacího lístku jsou stanoveny prováděcí 

vyhláškou.
120

 Rozdíl mezi oběma variantami hlasování je ve lhůtě, ve které může věřitel 

hlasovací lístek podat. V případě hlasování mimo schůzi věřitelů po zahájení 

insolvenčního řízení musí být hlasovací lístek doručen insolvenčnímu soudu nejpozději 

v den předcházející schůzi věřitelů svolané za účelem přijetí způsobu oddlužení. Pokud 

jde o hlasování před zahájením insolvenčního řízení, hlasovací lístek musí být doručen 

dlužníku, a to nejpozději v poslední den lhůty, kterou stanovil sám dlužník. Tato lhůta 

nesmí být kratší než 15 dnů. Výsledky hlasování mimo schůzi věřitelů se přičtou 

k výsledkům hlasování dosažených na schůzi věřitelů. Může se stát, že se věřitel, který 

hlasoval prostřednictvím hlasovacího lístku, poté zúčastní schůze věřitelů a hlasuje 

jinak. V takovém případě má přednost jeho hlasování na schůzi věřitelů. 

Hlasovat o způsobu oddlužení mohou dle ust. § 402 odst. 1 InsZ pouze 

nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky. Zajištění věřitelé jsou 

z rozhodování o způsobu provedení oddlužení úplně vyloučeni. Dále nemohou hlasovat 

osoby dlužníkovi blízké a osoby, které s dlužníkem tvoří koncern.
121

 V ust. § 402 odst. 

3 InsZ je stanoveno kvorum hlasů nutných pro zvolení některého ze způsobů oddlužení. 

Jde o speciální ustanovení oproti obecné úpravě v ust. § 49 odst. 1 InsZ.
122

 O způsobu 

provedení oddlužení rozhodne schůze věřitelů prostou většinou hlasů nezajištěných 

věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek (1 Kč pohledávky = 1 hlas). 

Insolvenční soud následně na základě usnesení schůze věřitelů o způsobu oddlužení 

rozhodne o schválení oddlužení. Jestliže žádný ze způsobů oddlužení nezíská prostou 
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většinu hlasů všech nezajištěných věřitelů, rozhodne o způsobu provedení oddlužení 

podle ust. § 402 odst. 5 InsZ insolvenční soud. 

Nabízí se otázka, zda je insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení 

vázán způsobem oddlužení, o kterém rozhodli věřitelé na schůzi věřitelů. Podle ust.  

§ 54 InsZ může insolvenční soud zrušit usnesení schůze věřitelů, pokud toto usnesení 

odporuje společnému zájmu věřitelů. Nemůže tak však učinit, pokud jde o některou 

z taxativně stanovených výjimek, a jednou z těchto výjimek je právě usnesení  

o způsobu oddlužení. Text zákona tedy mluví jasně, v určitých případech se toto 

ustanovení však může zdát příliš tvrdé. Věřitelé mohou schválit způsob oddlužení, který 

vůbec neodpovídá ekonomické situaci dlužníka, nebo který dlužníka neúměrně 

poškozuje, avšak nijak neovlivňuje vyšší uspokojení věřitelů.
123

 Judikatura tak 

umožňuje, aby soudy mohly ve výjimečných případech a po zvážení všech okolností 

rozhodnout, že oddlužení bude realizováno jiným způsobem, než na kterém se usnesla 

schůze věřitelů.
124

 

 

4.5 Zajištění věřitelé 

 

Dosud byla řeč pouze o nezajištěných věřitelích. Zajištění věřitelé totiž při 

oddlužení stojí mimo centrum dění a uspokojují se zásadně jen z výtěžku zpeněžení 

majetku sloužícího jako zajištění jejich pohledávky, a to bez ohledu na zvolený způsob 

provedení oddlužení. Při zpeněžování majetkových hodnot, které slouží jako zajištění, 

se postupuje obdobně podle příslušných ustanovení upravujících zpeněžování zajištění 

v konkursu, tedy ust. § 293 a 298 InsZ. 

Při zpeněžování majetku sloužícího k zajištění pohledávky je insolvenční 

správce vázán pokyny zajištěného věřitele. Insolvenční správce může tyto pokyny 

odmítnout, má-li za to, že lze majetek zpeněžit výhodněji. Pokud věřitel žádný pokyn 

neudělí, rozhodne o způsobu zpeněžení insolvenční správce se souhlasem věřitelského 

výboru. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře může insolvenční správce podle 

ust. § 409 odst. 3 InsZ zpeněžit majetek sloužící k zajištění pouze na žádost zajištěného 

věřitele, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky. Oproti 
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tomu při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází ke zpeněžení majetku 

automaticky, i bez žádosti zajištěného věřitele. Na žádost se tento majetek zpeněží podle 

ust. § 408 odst. 3 InsZ pouze v případě, jestliže zpeněžením ostatního majetku dojde 

k plnému uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů nebo jestliže zajištěná 

pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění. Pokud zajištěný věřitel o zpeněžení 

nepožádá, neznamená to, že jeho zajištěná pohledávka po skončení oddlužení zaniká. 

Podle ust. 414 odst. 4 InsZ se může zajištěný věřitel, který o zpeněžení během realizační 

fáze oddlužení nepožádal, domáhat uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení 

majetku sloužícího jako zajištění i po osvobození dlužníka od placení neuspokojených 

pohledávek. Osvobození se tak na tyto pohledávky nevztahuje. 

Jelikož se zajištění věřitelé uspokojují vždy stejným způsobem nezávisle na 

zvoleném způsobu oddlužení, nemají v průběhu oddlužení vůbec žádný vliv na jakékoli 

rozhodování. Nemohou tak hlasovat o způsobu oddlužení podle ust. § 402 odst. 1 InsZ, 

a tudíž ani vznášet námitky proti samotnému oddlužení podle ust. § 403 odst. 2 InsZ.
125
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5. Schválení oddlužení 
 

Po povolení oddlužení insolvenčním soudem a hlasování o způsobu, jakým 

bude oddlužení provedeno, je ještě nutné, aby bylo oddlužení insolvenčním soudem 

schváleno. Jde o poslední rozhodnutí soudu před samotnou realizační fází oddlužení. 

Schválení oddlužení není pouze autoritativním výrokem soudu o tom, jakým způsobem 

a za jakých podmínek má být oddlužení provedeno. Insolvenční soud zkoumá, zda jsou 

vzhledem k dosavadnímu průběhu insolvenčního řízení a případným novým nebo nově 

zjištěným okolnostem stále splněny všechny podmínky pro řešení dlužníkova úpadku 

oddlužením.
126

 

 

5.1 Námitky věřitelů 

 

Insolvenční zákon dává věřitelům i insolvenčnímu správci možnost, jak mohou 

na případné nedostatky upozornit, a zvrátit tak schválení oddlužení insolvenčním 

soudem. 

Insolvenční správce je již od svého ustavení do funkce povinen postupovat tak, 

aby byli věřitelé uspokojeni v co nejvyšší míře, v důsledku čehož musí zjišťovat 

všechny relevantní skutečnosti. Pokud zjistí nějakou skutečnost, která by odůvodňovala 

odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení,
127

 je povinen na ni věřitele 

upozornit. Podle ust. § 403 odst. 1 InsZ tak musí učinit nejpozději před rozhodnutím 

schůze věřitelů o způsobu oddlužení. Jelikož je účast insolvenčního správce nebo jeho 

zástupce na této schůzi povinná,
128

 dochází v praxi k upozornění věřitelů právě v jejím 

průběhu. Může k němu však samozřejmě dojít i před jejím konáním. Pokud všichni 

oprávnění věřitelé hlasovali mimo schůzi věřitelů a insolvenční soud postupoval podle 

ust. § 399 odst. 3 InsZ, musí insolvenční správce věřitele upozornit do 3 dnů po 

zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. Insolvenční správce však 
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nemůže v důsledku svých zjištění podávat žádné námitky, jimiž by se musel zabývat 

insolvenční soud.
129

 

Možnost podávat námitky mají pouze věřitelé. Jde o institut, kterým může 

věřitel vyjádřit svůj nesouhlas s provedením oddlužení. Věřitelé mohou podle ust. § 403 

odst. 2 InsZ namítat, že existují skutečnosti, které by odůvodňovaly odmítnutí nebo 

zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Insolvenční soud musí tyto námitky projednat 

ještě před rozhodnutím o schválení oddlužení.
130

 

Námitky však nemohou podávat všichni věřitelé, nýbrž pouze ti, kteří hlasovali 

o přijetí způsobu oddlužení, ať už na schůzi věřitelů za tímto účelem svolané nebo 

mimo ni. Z logiky věci tak vyplývá, že námitky mohou podávat pouze nezajištění 

věřitelé. Jak již bylo řečeno výše, zajištění věřitelé se při oddlužení uspokojují nezávisle 

na zvoleném způsobu oddlužení z výtěžku zpeněžení majetku sloužícího jako zajištění 

jejich pohledávky, takže nemají právo o způsobu provedení oddlužení hlasovat a tudíž 

ani podávat námitky. Dále toto právo podle poslední věty ust. § 402 odst. 1 InsZ 

nepřísluší ani osobám dlužníkovi blízkým a osobám, které s dlužníkem tvoří koncern. 

Nadto je nutné splnit podmínku, aby se nezajištěný věřitel hlasování o způsobu 

oddlužení skutečně aktivně zúčastnil. Přitom nezáleží, jak daný věřitel hlasoval.
131

 

Pokud na hlasování věřitel rezignuje, vzdá se tím i práva uplatňovat námitky.
132

 

Námitky lze podle ust. § 403 odst. 2 InsZ uplatňovat nejpozději do skončení 

schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení. Pokud se tato schůze nekonala, 

protože všichni oprávnění věřitelé hlasovali mimo ni, mohou být námitky podávány do 

10 dnů po zveřejnění výsledků hlasování v insolvenčním rejstříku. Toto ustanovení dále 

stanovuje právní fikci, že věřitelé, kteří neuplatní žádné námitky, souhlasí s provedením 

oddlužení nezávisle na tom, zda dlužník má dluhy z podnikání. Z hlediska obsahu musí 

být patrné, jaké konkrétní důvody a skutečnosti věřitel namítá.
133

 

K pozdě vzneseným námitkám a k námitkám vzneseným věřiteli, kteří k tomu 

nejsou oprávněni, se nepřihlíží. To znamená, že se jimi soud nemusí vůbec zabývat  
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a projednávat je. Vyvstává však otázka, jak má soud postupovat, pokud by byl pozdě 

vznesenou námitkou uveden pádný argument pro neschválení oddlužení, zda má 

námitku ignorovat a oddlužení povolit, nebo zda má k námitce přihlédnout. Zákon tuto 

možnost výslovně neupravuje. Bylo by však nepřiměřeně přísné, kdyby musel takovou 

důležitou a relevantní informaci ignorovat. Záleží tak na úvaze insolvenčního soudu, 

který je podle ust. 405 odst. 1 InsZ při rozhodování o schválení oddlužení povinen 

přihlížet ke všem skutečnostem, které během insolvenčního řízení vyšly najevo.
134

 

Námitky včasně podané oprávněnými věřiteli je insolvenční soud povinen 

projednat. K tomu nařídí jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, 

věřitelský výbor a věřitele, kteří námitky podali. Bez projednání námitek nemůže soud  

o schválení či neschválení oddlužení rozhodnout. 

 

5.2 Neschválení oddlužení 

 

Insolvenční soud musí rozhodnout o tom, zda oddlužení schvaluje či nikoli, 

neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednávány námitky. Pokud žádné 

námitky podány nebyly, tak neprodleně po uplynutí lhůty pro jejich podání.
135

 Tato 

pořádková lhůta je upravena v ust. § 404 InsZ. Výraz „neprodleně“ je zde užit v zájmu 

rychlosti insolvenčního řízení, avšak blíže není nikde upřesněn. Insolvenční soud by tak 

měl rozhodnout ihned, jakmile to bude možné.
136

 

Soud podle ust. § 405 odst. 1 InsZ oddlužení neschválí, pokud v průběhu 

insolvenčního řízení vyjdou najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly odmítnutí nebo 

zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Jde tedy o situaci, kdy soud oddlužení povolil 

a až v průběhu dalšího řízení bylo například zjištěno, že návrh podala neoprávněná 

osoba, že byl návrh podán opožděně, že dlužník podáním návrhu na povolení oddlužení 

sledoval nepoctivý záměr nebo že je přístup dlužníka k plnění jeho povinností 

lehkomyslný či nedbalý. Před povolením oddlužení by insolvenční soud na základě 

těchto důvodů návrh na povolení oddlužení odmítl nebo zamítl, v této fázi řízení tak 

však již učinit nemůže, a proto oddlužení neschválí. Skutečnosti odůvodňující odmítnutí 
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nebo zamítnutí návrhu může soud zjistit v důsledku své vlastní činnosti, na základě 

zprávy či upozornění insolvenčního správce nebo z námitek podaných oprávněnými 

věřiteli.
137

 Ještě je třeba uvést, že insolvenční soud může vydat rozhodnutí, kterým 

oddlužení neschválí, kdykoli po povolení oddlužení, pokud zjistí relevantní informace. 

Není nutné, aby nechal řízení proběhnout a vyčkal až na lhůtu stanovenou v ust. § 404 

InsZ pro projednání námitek, což potvrzuje i soudní praxe.
138

 

Pokud vydá soud rozhodnutí o neschválení oddlužení, rozhodne současně  

o tom, že bude dlužníkův úpadek řešen konkursem. Proti rozhodnutí o neschválení 

oddlužení může podat odvolání pouze dlužník. 

 

5.3 Rozhodnutí o schválení oddlužení 

 

Aby mohlo být oddlužení realizováno, musí být nejprve schváleno. Jestliže 

insolvenční soud nemá důvody pro neschválení oddlužení, rozhodne na základě ust.  

§ 406 InsZ o tom, že se oddlužení schvaluje. Jde o autoritativní rozhodnutí soudu, 

kterým potvrzuje, že dlužníkův úpadek bude řešen oddlužením, a stanovuje, jakým 

způsobem bude oddlužení provedeno.
139

 Při stanovení způsobu oddlužení je soud 

zásadně vázán rozhodnutím schůze věřitelů, avšak soudní praxe umožňuje i odchylky, 

jak je již popsáno výše. 

Schválením oddlužení jsou vázáni jak dlužník, tak všichni věřitelé, a to včetně 

těch, kteří s oddlužením nesouhlasili, nehlasovali o něm, nebo hlasovali pro jiný způsob 

jeho provedení. Rozhodnutí o schválení oddlužení se doručuje dlužníkovi, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Pokud bylo schváleno oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, doručuje se rozhodnutí ještě navíc plátci mzdy dlužníka. 

Odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení může podle ust. § 406 odst. 4 InsZ 

podat pouze věřitel, 

- který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení, 

- jehož námitkám insolvenční soud nevyhověl, nebo 
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- který při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

nesouhlasil se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který hlasoval 

proti. 

Odvolání může podat též dlužník, ale pouze proti rozhodnutí o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře, pokud soud nevyhověl jeho žádosti  

o stanovení jiné výše měsíčních splátek. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání běží od 

zveřejnění rozhodnutí v insolvenčním rejstříku.
140

 Nikdo jiný odvolání podat nemůže,  

a to například ani dlužník, jenž preferoval jiný způsob provedení oddlužení, než který 

insolvenční soud nakonec schválil.
141

 

Co se týče obsahu rozhodnutí o schválení oddlužení, ten se odvíjí od toho, 

jakým způsobem má být oddlužení provedeno. Při oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení podle ust. § 406 odst. 2 

InsZ: 

a) uvede informaci o tom, kdo je insolvenčním správcem (ten je ustanoven již 

v rozhodnutí o úpadku), 

b) označí majetek, který náleží do majetkové podstaty, 

c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které 

obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu 

plnění, na které se věřitelé s dlužníkem dohodli. 

Náležitosti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

jsou uvedeny v ust. § 406 odst. 3 InsZ. Insolvenční soud podle něj: 

a) uloží dlužníkovi, aby po dobu pěti let platil nezajištěným věřitelům určitou 

stanovenou částku podle poměru jejich pohledávek, 

b) označí dlužníkovy příjmy, ze kterých by měl uhradit první splátku, 

c) označí nezajištěné věřitele, kteří souhlasili s tím, že hodnota plnění, které 

obdrží, bude nižší než 30 % jejich pohledávky, a uvede nejnižší hodnotu 

plnění, na které se věřitelé s dlužníkem dohodli, 

d) přikáže plátci mzdy dlužníka, aby po doručení rozhodnutí prováděl ze 

mzdy stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníkovi. 
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Plátce mzdy zasílá částky sražené ze mzdy dlužníka insolvenčnímu správci, 

který je posléze rozdělí mezi nezajištěné věřitele. Podle ust. § 406 odst. 5 InsZ tak činí 

již před nabytím právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení.
142

 

Rozhodnutí, kterým se schvaluje oddlužení plněním splátkového kalendáře, 

může podle ust. § 407 odst. 3 InsZ insolvenční soud i bez návrhu změnit, pokud dojde 

k podstatné změně okolností majících vliv na výši a další trvání měsíčních splátek. Proti 

tomuto novému rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který oproti původnímu 

rozhodnutí obdrží méně na úhradu své pohledávky. 

 

5.4 Účinky schváleného oddlužení 

 

Po schválení oddlužení je konečně možné přistoupit k jeho vlastní realizaci 

některým ze způsobů, které jsou podrobněji popsány výše. Účinky rozhodnutí  

o schválení oddlužení nastávají podle ust. § 407 odst. 1 InsZ okamžikem jeho 

zveřejnění v insolvenčním rejstříku, pokud zákon nestanoví jinak. Tak činí například 

hned ve druhém odstavci zmíněného ustanovení, kde je uvedeno, že omezení 

dispozičních oprávnění dlužníka k majetkové podstatě se ruší až právní mocí tohoto 

rozhodnutí.
143

 Jde o omezení, ke kterým došlo v dosavadním průběhu řízení, a to buď 

přímo ze zákona (např. § 111 InsZ) nebo rozhodnutím soudu (např. § 112 a 113 

InsZ).
144

 

Konkrétní účinky schválení oddlužení se liší podle toho, jakým způsobem bude 

oddlužení provedeno. V ust. § 408 odst. 1 InsZ je řečeno, že při oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty platí ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty stejné 

účinky jako při prohlášení konkursu. Účinky prohlášení konkursu jsou upraveny  

v § 245 a násl. InsZ. Dispoziční oprávnění k majetku v majetkové podstatě přechází na 

insolvenčního správce, který bude při jejím zpeněžování postupovat podle příslušných 

ustanovení upravujících zpeněžování majetkové podstaty při konkursu. Právní jednání, 

kterými dlužník odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, 

jsou neplatná. Všechny nesplatné pohledávky se po schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty považují za splatné. Dále zanikají jednostranná právní jednání 
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dlužníka týkající se majetkové podstaty, například příkazy nebo plné moci, a také dosud 

nepřijaté dlužníkovy návrhy na uzavření smluv a dlužníkovo přijetí návrhů smluv, 

pokud na jejich základě smlouva dosud nevznikla.
145

 

Schválením oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dochází také k zániku 

společného jmění dlužníka a jeho manžela. Výjimku tvoří případ, kdy byl podán 

společný návrh manželů na povolení oddlužení podle ust. § 394a InsZ. Za takové 

situace se okamžikem, kdy nastaly účinky schválení oddlužení, považuje všechen 

majetek obou manželů za majetek náležející do společného jmění manželů. Společné 

jmění manželů tak nezaniká. 

Do majetkové podstaty patří při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

pouze majetek, který dlužník nabude do schválení oddlužení. Jak již bylo zmíněno, 

dispoziční oprávnění k tomuto majetku náleží insolvenčnímu správci. Majetek, který 

dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, do majetkové podstaty 

nespadá a nepodléhá tedy zpeněžení. Dispoziční oprávnění k němu má podle ust. § 408 

odst. 2 InsZ dlužník. Tato oprávnění mu náleží až od právní moci rozhodnutí  

o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. 

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou dispoziční oprávnění 

k dlužníkovu majetku upravena odlišně. V ust. § 409 odst. 1 InsZ je řečeno, že dlužník 

má dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení. Nemůže s nimi 

však nakládat libovolně, nýbrž pouze v souladu s rozhodnutím o schválení oddlužení 

plněním splátkového kalendáře. Musí tedy stanovenou část příjmů použít k úhradě 

jednotlivých splátek. Zbytek příjmů, který oddlužení nepodléhá, může libovolně 

využívat a pořizovat si za něj další majetek. Tento majetek nenáleží do majetkové 

podstaty. Výjimku tvoří majetek získaný po schválení oddlužení dědictvím, darem nebo 

z neúčinných právních jednání, který musí dlužník podle ust. § 412 odst. 1 písm. b) InsZ 

vydat insolvenčnímu správci. Tento majetek do majetkové podstaty náleží a musí být 

použit k mimořádným splátkám.
146

 

Pokud jde o majetek náležející v době schválení oddlužení do majetkové 

podstaty, má k němu podle ust. § 409 odst. 2 InsZ dispoziční oprávnění, na rozdíl od 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, dlužník, a to od právní moci rozhodnutí  

o schválení oddlužení planěním splátkového kalendáře. To neplatí o majetku, který 
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slouží k uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů, k němu náleží dispoziční oprávnění 

insolvenčnímu správci.
147

 

Zajímavé je povšimnout si, jaké účinky má (nebo spíš nemá) schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře na nesplatné pohledávky. Pokud by se 

oddlužení realizovalo formou zpeněžení majetkové podstaty, považovaly by se tyto 

pohledávky za splatné podle ust. § 250 InsZ ve spojení s ust. § 408 odst. 1 InsZ a mohly 

by být uspokojeny z výtěžku zpeněžení. Jenže u splátkového kalendáře toto pravidlo 

neplatí. Nesplatné pohledávky je třeba do insolvenčního řízení sice přihlásit, avšak 

nelze je zahrnout do splátkového kalendáře. Dle judikatury soud takovou pohledávku 

zařadí do splátkového kalendáře až poté, co se v průběhu realizace oddlužení stane 

splatnou, a to změnou rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

podle ust. § 407 odst. 3 InsZ.
148
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6. Skončení oddlužení 
 

Poté, co bylo oddlužení provedeno některým z výše popsaných způsobů, ať už 

zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře, vstupuje celkový 

proces oddlužení do své závěrečné fáze. Insolvenční soud zkoumá, zda celý proces 

řádně proběhl a zda dlužník řádně plnil své povinnosti. Pokud ano, soud oddlužení 

schválí. Insolvenční řízení v takovém případě končí. V opačném případě soud schválené 

oddlužení zruší a dlužníkův úpadek bude nadále řešen konkursem. 

Na okraj je vhodné zmínit, že insolvenční zákon pojem „Skončení oddlužení“ 

nezná. Je to trochu nekoherentní přístup, neboť sedmý díl hlavy druhé, která upravuje 

reorganizaci, je nadepsán právě „Skončení reorganizace“. 

 

6.1 Zrušení schváleného oddlužení 

 

I po schválení oddlužení během jeho následné realizace může být zjištěno, že 

nejsou splněny určité podmínky pro provedení oddlužení nebo že celý proces oddlužení 

nebude možné řádně dokončit. V takovém případě insolvenční soud zruší již schválené 

oddlužení a současně rozhodne, že bude dlužníkův úpadek řešen konkursem. Jedná se 

tedy o předčasné ukončení realizační fáze oddlužení.
149

 Rozhodnutí o zrušení 

schváleného oddlužení může soud vydat od schválení oddlužení až do té doby, než 

vezme na vědomí jeho splnění. Důvody pro zrušení schváleného oddlužení jsou 

následující: 

- dlužník neplní své podstatné povinnosti, 

- ukáže se, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné 

splnit, 

- dlužníkovi vznikl jeho zaviněným jednáním po schválení oddlužení 

nový peněžitý závazek po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, 

- najevo vyjdou okolnosti, ze kterých lze důvodně předpokládat, že je 

oddlužením sledován nepoctivý záměr, 

- zrušení oddlužení navrhne dlužník. 
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Dlužníkovy povinnosti při realizaci oddlužení se odvíjejí od toho, jakým 

způsobem je oddlužení prováděno. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je při 

jeho provádění činný zejména insolvenční správce. Dlužník žádné zvláštní povinnosti 

nemá, je zejména povinen poskytovat součinnost insolvenčnímu správci například při 

zjišťování a zajišťování majetkové podstaty.
150

 Při oddlužení plněním splátkového 

kalendáře je situace jiná. Insolvenční zákon v ust. § 412 odst. 1 podává výčet 

dlužníkových povinností při realizaci oddlužení. Jde například o povinnost vykonávat 

výdělečnou činnost, oznamovat insolvenčnímu soudu jakoukoli změnu bydliště nebo 

zaměstnání, předkládat přehled svých příjmů nebo nepřijímat na sebe nové závazky, 

které by v době splatnosti nemohl splnit. Nad činností dlužníka při oddlužení a nad 

plněním jeho povinností vykonává dohled insolvenční správce. Aby mohlo dojít ke 

zrušení schváleného oddlužení, musí být porušení povinností podstatné. Judikatura 

dovozuje, že jde o dlouhodobé či opakované porušování takových povinností, které by 

mohly významně ovlivnit výsledek oddlužení.
151

 Někteří autoři tvrdí, že se podle tohoto 

ustanovení bude postupovat i při porušení jiných povinností dlužníka, které nesouvisejí 

s prováděním oddlužení, například při pravomocném odsouzení za trestný čin nebo za 

přestupek. Posouzení v tomto případě záleží na konkrétních okolnostech.
152

 

Druhý důvod zrušení schváleného oddlužení se týká pouze oddlužení plněním 

splátkového kalendáře. Pokud vyjde najevo, že nebude možné splnit podstatnou část 

splátkového kalendáře, tedy že nedojde k uspokojení alespoň 30 % pohledávek všech 

nezajištěných věřitelů (popř. k uspokojení nižšímu, pokud se na tom s dlužníkem 

dohodli), soud schválené oddlužení zruší. Zákon nestanovuje, co se myslí podstatným 

nesplněním splátkového kalendáře. Přitom se nezkoumá dlužníkovo zavinění k tomuto 

nesplnění, takže je možné, že podstatná část splátkového kalendáře nebude splněna 

z důvodů dlužníkem nezaviněných. Důvodem pro zrušení oddlužení však podle ustálené 

judikatury nemůže být pouze fakt, že dojde ke zpoždění jedné splátky nebo že se zhorší 

příjmová situace dlužníka.
153

 Vedle toho je nutné si povšimnout ust. § 415 InsZ, podle 

kterého insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení a přizná dlužníkovi 

                                                           
150

 HÁSOVÁ, Jiřina, et al. Insolvenční zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014. s. 1422. 
151

 Viz např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 4. 2010, sp. zn. 3 VSOL 67/2010 ve věci 

sp. zn. KSOS 31 INS 1915/2008. 
152

 KOZÁK, Jan, et al. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES)  

o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 939. 
153

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. 3 VSPH 640/2010 ve věci sp. zn. KSUL 

77 INS 7671/2009. 



56 

 

osvobození od placení zůstatku dluhů, i když nedojde k uspokojení věřitelů alespoň 

v hodnotě stanovené zákonem či dohodnuté s dlužníkem. Důvody tohoto 

nedostatečného uspokojení musí být dlužníkem nezaviněné a nezajištěným věřitelům se 

musí dostat alespoň tolik, kolik by získali, kdyby byl dlužníkův úpadek řešen 

konkursem. Hranice mezi ust. § 415 InsZ a ust. § 418 odst. 1 písm. b) InsZ je neostrá  

a závisí na konkrétním posouzení daného případu.
154

 

Další důvod zrušení oddlužení vychází ze samotného účelu oddlužení, tedy 

zbavit dlužníka jeho dluhů tak, aby mohl začít s „čistým štítem“. Předpokládá se, že 

dlužník, který se zadlužil do takové míry, že musel svou situaci řešit až v insolvenčním 

řízení, by se měl poučit a nadále se již lehkomyslně nezadlužovat. K tomu je dlužníkovi 

uložena v ust. § 412 odst. 1 písm. g) InsZ povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, 

které by nemohl splnit v době jejich splatnosti. Dlužník se po schválení oddlužení může 

samozřejmě platně zavazovat, nesmí tak však činit bezhlavě a lehkomyslně. U takového 

dlužníka lze očekávat, že by se neuváženě zadlužoval i po splnění oddlužení a tedy že si 

nezaslouží výhody, které pro něj z oddlužení plynou. Pokud tedy dlužníkovi vznikl po 

schválení oddlužení závazek, který je peněžitý, a dlužník jej neuhradí nejpozději do  

30 dnů po lhůtě splatnosti, soud schválené oddlužení zruší. Takový závazek musel 

dlužníkovi vzniknout jeho zaviněným jednáním. Ust. § 418 odst. 2 InsZ zakotvuje 

nevyvratitelnou domněnku, že dlužník vznik peněžitého závazku zavinil, pokud byl 

k jeho vymožení nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.
155

 Jedná se však pouze  

o usnadnění rozhodování soudům, a nikoli o podmínku, která musí být splněna vždy. 

Insolvenční soud může o zrušení schváleného oddlužení z tohoto důvodu rozhodnout  

i v jiných případech, kdy výkon rozhodnutí či exekuce dosud nařízeny nejsou.
156

 

Revizní novelou insolvenčního zákona, tedy zákonem č. 294/2013 Sb., byl 

přidán další důvod zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční soud oddlužení zruší  

i v případě, že vyjdou najevo skutečnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, 

že je oddlužením sledován nepoctivý záměr. Pojem nepoctivý záměr je podrobněji 

rozebrán již v předchozích kapitolách této práce. Pokud je dlužníkův nepoctivý záměr 

patrný již na počátku řízení, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne. 
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Pokud nepoctivý záměr vyjde najevo až po povolení oddlužení, pak soud oddlužení 

neschválí. Jestliže však byl nepoctivý záměr zjištěn až po schválení oddlužení, tak dříve 

zákon neobsahoval výslovně žádnou možnost, jak tuto situaci řešit. Soudní praxe však 

dovozovala, že i přes chybějící explicitní úpravu je nutné věřitelům poskytovat ochranu 

před nepoctivým záměrem dlužníka i v této fázi oddlužení a že lze z tohoto důvodu 

schválené oddlužení zrušit.
157

 

Posledním důvodem pro zrušení oddlužení je návrh samotného dlužníka. 

Pokud návrh na zrušení oddlužení podá dlužník, soud nezjišťuje důvod a schválené 

oddlužení vždy zruší. Tato konstrukce vychází z toho, že dlužník může až do schválení 

oddlužení vzít zpět svůj návrh na povolení oddlužení. Po schválení oddlužení tak již 

učinit nemůže. Může však navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení schváleného 

oddlužení. Soud je povinen tomuto návrhu vyhovět. 

Insolvenční soud může o zrušení schváleného oddlužení rozhodnout i bez 

návrhu z úřední povinnosti, pokud v rámci své vlastní činnosti zjistí skutečnost, která by 

zrušení odůvodňovala. Návrh na zrušení oddlužení může podat i věřitel. V takovém 

případě je nutné zkoumat, zda je pro zrušení dán některý z důvodů.
158

 

Zrušit schválené oddlužení lze až po jednání, na kterém soud zkoumá, zda je 

pro zrušení oddlužení dán nějaký důvod. Toto jednání je obligatorní, insolvenční soud 

jej tak musí nařídit vždy, a to i když podal návrh na zrušení oddlužení dlužník. Na toto 

jednání se předvolá dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel, který 

zrušení oddlužení navrhl. Jestliže soud dospěje k závěru, že jsou pro to důvody, 

oddlužení zruší. Současně rozhodne o tom, že dlužníkův úpadek bude nadále řešen 

konkursem. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání dlužník, insolvenční 

správce a věřitel, který podal návrh na zrušení oddlužení.
159

 

 

6.2 Splnění oddlužení 

 

Splnění oddlužení je zakončení realizační fáze oddlužení a vlastně i celého 

insolvenčního řízení. Znamená to, že oddlužení řádně proběhlo stanoveným způsobem  

a byly učiněny všechny předepsané kroky potřebné pro co nejvyšší uspokojení věřitelů. 
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Okamžik splnění oddlužení se samozřejmě liší podle toho, kterým ze způsobů bylo 

oddlužení provedeno. 

V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty musí nejprve insolvenční 

správce zpeněžit všechen zpeněžitelný majetek náležející do majetkové podstaty  

a sestavit konečnou zprávu. Následně musí insolvenční soud tuto zprávu schválit a na 

jejím základě vydat rozvrhové usnesení. Splnění rozvrhového usnesení lze považovat za 

okamžik splnění oddlužení.
160

 

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře může dojít ke splnění oddlužení 

zásadně až pět let po jeho schválení. Pět let je zákonem stanovená doba, po kterou je 

dlužník povinen platit nezajištěným věřitelům část ze svých příjmů. Pokud dlužník po 

tuto dobu řádně odvádí věřitelům stanovené částky, dojde ke splnění oddlužení. 

V jednom případě může ke splnění dojít i dříve, a to pokud byly všem nezajištěným 

věřitelům uhrazeny všechny jejich pohledávky zahrnuté do oddlužení.
161

 

Ke schválení oddlužení je potřeba, aby jej svým rozhodnutím deklaroval soud. 

Insolvenční soud zjišťuje, zda realizační fáze oddlužení proběhla tak, jak měla, a zda 

dlužník plnil všechny stanovené povinnosti. Pokud dojde k závěru, že je zde dán nějaký 

důvod obsažený v ust. § 418 InsZ, tak oddlužení zruší. V opačném případě a při splnění 

všech předpokladů vezme svým rozhodnutím na vědomí splnění oddlužení. Podle ust.  

§ 413 InsZ končí rozhodnutím (přesněji řečeno právní mocí tohoto rozhodnutí), kterým 

vezme insolvenční soud splnění oddlužení na vědomí, celé insolvenční řízení. Jde tedy 

o ekvivalent rozhodnutí o zrušení konkursu podle ust. § 308 InsZ a rozhodnutí, kterým 

insolvenční soud vezme na vědomí splnění reorganizačního plánu, podle ust. 364 InsZ, 

kterými se insolvenční řízení končí v případě ostatních způsobů řešení úpadku.
162

 

Rozhodnutí o splnění oddlužení nabývá právní moci již zveřejněním v insolvenčním 

rejstříku, neboť proti němu není odvolání přípustné.
 163

 

Jelikož právní mocí rozhodnutí, kterým soud vezme na vědomí splnění 

oddlužení, končí insolvenční řízení, je třeba rozhodnout i o dalším působení 

insolvenčního správce. Protože po skončení insolvenčního řízení nemusí insolvenční 
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správce již vykonávat žádné úkony, soud jej zprostí výkonu jeho funkce. Zároveň 

rozhodne o jeho odměně a nákladech. Učiní tak současně s rozhodnutím o schválení 

oddlužení. Proti výroku o výši odměny a nákladů insolvenčního správce je odvolání 

přípustné.
164

 

 

6.3 Osvobození dlužníka od zbylých dluhů 

 

S rozhodnutím, kterým vezme soud na vědomí splnění oddlužení, však ještě 

není spojeno osvobození od placení neuhrazených pohledávek, tedy oddlužení v užším 

slova smyslu, což je vlastně základní cíl celého proběhnuvšího procesu. K tomu může 

po splnění stanovených podmínek dojít až posléze, tedy po skončení insolvenčního 

řízení. 

Osvobození od placení zbytku pohledávek, které nebyly oddlužením 

uspokojeny, může dlužníkovi přiznat pouze insolvenční soud. Musí být splněny dvě 

podmínky. Tou první je podání návrhu na osvobození samotným dlužníkem. 

Osvobození od placení zbytku dluhů tedy automaticky nenavazuje na rozhodnutí  

o splnění oddlužení a soud o něm nikdy nerozhoduje z úřední povinnosti, vždy pouze na 

návrh dlužníka. Lhůta, ve které lze tento návrh podat, není insolvenčním zákonem 

vymezena. Nejdříve o něm lze uvažovat při faktickém splnění oddlužení, není potřeba 

čekat na rozhodnutí soudu, kterým schválení oddlužení vezme na vědomí. Dříve podaný 

návrh by byl kvalifikován jako předčasný. Není stanovena ani nejzazší lhůta, do které 

lze návrh podat. Jde však o nárok, který má hmotněprávní důsledky, takže podléhá 

promlčení. Jelikož je osvobození od dluhů pro dlužníka velice výhodné, lze 

předpokládat, že v praxi bude tento návrh podáván co nejdříve.
165

 

Druhá podmínka pro osvobození je v insolvenčním zákoně upravena poněkud 

vágně. Podle ust. § 414 odst. 1 InsZ soud dlužníka osvobodí, jestliže dlužník řádně  

a včas splnil všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení. Jde  

o povinnosti, které má dlužník během realizační fáze oddlužení a které jsou již 

podrobněji popsány v předchozí kapitole této práce. Neznamená to však, že by každé 

porušení nějaké dlužníkovy povinnosti znamenalo nemožnost osvobození od dluhů, 
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muselo by se jednat o porušení podstatné. V takovém případě by byl dán důvod pro 

zrušení oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) InsZ. Obecně lze říci, že insolvenční 

soud osvobození dlužníkovi přizná, pokud celý proces oddlužení proběhl v pořádku  

a došlo k řádnému splnění oddlužení, tedy že nezajištění věřitelé obdrželi alespoň 30 % 

hodnoty svých pohledávek (resp. 50 %, pokud soud stanovil dlužníkovi na jeho návrh 

nižší než zákonem určené měsíční splátky), popř. i méně, jestliže se na tom věřitelé 

s dlužníkem dohodli.
166

 

Insolvenční zákon však umožňuje, aby bylo dlužníkovi osvobození přiznáno  

i za situace, kdy k tomuto minimálnímu uspokojení věřitelů nedošlo. Podmínky 

upravuje ust. § 415 InsZ. Předně musí dlužník podat návrh na přiznání osvobození. 

Insolvenční soud může rozhodnout až po slyšení dlužníka a insolvenčního správce. Je to 

právě dlužník, který musí doložit, že jsou pro přiznání osvobození i při nižším 

uspokojení věřitelů splněny všechny předpoklady.
167

 K nižší míře uspokojení věřitelů 

musí dojít v důsledku okolnosti, kterou dlužník nezavinil. K takovým nezaviněným 

okolnostem se dá řadit například méně výhodný způsob oddlužení, který si odhlasovali 

věřitelé, nepříznivý zdravotní stav dlužníka nebo ztráta jeho zaměstnání. Podle soudní 

praxe však ztráta zaměstnání v tomto případě sama o sobě neznamená automatický 

důvod pro přiznání osvobození podle tohoto ustanovení. Dlužník má stále povinnost  

o nové zaměstnání usilovat a dostát svým závazkům. Pokud tak není splátkový kalendář 

z podstatné části splněn, nelze osvobození přiznat.
168

 Druhým předpokladem je fakt, že 

věřitelé musí být uspokojeni alespoň do takové míry, jaké by se jim dostalo v případě, 

kdyby byl dlužníkův úpadek řešen konkursem. Prokázání této podmínky může být pro 

dlužníka velice složité. Proto je důležité, že se k věci vyjadřuje také insolvenční 

správce, který může čerpat ze svých zkušeností s obdobnými případy. Oba předpoklady 

musí být prokázány zároveň, nestačí splnění pouze jednoho z nich.
169

 

Při splnění všech podmínek insolvenční soud osvobodí dlužníka podle ust.  

§ 414 odst. 1 InsZ od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž 

nebyly uspokojeny. Je nutné určit, jakou povahu toto osvobození má. Po vydání 

insolvenčního zákona zastávala většina odborné veřejnosti názor, že osvobozením se 
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nemyslí úplný zánik neuspokojených částí pohledávek, ale pouze jejich 

nevymahatelnost u soudu.
170

 Tuto konstrukci potvrdil i Nejvyšší soud, který judikoval, 

„že právě použitá terminologie (osvobození od placení pohledávek – rozuměj 

osvobození dlužníka) vybízí k závěru, že pohledávka sice v neuhrazeném rozsahu nadále 

existuje, dlužník však je rozhodnutím insolvenčního soudu zbaven povinnosti ji věřiteli 

zaplatit… Pohledávka v neuhrazeném rozsahu nezanikla, leč věřitel ji nemůže úspěšně 

vymáhat; v soudním či jiném řízení již nelze takovou pohledávku věřiteli přiznat… Ve 

vykonávacím řízení má taková pohledávka stejný režim jako promlčená pohledávka.“
171

 

Neuspokojené pohledávky tak nezanikají, ale dlužník nemá povinnost je plnit. Tyto 

pohledávky tak nadále existují pouze jako tzv. naturální obligace. Jelikož pohledávka 

nezaniká, může se věřitel domáhat jejího splnění například na ručiteli, pokud je 

pohledávka takto zajištěna. Ručitel je povinen plnit. Nemá však regresní nárok vůči 

dlužníkovi, neboť i na ten se podle ust. § 414 odst. 3 InsZ vztahuje osvobození. 

Osvobození se vztahuje na pohledávky zahrnuté v oddlužení, a to v rozsahu, ve 

kterém nebyly uspokojeny. Jde tedy o řádně přihlášené pohledávky, pohledávky 

přihlášené ze zákona, pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim naroveň 

postavené i pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují. Vedle toho se 

osvobození podle ust. § 414 odst. 2 InsZ vztahuje i na pohledávky, které nebyly 

přihlášeny, ač být přihlášeny měly, a pohledávky, k nimž se v insolvenčním řízení 

nepřihlíželo, například proto, že nebyly přihlášeny řádně a včas nebo byly úspěšně 

popřeny.
172

 

Naproti tomu některé pohledávky do osvobození zahrnuty nejsou. V první řadě 

se jedná o pohledávky zajištěných věřitelů, kteří nepožádali o zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění jejich pohledávky. Majetek sloužící k zajištění se během 

provádění oddlužení zpeněžuje zásadně na žádost zajištěných věřitelů. Pokud zajištěný 

věřitel o zpeněžení během oddlužení nepožádá, může se domáhat uspokojení své 

pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku i po osvobození dlužníka. Vedle toho 

osvobození podle ust. § 416 odst. 1 InsZ nedopadá na dva mimosmluvní nároky. Tím 
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prvním je peněžitý trest nebo jiná majetková sankce,
173

 která byla dlužníkovi uložena za 

spáchání úmyslného trestného činu. Druhým mimosmluvním nárokem, na který se 

osvobození nevztahuje, je pohledávka na náhradu škody způsobenou úmyslným 

porušením právní povinnosti. Jde například o povinnosti v oblasti občanského nebo 

pracovního práva. V případě těchto nároků se dlužník nemůže dovolávat osvobození 

přiznaného soudem a je povinen je plnit.
174

 

K osvobození od zbytku dluhů je potřeba rozhodnutí insolvenčního soudu. 

Pokud soud dospěje k názoru, že jsou splněny všechny podmínky, osvobození 

dlužníkovi přizná. Za této situace může podat odvolání každý dotčený věřitel, tedy 

věřitel, který v insolvenčním řízení řádně uplatnil svou pohledávku, která nebyla zcela 

uspokojena. Pokud soud dlužníkův návrh na přiznání osvobození zamítne, může proti 

tomuto rozhodnutí podat odvolání pouze dlužník. 

 

6.4 Odejmutí a zánik osvobození 

 

Osvobození od placení zbytku pohledávek však ještě nemusí být trvalé. Ust.  

§ 417 odst. 1 a 2 InsZ upravují situace, za kterých dochází ke zrušení přiznaného 

osvobození. Zákon rozlišuje dvě situace, a to odejmutí osvobození, ke kterému dochází 

na základě rozhodnutí insolvenčního soudu, a zánik osvobození, ke kterému dochází 

automaticky přímo ze zákona. 

K odejmutí osvobození je potřeba konstitutivní rozhodnutí insolvenčního 

soudu. Soud osvobození dlužníkovi odejme, jestliže vyjde najevo, že se dlužník dopustil 

podvodného jednání, na základě kterého došlo ke schválení oddlužení nebo přiznání 

osvobození. Druhým důvodem pro odejmutí osvobození je fakt, že dlužník poskytl 

některým věřitelům zvláštní výhody, které nemají oporu v zákoně. Insolvenční soud 

však může o odejmutí osvobození rozhodnout pouze na základě návrhu podaného 

dotčeným věřitelem, tedy věřitelem, jehož pohledávka nebyla v insolvenčním řízení 

zcela uspokojena a od jejíhož placení byl dlužník osvobozen. Tento návrh musí být 

podán do tří let od právní moci rozhodnutí o přiznání osvobození. Pokud je návrh podán 

po uplynutí této lhůty, soud osvobození neodejme a návrh zamítne. Stejně bude 
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postupovat, jestliže je návrh podán včas, avšak věřitel o důvodu pro odejmutí 

osvobození věděl již dříve a mohl jej namítnout ještě před rozhodnutím o přiznání 

osvobození.
175

 

Zánik osvobození nastává automaticky přímo ze zákona, pokud jsou naplněny 

v něm stanovené podmínky. Osvobození podle ust. § 417 odst. 2 InsZ zanikne, pokud 

byl dlužník pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil 

schválení oddlužení, jeho následné provádění nebo přiznání osvobození, nebo pokud 

tímto trestným činem jinak poškodil věřitele. Musí se jednat pouze o úmyslný trestný 

čin a ovlivnění procesu oddlužení musí být podstatné. Dále je opět nutné, aby 

k odsouzení došlo ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí o přiznání osvobození. 

Určující je právní moc odsuzujícího rozsudku. Pokud byl rozsudek vynesen před 

uplynutím této tříleté lhůty, avšak právní moci nabyl až po jejím uplynutí, osvobození 

nezanikne. O zániku osvobození musí vydat rozhodnutí insolvenční soud, toto 

rozhodnutí má však pouze deklaratorní povahu. Soud toto rozhodnutí vydá i bez 

návrhu.
176

 

Zánik osvobození nebo jeho odejmutí pro dotčené věřitele znamená, že mohou 

na dlužníkovi opět požadovat splnění jeho povinností a vymáhat svou pohledávku 

soudní cestou. Nevztahuje se však na všechny věřitele. Účinků zániku nebo odejmutí 

osvobození se podle ust. § 417 odst. 3 InsZ nemohou dovolávat věřitelé, kteří se 

nějakým způsobem účastnili na podvodném jednání dlužníka. Tyto dlužníky musí 

insolvenční soud určit ve výroku příslušného rozhodnutí. 

I přes to, že k jeho vydání dochází až po skončení insolvenčního řízení, 

zveřejňuje se rozhodnutí o odejmutí nebo zániku osvobození v insolvenčním rejstříku. 

Doručuje se zvlášť dlužníkovi a věřitelům, kterých se odejmutí či zánik osvobození 

týká. Tyto osoby proti němu mohou podat odvolání.
177
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Závěr 
 

Účelem této práce bylo podat čtenáři ucelený obraz o oddlužení, jako o jednom 

ze základních institutů českého insolvenčního práva. Pro uvedení do problematiky bylo 

nezbytné charakterizovat podstatu oddlužení a ostatních sanačních způsobů řešení 

úpadku v historickém kontextu. Následně byly podrobně rozebrány všechny jednotlivé 

fáze, kterými musí proces oddlužení projít. Zvláštní pozornost byla věnována některým 

institutům, které činí v praxi problémy nebo jejichž výklad je nejasný. 

Insolvenční právo je na první pohled složité. Na druhý pohled se ukáže, že je 

ještě složitější, než by se původně mohlo zdát. Obsahuje celou řadu prvků, které jsou 

typické pouze pro něj a které se v ostatních právních odvětvích vůbec nevyskytují. Pro 

hlubší pochopení insolvenčního práva je nutné zabývat se jím několik let. Proto je téměř 

nemožné, aby se v něm orientovali obyčejní lidé, kteří musí v insolvenčním řízení řešit 

svou nepříznivou finanční situaci. Nezbývá jim tak než obrátit se na právní pomoc 

odborníka. 

Této situaci nepomáhá ani platná právní úprava, která je rovněž velmi složitá  

a rozsáhlá. Zákonodárce se však snaží reagovat na připomínky odborné veřejnosti a na 

vývoj soudní judikatury a insolvenční zákon podle potřeby novelizuje. Takovým 

příkladem může být vymezení osobní působnosti oddlužení. Insolvenční zákon byl po 

svém vydání kritizován za to, že neumožňuje oddlužení ani drobným podnikatelům. 

V reakci na to byla změněna definice osobní působnosti a nyní už se může za určitých 

podmínek oddlužit i podnikatel. Dalším příkladem je společné oddlužení manželů, které 

nejprve dovozovala pouze soudní praxe a až v návaznosti na ni byl tento postup včleněn 

do zákona. Uvidíme, jak se tyto a další změny osvědčí v praxi a jak se bude znění 

insolvenčního zákona vyvíjet dále. 

Doufejme, že počet zadlužených osob nebude nadále stoupat, aby tak 

oddlužení či ostatní způsoby řešení úpadku byly využívány pokud možno co nejméně. 

To se ovšem v současné době zdá jako nedosažitelná utopie. Pokud se však člověk 

dostane do tak tíživé ekonomické situace, že jediným východiskem je insolvenční 

řízení, lze uzavřít, že oddlužení je funkčním a plnohodnotným právním nástrojem pro 

její řešení. 
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Seznam zkratek 
 

InsZ – zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

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

ObčZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ZOK – zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o 

obchodních korporacích) 

TZ – zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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KSOS 34 INS 625/2008, uveřejněné pod č. 79/2009 Sbírky soudních rozhodnutí  

a stanovisek. 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2008, sp. zn. 2 VSPH 7/2008 ve věci sp. 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 7. 2008, sp. zn. 1 VSPH 74/2008 ve věci 

sp. zn. KSUL 69 INS 561/2008. 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 11. 2008, sp. zn. 2 VSPH 207/2008 ve věci 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 3 2009, sp. zn. 2 VSPH 95/2009 ve věci 
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 24. 6. 2010, sp. zn. 2 VSOL 184/2010 ve 

věci sp. zn. KSBR 37 INS 2460/2010. 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. 3 VSPH 463/2010 ve věci 

sp. zn. MSPH 93 INS 1923/2008. 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 3 VSPH 607/2010 ve věci 

sp. zn. KSPH 55 INS 1199/2009. 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 10. 2010, sp. zn. 3 VSPH 909/2010 ve věci 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. 2 VSPH 696/2010 ve věci 

sp. zn. MSPH 88 INS 7526/2009. 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 3. 2012, sp. zn. 3 VSPH 34/2012 ve věci sp. 

zn. KSUL 77 INS 14215/2010. 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 2012, sp. zn. 1 VSPH 341/2012 ve věci 
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. 6. 2013, sp. zn. 2 VSOL 340/2013 ve 

věci sp. zn. KSBR 37 INS 27981/2012. 

 

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. 1. 2009, sp. zn. KSBR 24 INS 4176/2008. 
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Resumé 
 

Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku podle českého insolvenčního 

zákona (zákon č. 182/2006 Sb.). Oddlužení se řadí mezi tzv. sanační způsoby řešení 

úpadku, jejichž účelem není pouze co nejvyšší uspokojení věřitelů, ale i ochrana 

dlužníka před nepříznivými následky insolvenčního řízení. Oddlužením lze řešit úpadek 

nepodnikatelů a drobných podnikatelů. 

Cílem této práce je komplexně charakterizovat oddlužení jako sanační způsob 

řešení úpadku, popsat jednotlivé fáze jeho procesu a zaměřit se na některé dílčí 

problémy tohoto institutu. 

Vlastní text práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola se zaměřuje na 

obecnou charakteristiku sanačních způsobů řešení úpadku. V úplném úvodu je 

definován úpadek a popsána podstata sanačních způsobů jeho řešení. Následuje stručný 

přehled historického vývoje právní úpravy sanačních způsobů řešení úpadku na našem 

území. Závěr kapitoly je věnován úpravě sanačních způsobů v insolvenčním zákoně a 

stručné charakteristice reorganizace a oddlužení. Důraz je kladen na definici osobní 

působnosti oddlužení. 

Druhá kapitola se zabývá zahájením insolvenčního řízení. Je v ní popsáno 

podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Zvláštní pozornost je 

věnována společnému návrhu manželů na povolení oddlužení.  

Ve třetí kapitole jsou popsány způsoby, jakými může insolvenční soud  

o návrhu na povolení oddlužení rozhodnout. 

Čtvrtá kapitola analyzuje způsoby provedení oddlužení. Oddlužení může být 

realizováno buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře. 

Prostor je věnován i postavení zajištěných věřitelů. 

V páté kapitole se hovoří o další fázi procesu oddlužení, kterou je schválení 

oddlužení. Tato kapitola popisuje rozhodování soudu o schválení oddlužení, účinky 

schválení oddlužení a námitky, které proti němu mohou podávat věřitelé. 

Šestá a zároveň poslední kapitola se věnuje závěrečné fázi oddlužení. Jsou v ní 

vysvětleny splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení zůstatku pohledávek, 

které nebyly v oddlužení uspokojeny. 
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Abstract 
 

Discharge from debts is one of modes of resolving insolvency according to 

Czech Insolvency Act (Act N.182 / 2006 Coll.). Discharge is ranked among so-called 

rehabilitation modes of resolving insolvency, whose purpose is not only the highest 

possible satisfaction of creditors, but also the protection of a debtor against unfavorable 

consequences of the insolvency proceedings. Discharge can be used to resolve 

insolvency of non-entrepreneurs and small businessmen. 

The purpose of this thesis is to comprehensively characterize discharge from 

debts as one of rehabilitation modes of resolving insolvency, describe all phases of the 

discharge procedure and focus on some specific problems of this institute. 

The thesis is composed of six chapters. Chapter One focuses on general 

characteristics of the rehabilitation modes of resolving insolvency. At the very 

beginning there is a definition of bankruptcy and a basic description of rehabilitation 

modes, followed by brief historical overview of Czech insolvency law. Last part of this 

chapter deals with rehabilitation modes in Insolvency Act and brief description of 

reorganization and discharge with emphasis on its personal applicability. 

Chapter Two concerns with a commencement of insolvency proceedings. It 

describes an insolvency petition and a petition for permission of a discharge, including 

joint petition of spouses.  

Chapter Three concentrates on decisions, which can the court render about  

a petition for permission of a discharge. 

Chapter Four analyses methods of discharge realization. Discharge can be 

executed by realization of bankrupt’s estate or by installment plan. Secured creditors are 

also mentioned in this chapter. 

Chapter Five describes the next phase of discharge, which is approval of 

discharge. This chapter points out a decision of court about approval of discharge, 

effects of this approval and objections of creditors against this approval. 

Chapter Six refers to the final phase of discharge. It explains fulfillment of 

discharge and relief from the debts, which weren’t satisfied in insolvency proceedings. 
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