
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PRÁVNICKÁ FAKULTA 

Katedra občanského práva 

 

 

 

Platná úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury 

 

Rigorózní práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Lucie Čevelová 

Vedoucí práce: JUDr. Tomáš Pohl 

Datum uzavření rukopisu: 31. 12. 2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem předkládanou rigorózní práci vypracovala samostatně, všechny použité 

prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

V Praze dne 31. 12. 2014 

        …………………………….. 

         Lucie Čevelová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Na tomto místě bych ráda poděkovala svému konzultantovi JUDr. Tomáši Pohlovi za 

laskavé vedení této rigorózní práce, za jeho cenné rady a připomínky. 

 



 

 

 

Obsah 

Úvod ......................................................................................................................................................... 1 

1. Stručný historický exkurz do úpadkového práva ................................................................... 3 

1.1. Hlavní zásady nové právní úpravy insolvenčního práva .................................................. 7 

2. Úpadek dlužníka ........................................................................................................................... 9 

2.1. Platební neschopnost ............................................................................................................... 9 

2.2. Předlužení ................................................................................................................................ 11 

2.3. Hrozící úpadek ........................................................................................................................ 11 

3. Zahájení insolvenčního řízení .................................................................................................. 12 

3.1. Insolvenční návrh ................................................................................................................... 12 

3.1.1. Označení dlužníka a věřitele v insolvenčním návrhu .......................................... 13 

3.1.2. Dlužnický insolvenční návrh .................................................................................... 14 

3.1.3. Věřitelský insolvenční návrh .................................................................................... 15 

3.1.4. Petit insolvenčního návrhu ........................................................................................ 16 

3.1.5. Přílohy insolvenčního návrhu................................................................................... 17 

3.1.5.1. Přílohy dlužnického insolvenčního návrhu ................................................... 17 

3.1.5.2. Přílohy věřitelského insolvenčního návrhu ................................................... 19 

3.2. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ......................................................... 19 

4. Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm ........................................................ 23 

4.1. Odmítnutí insolvenčního návrhu ......................................................................................... 24 

4.2. Zastavení insolvenčního řízení ............................................................................................ 28 

4.3. Zamítnutí insolvenčního návrhu .......................................................................................... 30 

4.4. Rozhodnutí o úpadku ............................................................................................................. 32 

5. Insolvenční správce .................................................................................................................... 34 

5.1. Osoba insolvenčního správce ............................................................................................... 34 

5.1.1. Předběžný správce ...................................................................................................... 36 



 

 

5.1.2. Zástupce insolvenčního správce .............................................................................. 36 

5.1.3. Oddělený insolvenční správce.................................................................................. 36 

5.1.4. Zvláštní insolvenční správce .................................................................................... 37 

5.2. Ustanovení insolvenčního správce...................................................................................... 37 

5.3. Odvolání insolvenčního správce, zproštění insolvenčního správce ............................. 38 

5.4. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce ......................................... 39 

6. Vznik a vývoj institutu oddlužení v České republice .......................................................... 42 

6.1. Zavedení institutu oddlužení do právního řádu České republiky ................................. 42 

6.2. Vývoj insolvenčního práva s důrazem na institut oddlužení ......................................... 44 

6.2.1. Změny před nabytím účinnosti InsZ ....................................................................... 44 

6.2.2. Změny po nabytí účinnosti InsZ .............................................................................. 44 

7. Platná úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury ...................................... 48 

7.1. Tzv. revizní novela InsZ ....................................................................................................... 48 

7.1.1. Okruh osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na oddlužení ................ 49 

7.1.2. Společný návrh manželů na povolení oddlužení .................................................. 57 

7.1.2.1. Společné jmění manželů dle NOZ .................................................................. 63 

7.1.3. Mimořádné příjmy dlužníka ..................................................................................... 66 

7.1.4. Další změny související s oddlužením ................................................................... 67 

7.1.4.1. Souběh insolvenčního řízení a výkonu rozhodnutí či exekuce ................. 67 

7.1.4.2. Věřitelské orgány................................................................................................ 69 

8. Oddlužení z pohledu dlužníka.................................................................................................. 71 

8.1. Návrh na povolení oddlužení ............................................................................................... 71 

8.2. Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení .......................................................................... 76 

8.3. Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ........................................................................... 76 

8.4. Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení .................................................................... 78 

8.4.1. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení ............................................................... 78 

8.4.2. Rozhodnutí o povolení oddlužení ............................................................................ 80 



 

 

8.5. Rozhodnutí o schválení oddlužení ...................................................................................... 82 

8.5.1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty .......................................................... 84 

8.5.2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře ........................................................... 88 

8.5.3. Kombinace obou způsobů oddlužení ...................................................................... 94 

8.6. Skončení oddlužení ................................................................................................................ 94 

8.6.1. Splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek.................... 95 

8.6.2. Zrušení schváleného oddlužení .............................................................................. 100 

9. Oddlužení z pohledu věřitele .................................................................................................. 103 

9.1. Přihláška pohledávky ........................................................................................................... 104 

9.1.1. Základní třídění pohledávek dle insolvenčního zákona .................................... 104 

9.1.2. Přihlášení pohledávky .............................................................................................. 105 

9.2. Přezkumné jednání a popření pohledávek ....................................................................... 111 

9.3. Hlasování o způsobu oddlužení ......................................................................................... 115 

9.4. Odvolání a ustanovení insolvenčního správce schůzí věřitelů.................................... 116 

9.5. Uspokojení nezajištěných věřitelů .................................................................................... 116 

9.6. Postavení zajištěných věřitelů v oddlužení ..................................................................... 117 

9.6.1. Zajištěný věřitel ......................................................................................................... 117 

9.6.2. Zajištění pohledávky majetkem ve vlastnictví třetí osoby ............................... 120 

9.6.3. Správa a zpeněžení zajištěného majetku .............................................................. 122 

9.6.4. Uspokojení zajištěného věřitele ............................................................................. 123 

9.6.5. Zpeněžení předmětu zajištění před zahájením insolvenčního řízení .............. 125 

10. Úloha insolvenčního správce v oddlužení ........................................................................... 127 

11. Role insolvenčního soudu v oddlužení................................................................................. 129 

Závěr a úvaha de lege ferenda ......................................................................................................... 131 

Přehled použitých zkratek ................................................................................................................ 134 

Seznam použitých pramenů ............................................................................................................. 134 

Resumé ................................................................................................................................................. 147 



 

 

Abstract ................................................................................................................................................ 148 

Klíčová slova, Keywords: ................................................................................................................ 149 



1 

 

Úvod 

 Cílem této práce je analýza institutu oddlužení, který byl do našeho právního řádu 

zaveden relativně nedávno a záhy se stal velmi oblíbeným nástrojem řešení dlužníkova 

úpadku či hrozícího úpadku, tedy zjednodušeně řečeno situace, kdy má dlužník více 

věřitelů, jejichž pohledávky není schopen řádně a včas splácet. Zavedení tohoto nástroje do 

našeho právního řádu představovalo reakci státu na rychle rostoucí nárůst zadluženosti 

obyvatelstva související se současným způsobem života, kdy lidé nejsou ochotni odložit 

nákup spotřebního zboží na pozdější dobu, až si našetří, ale musí mít všechno hned. Lze 

konstatovat, že zavedení institutu oddlužení byl krok správným směrem. Tento institut se 

rázem dostal do povědomí široké veřejnosti a stává velice častým způsobem řešení 

problémů s dluhy ze strany osob, které by nebýt této možnosti, byly odkázány na život v 

chudobě na okraji společnosti. O stále rostoucí oblíbenosti tohoto nástroje svědčí i 

statistické údaje, dle kterých bylo v roce 2008 schváleno 464 oddlužení a v roce 2013 to již 

bylo 19 388 schválených oddlužení.  

 Žádný právní předpis neumí dát odpovědi na všechny otázky, které se v souvislosti 

s jeho aplikací v praxi objevují, nejinak je tomu v případě zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Proto je zde velmi významná role 

judikatury. Obecně přitom platí, že předchozí soudní rozhodnutí není v ČR pramenem 

práva, fakticky však rozhodovací praxe vyšších soudů významně ovlivňuje rozhodovací 

praxi soudů nižších. Rozhodovací činnost vyšších soudů v oblasti oddlužení je natolik 

významná, že např. Vrchní soud v Praze vlastně zavedl institut společného oddlužení 

manželů do našeho právního řádu v době, kdy tento institut nebyl zákonem vůbec 

umožněn. 

 Nejen institutu oddlužení, ale celému insolvenčnímu právu obecně, je věnována 

také značná pozornost ze strany zákonodárce, o čemž svědčí řada novel insolvenčního 

zákona a souvisejících předpisů, přijatých za dobu jejich relativně krátké účinnosti. 

Největších změn doznal institut oddlužení na základě tzv. revizní novely, účinné od 1. 1. 

2014. Touto novelou došlo zejména k zákonnému zakotvení možnosti využití institutu 

oddlužení dlužníkem - podnikatelem, a to v duchu dosavadních judikatorních závěrů a dále 

k zakotvení možnosti podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení, rovněž na 

základě judikatorních závěrů. 
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 V této práci se snažím analyzovat institut oddlužení jednak z pohledu dlužníka a 

jednak z pohledu věřitele, čemuž také odpovídá členění práce. Důraz je v této práci kladen 

na judikatorní závěry, reagující na rozličné otázky, jež se v souvislosti s aplikací tohoto 

institutu v praxi objevily. 

 Jelikož má insolvenční řízení dvě fáze, kdy v jeho první fázi je třeba zjistit to, zda 

úpadek vůbec existuje a jak ho řešit a další fáze následuje až po rozhodnutí o úpadku, nelze 

ani v případě analýzy institutu oddlužení (jež je jedním ze způsobů řešení úpadku vedle 

konkurzu a reorganizace) pominout předcházející první fázi a proto je v této práci 

věnována pozornost i průběhu insolvenčního řízení od okamžiku podání insolvenčního 

návrhu, jímž se insolvenční řízení zahajuje, do rozhodnutí o něm.  

 Samotný text práce je členěn do 11 kapitol. První kapitola stručně pojednává o 

historii úpadkového práva od prvních úprav insolvenčního práva v Obnoveném zřízení 

zemském až po zavedení současné úpravy insolvenčního práva v zákonu č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonu). V závěru první kapitoly je také 

stručně pojednáno o hlavních zásadách, na nichž nová právní úprava insolvenčního práva 

spočívá. 

 Druhá kapitola se zabývá pojmem úpadku dlužníka, který je stěžejním pojmem 

úpadkového práva a otázkou, jaké podmínky musí být naplněny, abychom mohli mluvit o 

úpadku. 

 Třetí kapitola pojednává o zahájení insolvenčního řízení, zejména s důrazem na 

náležitosti insolvenčního návrhu a jeho příloh. Dále pak o účincích spojených se zahájením 

insolvenčního řízení.  

 Čtvrtá kapitola se zabývá otázkou projednání insolvenčního návrhu a možnými 

rozhodnutími o něm. Třetí a čtvrtá kapitola tedy popisují první fázi insolvenčního řízení, 

která předchází rozhodnutí o úpadku.  

 Pátá kapitola je věnována osobě insolvenčního správce, jež je jedním z procesních 

subjektů insolvenčního řízení. 

 Následující šestá kapitola se již zabývá institutem oddlužení, a to konkrétně 

otázkou jeho zavedení do našeho právního řádu a jeho dalšího vývoje, s důrazem na 

významné novelizace, jež se týkaly institutu oddlužení.  
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 Sedmá kapitola popisuje platnou úpravu oddlužení v ČR ve světle judikatorních 

závěrů, promítnutých do insolvenčního zákona tzv. revizní novelou, která přinesla do 

institutu oddlužení zatím největší změny.  

 Osmá kapitola se týká samotného institutu oddlužení, na který je zde nahlíženo z 

pohledu dlužníka. Tzn., že je pojednáno o návrhu na povolení oddlužení, k jehož podání je 

oprávněn pouze dlužník a tom, jakými způsoby o něm může být rozhodnuto. Je zde 

pojednáno o povolení oddlužení, o schválení oddlužení a jeho možných způsobech až po 

skončení oddlužení a možnost osvobození dlužníka od zbytku neuhrazených pohledávek.  

 Devátá kapitola se zabývá institutem oddlužení z pohledu věřitelů, přičemž 

pozornost je zde věnována pohledávkám, dále právům a povinnostem věřitelů, které mají v 

průběhu oddlužení. Zvlášť je také pojednáno o zajištěných věřitelích, kteří mají v rámci 

oddlužení specifické postavení. 

 Desátá kapitola se zaměřuje na roli insolvenčního správce v rámci institutu 

oddlužení. 

 Poslední kapitola je pak stručně věnována roli insolvenčního soudu, který je dalším 

procesním subjektem insolvenčního řízení vedle dlužníka, věřitelů uplatňujících svá práva 

vůči dlužníku a insolvenčního správce. 

 Práce je zakončena závěrem a úvahou de lege ferenda. 

 Rigorózní práce je zpracována dle stavu ke dni 31. 12. 2014. Zdrojem pro 

vypracování této práce byla zejména komentářová a další odborná literatura, judikatura, 

odborné články a názory insolvenčních soudců, insolvenčních správců a advokátů, kteří 

denně řeší otázky týkající se oddlužení. Dále pak samozřejmě samotný insolvenční zákon a 

jeho novely, důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu a důvodové zprávy k jeho novelám. 

A v neposlední řadě také poznatky z vlastní praxe získané v letech 2008 - 2011 v kanceláři 

insolvenčních správců a 2011-2012 v mezinárodní bankovní instituci.    

1. Stručný historický exkurz do úpadkového práva 

První náznaky zvláštní úpravy insolvenčního práva se objevily v Obnoveném 

zřízení zemském z roku 1627. Avšak teprve v tzv. Deklaratoriích a Novellách z roku 1640 

je konkursní řízení upraveno souhrnně. Šlo ovšem jen o zemské právo, které platilo pro 

šlechtu. Městské právo se za tímto vývojem opožďovalo, což vedlo ke vzniku nežádoucí 
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dvojkolejnosti. Vyvrcholením vývoje konkursního práva v jeho „předklasickém“ období je 

zřejmě Josefínský konkursní řád z roku 1781, (a to nejen v Českých zemích, ale vůbec ve 

střední Evropě), který zavedl jednotné konkursní právo a překonal tak dualismus práv 

zemských a práv městských. Konkursní řízení se začínalo žalobou a věřitelé žalobou 

(nikoli přihláškou) uplatňovali své nároky. Vlastní řízení bylo rozděleno do čtyř fází, které 

sice vyplývaly z logiky postupu, ale byly rigidně stanovenými etapami. Z hlediska 

uspokojení pohledávek se věřitelé dělili do několika tříd.1 Konkurzní řízení vedené dle 

Josefínského konkurzního řádu z roku 1781 však bylo nákladné a zdlouhavé, v čemž byl 

spatřován hlavní nedostatek této úpravy.2 

„Klasické“ období insolvenčního práva začíná počátkem 19. století a končí se 

stoletím 20. Označení „klasický“ není ani vžité, ani běžně užívané, ale přesto má své 

opodstatnění. V tomto vývojovém období se řešení úpadku stalo standardní součástí 

prakticky všech právních řádů, vedle konkursu jako likvidační formy řešení vzniklo i 

vyrovnání jako forma sanační, ustálily se obvyklé instituty insolvenčního práva. Josefínský 

konkursní řád z roku 1781 byl vzhledem k rozvoji vyrovnání doplněn zákonem o 

vyrovnacím řízení z roku 1862, který byl však nedokonalý. Podstatný zvrat přinesl až 

konkursní řád z roku 1868 (č. 1/1869 ř. z.), který především zavedl instituty specifické pro 

konkursní řízení (např. přihlášky pohledávek místo žalob). Ani nový konkurzní řád však 

nepřinesl kýžené výsledky. Mezi jeho nedostatky patřila zejména neexistence zvláštního 

ustanovení o odporovatelnosti, dále poměrně široké vymezení majetku nepodléhajícího 

konkursu, disproporce mezi věřiteli, nákladnost řízení a některé další okolnosti. Od 

počátku 20. století se proto objevují snahy o jeho nahrazení novou úpravou, k čemuž došlo 

v roce 1914, a to císařským nařízením č. 337/1914 ř. z. Tato nová úprava obsahovala vedle 

úpravy konkursu i ucelenou úpravu samostatného vyrovnacího řízení a úpravu 

odporovatelnosti.3 

Nově vzniklá Československá republika převzala recepčním zákonem č. 11/1918 

Sb., rakouský konkurzní řád z roku 1914 společně s uherským konkurzním řádem 

vydaným zák. č. XVII/1881, jakož i oba vyrovnávací řády, které se staly součástí 

československého právního řádu. Tato úprava zůstala s nepatrnými změnami, zaváděnými 

v důsledku unifikace právního řádu českého a slovenského, v platnosti až do roku 1931. 

                                                
1 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení, Právní fórum 2009/4, publikováno 30. 4. 2009, dostupné z 
http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnich-rizeni/ 
2 SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do insolvenčního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2007, 94 s. 
ISBN 978-80-87071-54-0, str. 32-33 
3 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení, Právní fórum 2009/4, publikováno 30. 4. 2009, dostupné z 
http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnich-rizeni/ 
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Následovalo vydání zákona č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkurzní, 

vyrovnávací a odpůrčí.  Právní úprava pocházející z první republiky přestala platit v roce 

1950.4 

Další vývoj českého úpadkového práva byl násilně přerušen dne 1. 1. 1951, jelikož 

v právním řádu socialistického totalitního státu neměl konkurs své místo. Zákon z roku 

1931 byl zrušen zákonem č. 142/1950 Sb. (novým občanským soudním řádem). Občanský 

soudní řád č. 142/1950 Sb., v ustanoveních § 570 – § 605 zavedl institut tzv. exekuční 

likvidace jako exekučního prostředku, spočívajícího v prodeji veškerého majetku dlužníka. 

V občanském soudním řádu z roku 1963 v ustanoveních § 352 až § 354 upravujících 

likvidaci majetku byl i tento institut nahrazen a zůstal v podstatě jen jeho název, a to kvůli 

reciprocitě potřebné pro konkurzy v zahraničí.5  

Úpadkové právo se do našeho právního řádu vrátilo až v roce 1991, tedy po více jak 

čtyřiceti letech, a to zákonem č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (dále také jako 

„ZKV“), přijatým v souvislosti s odstraňováním legislativních překážek, bránících tržnímu 

hospodářství. Svým pojetím měl tento zákon inspirační zdroj v zákonu z roku 1931, byl ale 

zasazen do zcela jiného právního prostředí. Vzhledem k přerušení kontinuálního vývoje 

nemohla nová úprava navázat na praktické aplikační zkušenosti, ani na řešení opírající se o 

výsledky právní nauky. Nedostatky ZKV se projevovaly postupně při jeho uplatňování, a 

to jak v souvislosti s nárůstem krizových situací, tak i v důsledku postupujícího 

hospodářského vývoje. Z těchto příčin došlo k četným novelizacím zákona. Jejich smyslem 

a cílem nebylo jen řešit výkladové problémy, ale pokusit se i o „modernizaci“ zákona.6 

Právní úprava konkurzního řízení byla založena na likvidační funkci konkurzu, což 

znamenalo, že ocitla-li se právnická osoba v konkurzu a konkurzním řízením prošla, 

vstoupila po ukončení řízení do likvidace nebo došlo k jejímu výmazu z obchodního 

rejstříku bez likvidace.7  

Ve druhé polovině 20. století dochází jednak ke změně typického úpadce, kterým 

byl v klasickém vývojovém období převážně malý podnikatel provozující obchodní nebo 

                                                
4 SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do insolvenčního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2007, 94 s. 
ISBN 978-80-87071-54-0, str. 36-37 
5 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. XIX 
6 SCHELLEOVÁ, Ilona. Úvod do insolvenčního práva. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2007, 94 s. 
ISBN 978-80-87071-54-0, str. 61 
7 POHL, Tomáš. Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice, Bulletin advokacie 
č. 11/2007, str. 19  
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řemeslnickou činnost, naopak úpadky středních a velkých podnikatelů (obchodních 

společností) byly výjimkou. V moderní době je však typickým úpadcem střední podnikatel 

a úpadky se nevyhýbají ani velkým podnikům. S tím jsou spojeny mnohé obtíže, např. je 

prakticky nemožné, aby byl konkurs realizován zpeněžením hodnot „kus po kuse“. Pro 

uspokojení věřitelů je výhodnější, aby úpadce a jeho podnik nebyl likvidován, ale aby byl 

dále provozován s revitalizačním programem, umožňujícím mimo jiné i výraznější 

uspokojení věřitelů. Objevuje se tedy preference sanačních způsobů řešení úpadku. Přitom 

vyrovnání (sanační způsob klasického období) ztrácí svůj význam, a tím i opodstatnění, 

neboť novodobí úpadci většinou nedokáží dostát podmínkám, na něž je vyrovnání vázáno. 

Dalším fenoménem moderní doby jsou tzv. „spotřebitelské úpadky“.8 Na tyto změny ani na 

další praktické problémy nedokázal ZKV reagovat ani po jeho četných novelizacích.  

Lze tedy shrnout, že za zcela zásadní nedostatek úpravy obsažené v ZKV byla 

považována převaha likvidační formy řešení úpadku (tj. konkurz) nad formou sanační (tj. 

v praxi nevyužívané vyrovnání). Dalším nedostatkem ZKV byla absence jiných způsobů 

řešení úpadku, zvláště pak absence řešení tzv. „spotřebitelských úpadků“. Problémem byla 

dále také přílišná stručnost úpravy, která vedla k aplikačním problémům v praxi. Bylo tedy 

nezbytné přijmout zcela nový moderní právní předpis upravující insolvenční právo. 

Přípravy nové právní úpravy insolvenčního řízení začaly v roce 2002 a vyústily 

v přijetí zákona č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon, dále také jako „InsZ“), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2008, a který nahradil zákon 

č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání.9 

Inspirace pro úpravu insolvenčního práva byla čerpána ze zahraničních právních 

řádů a to zejména z německé právní úpravy.10,11 Podoba současného insolvenčního práva 

byla také samozřejmě ovlivněna legislativou Evropské unie. 

                                                
8 ZOULÍK, František, Vývoj insolvenčních řízení, Právní fórum 2009/4, publikováno 30. 4. 2009, dostupné z 
http://www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-d8554v11354-vyvoj-insolvencnich-rizeni/ 
9 Původně byla účinnost InsZ stanovena na 1. 7. 2007, tento termín však nebylo možné dodržet zejména 
vzhledem ke zpoždění legislativních a technických prací na insolvenčním rejstříku, který byl zaveden InsZ a 
který je jeho nedílnou součástí, bez které by insolvenční řízení nemohlo řádně probíhat. 
10 Jedná se o Insolvenzordnung z roku 1994, dostupný např. z http://dejure.org/gesetze/InsO. Německý 
insolvenční řád je rozdělen na dvě části – jednak část obecnou, která upravuje klasické konkurzní řízení 
včetně likvidace a rozdělení výtěžku a část zvláštní která upravuje speciální řešení jako konkurzní plán, 
vlastní správu, oddlužení, spotřebitelské konkurzní řízení a ostatní malá řízení a další zvláštní řízení (o 
pozůstalosti a o bezpodílovém spoluvlastnictví).  
11 FRELICHOVÁ, Kateřina, Oddlužení neboli osobní bankrot, Aplikované právo 2/2008, str. 65, dostupné z 
http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/83.pdf 
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InsZ zavedl tři způsoby řešení úpadku dlužníka, jednak konkurz, jakožto 

univerzální způsob řešení úpadku všech dlužníků, reorganizaci, jakožto zvláštní způsob 

řešení úpadku dlužníků – podnikatelů a oddlužení, jakožto zvláštní způsob řešení úpadku 

právnických osob nepodnikatelů a fyzických osob, které nemají podstatné dluhy 

z podnikání.12 

1.1. Hlavní zásady nové právní úpravy insolvenčního práva 

Nová právní úprava představuje komplexní řešení úpadkového práva. Jedná se o 

poměrně rozsáhlou úpravu (celkem 434 ustanovení, na rozdíl od ZKV, který měl pouze 73 

ustanovení). Určité specifické otázky jsou však i nadále řešeny ve zvláštních předpisech, 

typicky daňových, živnostenských, apod. V případě střetu úpravy obsažené v některém ze 

zvláštních předpisů s úpravou v insolvenčním zákoně náleží insolvenčnímu zákonu 

aplikační přednost. 

Insolvenční řízení dle nové právní úpravy je do fáze zjištění úpadku ovládáno 

zásadou jednotnosti, tzn., že na rozdíl od ZKV, který zakotvoval dvě samostatná řízení, 

tedy řízení konkurzní a řízení vyrovnávací, je insolvenční řízení do fáze zjištění úpadku 

jednotné. V této fázi je třeba zjistit to, zda existuje úpadek a jak ho řešit. Liší se až 

následná fáze řízení vedená po rozhodnutí o úpadku, a to v závislosti na přijatém způsobu 

řešení úpadku. Současně však InsZ obsahuje také ustanovení, která jsou společná všem 

způsobům řešení úpadku, neboť mezi jednotlivými způsoby řešení úpadku neexistují pevné 

hranice, když některé způsoby řešení úpadku se mohou, v případě jejich neúspěchu, 

přeměnit v konkurz.13 

Shora uvedenému odpovídá také struktura InsZ, který je rozdělen do tří částí. Část 

první (§1 - §243) je částí obecnou, část druhá (§244 - §418) upravuje jednotlivé způsoby 

řešení úpadku a část třetí (§419 - §434) obsahuje společná ustanovení. Zvláštní druhé části 

náleží aplikační přednost před úpravou obsaženou v části první a třetí. Tzn., že část první a 

třetí se užijí tehdy, nestanoví-li část druhá něco jiného.  

Se zásadou jednotného insolvenčního řízení souvisí také zavedení nové jednotné 

terminologie, kdy zatímco dříve byl užíván pojem „konkurzní řízení“ a „vyrovnávací 

řízení“, dnes existuje jednotné označení „insolvenční řízení“ a od tohoto pojmu jsou 

odvozeny další termíny, jako např. insolvenční soud (původně konkurzní soud), 

insolvenční správce (původně správce konkurzní podstaty nebo vyrovnávací správce). Dále 

                                                
12 K okruhu osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na povolení oddlužení viz blíže kapitolu 7, 
podkapitolu 7.1.1 
13 Viz např. ust. § 396 InsZ: Jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na 
vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem. 
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byl nahrazen pojem konkurzní podstata, a to termínem majetková podstata, označení 

úpadce bylo nahrazeno termínem dlužník atd.    

Další zásadou nové právní úpravy úpadku je zásada plurality způsobů řešení 

úpadku, když se vedle likvidačního řešení uplatňují i řešení sanační (tzv. reorganizace 

ohledně podnikatelských subjektů a tzv. oddlužení, týkající se fyzických osob, včetně 

drobných podnikatelů). Naproti tomu nová právní úprava upustila od vyrovnání, které již 

není praktické.14 Prvky dosavadního institutu vyrovnání však najedeme v pozměněné 

podobě v úpravě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. 

Nová právní úprava má také preventivní ambice, když posiluje právní nástroje 

k možnosti řešení úpadku již v jeho počáteční fázi na návrh dlužníka, neboť připouští i 

řešení tzv. hrozícího úpadku (§ 3 odst. 4 InsZ), k němuž dochází tehdy, lze-li se zřetelem 

ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit 

podstatnou část svých peněžitých závazků. 

Je kladen důraz na posílení pozice věřitelů, kterým nová právní úprava umožňuje 

účastnit se insolvenčního řízení již od jeho počátku. Dále je věřitelům dána možnost 

podílet se na výběru způsobu řešení dlužníkova úpadku, jakož i na výběru osoby 

insolvenčního správce a jsou posíleny také jejich kontrolní funkce.15  

V neposlední řadě je cílem nové právní úpravy také rychlost a efektivita řízení, 

čemuž má napomoci odstranění některých institutů, které umožňovaly protahování řízení 

(např. ochranná lhůta, o jejíž nefunkčnosti svědčí, že v letech 1998 až 2003 včetně bylo 

povoleno celkem 8 ochranných lhůt).16, 17 Ke zrychlení a zefektivnění řízení má napomoci 

také nově vytvořený institut insolvenčního rejstříku, který slouží mj. k doručování 

písemností. 

Lze tedy shrnout, že hlavními zásadami nové právní úpravy je zásada 

komplexnosti, zásada jednotného řízení (do fáze zjištění úpadku), zásada plurality řešení 

úpadku, zásada prevence, zásada aktivní účasti věřitelů v insolvenčním řízení a zásada 

rychlosti a efektivnosti řízení. 

InsZ pak uvádí demonstrativní výčet některých zásad, na kterých spočívá 

insolvenční řízení dle tohoto zákona (ustanovení § 5 InsZ). Jedná se např. o zásadu 

rovných možností věřitelů se zásadně stejným nebo obdobným postavením (tj. věřitelů 

                                                
14 WINTEROVÁ, Alena a kolektiv. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice, vyd. 4. Praha: Linde, 
2006, 729 s., ISBN 80-7201-595-8, str. 627 
15 Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha, ČAK, str. 9. Dostupné z: 
<:http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> 
16 Ustanovení §§ 5a - 5e ZKV 
17 DEUTSCH, Erich. Hlavní principy úpravy, Konkurzní noviny, vydání č. 3/2014, ze dne 1. 3. 2014, 
dostupné z http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/hlavni-principy-upravy-1 
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s pohledávkami shodné povahy či pořadí), zásadu ochrany práv nabytých v dobré víře ad. 

Zásady insolvenčního řízení je třeba důsledně dodržovat při aplikaci InsZ. 

2. Úpadek dlužníka 

Stěžejním pojmem insolvenčního práva je úpadek, neboť existence dlužníkova 

úpadku, případně alespoň hrozícího úpadku, je předpokladem úspěšnosti insolvenčního 

návrhu. 

InsZ rozlišuje mezi úpadkem ve formě platební neschopnosti neboli insolvence a 

úpadkem ve formě předlužení. Oproti úpravě obsažené v ZKV, umožňuje InsZ také řešení 

hrozícího úpadku.  

2.1. Platební neschopnost 

Dlužník je dle ustanovení § 3 odst. 1 InsZ v úpadku ve formě platební 

neschopnosti, jestliže kumulativně splňuje následující podmínky – jednak má více věřitelů, 

dále má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není 

schopen splácet.  

První z podmínek je tedy podmínka plurality věřitelů, tzn., že dlužník musí mít 

minimálně dva věřitele, přičemž aby se předešlo účelovému vytváření mnohosti věřitelů 

(např. tak, že jeden věřitel převede část své pohledávky nebo jednu z více svých 

pohledávek na jiného věřitele), stanoví InsZ výslovně, že za dalšího věřitele se nepovažuje 

osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti 

dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po 

zahájení insolvenčního řízení (ustanovení § 143 odst. 2 InsZ). Ze závěrů Nejvyššího soudu 

ČR k otázce plurality věřitelů vyplynulo, že „podmínka plurality věřitelů dlužníka není 

zásadně splněna, dal-li (insolvenčním navrhovatelem tvrzený) druhý věřitel v insolvenčním 

řízení najevo, že nechce vůči dlužníku uplatňovat rozsahem zanedbatelné příslušenství 

pohledávky, kterou dlužník zaplatil.“18  

Druhou podmínkou úpadku je existence peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů 

po lhůtě splatnosti. InsZ tak zakotvil pevnou lhůtu třiceti dnů, oproti předcházející úpravě 

ZKV, který v ustanovení § 1 odst. 2 používal spojení „po delší dobu“, jež bylo v právní 

                                                
18 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 14/2012, ze dne 28. 3. 2013, uveřejněné pod číslem 
76/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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teorii i soudní praxi nejčastěji vykládáno jako lhůta 3 měsíců.19 Z důvodové zprávy k InsZ 

vyplývá, že důvodem pro změnu (zkrácení) časového faktoru u platební neschopnosti je, 

aby k řešení krizových situací docházelo co nejdříve a aby bylo zcela jednoznačné, kdy 

vzniká povinnost podat insolvenční návrh. Současně se tím také posiluje právní jistota v 

právních vztazích věřitelů a dlužníků co do vyšší předvídatelnosti rozhodování 

insolvenčního soudu při řešení otázky, zda dlužník je v úpadku formou platební 

neschopnosti.20 Tato druhá podmínka také zakotvuje, že dlužníkovy závazky musí být 

peněžité.  

Třetí a poslední podmínkou, která musí být splněna, je podmínka, že dlužník není 

schopen své peněžité závazky plnit. Neschopnost dlužníka plnit své peněžité závazky však 

nelze zaměňovat za neochotu plnit. Tzn. že, má-li dlužník peněžní prostředky, může (musí) 

jít věřitel cestou exekuce,21 neboť věřitel, který svou pohledávku vůči dlužníku může 

vzhledem k majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí 

(exekucí), nemůže uspět s insolvenčním návrhem. Insolvenční řízení není dalším (vedle 

vykonávacího či exekučního řízení) řízením určeným primárně k prosazení individuálního 

nároku věřitele nebo věřitelů dlužníka, ale slouží k řešení úpadku a hrozícího úpadku 

dlužníka některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových 

vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co 

nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.22 

Ohledně platební neschopnosti stanoví InsZ v ustanovení § 3 odst. 2 celkem čtyři 

vyvratitelné právní domněnky, dle kterých se má za to, že dlužník je v platební 

neschopnosti jestliže, zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo 

neplní své závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout 

uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí 

nebo exekucí. Nebo pokud dlužník nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené 

v ustanovení § 104 odst. 1 InsZ, tj. seznam svého majetku včetně svých pohledávek s 

uvedením svých dlužníků, seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů a seznam 

svých zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud. 
                                                
19Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 870/2001, ze dne 24. 9. 2003, dostupné 
z www.nsoud.cz 
20Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha, ČAK, str. 14-15. Dostupné z: 
<:http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> 
21 DEUTSCH, Erich, Ing., Definice úpadku není stálou konstantou, Konkurzní noviny, vydání č. 3/2014, ze 
dne 1. 3. 2014, dostupné z http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/definice-upadku-neni-stalou-konstantou-0 
22 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 4462/2011, ze dne 26. 1. 2012, toto usnesení se vztahuje 
sice k ZKV, avšak dle konstatování Nejvyššího soudu ČR v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 3. 
2012, sen. zn.: 29 NSCR 38/2010, uveřejněném pod číslem 83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 
je citovaná teze plně uplatnitelná i pro insolvenční řízení, obě usnesení dostupná z www.nsoud.cz 
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Věřiteli ve věřitelském insolvenčním návrhu stačí pouze konstatovat, která ze shora 

uvedených vyvratitelných domněnek byla splněna, avšak důkazní břemeno leží na 

dlužníkovi, který je případně povinen prokázat, že v platební neschopnosti není. Nejvyšší 

soud ČR ve svém usnesení sen. zn.: 29 NSCR 38/2010, ze dne 1. března 2012 k otázce 

vyvrácení domněnky platební neschopnosti mj. uvedl, že „dlužník vyvrátí domněnku své 

platební neschopnosti ve smyslu § 3 odst. 2 insolvenčního zákona, jakmile v insolvenčním 

řízení osvědčí nebo prokáže schopnost uhradit všechny splatné závazky těch věřitelů, jež 

má insolvenční soud pro účely rozhodnutí o věřitelském insolvenčním návrhu za 

osvědčené.“23 

Nevyvrátí-li dlužník takové domněnky v průběhu insolvenčního řízení, pak tyto 

domněnky sice osvědčují dlužníkovu neschopnost platit své splatné závazky (ustanovení 

§ 3 odst. 1 písm. c) InsZ), neosvědčují však existenci mnohosti věřitelů (ustanovení § 3 

odst. 1 písm. a) InsZ) ani existenci peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů po lhůtě 

splatnosti (ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) InsZ).24 

2.2. Předlužení 

Jak bylo uvedeno shora, druhou formou úpadku je předlužení. Předlužení, které je 

upraveno v ustanovení § 3 odst. 3 InsZ se však vztahuje pouze na dlužníka, který je buď 

právnickou osobou, nebo fyzickou osobou - podnikatelem.  

2.3. Hrozící úpadek 

Na rozdíl od úpravy ZKV, která umožňovala zahájit řízení dle tohoto zákona až 

v okamžiku, kdy se dlužník ocitl v úpadku, InsZ umožňuje dlužníku (právnické i fyzické 

osobě) reagovat již na hrozící úpadek. O hrozící úpadek se dle ustanovení § 3 odst. 4 InsZ 

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

nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.  

Dle ustanovení § 97 odst. 5 InsZ, může insolvenční návrh z důvodu hrozícího 

úpadku podat pouze dlužník, což důvodová zpráva k insolvenčnímu zákonu odůvodňuje 

tím, že pokud by mohli z důvodu hrozícího úpadku podávat insolvenční návrh i věřitelé, 

bylo by nutno obávat se toho, že budou podávat insolvenční návrhy v širší míře coby 

způsob nátlaku vůči svým dlužníkům, sledujíce účely, jež jsou s principy insolvenčního 

                                                
23 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 38/2010, ze dne 1. 3. 2012, uveřejněné pod číslem 
83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
24 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 17/2009, ze dne 26. 10. 2010, uveřejněné pod číslem 
51/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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řízení v rozporu.25 Hrozící úpadek má význam především pro institut reorganizace, která 

představuje sanační způsob řešení podnikatelského úpadku. 

3. Zahájení insolvenčního řízení 

3.1. Insolvenční návrh 

Zahájení insolvenčního řízení upravuje InsZ v ustanovení § 97 a násl. Insolvenční 

řízení je možné zahájit pouze na návrh, není tedy možné jej zahájit z moci úřední. Aktivně 

legitimován k podání insolvenčního návrhu je jak dlužník, tak věřitel. Jde-li však o 

insolvenční návrh z důvodu hrozícího úpadku, je k jeho podání aktivně legitimován pouze 

dlužník, jak bylo uvedeno shora. Věřitelský návrh by byl v tomto případě zamítnut.  

Insolvenční návrh je definován v ustanovení § 2 InsZ, jako návrh na zahájení 

insolvenčního řízení podaný u insolvenčního soudu. Věcně příslušným soudem, je dle 

ustanovení § 7a InsZ krajský soud. Okamžikem doručení insolvenčního návrhu věcně 

příslušnému soudu je zahájeno insolvenční řízení, a to i v případě, kdy je insolvenční návrh 

podán sice u věcně příslušného, avšak u místně nepříslušného soudu. Místně příslušným 

soudem je dle ustanovení § 7b InsZ soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Naopak 

nesprávné podání insolvenčního návrhu u věcně nepříslušného soudu (tj. u okresního 

soudu) způsobí, že insolvenční řízení bude zahájeno až v okamžiku postoupení věci soudu 

věcně příslušnému.26 

Okamžikem doručení insolvenčního návrhu věcně příslušnému insolvenčnímu 

soudu je tedy zahájeno insolvenční řízení, což insolvenční soud oznámí vyhláškou, kterou 

zveřejní v insolvenčním rejstříku nejpozději do dvou hodin poté, co mu insolvenční návrh 

došel. Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení 

úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního 

klidu, zveřejní insolvenční soud tuto vyhlášku nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních 

hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu. Náležitosti vyhlášky upravuje 

                                                
25 Návrh insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha, ČAK, str. 33. Dostupné z: 
<:http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557> 
26 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 158-159 
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ustanovení § 101 InsZ.27 Vyhláška se doručuje účastníkům řízení a odvolání proti ní není 

přípustné.  

Insolvenční návrh je možno podat buď v listinné anebo elektronické podobě. 

V případě listinného insolvenčního návrhu musí být podpis osoby, která jej podala úředně 

ověřen. Elektronický insolvenční návrh musí být buď opatřen uznávaným elektronickým 

podpisem osoby, která jej podala anebo musí být zaslán prostřednictvím datové schránky 

podávající osoby. Nedodržení těchto požadavků má za následek, že se k insolvenčnímu 

návrhu nepřihlíží, o čemž insolvenční soud navrhovatele vyrozumí usnesením doručeným 

zvláštním způsobem, proti němuž nejsou přípustné opravné prostředky (ustanovení § 97 

odst. 2 InsZ). 

V případě, že je insolvenční návrh podepsán shora uvedeným způsobem pouze 

zástupcem insolvenčního navrhovatele, musí být úředně ověřeným podpisem nebo 

uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele opatřena také k insolvenčnímu návrhu 

připojená procesní plná moc. Tento požadavek je upraven v ustanovení § 97 odst. 3 InsZ, 

které zavedla do textu InsZ tzv. revizní novela, a který je promítnutím ustálených závěrů 

Nejvyššího soudu ČR.28 

Na rozdíl od jiných podání činěných v rámci insolvenčního řízení, není pro 

insolvenční návrh předepsán povinný formulář.  

3.1.1. Označení dlužníka a věřitele v insolvenčním návrhu 

Pokud jde o označení dlužníka a věřitele v insolvenčním návrhu, stanoví InsZ v  

odst. 1 ustanovení § 103, že fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a 

bydlištěm (sídlem), podnikatel též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být 

označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem. Stát, jakožto 

navrhovatel musí být označen příslušnou organizační složkou státu, která za stát před 

insolvenčním soudem vystupuje. 

 

 

                                                
27 Dle ustanovení § 101 odst. 1 InsZ obsahuje vyhláška a) označení insolvenčního soudu, který ji vydal, b) 
označení insolvenčního navrhovatele, c) označení dlužníka, d) údaj o okamžiku jejího zveřejnění v 
insolvenčním rejstříku, e) jméno a příjmení osoby, která ji vydala, f) den vydání 
28 Např. v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sen. zn.: 29 NSCR 1/2008, uveřejněném pod 
číslem 88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 
2011, sen. zn.: 29 NSCR 51/2011, uveřejněném pod číslem 33/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a 
stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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3.1.2. Dlužnický insolvenční návrh 

Náležitosti insolvenčního návrhu upravuje obecně ustanovení § 103 odst. 1 a 2 

InsZ. Kromě požadavku, aby obsahoval obecné náležitosti podání (dle ustanovení § 42 

odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále také jako "o.s.ř.") musí 

insolvenční návrh obsahovat označení dlužníka (případně jeho zástupce), musí v něm být 

uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící 

úpadek, musí být označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z 

něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá, tedy jaký je petit 

insolvenčního návrhu. 

Podává-li insolvenční návrh dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící 

úpadek oddlužením, musí návrh na povolení oddlužení podat společně (na jediném k tomu 

předepsaném formuláři) s insolvenčním návrhem.29 

Co se týče vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících dlužníkův úpadek, 

případně hrozící úpadek, rozumí se těmito skutečnosti především skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 3 InsZ.  

Otázkou rozhodujících skutečností se několikrát zabýval Nejvyšší soud ČR, který 

judikoval, že v případě dlužnického insolvenčního návrhu, se rozhodujícími skutečnostmi, 

které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí „vylíčení konkrétních okolností, z nichž 

insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů 

(nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou 

po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit.“ A 

rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují hrozící úpadek dlužníka, se rozumí „vylíčení 

konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít 

(se zřetelem ke všem okolnostem případu), že lze důvodně předpokládat, že dlužník nebude 

schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků v budoucnu.“ 

Nejvyšší soud ČR uzavřel, že insolvenční návrh, který rezignuje na uvedení („popis“) 

jakýchkoliv rozhodujících skutečností, které osvědčují dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek, je zásadně neprojednatelným insolvenčním návrhem, jenž má být bez dalšího 

odmítnut (v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 InsZ).30  

                                                
29 Jedná se o formulář návrhu na povolení oddlužení, kde je kolonka s číslem 07 označená jako „insolvenční 
návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení“ Formulář je dostupný z 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR  
30 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 1/2008, ze dne 27. 1. 2010, uveřejněné pod číslem 
88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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K otázce vylíčení rozhodných skutečností osvědčujících dlužníkův úpadek, resp. 

hrozící úpadek Nejvyšší soud ČR také již dříve judikoval, že „povinnost vylíčit v 

insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho 

hrozící úpadek, není splněna tím, že insolvenční navrhovatel ohledně těchto skutečností 

odkáže na listinný důkaz, který připojí k insolvenčnímu návrhu jako přílohu.“31 A to 

především z důvodu závažnosti dopadů, které může způsobit v poměrech dlužníka nebo 

třetích osob i vadný insolvenční návrh.  

3.1.3. Věřitelský insolvenční návrh  

Rovněž věřitelský insolvenční návrh musí splňovat náležitosti uvedené v 

ustanovení § 103 odst. 1 a 2 InsZ. Tzn., že musí obsahovat označení věřitele a dlužníka 

(případně jejich zástupců) a dále vylíčení skutečností osvědčujících dlužníkův úpadek, 

musí v něm být označeny důkazy, kterých se věřitel dovolává, a musí z něj být patrno, 

čeho se jím věřitel domáhá, tedy jaký je petit insolvenčního návrhu. 

Ohledně věřitelského insolvenčního návrhu lze považovat za významné rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR, dle kterého insolvenční návrh podaný věřitelem musí jako součást 

vylíčení okolností, které osvědčují úpadek dlužníka obsahovat „nejen konkrétní údaje o 

dalších věřitelích dlužníka, ale také konkrétní údaje o pohledávkách takových věřitelů, 

včetně konkrétních údajů o splatnosti těchto pohledávek a to v míře, která v případě, že 

tato tvrzení budou shledána pravdivými, dovolí insolvenčnímu soudu uzavřít, že dlužník je 

v úpadku.“ Nejvyšší soud ČR uzavřel, že tento požadavek není splněn v případě, kdy jsou 

v insolvenčním návrhu sice konkrétně označeni další věřitelé dlužníka, ale konkrétní údaje 

o pohledávkách takových věřitelů a o jejich splatnosti jsou nahrazeny obecným tvrzením, 

že dlužník má peněžité závazky, které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, 

respektive že neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.32 

Je-li insolvenčním navrhovatelem věřitel, musí být v insolvenčním návrhu dále 

uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat insolvenční návrh, přičemž 

těmito skutečnostmi se rozumí doložení existence splatné pohledávky za dlužníkem, dle 

ustanovení § 105 InsZ. 

                                                
31 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 7/2008, ze dne 26. 2. 2009, uveřejněné pod číslem 
91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
32 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 14/2011, ze dne 21. 12. 2011, uveřejněné pod číslem 
44/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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V souvislosti s věřitelským insolvenčním návrhem, je důležité také zdůraznit, že 

„věřitelem“ coby insolvenčním navrhovatelem se rozumí věřitel jakožto účastník 

insolvenčního řízení dle ustanovení § 14 odst. 1 InsZ, nikoliv nutně věřitel coby účastník 

hmotněprávního závazkového vztahu. Neboť věřitelský insolvenční návrh může podat 

například insolvenční správce jiného dlužníka, pokud tento jiný dlužník má splatnou 

pohledávku za dlužníkem, na jehož majetek podává insolvenční správce tohoto jiného 

dlužníka insolvenční návrh.33  

 Jelikož dle ustanovení § 147 InsZ odpovídá insolvenční navrhovatel za škodu nebo 

jinou újmu vzniklou dlužníkovi nebo případně i jiné osobě, které zahájením insolvenčního 

řízení vznikla škoda nebo jiná újma, bylo-li insolvenční řízení zastaveno nebo insolvenční 

návrh odmítnut nebo zamítnut vinou insolvenčního navrhovatele, za podmínek 

stanovených InsZ, je třeba přistupovat k podávání insolvenčních návrhů se zvýšenou 

opatrností a pozorností. 

3.1.4. Petit insolvenčního návrhu 

Insolvenční navrhovatel (jak dlužník, tak věřitel) se musí insolvenčním návrhem 

domáhat vydání rozhodnutí o úpadku ve smyslu ustanovení § 136 InsZ. K otázce 

formulování petitu, který je další náležitostí insolvenčního návrhu, uvedl Vrchní soud v 

Praze že „petit návrhu na zahájení občanského soudního řízení (tj. údaj o tom, čeho se 

navrhovatel domáhá) musí být úplný, určitý a srozumitelný. Neznamená to však, že by byl 

navrhovatel povinen formulovat návrh na znění výroku rozsudku či jiného rozhodnutí ve 

věci samé, neboť o formulaci výroku rozhodnutí rozhoduje pouze soud, jenž ani případným 

návrhem na znění výroku není vázán. Soud ovšem musí dbát o to, aby formulace výroku 

jeho rozhodnutí odpovídala (z obsahového hlediska) tomu, čeho se navrhovatel návrhem 

skutečně domáhal.“34 Vrchní soud v Olomouci ohledně petitu insolvenčního návrhu 

dovodil, že v případě, kdy navržený petit soudního rozhodnutí není z formálního hlediska 

zcela správný, nicméně z obsahu návrhu je patrno, čeho se v soudním řízení účastník 

domáhá, nelze takový návrh posoudit jako vadný.  Dlužník se v posuzovaném případě 

domáhal prohlášení konkursu na jeho majetek, neuvedl však výslovně, že navrhuje také 

vydání rozhodnutí o úpadku. Dle závěru Vrchního soudu v Olomouci však nelze v dané 

věci přehlédnout, že pokud se dlužník domáhá prohlášení konkursu na jeho majetek, pak 

                                                
33 RICHTER, Ondřej. K náležitostem insolvenčního návrhu, epravo.cz, publikováno dne 8. 11. 2012, 
dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nalezitostem-insolvencniho-navrhu-86809.html 
34 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 274/2008-A-18 ze dne 27. 11. 2008, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.:  MSPH 79 INS 4386/2008, dostupné 
z http://kraken.slv.cz/2VSPH274/2008 
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již přímo z InsZ vyplývá, že tomuto rozhodnutí musí předcházet rozhodnutí o dlužníkově 

úpadku.35 

3.1.5. Přílohy insolvenčního návrhu 

3.1.5.1. Přílohy dlužnického insolvenčního návrhu 

V případě dlužnického insolvenčního návrhu je třeba vždy připojit přílohy 

vyjmenované v ustanovení § 104 odst. 1 InsZ. Jedná se o seznam dlužníkova majetku 

včetně jeho pohledávek s uvedením jeho dlužníků, seznam závazků dlužníka s uvedením 

jeho věřitelů, případně seznam zaměstnanců dlužníka a listiny, které dokládají dlužníkův 

úpadek nebo hrozící úpadek.   

Náležitosti seznamu majetku upravuje odst. 2 citovaného ustanovení InsZ, dle 

kterého je dlužník povinen označit v seznamu majetku svůj majetek, včetně pohledávek. U 

pohledávek je třeba stručně uvést skutečnosti, na kterých se zakládají, uvést jejich výši a 

výslovně se vyjádřit k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá 

soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, je 

dlužník povinen tato řízení (rozhodnutí) označit. 

Náležitosti seznamu závazků upravuje odst. 3 citovaného ustanovení InsZ, který byl 

tzv. revizní novelou s účinností k 1. 1. 2014 doplněn, tak že InsZ nyní výslovně zakotvuje 

povinnost dlužníka uvést v seznamu závazků mj. i údaj o výši a splatnosti jednotlivých 

závazků. K doplnění tohoto požadavku do textu zákona došlo na základě judikaturních 

závěrů Nejvyššího soudu ČR, který shrnul, „že povinnost dlužníka uvést v seznamu závazků 

výši každého závazku a jeho splatnost, plyne již z požadavku, aby šlo o „seznam závazků“ 

(dlužníka), respektive o „seznam věřitelů“ (dlužníka) s jejich „pohledávkami.“36    

Dále je dlužník povinen označit v seznamu závazků všechny osoby, o kterých je mu 

známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu 

pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi 

blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně 

uvést. Dlužník v seznamu závazků uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do 

důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti 

                                                
35 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 118/2009-A-10 ze dne 28. 5. 2009, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.:  KSBR 26 INS 1722/2009 dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=461232 
36 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 38/2010, ze dne 1. 3. 2012, uveřejněné pod číslem 
83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 



18 

 

němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří proti němu toto právo uplatňují, 

uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo 

jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, 

které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále provede označení 

druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Současně dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu 

právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč. K požadavku označení osob dlužníkovi 

blízkých, k uvedení popíraných pohledávek a k uvedení zajištěných věřitelů se Vrchní 

soud v Praze vyjádřil tak, že „v případě, že žádný z dlužníkových věřitelů není osobou 

dlužníkovi blízkou, dlužník nepopírá žádnou z evidovaných pohledávek a nemá žádného 

odděleného věřitele, nevyplývá z ust. § 104 odst. 3 InsZ dlužníkovi povinnost uvést v 

seznamu závazků i negativní vymezení těchto skutečností.“37  

Ustanovení § 104 odst. 4 InsZ potom zakotvuje, že pokud dlužník nemá žádné 

zaměstnance nebo žádné dlužníky, je povinen to v seznamech výslovně uvést. Všechny 

předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a 

úplné. K tomu Nejvyšší soud ČR uvedl, že pokud dlužník neopatří každý z předložených 

seznamů jím podepsaným prohlášením, že jde o seznam správný a úplný, pak povinnost 

předložit seznam spolu s insolvenčním návrhem řádně nesplnil.38 

Co se týče příloh dlužnického insolvenčního návrhu, dospěl Vrchní soud v Praze 

k závěru, že zatímco seznamy dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až c) InsZ  představují 

bez dalšího nezbytnou přílohu insolvenčního návrhu dlužníka, bez níž tento návrh není 

způsobilý projednání, na předložení listin osvědčujících úpadek či hrozící úpadek dlužníka 

(tj. příloh dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. d) InsZ) není zapotřebí trvat vždy. Ledaže by 

údaje v insolvenčním návrhu a v seznamech dle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až c) 

InsZ obsahovaly vzájemné rozpornosti a nejasnosti, které by správnost těchto údajů 

zpochybňovaly a které by bylo třeba uvést na prvou míru právě pomocí listinných 

důkazů.39   

 

 

                                                
37 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 146/2009-A-10 ze dne 30. 6. 2009, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 33 INS 1974/2009 dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=503777 
38 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2010, sen. zn.: 29 NSCR 22/2009, uveřejněné pod číslem 
26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
39 Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.: 1 VSPH 804/2009-A-15 ze dne 26. 5. 2010 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 
INS 5600/2009, dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1028810 
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3.1.5.2. Přílohy věřitelského insolvenčního návrhu 

Pro věřitelský insolvenční návrh stanoví InsZ v ustanovení § 105 povinnost věřitele 

doložit, že má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku a současně povinnost připojit 

k insolvenčnímu návrhu přihlášku této pohledávky. Věřitel je tedy povinen připojit k 

návrhu všechny listiny, z nichž lze spolehlivě učinit závěr o existenci jeho splatné 

pohledávky za dlužníkem. Pokud se věřiteli nepodaří prokázat existenci splatné 

pohledávky za dlužníkem a tím ani oprávnění k podání insolvenčního návrhu (dle 

ustanovení § 103 odst. 2 InsZ), soud insolvenční návrh zamítne podle ustanovení § 143 

odst. 1 InsZ bez ohledu na to, zda lze z dalších zjištění usuzovat na úpadek dlužníka. Dle 

ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR, „nevylučuje povaha řízení o návrhu věřitele, 

aby soud o skutečnostech, jež jsou mezi účastníky sporné, prováděl dokazování o tom, zda 

pohledávka věřitele skutečně existuje, ale není povolán k tomu, aby ke zjištění této 

skutečnosti prováděl rozsáhlé dokazování. Zjistí-li, že k závěru o existenci splatné 

pohledávky věřitele je třeba takové dokazování provádět, pak návrh zamítne proto, že 

věřitel svou pohledávku za dlužníkem nedoložil.“ 40 

Věřitel je povinen předložit přihlášku své pohledávky dvojmo (ustanovení § 174 

odst. 1 InsZ), přičemž náležitosti přihlášky pohledávky upravují ustanovení §§ 21 a 22 

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

některá ustanovení InsZ. Přihlášku pohledávky je třeba podat na k tomu předepsaném 

formuláři (ustanovení § 176 InsZ).41 

3.2. Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení 

Ustanovení § 109 až § 114 InsZ upravují procesní a hmotněprávní účinky, které 

jsou spojeny se zahájením insolvenčního řízení.  

Okamžikem zahájení insolvenčního řízení (tj. zveřejněním informace o jeho 

zahájení v insolvenčním rejstříku, ustanovení § 109 odst. 4 InsZ) je všem dlužníkovým 

věřitelům dána možnost, aby se zapojili do insolvenčního řízení již ve fázi nalézání úpadku 

a současně je dlužníkův majetek až do rozhodnutí o úpadku chráněn před hromadným a 

nekoordinovaným aktem věřitelů s vykonatelnými pohledávkami tak, aby v insolvenčním 
                                                
40 Např. závěr Nejvyššího soudu ČR vyjádřený pod bodem VIII. stanoviska občanskoprávního a obchodního 
kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 1998 sp. zn. Cpjn 19/98 publikovaného pod značkou Rc 52/98 ve 
Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, jež se sice vyjadřovala k úpravě obsažené v ZKV, jež se však 
vzhledem ke shodě řešené problematiky uplatní i pro výklad insolvenčního zákona. Dostupné 
z www.nsoud.cz 
41 Formulář pro přihlášení pohledávky věřitele je dostupná na stránkách Ministerstva spravedlnosti, 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
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řízení posléze vydaná rozhodnutí mohla zajistit spravedlivé zacházení s pohledávkami 

všech dlužníkových věřitelů.42 

Prvním z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedeným 

v ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) InsZ je nemožnost uplatnění pohledávek a jiných práv 

týkajících se majetkové podstaty žalobou, lze - li je uplatnit přihláškou pohledávky. Cílem 

tohoto ustanovení je zabránit podávání nových žalob směrujících proti dlužníkovi a naopak 

řešit pohledávky všech věřitelů v rámci jednotného insolvenčního řízení, a to v souladu se 

zásadou uvedenou v ustanovení § 5 písm. d) InsZ, dle které jsou věřitelé povinni zdržet se 

jednání směřujících k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to 

dovoluje zákon. Podal-li by věřitel po zahájení insolvenčního řízení proti dlužníku žalobu 

v rozporu s uvedeným zákazem, bylo by takové řízení zastaveno, avšak až po právní moci 

rozhodnutí o úpadku, kdy je teprve postaveno najisto, že přihlášené pohledávky budou 

uspokojovány v insolvenčním řízení podle pravidel zakotvených v InsZ  

(ustanovení § 141a InsZ).43 

 Ústavní soud k návrhu stěžovatele na zrušení ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) InsZ 

judikoval, že „smyslem § 109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona je docílit, aby zde po 

celou dobu trvání řízení existoval právní režim umožňující co nejefektivnější uspokojení 

věřitelů, a to z hlediska kvantitativního i časového. To se děje pokud možno co 

nejpřesnějším zjištěním majetku úpadce, k čemuž slouží jednotný režim přihlašování 

pohledávek spojený právě se zákazem podávání žalob mimo rámec insolvenčního řízení, 

pročež má tato právní úprava své opodstatnění. Na druhé straně tato úprava chrání i 

osobu nacházející se v insolvenci. Kdyby byla dána možnost uplatňovat pohledávky u 

soudu souběžně s insolvenčním řízením, mohla by být osoba nacházející se v insolvenci po 

skončení insolvenčního řízení vystavena atakům ze strany věřitelů, vycházejícím z 

                                                
42 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 188 
43 Ustanovení § 141a InsZ bylo do InsZ zavedeno nově tzv. revizní novelou s účinností od 1. 1. 2014, a to 
v souladu s ustálenou judikaturou – např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Cdo 3963/2011, ze dne 
26. ledna 2012, uveřejněný pod číslem 70/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dle kterého 
„jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, zakládá zákaz obsažený v § 109 odst. 1 
písm. a/ insolvenčního zákona nedostatek podmínek (§ 103 o. s. ř.) k vedení řízení o žalobě podané věřitelem 
v rozporu s tímto zákazem…Od právní moci rozhodnutí o úpadku je uvedený nedostatek podmínky řízení 
nedostatkem neodstranitelným a je namístě postup dle § 104 odst. 1 o. s. ř. Dokud není vyjasněno, zda 
zahájené insolvenční řízení bude ve své první fázi ukončeno pravomocným rozhodnutím o dlužníkově úpadku, 
je naopak povinností obecného soudu, u nějž byla podána žaloba odporující pravidlu obsaženému v § 109 
odst. 1 písm. a/ insolvenčního zákona, ponechat řízení o žalobě v klidu (nečinit žádné procesní úkony, 
případně řízení přerušit).“   
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pohledávek vzniklých před zahájením insolvenčního řízení, což by mohlo mít za následek 

riziko opětovného podávání návrhů na insolvenci.“44 

 Druhým účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je, že právo na 

uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku 

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

tímto zákonem45. To platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech 

nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení 

insolvenčního řízení (ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) InsZ). 

 Z ustálené judikatury vyplývá, že „na základě soudcovského zástavního práva na 

nemovitostech, které vzniklo (právní mocí soudního rozhodnutí o jeho zřízení) poté, co 

nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, (aniž šlo o případ uvedený v  

§ 41 InsZ), nenabývá věřitel právo na uspokojení pohledávky z takového zajištění bez 

zřetele k tomu, zda návrh na zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech 

podal před zahájením insolvenčního řízení nebo v jeho průběhu.“46 

 Dalším účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je nemožnost provést 

výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, 

jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty (ustanovení §109 odst. 1 písm. c) 

InsZ). Tomuto účinku spojenému se zahájením insolvenčního řízení je podrobněji 

věnována pozornost v kapitole 7. (podkapitole 7.1.4.1) této práce, v souvislosti se změnami 

ustanovení § 109 InsZ na základě tzv. revizní novely. 

 Omezení dle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) věty první InsZ se nevztahuje na 

pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 InsZ) a pohledávky jim na roveň postavené  

(§ 169 InsZ), pro které je možné provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by 

postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí 

insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 InsZ a s omezeními tímto rozhodnutím 

založenými. 

 Dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) InsZ může soud předběžným opatřením z 

důvodů zvláštního zřetele hodných omezit způsobem stanoveným v předběžném opatření 

některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ustanovení  

                                                
44 Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn.: II.ÚS 2444/10 ze dne 2.12.2010, dostupné z www.usoud.cz 
45 Např. ustanovení § 41 InsZ – smlouvy o úvěrovém financování 
46 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 16/2011, ze dne 30. 11. 2011, uveřejněné pod číslem 
54/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 
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§ 109 odst. 1 písm. b) a c) InsZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle 

Vrchního soudu v Praze je cílem tohoto ustanovení eliminace účinků vyvolaných 

nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezení účinků spojených se zahájením 

insolvenčního řízení uvedených v ustanovení § 109 odst. 1 písm. b) a písm. c) InsZ. Jde o 

to zabránit v praxi se objevujícím pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků 

spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U 

dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení 

insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout 

právě účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení zakotvených v ustanovení § 109 

odst. 1 písm. c) InsZ.47 

Dalším účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení uvedeným 

v ustanovení § 109 odst. 1 písm. d) InsZ je nemožnost uplatnit dohodou věřitele a dlužníka 

založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu 

rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem. K doplnění tohoto ustanovení do InsZ 

došlo tzv. revizní novelou v reakci na úpravu NOZ (zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku) obsaženou v ustanovení § 2045 a násl.48 a logicky navazuje na úpravu 

obsaženou v ustanovení § 2 písm. g) InsZ (která nově taxativním způsobem vymezuje 

pojem zajištěného věřitele). Je zjevné, že dohoda o srážkách ze mzdy se v duchu označené 

úpravy nemůže prosadit (nelze ji uplatnit) poté, co nastanou účinky zahájení insolvenčního 

řízení (jinak by byl nevratným způsobem poškozen princip poměrného uspokojení věřitelů, 

jenž insolvenčnímu řízení vévodí).49 

 Pro věřitele je okamžik zahájení insolvenčního řízení spojen s možností podávání 

přihlášek do insolvenčního řízení, a to přes to, že insolvenční soud dosud nezveřejnil 

výzvu k jejich podávání. Insolvenční soud je povinen takové přihlášky evidovat. Věřitelé 

tedy mohou zasílat insolvenčnímu soudu své přihlášky od okamžiku zahájení 

insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku, která činí 

v případě oddlužení 30 dní (ustanovení § 136 odst. 3 InsZ) a v ostatních případech 2 

                                                
47 Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 913/2014-A-16 ze dne 12. 5. 2014, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci pod sp. zn.:  KSLB 
39 INS 1276/2014, dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=12376430 
48 Dohoda o srážkách ze mzdy je v novém občanském zákoníků výslovně považována za zajištění, proto 
došlo k taxativnímu vymezení pojmu zajištěného věřitele, tak že věřitel, který má svou pohledávku zajištěnou 
dohodou o srážkách ze mzdy není zajištěným věřitelem ve smyslu InsZ. 
49 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 109-110 a str. 126, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. 
z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
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měsíce50 (ustanovení § 136 odst. 1 písm. d) InsZ). K přihláškám uplatněním později se 

nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se neuspokojují. 

 Důležitým účinkem spojeným se zahájením insolvenčního řízení je, že lhůty 

k uplatnění práv majetkové povahy, která lze uplatnit pouze přihláškou, přestávají běžet 

okamžikem zahájení insolvenčního řízení nebo nezačínají běžet vůbec (ustanovení § 109 

odst. 3 InsZ). Toto ustanovení chrání věřitele před promlčením nebo zánikem jejich nároků 

vůči dlužníkovi. Marným uplynutím lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k podání 

přihlášky pohledávky však tento účinek zaniká.51   

V neposlední řadě je důležitým účinkem spojeným se zahájením insolvenčního 

řízení omezení dispozičního oprávnění dlužníka, a to za účelem zachování majetkové 

podstaty (ustanovení § 111 InsZ). V případě oddlužení se omezení dispozičních oprávnění 

dlužníka, k nimž došlo před vydáním rozhodnutí o schválení oddlužení ze zákona nebo 

rozhodnutím insolvenčního soudu ruší právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení 

(ustanovení § 407 odst. 2 InsZ). 

Obecně pak platí, že nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku 

jinak, trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního 

řízení (ustanovení § 109 odst. 5 InsZ). 

4. Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm 

Pokud je insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh, ke kterému se přihlíží52 

a ohledně kterého nebylo insolvenční řízení zastaveno53, vydá insolvenční soud tzv. 

rozhodnutí o insolvenčním návrhu, kterým může být jednak rozhodnutí o úpadku (tedy 

rozhodnutí, kterým je insolvenčnímu návrhu vyhověno), a jednak tzv. jiná rozhodnutí o 

insolvenčním návrhu uvedená v ustanovení § 142 InsZ. 

Těmito jinými rozhodnutími jsou rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu pro 

jeho vady nebo zjevnou bezdůvodnost, dále rozhodnutí o zastavení řízení pro nedostatek 

                                                
50 Tzv. revizní novela ponechala v případě oddlužení pevnou třicetidenní lhůtu pro přihlašování pohledávek, 
v ostatních případech zakotvila pevnou dvouměsíční lhůtu, neboť původní rozpětí lhůt v rozmezí 30 dnů – 2 
měsíců nebylo ze strany insolvenčních soudů využíváno, když soudy automaticky stanovovaly lhůtu 30 dnů. 
51 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 190  
52 Nejedná-li se tedy o případ uvedený v ustanovení § 97 odst. 2 InsZ, kdy se k návrhu nepřihlíží proto, že 
není opatřen řádným zákonem vyžadovaným podpisem osoby, která návrh podala 
53 Z důvodu uvedeného v ustanovení § 108 odst. 3 InsZ, tj. pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního 
řízení 
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podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, nebo pro 

zpětvzetí insolvenčního návrhu a dále rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu. 

Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu a o zastavení insolvenčního řízení, 

jsou rozhodnutími procesní povahy. Naproti tomu rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního 

návrhu je rozhodnutím ve věci samé.  

S účinností od 1. 1. 2014 byla zrušena možnost vydání dalšího rozhodnutí ve věci 

samé, a to rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka, 

které sice zjednodušovalo likvidátorům proces výmazu dlužníka (právnické osoby) 

z obchodního rejstříku, avšak nenaplňovalo účel insolvenčního řízení deklarovaný 

v ustanovení § 1 písm. a) InsZ, tj. co nejvyšší poměrné uspokojení pohledávek 

dlužníkových věřitelů.54, 55   

4.1. Odmítnutí insolvenčního návrhu 

Po obdržení insolvenčního návrhu přistoupí insolvenční soud k jeho prozkoumání a 

teprve po zjištění, že návrh nemá žádné nedostatky, že je určitý, srozumitelný a má 

všechny náležitosti se jím začne zabývat. V opačném případě po zjištění takových 

nedostatků, pro něž není možné v řízení pokračovat, insolvenční návrh bez dalšího 

odmítne, a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán 

(ustanovení § 128 odst. 1 InsZ). InsZ výslovně vylučuje použití ustanovení § 43 zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dle kterého má soud povinnost vyzvat 

navrhovatele k opravě vadného návrhu a poučit ho, jak má opravu či doplnění provést. Ze 

závěrů Nejvyššího soudu ČR týkajících se povahy této lhůty vyplývá, že se jedná o lhůtu 

pořádkovou, neboť InsZ se zmeškáním této lhůty nepojí žádné zvláštní následky. Nicméně 

pokud by insolvenční soud nepřistoupil k odmítnutí vadného insolvenčního návrhu v této 

lhůtě, může tím založit odpovědnost státu za škodu způsobenou případným prodlením s 

tímto odmítnutím (coby nesprávným úředním postupem) dlužníku nebo dlužníkovu 

věřiteli.56 

Naopak spočívají-li vady insolvenčního návrhu v jeho přílohách, požadovaných dle 

ustanovení § 104 a § 105 InsZ, vyzve insolvenční soud navrhovatele k doplnění návrhu ve 
                                                
54Úprava obsažená původně v ustanovení § 144 InsZ byla s účinností k 1. 1. 2014 přenesena na rejstříkové 
soudy, a to zákonem č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Jedná se o 
ustanovení §82. 
55 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 254 
56 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 5. 2010, sen. zn.: 29 NSCR 22/2009, uveřejněné pod číslem 
26/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů, a teprve pokud ani poté nebude insolvenční návrh 

doplněn, přistoupí rovněž k jeho odmítnutí (ustanovení §128 odst. 2 InsZ). 

Proti rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu se může odvolat jen insolvenční 

navrhovatel (ustanovení § 128 odst. 4 InsZ).  

Dle ustálené soudní judikatury může insolvenční navrhovatel odstranit vady 

insolvenčního návrhu jen do doby, než soud návrh odmítne. K odstranění vad 

insolvenčního návrhu provedenému až v odvolacím řízení se proto nepřihlíží.57 

Významným rozhodnutím v otázce zhojení vad insolvenčního návrhu je rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 NSČR 20/2012, ze dne 28. března 2012, zabývající se 

možností zhojení vad insolvenčního návrhu podáním dalšího insolvenčního návrhu, 

v němž Nejvyšší soud ČR konstatoval, že „jestliže další insolvenční návrh, který se 

považuje (ve smyslu ustanovení § 107 odst. 1, věty první, InsZ) za přistoupení k řízení a 

který došel insolvenčnímu soudu před rozhodnutím o původním insolvenčním návrhu, 

obsahuje náležitosti, které chyběly v původním insolvenčním návrhu a pro jejichž 

nedostatek by jinak bylo možné původní insolvenční návrh odmítnout, jsou tím vady 

původního insolvenčního návrhu zhojeny.“58 Tento závěr je v praxi dobře využitelný 

zejména pro další věřitele, kteří mají více informací než věřitel, jež podal insolvenční 

návrh. Ti mohou urychlit řízení a zhojit vady původního insolvenčního návrhu tím, že 

přistoupí do řízení jako další navrhovatelé a doplní chybějící informace a podklady, což 

zabrání odmítnutí insolvenčního návrhu a umožní soudu rozhodnout o úpadku dlužníka.59  

Jak již bylo řečeno, odmítnutí insolvenčního návrhu je procesním rozhodnutím 

soudu, které je vydáno jen z důvodu formálních vad. Řízení o podaném insolvenčním 

návrhu tedy skončí bez toho, aby byl věcně projednán.60 Po právní moci usnesení o 

odmítnutí insolvenčního návrhu proto navrhovateli nic nebrání v tom, aby podal nový 

insolvenční návrh, který bude obsahovat všechny náležitosti podle InsZ. 

                                                
57 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2009, sen. zn.: 29 NSCR 7/2008, uveřejněné pod číslem 
91/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
58 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012, sen. zn.: 29 NSCR 20/2012, uveřejněné pod číslem 
98/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
59 HIMMATOVÁ, Hana. Odmítnutí insolvenčního návrhu - jak tomu zabránit?, Bulletin-advokacie.cz, 
publikováno dne 18. 9. 2012, dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/odmitnuti-insolvencniho-navrhu-
jak-tomu-zabranit?browser=mobi 
60 HIMMATOVÁ, Hana. Odmítnutí insolvenčního návrhu - jak tomu zabránit?, Bulletin-advokacie.cz, 
publikováno: 18. 9. 2012, dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/odmitnuti-insolvencniho-navrhu-jak-
tomu-zabranit?browser=mobi 
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Soudce Vrchního soudu v Praze L. Dörfl konstatoval, že v praxi je převládajícím 

důvodem odmítnutí insolvenčního návrhu neuvedení rozhodných skutečností o úpadku 

dlužníka nebo nedostatečné označení majetku a závazků v povinných seznamech 

předkládaných navrhovatelem – dlužníkem. V případě vad příloh insolvenčního návrhu 

pak převažují neúplné seznamy majetku dlužníka a jeho závazků nebo chybějící výslovné 

prohlášení dlužníka o tom, že jím předložené seznamy jsou správné a úplné. V seznamu 

majetku navrhovatel – dlužník často opomene označit své pohledávky za třetími osobami, 

a rovněž řádně označit tyto své dlužníky, důvod pohledávky a údaje o jejich dobytnosti. V 

seznamu závazků nejčastěji chybí vymezení těchto závazků jejich výší, důvodem, nebo 

řádným označením osoby, vůči které dlužník tyto závazky má. L. Dörfl uzavírá, že soudní 

praxe směřuje spíše ke striktnímu výkladu náležitostí insolvenčního návrhu, neboť vychází 

z větší závažnosti dopadů zahájení insolvenčního řízení na poměry dlužníka i zpravidla 

širšího okruhu třetích osob (zejména věřitelů), než je tomu u zahájení řízení civilního 

nalézacího i vykonávacího. Proto je běžné, že soudy prvního stupně často rozhodují o 

odmítnutí insolvenčních návrhů podaných jak dlužníky, tak i věřiteli z důvodů, které se 

mohou na první pohled jevit jako nepřiměřeně přísné, které však bývají zpravidla shledány 

i soudem odvolacím jako vady, jež brání z uvedených důvodů dalšímu projednání věci.61 

Zákonem č. 334/2012 Sb. (označovaným také jako „protišikanózní novela“), bylo 

do InsZ vloženo ustanovení § 128a InsZ, které umožňuje insolvenčnímu soudu odmítnout 

insolvenční návrh pro jeho zjevnou bezdůvodnost. Bezdůvodnost insolvenčního návrhu 

spočívá zejména v tom, že insolvenční navrhovatel dokládá oprávnění k podání 

insolvenčního návrhu takovou pohledávkou, ke které se pro účely rozhodnutí o úpadku 

nepřihlíží.  

Za takovou pohledávku se považuje pohledávka dle ustanovení § 129 odst. 2 InsZ62 

a dle ustanovení 143 odst. 2 InsZ63 a pohledávka která není dosud splatná.64 Dalším 

znakem bezdůvodnosti podaného návrhu může být dle InsZ návrh podaný opětovně 

                                                
61 DÖRFL, Luboš. Insolvenční poradna, publikováno 12. 9. 2012, dostupné z 
http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-31 
62 Ustanovení § 129 odst. 2 InsZ zní: „věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž 
pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od 
věřitele nabyla.” 
63 Ustanovení § 142 odst. 2 InsZ zní: „insolvenční návrh podaný věřitelem insolvenční soud zamítne, jestliže 
nebylo osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou 
pohledávku. Za další osobu se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek 
insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu 
nebo po zahájení insolvenčního řízení.“ 
64 Viz požadavek v ustanovení § 105 InsZ, dle kterého musí věřitel jakožto insolvenční navrhovatel doložit, 
že má vůči dlužníku splatnou pohledávku a současně k návrhu připojit její přihlášku.  
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navrhovatelem, který nedoložil splnění povinnosti uložené mu případně předchozím 

rozhodnutím o insolvenčním návrhu. Může se jednat např. o povinnost uhradit pořádkovou 

pokutu dle ustanovení § 128a odst. 3 InsZ. Dále může být bezdůvodnost návrhu spatřována 

v tom, že insolvenční navrhovatel podáním návrhu zjevně sleduje zneužití svých práv na 

úkor dlužníka. Za takové zneužití práv může být považováno např. insolvenční řízení 

zahájené pouze k vymožení pohledávky, kterou lze bez obtíží vydobýt výkonem 

rozhodnutí/exekucí, neboť k tomuto účelu insolvenční řízení neslouží, jak vyplývá z již 

citovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který potvrzuje svůj dřívější názor 

(vztahující se k ZKV), že „věřitel, jenž svou pohledávku vůči dlužníku může vzhledem k 

majetkovým poměrům dlužníka bez obtíží vydobýt výkonem rozhodnutí (exekucí), nemůže 

uspět s insolvenčním návrhem. Insolvenční řízení není dalším (vedle vykonávacího či 

exekučního řízení) řízením určeným primárně k prosazení individuálního nároku věřitele 

nebo věřitelů dlužníka, nýbrž (v intencích ustanovení § 1 písm. a/ insolvenčního zákona) 

slouží k řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka některým ze stanovených způsobů tak, 

aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem 

nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 

věřitelů.“65 

Dojde-li insolvenční soud k závěru, že se jedná o insolvenční návrh, který je zjevně 

bezdůvodný, odmítne ho neprodleně, nejpozději však do 7 dnů poté, co byl podán a 

současně může navrhovateli uložit zaplacení pořádkové pokuty až do výše 50 000,- Kč, 

s ohledem na všechny okolnosti věci. 

Záměr zákonodárce, který se snaží zabránit šikanózním návrhům směřujícím proti 

dlužníkovi, je jistě správným krokem, problémem, na který poukazuje O. Richter i osoby, 

které se staly obětí šikanózního insolvenčního návrhu však zůstává, že i insolvenční návrh, 

který se odmítá pro zjevnou bezdůvodnost, je zveřejňován v insolvenčním rejstříku, 

přičemž právě zveřejňování insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku představuje 

jednu z významných motivací pro případné zneužití institutu insolvenčního řízení. Dokud 

tedy budou vyhlášky o zahájení insolvenčních řízení zveřejňovány zásadně do 2 hodin od 

doručení insolvenčního návrhu (vyjma insolvenčních návrhů, ke kterým se nepřihlíží, dle 

ustanovení § 97 odst. 2 InsZ), bude otázka zneužití institutu insolvenčního řízení stále 

                                                
65 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 38/2010, ze dne 1. 3. 2012, uveřejněné pod číslem 
83/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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aktuální.66 Objevují se například návrhy, aby byl vytvořen prostor pro předběžná jednání, 

na jejichž základě by insolvenční soud zvážil, zda není namístě insolvenční návrh rovnou 

odmítnout bez jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Takový postup by však byl v 

rozporu se zásadou rychlosti, efektivnosti a veřejnosti insolvenčního řízení. K této 

problematice je třeba dodat, že z hlediska institutu oddlužení, kde je typickým úpadcem 

fyzická osoba – nepodnikatel, nemají protišikanózní opatření velký význam, neboť tzv. 

šikanózní insolvenční návrhy jsou podávány typicky proti dlužníkům – podnikatelům za 

účelem jejich diskreditace v rámci konkurenčního boje.    

4.2. Zastavení insolvenčního řízení 

Ještě než insolvenční soud přistoupí k rozhodnutí o insolvenčním návrhu, může 

insolvenčnímu navrhovateli uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního 

řízení až do výše 50 000,- Kč (ustanovení § 108 InsZ). K uložení zálohy na náklady 

insolvenčního řízení je však možné přistoupit až ve chvíli, kdy má insolvenční návrh 

všechny náležitosti. Je tedy vyloučeno požadovat zálohu na náklady insolvenčního řízení 

v případě, kdy je insolvenční návrh vadný (ustanovení § 128 odst. 1 InsZ) nebo kdy 

k němu nejsou připojeny zákonem požadované přílohy (ustanovení § 128 odst. 2 InsZ).67  

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků 

po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž 

poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že 

by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (ustanovení § 38 odst. 2 InsZ).68  

V případě institutu oddlužení vyvstává potřeba složení zálohy na náklady insolvenčního 

řízení zejména v těch situacích, kdy s ohledem na výši dlužníkových závazků, hodnotu 

jeho majetku a výši příjmů, by v případě rozhodnutí o dlužníkově úpadku byl návrh na 

povolení oddlužení podle ust. § 395 odst. 1 písm. b) InsZ zamítnut a dle ust. § 396 odst. 1 

InsZ by bylo rozhodnuto o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.  

Důvod pro uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení však 

není dán, pokud dlužník splňuje podmínky pro povolení oddlužení a jeho majetkové a 

                                                
66 RICHTER, Ondřej. K odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost, epravo.cz, publikováno 
14. 3. 2013, dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/k-odmitnuti-insolvencniho-navrhu-pro-zjevnou-
bezduvodnost-89959.html 
67 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 96/2008-A-16 ze dne 16. 7. 2008, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: KSUL 44 INS 1893/2008, 
dostupné z http://kraken.slv.cz/1VSPH96/2008 
68 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 60/2013-A-14 ze dne 22. 1. 2013 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 35 INS 26476/2012, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=6540105 
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výdělečné poměry svědčí pro možnost přijetí způsobu oddlužení formou plnění 

splátkového kalendáře, neboť v takovém případě se odměna a hotové výdaje insolvenčního 

správce hradí cestou pravidelných měsíčních splátek.69 S ohledem na judikatorní závěry 

byla do ustanovení § 108 odst. 1 InsZ tzv. revizní novelou vložena věta třetí, dle které 

insolvenční soud neuloží povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení 

dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu (spojeném s návrhem na povolení oddlužení) může 

rozhodnout bez zbytečného odkladu, tak že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí 

rozhodnutí o povolení oddlužení. Toto ustanovení zdůrazňuje sociální aspekt oddlužení. 

Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud dále nepožaduje po insolvenčním 

navrhovateli - zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních 

nárocích. Podle judikaturních závěrů jsou od povinnosti hradit zálohu na náklady 

insolvenčního řízení zproštěni nejen současní, ale i bývalí zaměstnanci dlužníka, za 

podmínky, že jejich pohledávky spočívají pouze v pracovněprávních nárocích.70  

Pokud insolvenční navrhovatel soudem uloženou zálohu na náklady insolvenčního 

řízení ve stanovené lhůtě neuhradí, dojde ještě před rozhodnutím o insolvenčním návrhu 

k zastavení insolvenčního řízení, případně insolvenční soud přistoupí k vymáhání této 

zálohy, o čemž musí insolvenčního navrhovatele poučit (ustanovení § 108 odst. 3 InsZ). 

Dalším důvodem vedoucím k zastavení insolvenčního řízení je nedostatek 

podmínky řízení, který nelze odstranit nebo který se nepodařilo odstranit, a to dle  

ustanovení § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.  

Nedostatek procesní podmínky, který se nepodařilo odstranit, brání tomu, aby bylo 

vydáno meritorní rozhodnutí. Obecně lze říci, že buď lze nedostatek péčí soudu či 

účastníků řízení odstranit, pak je třeba tak učinit, a lze přitom dle okolností pokračovat 

v řízení. Nebo nedostatek procesní podmínky odstranit nelze, anebo se to nepodaří, a pak 

je to důvodem pro zastavení řízení.71 

Dle ustanovení § 130 InsZ vede k zastavení insolvenčního řízení také zpětvzetí 

insolvenčního návrhu insolvenčním navrhovatelem. Insolvenční navrhovatel, a to jak 

                                                
69 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 119/2008-A-16 ze dne 30. 9. 2008 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 40 INS 2487/2008, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=190694 
70 Např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 55/2009-A-17 ze dne 31. 3. 2009, vydané v 
rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.: KSOS 16 INS 4599/2008, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=387823 
71 WINTEROVÁ, Alena a kolektiv, Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice, vyd. 4. Praha: Linde, 
2006, 729 s., ISBN 80-7201-595-8, str. 243 
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dlužník, tak věřitel, může vzít insolvenční návrh zpět do okamžiku vydání rozhodnutí o 

úpadku (dle ustanovení § 136 InsZ) nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním 

návrhu (dle ustanovení § 142 InsZ). Zpětvzetí insolvenčního návrhu učiněné později není 

účinné. Ochranou proti tzv. šikanózním návrhům podávaným ze strany věřitelů je 

ustanovení § 129 odst. 2 InsZ, které omezuje možnost opakovaného podávání 

insolvenčních návrhů tak, že věřitel, který vzal svůj insolvenční návrh zpět, jej může pro 

tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro 

osobu, která pohledávku od tohoto věřitele nabyla.  

4.3. Zamítnutí insolvenčního návrhu 

InsZ upravuje v ustanovení § 143 čtyři důvody pro zamítnutí insolvenčního návrhu. 

Prvním důvodem je nesplnění zákonem stanovených předpokladů pro vydání rozhodnutí o 

úpadku (ustanovení § 143 odst. 1 InsZ). Těmito předpoklady se rozumí především 

existence podmínek osvědčujících úpadek dlužníka, tj. kumulativní splnění podmínek 

uvedených v ustanovení § 3 InsZ (tj. pluralita věřitelů, existence peněžitých závazků po 

dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a skutečnost, že dlužník není schopen tyto závazky 

plnit). Při osvědčování existence dlužníkova úpadku se uplatní zásada vyšetřovací, což 

znamená že insolvenční soud je povinen provést všechny důkazy potřebné k osvědčení 

existence dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku, a to i důkazy nenavržené.  

Shora uvedené vyplývá i z judikatorních závěrů, např. Vrchního soudu v Praze, 

který uvedl, že „zatímco při zkoumání aktivní legitimace navrhujícího věřitele, jež je 

předpokladem projednání dlužníkova úpadku, se prosadí zásada projednací a břemeno 

tvrzení i břemeno důkazní spočívá výhradně na insolvenčním navrhovateli, při zkoumání 

dlužníkova úpadku je insolvenční soud povinen provést k osvědčení tvrzeného úpadku i 

důkazy nenavržené (§ 86 InsZ) a prosazuje se tak při zjišťování dlužníkova úpadku zásada 

vyšetřovací.“72 V jiném svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze rovněž uvádí, že "závěr o 

nutném rozsáhlém dokazování přesahujícím rámec insolvenčního řízení (ovšem řádně 

odůvodněný a tedy způsobilý přezkoumání) může obstát jen jako důvod zamítnutí 

věřitelova insolvenčního návrhu pro nedoložení jeho aktivní legitimace, nikoli jako důvod 

zamítnutí tohoto návrhu pro neosvědčení úpadku, neboť právě jeho zkoumání (v důkazním 

                                                
72 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 695/2011-A-32 ze dne 24. 8. 2011 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: KSCB 28 INS 
2458/2011, dostupné z http://kraken.slv.cz/3VSPH695/2011 
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prostoru ovládaném vyšetřovací zásadou) je v dané fázi insolvenčního řízení jeho 

předmětem."73 

O nesplnění zákonem stanovených podmínek pro vydání rozhodnutí o úpadku se 

jedná také např. v případě, kdy insolvenční návrh směřuje proti dlužníkovi, který je dle 

ustanovení § 6 InsZ vyňat z působnosti InsZ.74 

Dalším důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu uvedeným v ustanovení  

§ 143 odst. 2 InsZ (v tomto případě pouze věřitelského insolvenčního návrhu) je 

nedoložení existence splatné pohledávky věřitele vůči dlužníkovi, čímž věřitel prokazuje 

svoji aktivní legitimaci k podání návrhu. Dle ustálené judikatury je důvodem k zamítnutí 

insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stupně i to, „že v insolvenčním 

řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je insolvenční 

navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně 

(okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem 

svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrazoval sporné 

řízení o takové pohledávce.“75 

 Věřitelský insolvenční návrh bude dále zamítnut v případě nedoložení existence 

alespoň jedné další osoby mající splatnou pohledávku vůči dlužníkovi, tj. v případě 

nedoložení zákonem požadované mnohosti věřitelů. Za účelem ochrany před umělým 

vytvářením plurality věřitelů, InsZ výslovně stanoví, že za tuto další osobu se nepovažuje 

osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti 

dlužníku nebo její část v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po 

zahájení insolvenčního řízení.  

Není – li dlužník předlužen, zamítne insolvenční soud (dle ustanovení § 143 odst. 3 

InsZ) věřitelský insolvenční návrh dále také v případě, kdy dlužník jednající v dobré víře 

osvědčí, že jeho platební neschopnost vznikla v důsledku protiprávního jednání třetí osoby 

a že lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že ji odvrátí v době do 3 

měsíců po splatnosti jeho peněžitých závazků. Toto ustanovení tak chrání dlužníka před 

dopady platební neschopnosti způsobené mu protiprávním jednáním třetí osoby. Tato 

                                                
73 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 134/2011-A-38 ze dne 11. 8. 2011 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného z Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 
KSPA 59 INS 11383/2010, dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=2765893 
74 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 251 
75 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2010, sen. zn.:: 29 NSCR 30/2009, uveřejněné pod číslem 
14/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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ochrana je však časově omezena a Nejvyšší soud ČR opakovaně konstatoval, že 

„argument, podle něhož platební neschopnost dlužníka způsobilo protiprávní jednání třetí 

osoby, lze použít jako důvod zamítnutí insolvenčního návrhu jen tehdy, osvědčí-li dlužník, 

že takto vzniklou platební neschopnost bude schopen odvrátit do tří měsíců od splatnosti 

svých peněžitých závazků.“76 

Čtvrtým důvodem pro zamítnutí věřitelského insolvenčního návrhu (dle ustanovení 

§ 143 odst. 4 InsZ) je specifická situace, kdy stát nebo vyšší územní samosprávný celek po 

zahájení insolvenčního řízení převzal všechny dluhy dlužníka – právnické osoby nebo se 

za ně zaručil.  

Rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu se doručuje zvlášť dlužníkovi a 

insolvenčnímu navrhovateli. Odvolat se proti němu může pouze insolvenční navrhovatel. 

4.4. Rozhodnutí o úpadku 

Pokud insolvenční soud osvědčením nebo dokazováním zjistí, že je dlužník 

v úpadku nebo že mu úpadek hrozí, vydá rozhodnutí o úpadku dle ustanovení § 136 InsZ. 

V případě, kdy má dlužnický insolvenční návrh všechny zákonem požadované 

náležitosti a je tak dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí o úpadku, je insolvenční 

soud povinen o insolvenčním návrhu rozhodnout (bez jednání) bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 15 dnů od jeho podání.  

V případě, že se však v průběhu insolvenčního řízení objeví skutečnosti, které jsou 

s tvrzeními dlužníka uvedenými v insolvenčním návrhu nebo v jeho přílohách v rozporu, 

musí insolvenční soud provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo 

hrozícího úpadku. Za účelem provedení těchto jiných důkazů musí insolvenční soud nařídit 

jednání i v případě dlužnického insolvenčního návrhu. 

Shora uvedené platí i v případě, kdy insolvenční soud zjistí, že další osoby 

oprávněné jednat jménem dlužníka, které insolvenční návrh nepodepsaly, s podáním 

insolvenčního návrhu nesouhlasí. Smyslem tohoto ustanovení je chránit dlužníka před 

podvodnými insolvenčními návrhy podanými jménem dlužníka.77 

                                                
76 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 2. 2012, sen. zn.: 29 NSCR 40/2011, dostupné z www.nsoud.cz 
77 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 225 
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O věřitelském insolvenčním návrhu může insolvenční soud rozhodnout bez nařízení 

jednání pouze pokud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval nebo o něm lze 

rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva 

účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání 

souhlasí. V případě věřitelského insolvenčního návrhu musí naopak insolvenční soud vždy 

nařídit jednání pokud rozhodnutí závisí na zjištění sporných skutečností o tom, zda je 

dlužník v úpadku. Dlužníku přitom musí být vždy dána možnost, aby se k insolvenčnímu 

návrhu před rozhodnutím o úpadku vyjádřil. 

Pokud dlužník podá společně s insolvenčním návrhem také návrh na povolení 

oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu jeho 

řešení (ustanovení §148 odst. 3 InsZ). Pokud dlužník podá návrh na povolení oddlužení 

v rámci insolvenčního řízení vedeného na návrh jiné osoby, rozhodne insolvenční soud o 

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

úpadku (namísto obecně stanovených 3 měsíců). Pevné stanovení 30 denní lhůty v případě 

úpadku řešeného oddlužením má za cíl urychlení procesu rozhodování.  

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 136 InsZ. 

Rozhodnutí o úpadku obsahuje zejména výrok o tom, že se zjišťuje úpadek 

dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, v případě kdy jsou splněny podmínky pro povolení 

oddlužení, také výrok o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením, výrok o ustanovení 

insolvenčního správce, údaj o tom, od kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku (tj. 

okamžikem zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku), výzvu věřitelům, 

aby přihlásili své pohledávky (pokud tak dosud neučinili) ve lhůtě, která v případě 

oddlužení činí 30 dnů (namísto obecných 2 měsíců), dále termíny schůze věřitelů a 

přezkumného jednání. 

Dle ustálené judikatury musí být rozhodnutí o úpadku dlužníka vydané k 

insolvenčnímu návrhu jeho věřitele s ohledem na povahu tohoto rozhodnutí vždy 

odůvodněno, a dle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se 

tak musí stát způsobem uvedeným v ustanovení § 157 odst. 2 téhož zákona. „Proto soud v 

odůvodnění tohoto usnesení musí kromě jiného uvést, co bylo obsahem insolvenčního 

návrhu a jaké stanovisko k němu dlužník zaujal, které skutečnosti podstatné pro rozhodnutí 

ve věci má za prokázané, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se 

při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po 
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právní stránce, a jak se vypořádal s právně významnými námitkami dlužníka. Přitom dbá o 

to, aby odůvodnění rozhodnutí bylo přesvědčivé.“78 

Naopak usnesení, kterým se zcela vyhovuje dlužnickému insolvenčnímu návrhu, 

jemuž nikdo neodporoval, nemusí být odůvodněno (v souladu s ustanovením § 169 odst. 2 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád). 

Odvolání proti rozhodnutí o úpadku je přípustné pouze v případě věřitelského 

insolvenčního návrhu z důvodů uvedených v zákoně (ustanovení § 141 odst. 1 InsZ), 

přičemž osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze dlužník. 

Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, které byly popsány výše, trvají i 

po rozhodnutí o úpadku. Navíc k nim přibývají účinky uvedené v ustanoveních  

§ 140 - § 140e InsZ. 

5. Insolvenční správce 

5.1. Osoba insolvenčního správce 

 Insolvenční správce je jedním z procesních subjektů insolvenčního řízení, a to vedle 

insolvenčního soudu, dlužníka a věřitelů uplatňujících svá práva vůči dlužníku.79  

 Insolvenční správce není účastníkem insolvenčního řízení (ustanovení § 14 InsZ), 

což plyne i ze stanoviska Nejvyššího soudu ČR týkajícího se konkurzního správce, které je 

použitelné i na správce insolvenčního. Z tohoto stanoviska vyplývá, že insolvenční správce 

není účastníkem insolvenčního řízení, je však zvláštním procesním subjektem se 

samostatným postavením jak vůči dlužníkovi, tak vůči věřitelům, a nelze jej proto 

považovat ani za zástupce věřitelů (i když vlastně svou činností jedná v jejich zájmu) ani 

za zástupce dlužníka.80  

 Ve srovnání s podmínkami pro výkon funkce správce konkurzní podstaty dle ZKV, 

jsou na funkci insolvenčního správce kladeny mnohem přísnější požadavky. Insolvenční 

správce musí získat povolení k výkonu této činnosti, jež je vydáváno Ministerstvem 

                                                
78 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 369/2014-A-35 ze dne 27. 2. 2014, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 59 INS 20862/2013, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=11153304 
79 Ustanovení § 9 písm. d) InsZ. Vedle shora vyjmenovaných mohou do insolvenčního řízení vstoupit další 
procesní subjekty, a to státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního 
sporu, a likvidátor dlužníka. 
80 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 6. 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, uveřejněné pod číslem 52/1998 
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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spravedlnosti. Žadatel o povolení má povinnost nejdříve složit zkoušku insolvenčního 

správce prokazující jeho odbornou způsobilost a musí splňovat další zákonné podmínky, 

kterými jsou plná způsobilost k právním úkonům81, vysokoškolské vzdělání magisterského 

studijního programu získané na vysoké škole v členském státě nebo členským státem 

uznané, bezúhonnost, minimálně tříletá odborná praxe v oblasti související s výkonem 

funkce insolvenčního správce (zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, 

účetnictví, auditu nebo řízení podniku). Dále je insolvenční správce povinen uzavřít na 

svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v 

souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce dle InsZ nebo v souvislosti s činností 

jeho zaměstnanců.82, 83 

 Novelou zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích provedenou zákonem  

č. 185/2013 s účinností k 1. 8. 2013 byla omezena platnost povolení k výkonu činnosti 

insolvenčního správce na dobu 5 let od dne nabytí právní moci povolení, s tím, že k 

prodloužení povolení může dojít na základě žádosti a po zaplacení správního poplatku.84 

Dle důvodové zprávy k uvedené novele bylo cílem této změny zajištění fungování 

samoregulačního mechanizmu, tj. aby zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního 

správce těm osobám, které v důsledku různých faktorů ustanovování do funkce odmítají, a 

tím snižují kvalitu poskytovaných služeb.85    

 Ministerstvo spravedlnosti dohlíží nad činností insolvenčních správců a vede jejich 

centralizovaný seznam. A je rovněž oprávněno insolvenční správce sankcionovat za 

porušení povinností uložených zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. 

  Insolvenčním správcem mohou být fyzické i právnické osoby. V případě 

právnických osob se jedná o veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,86 

které jsou oprávněny vykonávat činnosti insolvenčního správce. Právnická osoba musí v 

návrhu na vydání povolení uvést identifikační údaje tzv. ohlášeného společníka, tj. osoby, 

                                                
81 Od účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014), zákona č. 89/2012 Sb., je pojem "způsobilost k 
právním úkonům" nahrazen pojmem "svéprávnost" 
82 Ustanovení § 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 
83 Ještě přísnější požadavky než pro insolvenčního správce jsou pak stanoveny pro insolvenčního správce se 
zvláštním povolením, který je oprávněn vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka, který je např. 
obchodníkem s cennými papíry, investiční společností apod.  
84 Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 
85Důvodová zpráva k zákonu č. 185/2013 Sb., str. 29, dostupné z 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=662&CT1=0  
86 Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Jedná se o zahraniční sdružení 
nebo zahraniční obchodní společnosti založené dle práva členského státu EU nebo dle práva členských států 
EHP, poskytující stejné záruky ručení společníků jako veřejná obchodní společnost. 
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která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude 

vykonávána činnost insolvenčního správce. 

 Ve zvláštních případech ustanoví insolvenční soud předběžného správce, zástupce 

insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce nebo zvláštního správce. 

5.1.1.  Předběžný správce 

 K ustanovení předběžného správce může insolvenční soud přistoupit v době od 

zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku. Před rozhodnutím o úpadku 

vykonává předběžný správce činnosti stanovené v InsZ a uložené mu insolvenčním 

soudem (ustanovení § 27 InsZ). Jedná se zejména o provádění opatření ke zjištění 

dlužníkova majetku a k jeho zajištění, dále přezkoumání dlužníkova účetnictví, provádění 

prohlídek majetku dlužníka náležícího do majetkové podstaty u osob, jež mají tento 

majetek u sebe a současně i provedení ocenění tohoto majetku.87 

 Nestanoví-li insolvenční soud o osobě insolvenčního správce jinak v rozhodnutí o 

úpadku, stává se předběžný správce po tomto rozhodnutí insolvenčním správcem s plnou 

působností. 

5.1.2. Zástupce insolvenčního správce  

 Insolvenční soud může ustanovit zástupce insolvenčního správce v případě, kdy 

insolvenční správce nemůže přechodně ze závažných důvodů vykonávat svoji funkci 

(ustanovení § 33 InsZ).  

 Těmito důvody může být např. nemoc, tížívá rodinná situace, pracovní 

zaneprázdnění apod. Zástupce insolvenčního správce vykonává plnou působnost 

insolvenčního správce, avšak pouze po určitou dobu, po kterou ji nemůže vykonávat sám 

insolvenční správce.88    

5.1.3. Oddělený insolvenční správce 

 Insolvenční soud může ustanovit odděleného insolvenčního správce pokud je sám 

insolvenční správce vyloučen z některých úkonů pro svůj poměr jen k některému z 

dlužníkových věřitelů nebo jen k některému ze zástupců dlužníkových věřitelů, avšak není 

                                                
87 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 65-66 
88 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 77-78 
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důvod pochybovat, že tento vztah ovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností 

insolvenčního správce (ustanovení § 34 InsZ). Oddělený insolvenční správce tak působí 

vedle insolvenčního správce a může být povolán např. k přezkumu pohledávky dotčeného 

věřitele.    

5.1.4. Zvláštní insolvenční správce 

 V případech, kdy je třeba řešit v rámci insolvenčního řízení zvláštní problematiku 

vyžadující odbornou specializaci (např. vedení zahraničního sporu dle cizího práva apod.), 

může insolvenční soud ustanovit vedle insolvenčního správce i zvláštního insolvenčního 

správce. Insolvenční soud současně vymezí vztah zvláštního správce k insolvenčnímu 

správci (ustanovení § 35 InsZ). 

5.2. Ustanovení insolvenčního správce 

 Tzv. revizní novela zavedla s účinností k 1. 1. 2014 nový objektivní a spravedlivější 

způsob určování insolvenčních správců označovaný jako rotační či kolový. Cílem tohoto 

způsobu určování insolvenčních správců je zejména zabránění vzniku nežádoucích vztahů 

mezi insolvenčními správci a předsedy insolvenčních soudů a zajištění rovnoměrného a 

pravidelného přídělu insolvenčních případů všem insolvenčním správcům.89     

 Dle tohoto nového systému určování správců ustanoví insolvenční soud 

insolvenčním správcem pro konkrétní insolvenční řízení osobu určenou předsedou 

insolvenčního soudu. V případě podání návrhu na povolení oddlužení je insolvenční 

správce stanoven dle pořadí určeného dnem zápisu jeho sídla nebo provozovny do 

příslušné části seznamu insolvenčních správců vedené pro obvod okresního soudu, který je 

obecným soudem dlužníka (ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) InsZ). Insolvenční soud 

ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku (ustanovení § 27 odst. 1 

InsZ). 

  Jiná pravidla určování insolvenčního správce pak platí pro případ řešení úpadku 

konkurzem či reorganizací. 

 Nelze-li ustanovit osobu insolvenčního správce shora uvedeným postupem nebo je-

li to nezbytné se zřetelem k dosavadnímu stavu insolvenčního řízení, k osobě dlužníka a k 

jeho majetkovým poměrům, jakož i k odborné způsobilosti insolvenčního správce, jeho 

                                                
89 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 51, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
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dosavadní činnosti a k jeho zatížení, může předseda insolvenčního soudu určit 

insolvenčního správce mimo stanovené pořadí, takový postup musí vždy odůvodnit 

(ustanovení § 25 odst. 5 InsZ). 

 Proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce mohou dlužník, věřitelé a 

případně státní zastupitelství90 podat odvolání, ve kterém však lze namítat pouze to, že 

insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení do funkce (např. že není 

bezúhonný, není svéprávný atd.) nebo, že není nepodjatý (ustanovení § 26 InsZ). 

5.3. Odvolání insolvenčního správce, zproštění insolvenčního správce 

 InsZ rozlišuje mezi odvoláním insolvenčního správce z funkce (ustanovení § 31 

InsZ) a mezi jeho zproštěním (ustanovení § 32 InsZ).  

 K odvolání insolvenčního správce z funkce může insolvenční soud přistoupit z 

důležitých důvodů, které nemají původ v porušení povinností insolvenčního správce (např. 

ze zdravotních důvodů), a to na návrh insolvenčního správce či věřitelského orgánu nebo i 

bez tohoto návrhu. K odvolání dochází zpravidla po slyšení insolvenčního správce. 

 Další důvody pro odvolání insolvenčního správce z funkce jsou uvedeny v 

ustanovení § 31 odst. 2-4 InsZ. 

  O odvolání insolvenčního správce může rozhodnout také první schůze věřitelů, jak 

bude popsáno níže v kapitole 9 (podkapitole 9.4.) 

 Ke zproštění insolvenčního správce může insolvenční soud přistoupit v případě, 

kdy insolvenční správce neplní řádně své povinnosti nebo nepostupuje při výkonu své 

funkce s odbornou péčí anebo závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem 

nebo soudem. Učiní tak na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto 

návrhu. 

 Vrchní soud v Praze dospěl např. k závěru, že důvodem pro zproštění insolvenčního 

správce, který je veřejnou obchodní společností je skutečnost, že ustanovený insolvenční 

správce oznámil soudu jako osobu, jež za něj bude vykonávat funkci insolvenčního 

                                                
90 Pokud vstoupilo do insolvenčního řízení (§ 69 InsZ) 
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správce, osobu, která není jeho ohlášeným společníkem, a prostřednictvím tohoto 

neohlášeného společníka také tuto funkci vykonával.91 

 V rozhodnutí, jímž insolvenční soud odvolává insolvenčního správce nebo 

zprošťuje insolvenčního správce, musí být současně ustanoven insolvenční správce nový. 

Odvolaný či zproštěný insolvenční správce je povinen poskytnout nově ustanovenému 

insolvenčnímu správci součinnost a informovat ho o své dosavadní činnosti a současně mu 

předat veškeré doklady související s výkonem jeho funkce. 

 Ke zproštění insolvenčního správce dochází také v případě splnění oddlužení. V 

usnesení o splnění oddlužení rozhodne insolvenční soud současně o odměně a hotových 

výdajích insolvenčního správce a zprostí jej funkce (ustanovení § 413 InsZ). 

5.4. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce 

 Dle ustanovení § 38 InsZ náleží insolvenčnímu správci za výkon jeho činnosti 

odměna a náhrada hotových výdajů, jejichž výši určuje vyhláška č. 313/2007 Sb., o 

odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a 

náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. 

 V případě oddlužení se výše odměny insolvenčního správce liší v závislosti na 

způsobu oddlužení. 

 Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty náleží insolvenčnímu správci 

odměna tvořená součtem odměny určené z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu 

zajištění z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem 

zajištěna, a z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele nezajištěné. Konkrétní 

procentuelní způsob výpočtu odměny je zakotven ve shora uvedené vyhlášce. Tento 

způsob výpočtu odměny, jež činí její výši závislou na částce získané zpeněžením 

majetkové podstaty dlužníka, motivuje insolvenční správce k prodeji majetku za co 

nejlepších podmínek.  

 Odměna insolvenčního správce však činí při tomto způsobu oddlužení vždy 

nejméně 45 000,- Kč. 

                                                
91 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 1463/2012-B-38 ze dne 21. 6. 2013, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: KSPL 54 INS 16244/2010, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=7887356 
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 V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna insolvenčního 

správce částku 750,- Kč a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu 

manželů 1 125,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, a to již od rozhodnutí o povolení 

oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Před účinností tzv. revizní novely 

existovaly pochybnosti o tom, zda insolvenčnímu správci náleží odměna a náhrada 

hotových výdajů již za období od povolení oddlužení do konce měsíce předcházejícího 

měsíci, v němž nastaly účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. 

Judikatura dospěla k závěru, že jelikož v tomto období (tj. v období od rozhodnutí o 

úpadku spojeného s rozhodnutím o povolení oddlužení do rozhodnutí o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře), vykonávají insolvenční správci obvykle 

složitější činnost než v období následujícím a jelikož jim již v tomto období vznikají 

hotové výdaje např. v podobě poštovného, poplatku za výpis ze střediska cenných papírů, 

cestovného za účelem účasti na přezkumném jednání apod., odměna a náhrada hotových 

výdajů jim náleží, i když to zákon výslovně nezakotvuje.92 Tyto judikatorní závěry pak 

byly promítnuty do shora uvedené vyhlášky.  

  Pokud dochází při oddlužení plněním splátkového kalendáře ke zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění, je odměna insolvenčního správce tvořena součtem shora uvedených 

částek (tj. 750,- Kč nebo 1 125,- Kč) a odměnou určenou z výtěžku zpeněžení 

připadajícího na zajištěného věřitele. 

 V souvislosti se zavedením institutu společného oddlužení manželů, bylo třeba také 

zakotvit výši odměny insolvenčního správce v těchto insolvenčních řízeních. Jak bude 

podrobněji popsáno níže, bylo společné oddlužení manželů využíváno již před účinností 

tzv. revizní novely, která tento institut do InsZ zavedla. Jelikož neexistovala zákonná 

úprava tohoto institutu a tudíž ani úprava výše odměny a hotových výdajů, na něž má 

insolvenční správce v těchto případech nárok, bylo třeba řešit tuto otázku judikatorně. 

Rozhodovací činnost obou vrchních soudů se ustálila v závěru, že "za situace, že při 

společném oddlužení manželů, kdy je ustanoven jediný insolvenční správce, řízení se 

účastní společní věřitelé manželů a předmětem insolvenčního řízení je majetek, který je 

součástí společného jmění manželů-dlužníků, náleží zásadně insolvenčnímu správci za 

každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového 

                                                
92 Např. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 620/2010-B-19 ze dne 25. 8. 2010 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: KSHK 40 INS 2229/2010, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1214390 
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kalendáře jedna odměna ve výši 750 Kč a jediná náhrada hotových výdajů ve výši 150 

Kč."93 

 Novela shora uvedené vyhlášky provedená vyhláškou č. 398/2013 Sb., se však na 

rozdíl od uvedených judikatorních závěrů přiklonila k navýšení odměny a náhrady 

hotových výdajů insolvenčního správce v případě společného oddlužení manželů plněním 

splátkového kalendáře na částku odměny ve výši 1 125,- Kč měsíčně a náhrady hotových 

výdajů ve výši 225,- Kč měsíčně. 

 Hotové výdaje insolvenčního správce jsou tvořeny především poštovným, 

telekomunikačními poplatky, náklady na opisy a fotokopie, dále cestovní výdaje apod. V 

případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se hradí hotové výdaje zpravidla v 

prokázané výši. Podrobnosti jejich náhrady stanoví shora uvedená vyhláška 

v ustanovení § 7. 

 Hotové výdaje v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou stanoveny 

paušálně, a to ve výši 150,- Kč, resp. 225,- Kč v případě oddlužení povoleného na základě 

společného návrhu manželů, za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení 

oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. 

 Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty zvyšuje se částka odměny 

a hotových výdajů o tuto daň, kterou je insolvenční správce povinen odvést. V tomto 

případě je insolvenční správce povinen doložit insolvenčnímu soudu osvědčení o registraci 

plátce daně z přidané hodnoty. 

 Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují primárně 

z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení. 

Až pokud není jejich úhrada ze shora uvedených zdrojů možná, hradí tyto výdaje stát, 

avšak pouze do výše 50 000,- Kč na odměně insolvenčního správce a 50 000,- Kč na 

náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. 

 Vyúčtování odměny a hotových výdajů provede insolvenční správce v případě 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty v konečné zprávě, a v případě oddlužení 

plněním splátkového kalendáře ve zprávě o své činnosti. V případě oddlužení plněním 

splátkového kalendáře je odměna a náhrada hotových výdajů vyplácena insolvenčnímu 

                                                
93 Např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 731/2013-B-16 ze dne 11. 10. 2013 vydané v 
rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 32 INS 31252/2012, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=9065572 
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správci měsíčně formou záloh (ustanovení § 38 odst. 4 InsZ a § 136 odst. 4, věta druhá 

InsZ). 

 Insolvenčním soudu náleží moderační právo, kterým může podle okolností případu 

a po projednání s věřitelským výborem odměnu insolvenčního správce přiměřeně zvýšit 

nebo snížit. Důvodem ke snížení odměny je zejména skutečnost, že insolvenční správce 

porušil některou ze svých povinností nebo že nenavrhl provedení částečného rozvrhu, 

ačkoliv to stav zpeněžení majetkové podstaty umožňoval. Důvodem pro snížení či zvýšení 

odměny insolvenčního správce však rozhodně nejsou majetkové poměry dlužníka (to, zda 

z majetkové podstaty dlužníka lze uspokojit odměnu insolvenčního správce ve větším nebo 

menším rozsahu). Jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu ČR, který dále zdůraznil, že "v 

souladu s požadavkem, aby oddlužení plněním splátkového kalendáře vskutku vedlo k 

tomu, že na jeho konci bude poctivý dlužník zbaven zbytku svých dluhů, je i povinnost 

dlužníka platit (ve shodě s § 38 odst. 4 insolvenčního zákona) odměnu a hotové výdaje 

insolvenčního správce zálohově (měsíčními splátkami). Tím se předchází tomu, že dlužníka 

přivede do dalších finančních problémů jednorázové určení odměny na konci splátkového 

kalendáře (§ 413 insolvenčního zákona)."94 

6. Vznik a vývoj institutu oddlužení v České republice 

6.1. Zavedení institutu oddlužení do právního řádu České republiky 

Jak již bylo uvedeno shora, institut oddlužení představuje v našem právním řádu 

nový způsob řešení dlužníkova úpadku, jež byl zaveden zákonem č. 182/2006 Sb., zákon o 

úpadku a způsobech jeho řešení, tj. insolvenčním zákonem.   

Institut oddlužení je upraven v ustanoveních § 389 - § 418 InsZ. Ustanovení § 398 

InsZ zakotvuje dvě formy oddlužení, a to jednak oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty – tj. jednorázovým vyrovnáním, zahrnující (ve výrazně modernizované a 

zjednodušené podobě) ze stávající úpravy dosud známý v praxi však zcela nefunkční 

institut vyrovnání.95 A jednak oddlužení plněním splátkového kalendáře, které je v našem 

právním řádu zcela novým institutem.  

                                                
94 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 7. 2014, sen. zn.: 29 NSCR 53/2012, dostupné z www.nsoud.cz 
95 Problém, zda institut vyrovnání má být alespoň v této podobě zachován, řešila osnova insolvenčního 
zákona ve prospěch vyrovnání, neboť za určitých okolností může poskytnout efektivní řešení. Viz návrh 
insolvenčního zákona – důvodová zpráva [online]. Praha, ČAK, str. 73. Dostupné z: 
<:http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=557>. 
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Zavedení institutu oddlužení, jakožto způsobu řešení úpadku nepodnikatelských 

subjektů96, bylo jistě nezbytnou reakcí státu na rostoucí zadluženost obyvatelstva. Zatímco 

v minulosti bylo obvyklé, že si lidé ukládali do bank své naspořené prostředky, pro 

současnou společnost je typický tzv. „život na dluh“. To souvisí především s nízkou 

finanční gramotností dlužníků s převážně nižším vzděláním, kteří si zřejmě dostatečně 

neuvědomují, že půjčku např. na dovolenou či vánoční dárky budou muset po několik 

následujících let splácet, a to včetně úroků a dalšího příslušenství. 

Z výzkumů vyplývá, že největší zadluženou kategorií jsou pracující důchodci, kteří 

ale také představují nespolehlivějšího dlužníka, a to díky jistému pravidelnému příjmu 

v podobě starobního důchodu. Jednou z typických příčin zadlužení pracujících důchodců je 

jejich snaha pomáhat svým dospělým dětem. Častou další příčinou zadlužení důchodců 

obecně jsou nákupy na dluh na tzv. předváděcích akcích97, (které jsou však dnes již přísněji 

regulovány díky novele zákona o ochraně spotřebitele98, jež má čelit nekalým obchodním 

praktikám na předváděcích akcích organizovaných k prodeji zboží a služeb). 

Jak vyplývá z rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, při oddlužení není kladen 

hlavní důraz na maximální uspokojení věřitelů, nýbrž umožnit dlužníkovi, splňuje-li pro to 

všechny zákonné předpoklady, aby se oddlužil - osvobodil od dluhů (§ 414 InsZ) a znovu 

bez dluhů zapojil do ekonomického života.99 Je tedy patrné, že institut oddlužení 

upřednostňuje aspekt sociální před aspektem ekonomickým. 

Institut oddlužení tak umožňuje osobám, které se zadlužily takovým způsobem, že 

nejsou schopny dostát svým závazkům, aby byly po splnění zákonných podmínek 

oddlužení od placení části svých dluhů osvobozeny. Možnost oddlužení je však přínosem 

nejen pro dlužníka, který se dostal do tzv. dluhové pasti, jemuž nabízí šanci na život bez 

                                                
96 Vývoj judikatury směřoval k rozšíření okruhu osob s aktivní legitimací k podání návrhu na oddlužení i na 
podnikatelské subjekty (při splnění zákonem stanovených podmínek) a toto rozšíření bylo vtěleno i do 
novelizované podoby InsZ (viz § 389 InsZ) 
97 PASEKOVÁ Marie, BAŘINOVÁ Dagmar, CRHOVÁ Zuzana. Oddlužení a jeho sociální důsledek pro 
dlužníka, Sborník z mezinárodní vědecké konference na téma Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek 
další?, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, katedra podnikové ekonomiky, 
duben 2013, str. 56 a str. 60 dostupné z http://www.vyzkuminsolvence.cz/data/files/vedecke-
konference/druha-konference-2013/sbornik-2013-final.pdf  
98 Dle ustanovení § 20 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, je prodávající, který v rámci 
organizované akce hodlá prodávat výrobky nebo poskytovat služby, případně je propagovat nebo nabízet, 
povinen poskytnout České obchodní inspekci (ČOI) informace specifikované v zákoně. Za porušení této 
povinnosti je možné uložit prodávajícímu pokutu až do výše 5 mil. Kč. Přičemž Česká obchodní inspekce se 
může takové akce v rámci dozoru zúčastnit. Otázkou však je, jak budou tyto nástroje ze strany ČOI 
využívány v praxi. 
99 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j: 3 VSOL 29/2011 – B – 22, vydané v rámci insolvenčního řízení 
vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 31 INS 12026/2010 ze dne 3. 3. 2011, dostupné z  
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1822164 
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dluhů, ale i pro věřitele, jejichž pohledávky jsou v rámci oddlužení uspokojovány sice 

částečně, avšak v kratším časovém horizontu, než kdyby je vymáhali jiným způsobem 

(výkonem rozhodnutí/exekucí) navíc často s nemalými náklady. Oddlužení je přínosem 

rovněž pro stát, neboť dlužník, který je motivován snahou o co nejvyšší uspokojení 

pohledávek svých věřitelů, usiluje o získání zaměstnání místo toho, aby setrvával 

v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobíral dávky podpory v nezaměstnanosti či jiné 

sociální dávky a přitom pracoval tzv. „načerno“. Dalším přínosem pro ekonomiku státu je 

také to, že po úspěšném ukončení oddlužení se dlužník stává opět koupěschopným. 

Ze statistických údajů vyplývá, že oddlužení se stalo velmi využívaným nástrojem 

řešení dluhových problému, jehož obliba stále roste. V prvním roce účinnosti InsZ bylo 

vydáno 646 rozhodnutí o povolení oddlužení, z toho 464 oddlužení bylo následně 

schváleno, v roce 2009 to bylo již 2 164 rozhodnutí o povolení oddlužení, z toho 1 622 

oddlužení bylo následně schváleno, v roce 2013 to bylo celkem 22 063 rozhodnutí o 

povolení oddlužení, z toho 19 388 oddlužení bylo následně schváleno a jen za první 

pololetí roku 2014 již bylo vydáno 12 838 rozhodnutí o povolení oddlužení, z čehož 11 

274 oddlužení bylo následně schváleno.100    

6.2. Vývoj insolvenčního práva s důrazem na institut oddlužení 

6.2.1. Změny před nabytím účinnosti InsZ 

Ještě během legisvakanční lhůty došlo k několika novelizacím InsZ. Největší 

změny v tomto období přinesl zákon č. 296/2007 Sb. (označovaný jako doprovodný 

zákon). Z jeho změn, které jsou významné i pro institut oddlužení lze poukázat zejména na 

změnu ustanovení § 97 InsZ, do něhož byl vložen nový odstavec 2, který zní „insolvenční 

návrh musí být v listinné podobě opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej 

podala, nebo v elektronické podobě jejím uznávaným elektronickým podpisem, jinak se k 

němu nepřihlíží.“101 Cílem tohoto ustanovení je zabránit, podávání insolvenčních návrhů 

neoprávněnými osobami. 

6.2.2. Změny po nabytí účinnosti InsZ 

Po nabytí účinnosti InsZ došlo k řadě novel, z nichž s ohledem na institut oddlužení 

lze považovat za důležitou novelu provedenou zákonem č. 217/2009 Sb. (označovanou 

                                                
100 Statistiky ISIR, Expertní skupina S 22, dostupné z http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-
s22/statistiky.html 
101 Novela InsZ - zákon č. 294/2013 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014, navíc doplnila ustanovení  
§ 97 odst. 2 InsZ ještě o možnost zaslání insolvenčního návrhu prostřednictvím datové schránky. 
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také jako „protikrizová novela“), která byla přijata v reakci na nastalou ekonomickou krizi, 

a která v případě oddlužení přinesla změny mající za úkol ještě více zpřístupnit oddlužení 

veřejnosti.  

Tato novela č. 217/2009 Sb. zavedla především následující změny: 

- Dlužníkovi bylo umožněno navrhnout v návrhu na povolení oddlužení také způsob 

oddlužení (ustanovení § 391 odst. 1 písm. d) InsZ).  

- Dlužník nově získal možnost požádat o snížení splátek při oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, za podmínky uhrazení minimálně 50 % pohledávek nezajištěných 

věřitelů (ustanovení § 398 odst. 4 InsZ). 

- Změnou ustanovení § 406 odst. 3 InsZ byla přenesena realizace oddlužení plněním 

splátkového kalendáře z dlužníka na insolvenčního správce.  

- Účinky popěrného úkonu dlužníka byly rozšířeny také na oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty (ustanovení § 410 InsZ).  

- Změnou třetího odstavce ustanovení § 409 InsZ a doplněním čtvrtého odstavce 

ustanovení § 414 InsZ byla zajištěným věřitelům dána možnost rozhodnout se, zda 

v případě řešení dlužníkova úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře bude 

jejich zjištěná zajištěná pohledávka uspokojena nebo zda se jich proces oddlužení vůbec 

nedotkne.102 Zajištěnému věřiteli totiž byla dána možnost, aby v případě oddlužení 

plněním splátkového kalendáře, netrval na zpeněžení majetku sloužícího k zajištění 

pohledávky.103  

Do úpravy InsZ zasáhl v několika případech také Ústavní soud ČR. A to jednak 

nálezem č. 163/2009 Sb., ze dne 21. 4. 2009104, dále nálezem č. 260/2010 Sb., ze dne  

27. 7. 2010105 a nálezem č. 241/2010 Sb., ze dne 1. 7. 2010. 

                                                
102 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. XXII 
103 Novela InsZ - zákon č. 217/2009 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
104 Nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb., ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. 5. 
2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dostupné z www.usoud.cz  
105 Nález Ústavního soudu č. 260/2010 Sb., ze dne 27. 7. 2010 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení  
§ 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), dostupné z www.usoud.cz 
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Nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb., ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného 

usnesení ze dne 27. 5. 2009 se zabýval mj. souladem ustanovení § 394 odst. 2 část věty za 

středníkem InsZ, zakotvujícím nepřípustnost odvolání proti rozhodnutí, kterým insolvenční 

soud bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, s ustanovením čl. 36 odst. 1 

Listiny a čl. 38 odst. 2 Listiny, a to s ohledem na ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé 

za středníkem InsZ, zakotvujícím fikci zpětvzetí dlužníkova návrhu na povolení oddlužení, 

pokud se dlužník bez omluvy nedostaví na schůzi věřitelů (svolanou za účelem projednání 

způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí) nebo pokud insolvenční soud neshledá jeho 

omluvu důvodnou. Ústavní soud dospěl k závěru, že napadené ustanovení "zamezuje 

realizaci dlužníkova práva řešit svůj úpadek oddlužením, ačkoli mu bylo předcházejícím 

rozhodnutím povoleno. V důsledku zavedení zákonné fikce, která se uplatňuje nejen při 

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

dlužník proti rozhodnutí obecného soudu bránil řádným opravným prostředkem, je 

omezeno jeho právo na spravedlivý proces, což neumožňuje ani napravit chybu, která se 

může (např. dlužník se omluví, ale omluva je omylem vložena do jiného spisu apod.) v 

činnosti soudu vyskytnout. Fikce zpětvzetí návrhu na oddlužení navíc není pouhým 

procesním úkonem, kterým účastník disponuje řízením, ale má zásadní hmotněprávní 

důsledky pro dlužníka i věřitele (následné prohlášení konkursu atd.).".... Základní příčina 

protiústavnosti zrušovaného ustanovení spočívá v jeho aplikačním propojení na zjevně 

protiústavní část ustanovení § 399 odst. 2 věty za středníkem, která zní: "jestliže se bez 

omluvy nedostaví nebo neshledá-li insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že 

vzal návrh na oddlužení zpět."106 

Ústavní soud dospěl ze shora uvedených důvodů k závěru, že napadené ustanovení  

§ 394 v odstavci 2 části věty za středníkem InsZ, je v rozporu s čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 

2 Listiny, a proto jej zrušil dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Nicméně po 

následném zrušení ustanovení § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem InsZ (jak je 

popsáno níže), již nebyl dán důvod k přípustnosti odvolání proti usnesení, kterým 

insolvenční soud bere na vědomí zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, a proto byla 

nepřípustnost odvolání proti tomuto usnesení do ustanovení § 394 odst. 2 InsZ opět 

navrácena, a to novelou provedenou zákonem č. 69/2011 Sb. 

                                                
106 Nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb., ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. 5. 
2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dostupné z www.usoud.cz 
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Další nález Ústavního soudu č. 260/2010 Sb., ze dne 27. 7. 2010 se tedy zabýval 

souladem shora uvedené části ustanovení § 399 odst. 2 věty druhé za středníkem InsZ s 

ústavním pořádkem. Ústavní soud dospěl k závěru, že toto ustanovení upravující povinnost 

dlužníka zúčastnit se osobně schůze věřitelů a zodpovědět jejich dotazy, (které v části věty 

druhé za středníkem znělo „s neomluvenou neúčastí dlužníka zákon spojuje sankci v 

podobě nastoupení účinků fikce zpětvzetí návrhu“) je v rozporu s čl. 2 odst. 3 Listiny a  

čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, jakož i s čl. 36 odst. 1 Listiny, neboť dle závěru 

Ústavního soudu fikce zpětvzetí návrhu na oddlužení odnímá dlužníkovi možnost 

dispozice s řízením. Proto rozhodl o zrušení předmětné části daného ustanovení InsZ. 

Další významnou novelou je zákon č. 69/2011 Sb., přijatý rovněž v důsledku 

nálezu Ústavního soudu č. 241/2010 Sb., ze dne 1. 7. 2010. Tímto nálezem zrušil Ústavní 

soud část ustanovení § 192 odst. 1 InsZ, dle kterého věřitelé neměli možnost popírat 

přihlášené pohledávky. Podle názoru Ústavního soudu se jednalo o mezeru v zákoně 

v podobě protiústavního zúžení okruhu subjektů oprávněných popírat pravost, výši a 

pořadí přihlášených pohledávek. Uvedenou novelou tak bylo přihlášeným věřitelům 

navráceno popěrné právo107, které jim náleželo i podle ZKV. Nová úprava popěrného 

práva přihlášených věřitelů se však na rozdíl od úpravy obsažené v ZKV snaží o eliminaci 

negativních důsledků popěrného práva přihlášených věřitelů, spočívajících zejména 

v taktickém vyvolávání incidenčních sporů, které vedly k prodlužování řízení. Nástroji 

k zamezení zneužívání popěrného práva ze strany přihlášených věřitelů, je zejména jejich 

povinnost složit u insolvenčního soudu jistotu na náklady řízení incidenčního sporu ve výši 

10 000,- Kč (ustanovení § 202 odst. 3 InsZ), dále mohou být insolvenčním soudem 

vyzváni i ke složení jistoty k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla 

věřiteli popřené pohledávky jejím nedůvodným popřením (ustanovení § 202 odst. 4 InsZ). 

Další důležitou novelou InsZ je novela provedená zákonem č. 334/2012 Sb. 

(označovaným také jako „protišikanózní novela“), který byl přijat v reakci na vzrůstající 

počet případů, kdy je podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zneužíváno 

některými podnikatelskými subjekty jako nástroj k poškození a diskreditaci jejich 

konkurentů. Cílem této novely je především posílení odpovědnosti věřitelů za bezdůvodný 

insolvenční návrh, což je upraveno zejména v nově vloženém ustanovení § 128a InsZ, 

které upravuje podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost. 

                                                
107 Popření pohledávky věřitelem má účinky pouze při řešení úpadku konkurzem či oddlužením. Při 
reorganizaci platí, že „popření pohledávky přihlášeným věřitelem nemá po dobu trvání reorganizace vliv na 
zjištění popřené pohledávky.“ (viz ustanovení § 336 odst. 4 InsZ) 



48 

 

Dále bylo touto novelou insolvenčnímu soudu umožněno, aby z důvodů zvláštního zřetele 

hodných vyloučil nebo omezil předběžným opatřením některé z účinků spojených se 

zahájením insolvenčního řízení (typicky jde např. o možnost povolit dokončení nařízené 

exekuce), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů (ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) 

InsZ). Dále je insolvenčnímu soudu dána možnost, aby na návrh dlužníka předběžným 

opatřením uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost složit do úschovy soudu jistotu, 

kterou bude zajištěna náhrada škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla 

nedůvodným zahájením insolvenčního návrhu (ustanovení § 82 odst. 2 písm. c) InsZ). 

Náhradu škody či příslušné újmy může navíc nově požadovat nejen dlužník a jiný 

dlužníkův věřitel, ale každý, komu taková škoda či jiná újma vznikla (ustanovení § 147 

odst. 1 InsZ). 

7. Platná úprava oddlužení v České republice ve světle judikatury 

7.1. Tzv. revizní novela InsZ  

Během šestileté účinnosti InsZ vyvstala řada otázek, na které tento zákon nedával 

jednoznačnou odpověď, a které byly zodpovídány soudní judikaturou, která se postupně 

měnila a vyvíjela. 

 V důsledku vývoje insolvenčního práva se tak objevila potřeba komplexního 

zhodnocení dosavadního stavu. Bylo nutné posoudit pozitiva i negativa dosavadní právní 

úpravy, zejména pak s ohledem na rozsáhlou judikaturu, jejíž závěry bylo nutno 

promítnout do textu InsZ, za účelem posílení právní jistoty. 

  Z uvedeného důvodu bylo usnesením vlády č. 941 ze dne 14. 12. 2011 uloženo 

Ministerstvu spravedlnosti předložit vládě České republiky novelu InsZ a zákona  

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, a to do konce roku 2012. Za účelem 

zhodnocení současného stavu a komplexního zmapování aplikační praxe iniciovalo 

Ministerstvo spravedlnosti veřejnou konzultaci s názvem „Dosavadní zkušenosti s novým 

insolvenčním řízením“ a prostřednictvím dotazníku oslovilo široký okruh adresátů, jejichž 

zkušenosti s novým insolvenčním zákonem byly podkladem pro identifikaci problémových 

oblastí a staly se základem pro systémovou revizi insolvenčního zákona a dalších právních 

předpisů.108  

                                                
108 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 44, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
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Výsledkem práce Ministerstva spravedlnosti se stala novela provedená zákonem 

č. 294/2013 Sb., ze dne 12. 9. 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla 

účinnosti dnem 1. 1. 2014. 

S ohledem na datum nabytí účinnosti dané novely by se na první pohled mohlo 

zdát, že se jedná pouze o technické změny úpadkového práva související s účinností 

zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku (dále také jako "NOZ"). Jak ale 

vyplývá ze shora uvedeného, jedná se o velmi významnou novelu insolvenčního práva, 

označovanou jako revizní či systémová novela, která přináší změny v oblasti insolvenčního 

práva.  

V rámci institutu oddlužení došlo tzv. revizní novelou především ke dvěma velmi 

významným změnám, a to jednak k zákonnému rozšíření okruhu osob aktivně 

legitimovaných k podání návrhu na oddlužení v souladu s judikatorní praxí  

(ustanovení § 389 InsZ) a jednak k zakotvení možnosti podání společného návrhu manželů 

na povolení oddlužení (ustanovení § 394a InsZ). 

7.1.1. Okruh osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na oddlužení 

        Ustanovení § 389 InsZ podle stavu platného do 31. 12. 2013 znělo tak, že „dlužník, 

který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho 

hrozící úpadek řešil oddlužením (odst. 1). Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na 

oddlužení podat (odst. 2).” Jazykovým výkladem tohoto ustanovení docházíme k závěru, 

že podnikatelské úpadky oddlužením řešit nelze.  

 Soudní praxe však postupně okruh osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na 

oddlužení rozšiřovala. Záhy se totiž v praxi začaly objevovat případy, u nichž nebylo 

možno jednoznačně říci, zda má být osoba dlužníka považována za podnikatele či nikoli 

(např. za situace, kdy dlužník sice již není podnikatelem, avšak má podnikatelské závazky 

z minulosti) a zda její úpadek tedy může či nemůže být řešen oddlužením. Průlomovým se 

tak stalo rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR č. j.: 29 NSČR 3/2009-A-59, ze dne 21. 4. 2009, 

v němž Nejvyšší soud sice zdůraznil, že vládní návrh opustil navrhovanou koncepci, dle 

které měl možnost oddlužení i drobný podnikatel a uvedl, že „oddlužení se může úspěšně 

domáhat jen taková fyzická či právnická osoba, která není zákonem považována za 

podnikatele, a která zároveň nemá závazky (dluhy) vzešlé z podnikání.” Současně však 
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připustil možnost oddlužení i pro závazky vzniklé z podnikání, když uzavřel, že to, zda 

dluh vzniklý z dlužníkova dřívějšího podnikání je či není překážkou bránící uplatnění 

institutu oddlužení, uváží insolvenční soud vždy s přihlédnutím k: „1. době vzniku 

konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání, 2. době ukončení dlužníkova 

podnikání, 3. četnosti neuhrazených dlužníkových závazků (dluhů) z podnikání, 4. výši 

konkrétního dlužníkova závazku (dluhu) z podnikání v porovnání s celkovou výší všech 

dlužníkových závazků, 5. tomu, zda věřitel, o jehož pohledávku jde, je srozuměn s tím, že 

tato pohledávka bude podrobena režimu oddlužení (to může vyplynout např. z toho, že 

věřitel nejpozději při projednání způsobu oddlužení neuplatní výhradu proti schválení 

oddlužení založenou na argumentu, že jeho pohledávka je dlužníkovým dluhem z 

podnikání).“109 Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR je v souladu s výkladovým 

stanoviskem expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo (S22) č. 2 ze dne 3. 6. 2008, 

dle kterého „není vyloučena možnost insolvenčního soudu přihlédnout v konkrétní věci 

k tomu, že dluhy z podnikání jsou nepatrné.“110 

 Na zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 3. 6. 2008 k 

otázce přípustnosti oddlužení, bylo v rámci vymezení pojmu „dlužníka, který není 

podnikatelem“ odkázáno na ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, platného do 31. 12. 2013, dle kterého se za podnikatele nepokládá 

(nejde-li o osobu uvedenou v § 2 odst. 2 písm. a), c) a d) obchodního zákoníku) dlužník, 

který má živnostenské oprávnění, na jehož základě nepodniká.111 Otázku, zda dlužník je či 

není podnikatelem, je tedy třeba vyhodnotit také s ohledem na shora uvedené ustanovení. 

Totéž vyplývá např. i z usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 117/2009-A-

18, ze dne 30. 4. 2009 který kritizoval, že soud prvního stupně v daném případě vůbec 

neposuzoval, „zda dlužník skutečně podniká, tedy vykonává soustavnou činnost samostatně 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku (§ 2 odst. 1 ObchZ112). 

                                                
109 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 2009, č. j.: 29 NSČR 3/2009-A-59, uveřejněné pod č. 
79/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz    
110 Výkladové stanovisko č. 2 ze zasedání expertní pracovní skupiny pro insolvenční právo ze dne 3. června 
2008 k otázce přípustnosti oddlužení, dostupné z http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-
s22/vykladova-stanoviska-expertni-skupiny/vykladove-stanovisko-2.html 
111 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byl zrušen ke dni účinnosti nového občanského zákoníku, tj. 
zákona č. 89/2012 Sb. Dnes je předmětná úprava obsažena v ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, které stanoví, že „má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání 
živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.“ S ohledem na dikci „má se za to“ se tedy jedná o 
vyvratitelnou právní domněnku, tzn., že osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle 
jiného zákona bude považována za podnikatele, dokud nebude prokázán opak.    
112 S účinností od 1. 1. 2014 v ustanovení § 420 odst. 1, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle 
kterého „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k 
této činnosti za podnikatele.“  
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V této souvislosti není bez významu skutečnost, že dlužník v insolvenčním návrhu zdůraznil, 

že je zaměstnán a k návrhu doložil pracovní smlouvu.“ Vrchní soud v Olomouci 

rozhodnutí soudu prvního stupně pro jeho nesprávnost zrušil a uložil soudu prvního stupně, 

aby v dalším řízení mj. vyhodnotil, „zda dlužník je či není podnikatelem ve smyslu ust.  

§ 398 odst. 1 InsZ. Předně se bude zabývat tvrzením dlužníka, že fakticky nepodniká, 

eventuálně po jakou dobu. Za tím účelem provede šetření u dlužníkem označených 

zaměstnavatelů, případně úřadů práce, finančních úřadů apod.“  Současně také Vrchní 

soud v Olomouci prvoinstančnímu soudu uložil povinnost, aby v případě, že jeden ze 

sporných závazků vyhodnotí jako závazek dlužníka z jeho podnikání, „zvážil s 

přihlédnutím ke všem konkrétním okolnostem případu (výši závazku, době je vzniku, počtu 

dlužníkových neuhrazených závazků), zda tuto skutečnost nutno považovat za překážku 

bránící uplatnění institutu oddlužení.“113 Což je také v souladu se shora 

citovaným výkladovým stanoviskem expertní skupiny pro insolvenční právo č. 2/2008 ze 

dne 3. 6. 2008. 

 Dalším významným rozhodnutím v otázce okruhu osob aktivně legitimovaných 

k podání návrhu na povolení oddlužení je usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 

2011, č. j.: 29 NSCR 9/2009-A-29, kterým bylo zrušeno usnesení odvolacího soudu, který 

dle názoru Nejvyššího soudu ČR neprávně posoudil splnění podmínky, zda dlužník nemá 

dluhy z podnikání. V daném případě se povolení oddlužení domáhal dlužník, který 

dobrovolně zajistil podnikatelské závazky společnosti s ručením omezeným, jejímž byl 

jediným jednatelem a společníkem. Odvolací soud v daném případě dospěl k závěru, že 

přestože dlužník již není podnikatelem, má závazky z podnikatelské činnosti společnosti 

s ručením omezeným a proto u něho nejsou dány podmínky pro povolení oddlužení. 

Dovolací soud nesouhlasil s argumentací odvolacího soudu a naopak dovodil, že 

„podmínka, že dlužník nemá dluhy z podnikání, je pro účely posouzení, zda návrh na 

povolení oddlužení podala k tomu oprávněná osoba (ve smyslu § 389 odst. 1 a § 390 odst. 

3 insolvenčního zákona), splněna i tehdy, jestliže návrh na povolení oddlužení podal 

dlužník, který svým majetkem pouze zajistil jako směnečný rukojmí dluh jiné osoby z jejího 

podnikání.“114 

                                                
113 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 117/2009-A-18, ze dne 30. 4. 2009, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 37 INS 740/2009, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=415924  
114 Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j.: 29 NSČR 9/2009-A-29, ze dne 23. 2. 2011, uveřejněné pod číslem 
112/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz.   
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Zajímavým rozhodnutím ve věci okruhu osob aktivně legitimovaných k podání 

návrhu na povolení oddlužení je také usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 

280/2010-A-12  ze dne 11. 5. 2010, v němž odvolací soud dospěl k závěru, že „dlužníkovi, 

který není v pracovním poměru, nelze odpírat oddlužení plněním splátkového kalendáře jen 

proto, že za účelem zapravení svých dřívějších závazků, jež nepocházejí z podnikání, bude 

vykonávat nebo již vykonává jinou výdělečnou činnost. To ovšem předpokládá, že dlužník 

bude schopen doložit, že jako OSVČ má pravidelný příjem, z něhož by měl uhradit první 

splátku (§ 406 odst. 3 písm. b) InsZ) plněním splátkového kalendáře.“ V daném případě 

dlužník tvrdil, že chce dostát svým (ryze spotřebitelským) závazkům, avšak že se mu jako 

zaměstnanci nedařilo nalézt práci a proto si chce opatřovat příjem jako OSVČ.  Odvolací 

soud v daném případě dále uzavřel, že by se „jevila jako nepřiměřená tvrdost aplikace 

zákona, kdyby soud konstatoval nemožnost dlužníka pokusit se dosáhnout povolení 

oddlužení již v této fázi pouze z důvodu, že po formální stránce je dlužník podnikatelem. 

Proto odvolací soud dospěl k závěru, že nelze u dlužníka zatím vyloučit možnost řešit jeho 

úpadek oddlužením.“115 Tímto rozhodnutím tedy byla prolomena i podmínka, aby dlužník 

nebyl podnikatelem ve smyslu hmotného práva. 

Přestože Ministerstvo spravedlnosti považovalo judikaturní závěry řešící danou 

problematiku za dostatečné, pokládalo za žádoucí, za účelem posílení právní jistoty, 

zahrnout podstatné judikaturní závěry do textu InsZ. Ustanovení § 389 InsZ tak nově (od 

účinnosti tzv. revizní novely) zní, „(1) Dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby 

jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o a) právnickou osobu, která 

podle zákona není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo 

b) fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání. (2) Dluh z podnikání nebrání řešení 

dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o 

jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po 

skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek 

dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného 

věřitele. (3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat." 

Z citovaného ustanovení § 389 InsZ tedy vyplývá, že návrh na povolení oddlužení 

může podat právnická osoba, pokud není dle zákona, tj. dle ustanovení § 420 a 421 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považována za podnikatele a současně nemá dluhy 

                                                
115 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 280/2010-A-12, ze dne 11. 5. 2010, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 39 INS 2561/2010, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=981697 
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z podnikání, dále fyzická osoba bez ohledu na to, zda jde o podnikatele či nikoli, při 

splnění podmínky, že nemá dluhy z podnikání. Ani existence dluhu z podnikání (kterým se 

rozumí ve smyslu shora citované judikatury, pouze dluh vzešlý z podnikání vlastního, 

nikoli však situace, kdy by dlužník svým majetkem pouze zajistil dluh jiné osoby z jejího 

podnikání) však nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, 

pokud by s tím souhlasil věřitel, o jehož pohledávku jde. Nebo pokud by se jednalo o 

pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve 

kterém soud zrušil konkurs na majetek dlužníka buď po splnění rozvrhového usnesení 

(ustanovení § 308 odst. 1 písm. c) InsZ), což tedy předpokládá, že v rámci konkurzu došlo 

ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka sloužícího k uspokojení věřitelů a oddlužení tak 

nemůže být zneužito v neprospěch věřitelů. Anebo po zjištění, že dlužníkův majetek je pro 

uspokojení věřitelů zcela nepostačující (ustanovení § 308 odst. 1 písm. d) InsZ), z čehož je 

rovněž zřejmé, že využití institutu oddlužení nemůže být na úkor věřitelům, neboť ti 

v rámci konkurzu neobdrželi ničeho, avšak v rámci oddlužení mohou být jejich nároky 

alespoň částečně uspokojeny.  

Dluh z podnikání dále není překážkou pro oddlužení, pokud jde o pohledávku 

zajištěného věřitele116, což zákonodárce odůvodňuje tím, že zajištěný věřitel se v rámci 

oddlužení uspokojuje odděleně, tedy pouze ze zajištění a proto z jeho pohledu nemá 

posouzení dluhu jako dluhu z podnikání význam. To je však pravda pouze částečně, neboť 

při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se zajištěný věřitel neuspokojuje pouze z 

výtěžku zajištění, ale v neuhrazené výši své pohledávky se uspokojí i z ostatního majetku 

společně s nezajištěnými věřiteli, potud je tedy situace stejná jako v případě řešení 

dlužníkova úpadku konkurzem. Avšak při oddlužení plněním splátkového kalendáře, může 

dojít ke znevýhodnění zajištěného věřitele, neboť výše jeho uspokojení může být nižší, než 

pokud by byl dlužníkův úpadek řešen konkurzem, protože v rámci oddlužení plněním 

splátkového kalendáře není zajištěný věřitel ve zbytku své neuhrazené pohledávky 

uspokojován splátkovým kalendářem společně s nezajištěnými věřiteli.   

 S účinností tzv. revizní novely tak došlo k zákonnému zakotvení možnosti využití 

institutu oddlužení nejen nepodnikateli, ale rovněž všemi fyzickými osobami, které zákon 

za podnikatele považuje, ovšem jen za splnění zákonných předpokladů. Záměr 

zákonodárce zpřístupnit oddlužení i pro drobné živnostníky, kteří se v důsledku 

neúspěšného podnikání neúměrně zadlužili, byl z hlediska sociálního jistě správný, neboť 

                                                
116 Postavení zajištěného věřitele v rámci oddlužení je podrobněji věnována pozornost níže v kapitole 9., 
podkapitole 9.6 této práce  
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těmto neúspěšným podnikatelům umožňuje začít znovu a nemuset prožít zbytek života v 

dluzích. Z ekonomického pohledu je pak situace poněkud složitější, neboť se předpokládá, 

že člověk, který se rozhodne podnikat, by měl mít určité profesionální znalosti z dané 

podnikatelské oblasti a měl by být srozuměn s podnikatelským rizikem v případě 

neúspěchu, tj. zejména se ztrátou nákladů vynaložených na podnikání.  

Zákonná úprava oddlužení fyzické osoby – podnikatele však trpí vážnými 

nedostatky, spočívajícími především v tom, že důsledkem této nové úpravy je, že vedle 

sebe nyní existuje paralelní úprava sanačního způsobu řešení úpadku podnikatelů – 

fyzických osob, kteří mohou dosáhnout sanace svých dluhů jednak v rámci reorganizace 

(ustanovení § 316 an. InsZ) a jednak v rámci oddlužení. Praktický rozdíl mezi nimi pak dle 

O. Řeháčka spočívá v tom, že v prvním případě se na této sanaci musí dlužník s věřiteli 

dohodnout (v reorganizačním plánu), zatímco v případě druhém ji (za splnění požadavků 

uvedených v InsZ) může věřitelům vnutit, což odůvodňuje mj. tím, že souhlas věřitele 

(věřitelů) s řešením úpadku dlužníka oddlužením (dle ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) 

InsZ) není vyjmenován mezi povinnými doklady připojovanými k návrhu na povolení 

oddlužení (na rozdíl od souhlasu věřitele s nižším plněním než 30 % jeho pohledávky dle 

ustanovení § 392 odst. 1 písm. c) InsZ), takže nelze přičítat dlužníkovi k tíži, že tento 

souhlas k danému návrhu nepřipojil, ale bude nezbytné postupovat dle ustanovení § 397 

odst. 1 InsZ a v pochybnostech o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení 

oddlužení, bude třeba oddlužení povolit a tuto otázku prozkoumat v průběhu schůze 

věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí.117 Ke stejnému 

závěru dospěl i Vrchní soud v Olomouci, když zrušil rozhodnutí Krajského soudu v 

Ostravě, kterým bylo dlužnici uloženo, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního 

řízení ve výši 50 000,- Kč, neboť prvoinstanční soud dospěl k závěru, že úpadek dlužnice 

nelze řešit oddlužením, protože dlužnice, která má dluhy z podnikání, nedoložila souhlas 

ani jednoho z věřitelů s řešením jejího úpadku oddlužením. Proto považoval za jediný v 

úvahu přicházející způsob řešení úpadku dlužnice konkurs. Vrchní soud v Olomouci své 

rozhodnutí odůvodnil tím, že "novelizované ustanovení § 389 odst. 2, písm. a) InsZ 

umožnilo podat návrh na povolení oddlužení též fyzickým osobám, které podnikají, a to 

dokonce i za situace, že mají závazky vzešlé z podnikání, pokud s tím souhlasí věřitelé, o 

jejichž pohledávky jde. Tento souhlas věřitelů není vyjmenován mezi povinnými doklady k 

                                                
117 ŘEHÁČEK, Oldřich, Oddlužení po revizní novele insolvenčního zákona aneb osobní bankrot pro 
každého, Bulletin-advokacie.cz., publikováno 13. 6. 2014, dostupné z http://www.bulletin-
advokacie.cz/oddluzeni-po-revizni-novele-insolvencniho-zakona-aneb-osobni-bankrot-pro 
kazdeho?browser=full 
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návrhu na povolení oddlužení v ustanovení § 392 odst. 1 InsZ, a to na rozdíl od souhlasu 

věřitele s nižším plněním než 30 %, takže nelze do budoucna přičítat k tíži dlužníků, že 

tento souhlas nepřipojili k návrhu, ale bude nezbytné postupovat dle ustanovení § 397 odst. 

1 InsZ a v pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení 

oddlužení, bude třeba oddlužení povolit a tuto otázku prozkoumat v průběhu schůze 

věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Z tohoto 

ustanovení plyne, že ani insolvenční soud nebude (před schůzí věřitelů svolanou k 

projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí) zjišťovat souhlas věřitelů 

s oddlužením.“118  

Tzv. revizní novela přitom zároveň zakotvila nevyvratitelnou domněnku souhlasu 

věřitelů s oddlužením bez ohledu na to, zda dlužník má dluhy z podnikání, která nastupuje 

tehdy, jestliže proti němu věřitelé (nejpozději na schůzi věřitelů, která rozhodovala o 

způsobu oddlužení, tj. zásadně na první schůzi věřitelů), nevznesli námitky (ustanovení  

§ 403 odst. 2 InsZ). Dle názoru Vrchního soudu v Praze "věřitelům nic nebrání v možnosti 

na schůzi věřitelů své stanovisko k možnosti oddlužení dlužníků vyslovit, případně pro 

schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nehlasovat, či vznést námitky. 

Neuplatněním tohoto práva do skončení schůze věřitelů však nastává zákonná fikce jejich 

souhlasu s oddlužením i přes existenci dluhů z podnikání. V takovém případě soud nemá 

možnost nadále způsob řešení úpadku dlužnice korigovat a rozhodovat o neschválení 

oddlužení dle § 405 odst. 1 InsZ (a o prohlášení konkursu dle odst. 2 cit. ustanovení), 

neboť je povinen vycházet z fikce souhlasu věřitelů dle § 403 odst. 2 InsZ." Na konci 

citovaného rozhodnutí pak Vrchní soud v Praze podotýká, že nelze učinit závěr o 

nepoctivém záměru dlužníků, kteří si předem neopatřili souhlas věřitelů s pohledávkami z 

podnikání s řešením úpadku oddlužením.119    

Nelze než souhlasit s názorem O. Řeháčka, který konstatuje, že pokud se nezmění 

přístup věřitelů, kteří zásadně schůze věřitelů nenavštěvují (a takovou změnu zřejmě 

očekávat nelze), bude cesta do oddlužení otevřena dokořán i dlužníkům, jejichž závazky  

                                                
118 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j.: 1 VSOL 297/2014-A-9 ze dne 16. 4. 2014 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 39 INS 3145/2014, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=12057820 
119 Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.: 1 VSPH 1211/2014-A-17 ze dne 23. 6. 2014 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 69 INS 8869/2014, dostupné z  
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=13114182 
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jsou nezajištěny, neprošly konkursem a mají podklad jen a pouze v jejich 

podnikání.120  

To však jistě cílem zákonodárce nebylo, již s ohledem na ustanovení § 389 odst. 1 

písm. b) InsZ, dle kterého může návrh na povolení oddlužení podat fyzická osoba, která 

nemá dluhy z podnikání a také s ohledem na důvodovou zprávu k tzv. revizní novele, dle 

které považuje Ministerstvo spravedlnosti problematiku okruhu osob aktivně 

legitimovaných k podání návrhu na povolení oddlužení za dostatečně řešenou judikaturou 

Nejvyššího soudu ČR, avšak za účelem posílení právní jistoty považuje za žádoucí 

promítnout některé (základní) judikatorní závěry v normativním textu InsZ. Současně však 

předpokládá, že judikatorní závěry Nejvyššího soudu ČR se doplňkově prosadí i nadále121, 

přitom podle shora citovaných závěrů Nejvyššího soudu ČR, dluhy z podnikání zásadně 

brání řešení dlužníkova úpadku oddlužením. Vrchní soudy však od účinnosti tzv. revizní 

novely postupují ve zcela opačném duchu, tj. tak, že dluhy z podnikání zásadně nebrání 

řešení dlužníkova úpadku oddlužením (s odkazem na zákonnou fikci souhlasu věřitelů s 

oddlužením), jak je zřejmé ze shora citovaných rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a v 

Olomouci, který navíc v citovaném rozhodnutí výslovně uvádí, že "s ohledem na novou 

právní úpravu, již není významný podíl dlužníkových závazků z podnikání v poměru k jeho 

celkovým závazkům…“122 To je však zcela v rozporu se závěry Nejvyššího soudu ČR 

vyjádřenými např. v jeho (shora citovaném) usnesení sen. zn.: 29 NSČR 3/2009, ze dne 21. 

dubna 2009, uveřejněném pod číslem 79/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na 

něž důvodová zpráva k tzv. revizní novele výslovně odkazuje. 

Jakkoli tedy bylo cílem zákonodárce posílit novelizovanou úpravou této 

problematiky právní jistotu, domnívám se, že výsledkem je spíše větší nejistota a 

nejednoznačnost. Dle mého názoru je podíl dlužníkových závazků z podnikání v poměru k 

jeho celkovým závazkům stále významný pro možnost řešení dlužníkova úpadku 

oddlužením a insolvenční soudy by i nadále měly tento poměr zkoumat. Současně by bylo 

zřejmě vhodné zakotvit do textu zákona požadavek písemného souhlasu věřitele (o jehož 

pohledávku jde) s tím, že dlužníkův závazek vzešlý z podnikání bude řešen oddlužením. 

                                                
120 ŘEHÁČEK, Oldřich, Oddlužení po revizní novele insolvenčního zákona aneb osobní bankrot pro 
každého, Bulletin-advokacie.cz., publikováno 13. 6. 2014, dostupné z http://www.bulletin-
advokacie.cz/oddluzeni-po-revizni-novele-insolvencniho-zakona-aneb-osobni-bankrot-pro-
kazdeho?browser=full 
121 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 65, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
122 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j.: 1 VSOL 297/2014-A-9 ze dne 16. 4. 2014 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 39 INS 3145/2014, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=12057820 
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7.1.2. Společný návrh manželů na povolení oddlužení 

 V praxi se začala objevovat řada případů, kdy bylo třeba řešit oddlužení celé 

rodiny, respektive oddlužení manželů. Původní úprava oddlužení se však otázkou 

společného oddlužení manželů vůbec nezabývala.  

Jak vyplývá z důvodové zprávy Ministerstva spravedlnosti k tzv. revizní novele 

InsZ, problém vznikal v souvislosti s původním ustanovením § 392 odst. 3 InsZ, podle 

kterého manžel dlužníka musel návrh na povolení oddlužení až na stanovené výjimky 

podepsat a výslovně uvést, že s povolením oddlužení souhlasí. Nebylo však zcela jasné, 

zda z této formulace vyplýval souhlas manžela s postižením majetku patřícího do 

společného jmění manželů v oddlužení, nebo skutečnost, že i druhý manžel podstoupí 

režim oddlužení.123  

Na otázku, jak postupovat v případech, kdy se má oddlužení týkat obou manželů, 

tak musela odpovídat soudní judikatura, která je v této oblasti poměrně rozsáhlá. Jedná se 

zejména o judikaturu Vrchního soudu v Praze, který vlastně institut společného oddlužení 

manželů, resp. „oddlužení společného jmění manželů" (výraz používaný Vrchním soudem 

v Praze) zavedl. 

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení č. j.: 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne  

15. 12. 2009 dovodil, „že svým podpisem na návrhu dlužníka na povolení oddlužení dává 

manžel dlužníka souhlas, aby pro účely oddlužení byl použit veškerý majetek v SJM jeho a 

dlužníka, včetně příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny. Lhostejno přitom, zda půjde o 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, či plněním splátkového kalendáře“…a uzavřel, 

že „není a ani nemůže být rozdílu v tom, zda se společné dluhy manželů řeší v rámci 

insolvenčního řízení, jehož účastníkem je jeden z manželů, který podá návrh na povolení 

oddlužení a druhý k tomuto návrhu připojí svůj podpis, ve srovnání se situací, kdy oba 

manželé podají jako navrhovatelé a dlužníci společný insolvenční návrh (popřípadě každý 

z nich samostatně). Jinak řečeno, ať podají manželé insolvenční návrh s návrhem na 

povolení oddlužení společně, nebo každý zvlášť, anebo jen jeden z nich a druhý návrh 

spolupodepíše, vždy jde o totéž, tedy za jakých podmínek bude majetek v SJM užit pro 

účely oddlužení.“124 

                                                
123 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 66, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
124 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: KSPL 54 INS 4966/2009, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=711781 
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Vrchní soud v Praze v citovaném usnesení dále uvádí, že by bylo „v rozporu se 

zásadou spravedlivého insolvenčního řízení, i v rozporu se zájmem věřitelů na 

hospodárném a co nejvyšším uspokojení (§ 5 písm. a) InsZ), kdyby vedle sebe běžela dvě 

separátní řízení řešící různým způsobem úpadek každého z obou manželů, jestliže úpadek 

je v obou případech dán neschopností každého z manželů zapravit 

závazky společné……nejeví se rozumným ani účelným odepřít oběma dlužníkům - 

manželům možnost sanovat své společné dluhy v jednom řízení, v němž bude možné k 

úhradě pohledávek věřitelů ve shodném režimu použít veškerých příjmů dosažených za 

trvání oddlužení každým z nich či oběma společně.“125  

Ke stejným závěrům dospěl Vrchní soud v Praze i v dalších případech, např. v 

usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 325/2011 – B-16 ze dne 19. 4. 2011, 

v němž se mj. zabýval otázkou použití příjmu dlužníkova manžela pro účely oddlužení. 

Vrchní soud zdůraznil, že ustálená soudní praxe v souvislosti s postižením příjmu manžela 

povinného dovozuje, že mzdový nárok manžela povinného součástí SJM sice není, ale 

vyplacená mzda nebo plat již je součástí SJM a podle okolností ji lze exekučně 

postihnout126. Vrchní soud s odkazem na ustanovení § 205 InsZ uvedl, že v případě 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se zpeněžuje všechen majetek v SJM, který 

patří do majetkové podstaty dlužníka, bez ohledu na to, zda jsou jako dlužníci účastníky 

insolvenčního řízení oba manželé. Vrchní soud v citovaném usnesení dále dovodil, že 

příjmy manžela dlužníka mají být postiženy i v případě oddlužení plněním splátkového 

kalendáře a uzavřel, že “smysl oddlužení plněním splátkového kalendáře zadlužených rodin 

(domácností) je založen na tom, že manželé mohou být po splnění splátkového kalendáře 

osvobozeni od zbytku svých společných dluhů jedině za předpokladu, že po stanovenou 

dobu odevzdávali na uspokojení pohledávek věřitelů veškeré své příjmy, vyjma zákonem 

stanovených částek zaručujících minimální životní úroveň rodiny.“ 127 

 V usnesení č. j.: 1 VSPH 445/2012-B-10 ze dne 28. 5. 2012 Vrchní soud v Praze 

uvádí, „že pokud manželé, kteří mají majetek a závazky náležející do SJM chtějí svůj 

úpadek řešit oddlužením, je namístě, aby se toho domáhali oba společně, tedy aby oba 

                                                
125 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: KSPL 54 INS 4966/2009, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=711781 
126 Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., ve svém ustanovení § 711 odst. 2 již výslovně zakotvuje, 
že "částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají součástí 
společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat." 
127 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 325/2011 – B-16 ze dne 19. 4. 2011, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 40 INS 10341/2010, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1937633 
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podali insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení, neboť pak budou oba 

považováni za účastníky spojeného insolvenčního řízení a jedině tak mohou po řádném 

splnění všech povinností oba dosáhnout osvobození od placení pohledávek svých věřitelů, 

v rozsahu, v jakém nebyly v jeho rámci uspokojeny.“ V předmětném řízení se dlužnice a 

její manžel odvolali proti usnesení insolvenčního soudu o schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, neboť nesouhlasili s tím, aby byl i příjem manžela dlužnice použit 

pro účely oddlužení, když dle tvrzení dlužnice dokáže splnit podmínky oddlužení sama. 

K tomu Vrchní soud v Praze uvedl, že manžel dlužníka nepodílející se na oddlužení 

plněním splátkového kalendáře nemůže dosáhnout osvobození od placení pohledávek 

svých věřitelů, v rozsahu, v jakém nebyly v jeho rámci uspokojeny. Vrchní soud v Praze 

považoval za povinnost insolvenčního soudu vhodným poučením odstranit možné 

pochybnosti o tom, zda souhlas a spolupodpis dlužníkova manžela vyjadřuje jeho vůli ke 

spoluúčasti na oddlužení a zjistit, zda v případě absence tohoto souhlasu a podpisu 

dlužníkova návrhu jsou si manželé vědomi toho, že jen dlužník bude moci dosáhnout 

osvobození od placení zbytku pohledávek svých věřitelů, v rozsahu, v jakém nebyly v jeho 

rámci uspokojeny. Součástí tohoto poučení mělo vždy být upozornění na preferenční 

možnost řešit společný úpadek standardním - procesně nejvhodnějším způsobem, tedy tak, 

že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podají oba manželé.128 

 Judikatura se zabývala i dalšími otázkami souvisejícími se společným oddlužením 

manželů, jako je např. otázka výše odměny insolvenčního správce při společném oddlužení 

manželů – dlužníků. Vrchní soud v Praze ve svém usnesení č. j.: 3 VSPH 161/2011-B-19 

ze dne 11. 3. 2011 potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu, který přiznal insolvenčnímu 

správci pouze jednu odměnu (ve výši 750,- Kč) a pouze jednu paušální náhradu hotových 

výdajů (ve výši 150,- Kč).129 

 K otázce minimální výše uspokojení nezajištěných věřitelů Vrchní soud v Praze ve 

svém usnesení č. j.: 2 VSPH 714/2010-B-19 ze dne 27. 10. 2010 uvedl, že i v případě 

společného oddlužení manželů, se nezajištěným věřitelům musí dostat minimálně 30% 

jejich přihlášených a zjištěných pohledávek, a nikoli dvojnásobné výše 60%, jak 

argumentoval insolvenční správce ve svém odvolání s odkazem na to, že se v předmětném 

řízení jedná o dva dlužníky a že v samostatném řízení by každý z nich byl povinen 

                                                
128 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 445/2012-B-10 ze dne 28. 5. 2012, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: KSPL 29 INS 22162/2011, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=4587969 
129 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 161/2011-B-19 ze dne 11. 3. 2011, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 79 INS 14408/2010, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1737261 
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uspokojit pohledávky v rozsahu 30% (celkem tedy 60%). Vrchní soud v Praze k tomu dále 

uvedl, že „že ekonomickou podmínkou úspěšného oddlužení je sice to, že se nezajištěným 

věřitelům musí dostat minimálně 30% jejich přihlášených a zjištěných pohledávek, ale není 

přitom vyloučeno, že se jim plněním splátkového kalendáře po zákonem stanovenou dobu 

pěti let dostane vyššího plnění, popř. že se jim již dříve dostane plného uspokojení jejich 

pohledávek.“130  

Před účinností tzv. revizní novely byla tedy praxe taková, že manželé mající 

majetek a závazky náležející do SJM, kteří se chtěli společně oddlužit, buď podali každý 

za sebe insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a soud následně tato 

řízení spojil ke společnému řízení (v souladu s ustanoveními § 112 odst. 1 zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a § 7 InsZ), nebo podali společný insolvenční 

návrh, (pro nějž není předepsán zvláštní formulář) a k tomu dva samostatné návrhy na 

povolení oddlužení, (které musely být na předepsaném formuláři, který však nedával 

možnost uvedení dvou navrhovatelů). 

Objevovala se však řada problémů, např. byla-li řízení obou manželů spojena 

v jedno společné až po rozhodnutích o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře 

vydaných v různém období, nebylo zřejmé, kdy uplyne pětiletá lhůta stanovená pro plnění 

splátkového kalendáře. Další byla například otázka postupu v případě rozvodu manželů 

během společného insolvenčního řízení apod.  

V případě, kdy insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal 

pouze jeden z manželů, vyvstávala otázka, jaký vliv bude mít úspěšné skončení 

insolvenčního řízení na dlužníkova manžela, tedy zda může být i on rozhodnutím 

insolvenčního soudu osvobozen od placení pohledávek. Neboť jak poukazuje i důvodová 

zpráva k tzv. revizní novele, nelze přehlédnout, že manžel dlužníka není účastníkem 

insolvenčního řízení a ustanovení § 414 odst. 1 InsZ upravuje pouze oddlužení dlužníka, 

nikoli dalších osob. V případě, že návrh na oddlužení podal pouze jeden z manželů, bylo 

naprosto běžnou praxí, že se přihlašovali pouze věřitelé, kteří uzavřeli s tímto manželem 

závazkový vztah, nikoliv však věřitelé, kteří závazkový vztah uzavřeli s druhým z 

                                                
130 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 714/2010-B-19 ze dne 27. 10. 2010, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.:  KSHK 42 INS 2414/2010 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1355283 
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manželů. Došlo-li by i přesto k oddlužení druhého manžela, šlo by to jistě na úkor práv 

jeho věřitelů.131 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, absence zákonné úpravy společného oddlužení 

manželů představovala závažný problém, který bylo nutné vyřešit. Proto došlo tzv. revizní 

novelou k zakotvení možnosti podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, který 

je upraven v ustanovení § 394a InsZ. 

Dle citovaného ustanovení mohou manželé, z nichž každý samostatně je osobou 

oprávněnou podat návrh na povolení oddlužení (tj. žádný z manželů nesleduje oddlužením 

nepoctivý záměr, žádný z manželů nemá podstatné dluhy z podnikání apod.), podat tento 

návrh společně, přičemž je rozhodné, zda jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde 

insolvenčnímu soudu, tj. ke dni zahájení insolvenčního řízení. Z toho vyplývá, že ani 

případný rozvod a faktický zánik společného jmění manželů nebrání pokračování v 

oddlužení. V případě úmrtí jednoho z manželů v průběhu společného oddlužení pak bude 

třeba zkoumat zejména to, zda pozůstalý manžel splňuje i sám podmínky oddlužení, tj. 

zejména bude záležet na výši příjmu pozůstalého manžela použitelného pro účely 

oddlužení.  

Dále je vyžadován souhlas manželů s fikcí, že veškerý jejich majetek je pro účely 

schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném 

jmění manželů. Po dobu trvání účinků oddlužení mají manželé postavení nerozlučných 

společníků a považují se za jednoho dlužníka (ustanovení § 394a InsZ). 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, je tedy jednou z podmínek společného návrhu na 

povolení oddlužení to, aby byl každý z manželů osobou oprávněnou podat návrh na 

povolení oddlužení. Úpadek manželů však musí být zkoumán společně bez ohledu na to, 

kterému z manželů závazky vznikly. V nedávném rozhodnutí dospěl Krajský soud v Praze 

k závěru, že jelikož má v posuzovaném případě dlužnice (manželka) pouze jeden závazek, 

který navíc splácí, a z předložených listin vyplývá, že ostatní závazky jsou výlučně 

závazky dlužníka (manžela), nebylo osvědčeno, že je dlužnice v úpadku a insolvenční soud 

proto insolvenční návrh dlužníků zamítl. K odvolání dlužníků bylo toto rozhodnutí 

Vrchním soudem v Praze zrušeno a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 

Vrchní soud v Praze zdůraznil, že dle ustanovení § 394a odst. 3 InsZ je institut společného 

oddlužení manželů postaven na konceptu právní fikce jediného dlužníka. "Jestliže tedy 

                                                
131 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 67, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
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manželé podají společný insolvenční návrh spojený se společným návrhem na povolení 

oddlužení musí být nutně jejich úpadek zkoumán společně bez ohledu na to, kterému z 

manželů závazky vznikly (tedy zda jejich nositelem je případně jen jeden z manželů). 

Podáním společného návrhu se oba manželé hlásí ke svému úpadku (jakožto společnému), 

a dávají tím najevo, že hodlají úpadek řešit společnými silami (nabídkou) zákonem 

předpokládaným způsobem (v intencích § 394a InsZ a se svým nerozlučným 

společenstvím). Tomu odpovídá i požadavek daný ustanovením § 394a odst. 2 InsZ, aby 

dlužníci výslovně prohlásili, že veškerý jejich majetek, a to i majetek ve výlučném 

vlastnictví jednoho z nich (z hlediska hmotného práva), byl pro účely oddlužení považován 

za majetek ve společném jmění manželů. Opačný závěr by vedl k absurdní situaci, kdy by 

manžel dlužníka-nositele závazků vzniklých za trvání manželství a náležejících do 

společného jmění manželů-byl fakticky z oddlužení vyloučen, ačkoliv by jinak splňoval 

podmínky jeho povolení, neboť by sice věřitelé dlužníka měli postižná práva vůči tomuto 

manželovi (srov. § 731 NOZ a § 262a odst. 1, 2 o.s.ř.) a vystavovali by ho fakticky do 

neschopnosti splácet své vlastní závazky, avšak sám by dlužníkem z těchto závazků nebyl a 

nemohl tak na základě nich být v úpadku. To by mohlo vést k zcela opačnému cíli, než na 

jakém je postaven insolvenční zákon, neboť by takto nutně muselo dojít k poměrně nižšímu 

uspokojení věřitelů, než jak by tomu bylo v případě, že by byl insolvenční návrh dlužníků 

posuzován společně."132 

V souvislosti s možností podání společného návrhu manželů došlo také k úpravě 

formuláře „Návrhu na povolení oddlužení“, tak že manželé podávají jeden společný návrh 

na povolení oddlužení.  

Současně došlo ke změně ustanovení § 408 odst. 1 InsZ, které ohledně účinků 

schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty stanoví, že o účincích schválení 

oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku náležícího do majetkové 

podstaty v době schválení oddlužení obdobně ustanovení tohoto zákona o účincích 

prohlášení konkursu, včetně zániku společného jmění dlužníka a jeho manžela. V případě 

oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů však společné jmění 

manželů nezaniká a od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty, se považuje všechen majetek těchto manželů za majetek ve společném 

jmění manželů. 

                                                
132 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 668/2014-A-22 ze dne 31. 7. 2014 vydaný v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 60 INS 4330/2014, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=13913512  
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Řešení úpadku či hrozícího úpadku cestou společného návrhu na povolení 

oddlužení v případě dlužníků - manželů však není povinností, ale pouze možností. InsZ 

totiž ponechal možnost podání dvou samostatných návrhů každého z manželů, přičemž 

výslovně stanovil zákaz spojení věcí různých dlužníků ke společnému řízení, tak jak to 

bylo doposud běžnou praxí (ustanovení § 83a InsZ). Rovněž je možné, aby insolvenční 

návrh podal pouze jeden z manželů. Zákon zrušil povinnost dlužníkova manžela výslovně 

uvést, že s povolením oddlužení souhlasí a v ustanovení § 392 odst. 3 InsZ naopak 

zakotvil, že není-li dále stanoveno jinak, souhlas manžela na návrhu na povolení oddlužení 

se nevyžaduje. Z toho vyplývá, že podá-li insolvenční návrh spojený s návrhem na 

povolení oddlužení jen jeden z manželů, budou předmětem oddlužení pouze jeho závazky, 

a to platí i pro osvobození od placení pohledávek věřitelů v rozsahu, v jakém nebyly 

v rámci oddlužení uspokojeny. 

7.1.2.1. Společné jmění manželů dle NOZ  

V souvislosti s oddlužením manželů je vhodné na okraj zmínit, že nový občanský 

zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb. (dále také jako "NOZ") přinesl určité změny v oblasti 

společného jmění manželů.  

Dle ustanovení § 708 NOZ je součástí společného jmění manželů to, co manželům 

náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů. To neplatí, zanikne-li 

společné jmění za trvání manželství na základě zákona. NOZ rozlišuje mezi zákonným 

režimem a režimy modifikovanými, kterými jsou jednak režim smluvený a jednak režim 

zakotvený rozhodnutím soudu.  

Zákonný režim tak může být smlouvou mezi snoubenci či manžely téměř libovolně 

upraven. NOZ ponechává manželům volnost ve vymezení toho, co patří anebo bude patřit 

do společného jmění, současně však v zájmu ochrany hodnot, na nichž stojí soukromé 

právo, zakotvuje určitá omezení (ustanovení § 719 NOZ) s ohledem na ochranu práv 

třetích osob, když výslovně stanovuje, že smlouva o manželském majetkovém režimu se 

nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou 

souhlasila, přičemž smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky. 

Další omezení smluvní volnosti pak spočívá v ochraně "slabšího" z manželů, když NOZ 

výslovně zakotvuje, že v důsledku takové smlouvy nesmí dojít k vyloučení schopnosti 

manžela zabezpečovat rodinu. 
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Existují-li pro to závažné důvody, může dojít ke zrušení či omezení společného 

jmění rozhodnutím soudu k návrhu manžela (ustanovení § 724 NOZ). 

NOZ kromě dosavadních způsobů modifikace společného jmění (tj. zúžení, 

rozšíření a vyhrazení vzniku společného jmění ke dni zániku manželství) přichází s novou 

formou, a to formou kompletně odděleného režimu jmění. V takovém případě společné 

jmění nikdy nevznikne a manželé nakládají se svým majetkem nezávisle (ustanovení § 729 

NOZ). 

Co se týče aktiv, náleží dle základního, tj. zákonného režimu do společného jmění 

to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání 

manželství. Výslovně také NOZ stanoví, že součástí společného jmění je zisk z toho, co 

náleží výhradně jednomu z manželů (tzn. čistý výnos po odečtení nákladů). A dále také 

podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání 

manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud 

jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví (např. darem 

či děděním). 

Do společného jmění však výslovně nenáleží to co a) slouží osobní potřebě jednoho 

z manželů (např. oblečení), b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, 

ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl, c) 

nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech 

(např. bolestné za úraz způsobený při autonehodě), d) nabyl jeden z manželů právním 

jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví, e) nabyl jeden z manželů náhradou 

za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.  

Ohledně dluhů pak NOZ v ustanovení § 710 stanoví, že součástí společného jmění 

jsou dluhy převzaté za trvání manželství, s výjimkou dluhů, které se a) týkají majetku, 

který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto 

majetku, nebo b) je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom 

jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.  

Výslovně je tedy stanoveno, že součástí společného jmění mohou být pouze dluhy 

převzaté, tj. dluhy, které je možné převzít, tedy pouze dluhy soukromoprávní povahy 

(nikoli povahy veřejnoprávní).133 

                                                
133 ELIÁŠ, Karel a kolektiv, Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, 
Ostrava, Sagit, 2012, s. 1119, ISBN 978-80-7208-922-2, str. 311 - 312  
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NOZ také nově v ustanovení § 711 výslovně zakotvuje v souladu s dosavadní 

judikaturou134, že částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné 

výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se 

o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat. A dále, že pohledávky z 

výhradního majetku jen jednoho z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, 

se součástí společného jmění stávají dnem splatnosti. 

S majetkem ve společném jmění nakládají a hospodaří manželé společně, práva a 

povinnosti náleží oběma manželům společně a nerozdílně a z právních jednání jsou 

zavázáni společně a nerozdílně. Za dluhy patřící do společného jmění, odpovídají manželé 

veškerým svým majetkem, tj. i tím, který patří do výlučného vlastnictví každého z nich. 

Ohledně právního jednání týkajícího se majetku ve společném jmění platí dle NOZ  

(ustanovení § 714 NOZ) základní pravidlo společného jednání obou manželů, případně 

jednání jednoho manžela se souhlasem druhého. Výjimku představují pouze takové 

záležitosti, které lze považovat za běžné (např. běžný nákup potravin). Pokud by manžel 

právně jednal bez souhlasu druhého manžela v případě, kdy souhlasu bylo zapotřebí, může 

se druhý manžel dovolat neplatnosti takového jednání. 

Obecně lze konstatovat, že NOZ dbá o dobré postavení věřitele. Ohledně 

společného jmění, jsou v NOZ výslovně zakotvena pravidla k ochraně třetích osob. Předně 

je výslovně stanoveno, že pokud vznikl dluh jen jednoho z manželů za trvání společného 

jmění, může se věřitel při případném výkonu rozhodnutí uspokojit i z toho, co je ve 

společném jmění.   Vznikl-li však dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, 

který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, 

může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby 

bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 NOZ. To platí i v případě 

povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z 

manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením 

manželství. 

K ochraně věřitele NOZ dále stanoví, že v případě, kdy se zavázal jeden z manželů 

v době, od které do změny nebo vyloučení zákonného majetkového režimu, ať smlouvou 

manželů nebo rozhodnutím soudu, uplynulo méně než šest měsíců, může být pohledávka 

jeho věřitele uspokojena ze všeho, co by bylo součástí společného jmění, kdyby ke 

                                                
134 Např. citováno v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2892/2005, dostupné z 
www.nsoud.cz 
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smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo. A dále stanoví, že je-li smlouvou 

manželů nebo rozhodnutím soudu, kterými byl zákonný majetkový režim změněn nebo 

vyloučen, dotčeno právo třetí osoby, zejména věřitele, může tato osoba své právo uplatnit u 

příležitosti vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, stejně, jako by ke 

smlouvě manželů nebo k rozhodnutí soudu nedošlo. 

Právo třetích osob nesmí být dotčeno vypořádáním jmění. Dotčená třetí osoba se 

může domáhat soudní ochrany v podobě relativní neúčinnosti vypořádání. 

Závěrem je třeba uvést, že pravidla zakotvená v NOZ týkající se společného jmění 

se z pohledu oddlužení užijí pouze v případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, 

kdy dlužníkem bude pouze jeden z manželů, neboť jak bylo uvedeno shora, platí pro 

případ společného oddlužení manželů zvláštní pravidlo zakotvené v ustanovení § 394a 

odst. 2 InsZ, tj. že pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je 

všechen jejich majetek považován za majetek ve společném jmění manželů.    

7.1.3. Mimořádné příjmy dlužníka 

 Dle důvodové zprávy k tzv. revizní novele, bylo třeba v souvislosti s otázkou 

mimořádného příjmu v InsZ jasně vymezit, že majetek, který dlužník neuvedl v seznamu 

majetku (který je dlužník povinen připojit k insolvenčnímu návrhu dle 

ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) InsZ), je povinen vydat insolvenčnímu správci ke 

zpeněžení a výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. 

Dlužníku tedy zůstává v dispozici pouze ten majetek, který v seznamu majetku uvedl.135  

Ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) InsZ bylo proto tzv. revizní novelou doplněno, tak že 

mezi mimořádnými příjmy je výslovně uveden i majetek neuvedený dlužníkem v seznamu 

majetku. Dále byl demonstrativní výčet mimořádných příjmů (vedle hodnot získaných 

dědictvím a darem) doplněn o hodnoty získané z neúčinného právního úkonu (ustanovení  

§ 235 an. InsZ), tj. majetek navrácený do majetkové podstaty dlužníka v důsledku úspěchu 

odpůrčí žaloby (ustanovení § 239 InsZ).136  

 Za mimořádný příjem se považuje např. příjem z loterií, dotací, dávek apod. Dle 

závěru Vrchního soudu v Praze citovaného např. v usnesení č. j.: 1 VSPH 241/2013-B-50 

                                                
135 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 69, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
136 Ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) InsZ od účinnosti tzv. revizní novely zní: (1) Po dobu trvání účinků 
schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z 
neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost 
měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k 
mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, 
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ze dne 18. 3. 2013 je třeba za mimořádný příjem považovat i daňový bonus, který „není 

dávkou určenou k výživě dítěte, ale jde o institut, který umožňuje při splnění určitých 

podmínek (pokud daňový poplatník - dlužník vyživuje dítě) optimalizaci daňového zatížení 

daňového subjektu.“137  

7.1.4. Další změny související s oddlužením 

Tzv. revizní novela přinesla řadu dalších změn, které souvisí i s institutem 

oddlužení. Jedná se například o problematiku souběhu insolvenčního řízení a nařízeného 

výkonu rozhodnutí či exekuce, jež směřují každý k jinému cíli. Zatímco podstatou výkonu 

rozhodnutí či exekuce je co největší uspokojení nároků pouze jednoho věřitele, insolvenční 

řízení stojí na zásadě poměrného uspokojení co nejširšího okruhu věřitelů.  

7.1.4.1. Souběh insolvenčního řízení a výkonu rozhodnutí či exekuce 

Důvodová zpráva k tzv. revizní novele uvádí, že problémy způsobovalo samotné 

vymezení vztahu insolvenčního zákona a předpisů upravujících výkon rozhodnutí a 

exekuci, tedy, zda je možné použít ustanovení těchto předpisů v insolvenčním řízení, 

v případě, kdy insolvenční zákon konkrétní problematiku neupravuje. Jde tedy o to určit, 

který předpis je lex generalis a který lex specialis. Dále v praxi vznikaly potíže při 

rozlišování pojmů „nařízení“ a „provedení“ výkonu rozhodnutí/exekuce.138 

Jak dále vyplývá z důvodové zprávy k tzv. revizní novele, poznatky z praxe 

ukazují, že v některých případech se dlužníci snažili vyhnout provedení nařízené exekuce 

úmyslným opakovaným podáváním nedůvodných insolvenčních návrhů odvolávajíc se na 

ustanovení § 109 InsZ. Účelem insolvenčního řízení však není umožnit, aby dlužník po 

zahájení insolvenčního řízení disponoval s peněžními prostředky, které byly postiženy 

exekucí.139 

Ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) InsZ ve znění před účinností tzv. revizní novely 

stanovilo, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví 

dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej 

však provést. 

                                                
137 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18. 3. 2013, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 93 INS 19653/2011 dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=6949567 
138 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 57, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
139 Tamtéž 
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Přednost insolvenčního řešení před řešením exekučním byla potvrzena judikatorně, 

a to například rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, č. j.: 1 VSOL 815/2011-B-36 ze 

dne 13. 3. 2012, dle kterého „mezi účinky zahájení insolvenčního řízení podle ustanovení  

§ 109 InsZ totiž patří i to, že nelze již po zahájení insolvenčního řízení provést výkon 

rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka. Z toho pro 

poměry přezkoumávané věci vyplývá, že byť došlo ke zpeněžení majetku dlužníka před 

zahájením insolvenčního řízení, výtěžek, který tímto byl dosažen, již po zahájení 

insolvenčního řízení nepodléhá režimu exekuce, ale je nutno s ním nakládat jako se 

součástí majetkové podstaty dlužníka a v souladu s insolvenčním zákonem.“140 

Rovněž Nejvyšší soud ČR ve svém unesení sp. zn.: 20 Cdo 3845/2011, ze dne  

24. 1. 2012 uvádí, že „exekuce tedy nemůže být provedena podle § 109 odst. 1 písm. c) 

citovaného zákona poté, kdy bylo zahájeno insolvenční řízení. V takovém případě je 

exekutor povinen do majetkové podstaty vydat insolvenčnímu správci podle § 206 tohoto 

zákona všechny věci a práva, které exekutor zajistil. Svou pohledávku na nákladech 

exekuce pak exekutor přihlásí jako věřitel do insolvenčního řízení.“141 

Tzv. revizní novela upravila vztahy úpadkového práva a práva exekučního 

v ustanovení § 109 InsZ, tak že v souladu s dosavadní judikaturou zakotvuje prioritu 

insolvenčních řízení. Odst. 1 písm. c) citovaného ustanovení uvádí, že výkon rozhodnutí či 

exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který 

náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. To neplatí 

pro pohledávky za majetkovou podstatou (ustanovení § 168 InsZ) a pohledávky jim na 

roveň postavené (ustanovení § 169 InsZ), pro které lze provést nebo vést výkon rozhodnutí 

či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na 

základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle ustanovení § 203 odst. 5 InsZ a s 

omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále v InsZ stanoveno jinak, výkon 

rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. 

V odst. 2 citovaného ustanovení je formou negativního vymezení popsán rozdíl mezi 

nařízením a prováděním exekuce, tak, že úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo 

exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení 

takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí.  

                                                
140 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 815/2011-B-36 ze dne 13. 3. 2012, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.:  KSOS 34 INS 3970/2010 dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=3935499 
141 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2012, sp. zn.: 20 Cdo 3845/2011 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni sp. zn.: KSPL 29 INS 1189/2011, dostupné 
z www.nsoud.cz 
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Toto vymezení dle ustanovení § 109 odst. 2 InsZ demonstruje důvodová zpráva 

k tzv. revizní novele na příkladu výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu 

dlužníka (povinného), dle kterého lze od okamžiku zahájení insolvenčního řízení do 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka nadále provádět srážky z dlužníkovy mzdy, 

tyto prostředky však nelze vyplatit oprávněnému, neboť by se již jednalo o provedení 

výkonu rozhodnutí.142 

Odst. 6 citovaného ustanovení InsZ pak dává insolvenčním soudům pravomoc 

pozastavit vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při 

provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. 

c) a dále pravomoc zakázat přijetí rozhodnutí nebo opatření připravovaných při provádění 

výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c).143 

7.1.4.2. Věřitelské orgány 

Další změnou, kterou přinesla tzv. revizní novela je změna v oblasti věřitelských 

orgánů, která také bezprostředně souvisí s institutem oddlužení. Pro institut oddlužení je 

totiž typický nezájem věřitelů podílet se aktivně na průběhu insolvenčního řízení. Věřitelé 

se zásadně neúčastní schůze věřitelů, jíž dle ustanovení § 46 InsZ přísluší volba a odvolání 

členů věřitelského výboru a jeho náhradníků nebo zástupce věřitelů a která dále rozhoduje 

o tom, zda ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor. Věřitelé rovněž nemají zájem o 

funkce v dalších věřitelských orgánech, kterými jsou věřitelský výbor nebo zástupce 

věřitelů.  

Dle původního ustanovení § 61 odst. 1 InsZ byl insolvenční soud povinen jmenovat 

prozatímní věřitelský výbor vždy v případě dlužnického insolvenčního návrhu, a to 

neprodleně (věta druhá). V ostatních případech insolvenční soud prozatímní věřitelský 

výbor jmenovat mohl (věta první), a to i před první schůzí věřitelů a před rozhodnutím o 

úpadku. Odst. druhý citovaného ustanovení InsZ pak ukládal insolvenčnímu soudu 

                                                
142 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 126, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
143 Ustanovení § 109 odst. 6 InsZ zní: „K rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí 
nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c) se v insolvenčním řízení nepřihlíží. Je-li to 
nezbytné k naplnění účelu insolvenčního řízení, může insolvenční soud kdykoli i bez návrhu pozastavit 
vykonatelnost nebo odložit právní moc rozhodnutí nebo opatření přijatých při provádění výkonu rozhodnutí 
nebo exekuce v rozporu s omezením podle odstavce 1 písm. c); může také zakázat přijetí rozhodnutí nebo 
opatření připravovaných při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle 
odstavce 1 písm. c). Proti rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé mohou podat odvolání účastníci 
řízení o výkon rozhodnutí nebo exekučního řízení; těmto osobám, jakož i orgánu nebo osobě, která 
rozhodnutí nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce přijala nebo připravovala, se 
rozhodnutí insolvenčního soudu podle věty druhé doručuje zvlášť.“ 
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povinnost jmenovat vždy prozatímní věřitelský výbor, jestliže věřitelský výbor 

neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná.  

V praxi však docházelo k tomu, že schůze věřitelů se nikdo neúčastnil a věřitelé 

jmenovaní insolvenčním soudem za členy prozatímního věřitelského výboru z funkce bez 

udání důvodu odstoupili (v souladu s ustanovením § 65 odst. 1 InsZ), neboť tato funkce 

představuje pro věřitele velkou administrativní náročnost ve srovnání s výší uspokojení, 

které v rámci oddlužení zpravidla obdrží. Insolvenční soud tak musel namísto věřitele, 

který odstoupil z funkce člena prozatímního věřitelského výboru jmenovat nového věřitele, 

který však rovněž odstoupil a poté co takto odstoupili z funkce všichni věřitelé, musel 

funkci věřitelského výboru vykonávat stejně sám insolvenční soud. Tento postup tak 

představoval pro insolvenční soudy zbytečnou administrativní zátěž.  

Tzv. revizní novela proto změnila ustanovení § 61 odst. 1 InsZ, tak, že byla zrušena 

povinnost insolvenčního soudu automaticky jmenovat prozatímní věřitelský výbor 

v případě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem. A insolvenční soud je povinen 

jmenovat prozatímní věřitelský výbor neprodleně jen v těch případech, kdy to navrhne 

dlužník, přihlášený věřitel nebo předběžný správce, v ostatních případech ho samozřejmě i 

nadále jmenovat může. Ustanovení § 61 odst. 2 InsZ pak bylo změněno tak, že v případě 

kdy nedojde k ustanovení věřitelského výboru schůzí věřitelů k tomuto účelu svolanou, 

vykonává po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Nově 

formulované ustanovení § 61 InsZ tak odpovídá dosavadní praxi a ulehčuje zbytečnou 

práci insolvenčním soudům. S funkcí insolvenčních soudů jako věřitelských výborů 

souvisí také nově uložená povinnost označit úkon, který insolvenční soud provádí při 

výkonu působnosti věřitelského výboru (ustanovení § 66 odst. 3 InsZ). 

V této souvislosti došlo také ke změně ustanovení § 56 InsZ, tak že toto ustanovení 

bylo doplněno o odstavec třetí, který stanoví, že v případě řešení úpadku nepatrným 

konkurzem nebo oddlužením není volba věřitelského výboru povinná, a to ani v případě 

kdy je přihlášených věřitelů více než 50. 

Jak tedy vyplývá ze shora uvedeného, novela InsZ provedená zákonem č. 294/2013 

Sb., tzv. revizní novela, přinesla nejen z pohledu institutu oddlužení řadu změn, 

vycházejících zejména z dosavadní praxe insolvenčního práva a aktuální judikatury. O 

dalších změnách provedených touto novelou bude pojednáno dále v této práci. 
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8. Oddlužení z pohledu dlužníka  

Jak již bylo uvedeno shora, přinesla tzv. revizní novela do InsZ změny v zákonné 

definici dlužníka, jež je aktivně legitimován k podání návrhu na povolení oddlužení. Dle 

ustanovení § 389 InsZ je jím dlužník, který je a) právnickou osobu, která podle zákona 

není považována za podnikatele a současně nemá dluhy z podnikání, nebo b) fyzickou 

osobu, která nemá dluhy z podnikání. Ani dluh z podnikání však nebrání řešení dlužníkova 

úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož 

pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení 

insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle 

ustanovení § 308 odst. 1 písm. c) nebo d) InsZ, anebo c) jde o pohledávku zajištěného 

věřitele.  

Lze tedy shrnout, že možnost řešit úpadek oddlužením je dána jak spotřebiteli, tak i 

podnikateli (při splnění zákonem stanovených podmínek). V praxi je však typickým 

dlužníkem, který řeší svůj úpadek oddlužením fyzická osoba – spotřebitel.  

8.1. Návrh na povolení oddlužení 

Hodlá-li dlužník řešit svůj úpadek oddlužením, musí společně s 

insolvenčním návrhem podat také návrh na povolení oddlužení (ustanovení § 106 odst. 1 

InsZ a 390 odst. 1 InsZ). V případě věřitelského insolvenčního návrhu je dlužníkovi dána 

30 denní lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení, která běží ode dne, kdy mu byl 

věřitelský insolvenční návrh doručen. O možnosti podat návrh na povolení oddlužení musí 

být dlužník poučen (ustanovení § 390 odst. 1 InsZ). Nejvyšší soud ČR dovodil, že „pouhá 

citace ustanovení § 390 odst. 1 InsZ není řádným poučením dlužníka o možnosti podat 

návrh na povolení oddlužení.“144 

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník, jiná osoba než dlužník 

není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat (ustanovení § 389 odst. 3 InsZ). Návrh 

na povolení oddlužení podaný jinou osobou než dlužníkem bude insolvenčním soudem 

odmítnut. Při respektování běžných procesních postupů by nedostatek aktivní legitimace 

navrhovatele měl vést k zamítnutí podaného návrhu. Institut odmítnutí je určen procesními 

předpisy (tj. zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem) k ukončení řízení o 

neúplném návrhu na zahájení civilního řízení. V případě insolvenčního řízení spojeného 

s návrhem na povolení oddlužení je z této procesní praxe učiněna výjimka. Takové 

                                                
144 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2012, sen. zn.: 29 NSCR 39/2012, dostupné z www.nsoud.cz 
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rozhodnutí bude ze zákona spojeno s rozhodnutím o řešení úpadku dlužníka konkurzem 

v souladu s ustanovením § 396 InsZ.145 

Návrh na povolení oddlužení se podává na obligatorním formuláři146 a může být 

spojen s podáním insolvenčního návrhu, když dlužník v kolonce 07 uvede, že návrh na 

povolení oddlužení podává společně s insolvenčním návrhem. Dlužník, který hodlá podat 

insolvenční návrh a současně navrhnout povolení oddlužení, tedy může insolvenční návrh 

podat buď s využitím formuláře, anebo tak může učinit samostatným podáním.147 Přestože 

je možné podat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení v jedné listině, jedná se o 

dva návrhy, které soudy posuzují samostatně. Listina tedy v prvé řadě musí splňovat 

náležitosti samotného insolvenčního návrhu, tj. zejména vylíčení rozhodujících skutečností 

osvědčujících dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. Pokud není v návrhu osvědčen 

dlužníkův úpadek, soud se již nezabývá návrhem na povolení oddlužení a celý návrh 

odmítne.148 

 Dlužník má k dispozici rovněž pokyny k vyplnění formuláře návrhu na povolení 

oddlužení a vyplněný vzor, což mu vyplnění formuláře značně usnadňuje. Nicméně i za 

této situace se objevují dlužníci, kteří si s vyplněním formuláře nevědí rady a obrací se 

v lepším případě na advokáty, v horším pak na různé více či méně seriózní společnosti 

poskytující poradenství v oblasti oddlužení, které za dlužníka formulář vyplní. Bohužel 

však existuje řada neseriózních společností (i jednotlivých fyzických osob), které 

dlužníkovi poskytnou mylné informace (např. že určitě nepřijde o svoji nemovitost nebo že 

vždy postačí zaplatit pouze 30% dluhů apod.) a navíc si za své služby nechají zaplatit 

nemalé peníze (ve výši 5 - 30 tisíc Kč), kterých má dlužník usilující o oddlužení 

samozřejmě nedostatek. Tyto společnosti navíc inkasují od dlužníka odměnu již za pouhý 

sepis insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení a nadále již s dlužníkem často 

nekomunikují. Dlužník tak nemá jistotu, zda takovýto návrh bude splňovat všechny 

náležitosti a zda skutečně dojde k povolení a následnému schválení oddlužení. Ze 

stanoviska představenstva České advokátní komory k této problematice vyplývá, že sepis 

                                                
145 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 877 
146 Dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a na podatelnách krajských soudů, 
https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
147 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 111/2008-A-15 ze dne 30. 10. 2008 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 44 INS 1630/2008, dostupné z 
http://kraken.slv.cz/1VSOL111/2008 
148 HIMMATOVÁ, Hana. Odmítnutí insolvenčního návrhu - jak tomu zabránit?, Bulletin-advokacie.cz, 
publikováno: 18. 09. 2012, dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/odmitnuti-insolvencniho-navrhu-
jak-tomu-zabranit?browser=mobi 
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návrhů na povolení oddlužení dle InsZ je třeba považovat za poskytování právních služeb a 

osoby poskytující tyto služby za úplatu na základě živnostenského oprávnění tak porušují 

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii.149  

Návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat 

náležitosti uvedené v ustanovení § 391 InsZ. Dlužník tedy musí uvést své označení a 

označení osob oprávněných za něho jednat, údaje o svých očekávaných příjmech v 

následujících 5 letech, údaje o svých příjmech za poslední 3 roky a návrh způsobu 

oddlužení nebo sdělení, že takový návrh nevznáší. 

Návrh na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, může také obsahovat 

žádost o stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek. V takovém případě 

musí dlužník v návrhu na povolení oddlužení uvést také výši navrhovaných měsíčních 

splátek nebo způsob jejich určení a vysvětlit důvody, které vedly k jeho úpadku. 

Insolvenční soud stanoví nižší výši měsíčních splátek, pokud lze se zřetelem ke všem 

okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží 

nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo 

vyšší než hodnota plnění, na kterém se tito věřitelé s dlužníkem dohodli (ustanovení § 398 

odst. 4 InsZ). Ačkoli z ustanovení § 391 odst. 2 InsZ plyne, že dlužník musí o nižší splátky 

požádat již v návrhu na povolení oddlužení, soudní praxe připouští, že dlužník může o 

stanovení nižších splátek požádat i v průběhu plnění splátkového kalendáře, pokud se u 

něho podstatným způsobem změnily poměry a změna poměrů zajištění vyššího 

nezabavitelného příjmu dlužníka se nutně vyžaduje.150    

K návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit přílohy uvedené v ustanovení  

§ 392 InsZ, tj. seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke 

kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve 

předložil. Tzv. revizní novelou došlo ke zrušení původního ustanovení § 392 odst. 2 InsZ, 

které vyžadovalo, aby dlužník nechal znalecky ocenit nemovitosti a majetek sloužící 

k zajištění (movitý i nemovitý). Dle ustanovení § 392 InsZ, ve znění účinném od 1. 1. 

2014, již tedy znalecký posudek oceňující nemovitosti ve vlastnictví dlužníka a majetek 

sloužící k zajištění není povinnou přílohou návrhu na povolení oddlužení, a proto jeho 

                                                
149 Stanovisko představenstva České advokátní komory k otázce sepisu návrhů na oddlužení za úplatu 
osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění (schváleno představenstvem české advokátní komory 
dne 9. října 2012), uveřejněno ve Věstníku ČAK částka 3/2012, str. 80, dostupné online na 
http://www.cak.cz/assets/vestnik_cak_032012_ad_www.pdf 
150 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 697 
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nedoložení nemůže vést k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 393 

odst. 3 InsZ.151 Citované ustanovení bylo dle důvodové zprávy k tzv. revizní novele 

nadbytečnou a opomíjenou brzdou plynulosti oddlužení.152 Ve skutečnosti se situace nijak 

zásadně nezměnila, neboť na začátku oddlužení je třeba vždy vyjít z odhadu přepokládané 

výše zpeněžení majetku dlužníka v budoucnu, přičemž tento odhad je vždy nejistý. 

Znalecký posudek byl pouze jedním z podkladů pro činění tohoto odhadu a rozhodně 

nezaručoval, že v budoucnu bude dlužníkův majetek skutečně za odhadnutou cenu 

zpeněžen, neboť i znalcem odhadnutá cena může být nereálně nadsazena či naopak 

podhodnocena. Při oceňování majetku dlužníka tak bude třeba nadále vycházet jednak z 

ocenění dlužníka uvedeného v seznamu majetku, jednak z odhadu insolvenčního správce 

uvedeného v soupisu majetkové podstaty.153  

V souvislosti s povinností dlužníka předložit seznam majetku, je třeba uvést, že 

dlužník je povinen vypsat v seznamu majetku veškerý svůj majetek. Nejvyšší soud ČR 

zdůraznil, že "hodnocení, zda jde o majetek zpeněžitelný v insolvenčním řízení, není na 

dlužníku. Dlužníkova subjektivní představa, že určitý majetek, jenž je obecně (druhově) 

vnímán jako majetek hodnotný, má nulovou hodnotu, se může promítnout v seznamu 

majetku v údaji o dlužníkem odhadované hodnotě majetku, nikoli tak, že dlužník tento 

majetek v seznamu majetku pomine."154 Neuvedení majetku v seznamu dlužníkova majetku 

by bylo posuzováno jako dlužníkův nepoctivý záměr, jehož následkem by ve stadiu 

povolování oddlužení bylo odmítnutí návrhu na povolení oddlužení dle ustanovení § 390 

odst. 3 InsZ, ve stadiu schvalování oddlužení neschválení oddlužení podle ustanovení § 

405 odst. 1 InsZ, po schválení oddlužení zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 

418 odst. 3 InsZ a po osvobození od placení pohledávek odejmutí a zánik osvobození dle 

ustanovení § 417 odst. 1 InsZ.   

Dlužník je dále povinen doložit listiny dokládající údaje o jeho příjmech za 

poslední 3 roky, což učiní typicky předložením výplatních pásek či výpisů ze svého 

bankovního účtu, na který je mu zasílána mzda/plat. A dále je třeba předložit případný 

písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že 

                                                
151 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 7/2014-A-12, ze dne 30. 1. 2014, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 38 INS 18379/2013, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=10625419 
152 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 152, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
153 KRHÚT, Rostislav.  Insolvenční poradna, Konkurzní noviny, publikováno dne 2. 12. 2013, dostupné z 
http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/insolvencni-poradna-51 
154 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sen. zn.: 29 NSCR 45/2010, uveřejněné pod číslem 
86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. V tomto 

písemném souhlasu věřitele musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na 

kterém se s dlužníkem dohodl. 

Návrh na povolení oddlužení nemusí být nově opatřen podpisem dlužníkova 

manžela, který byl považován za souhlas, aby byl pro účely oddlužení použit veškerý 

majetek v SJM jeho a dlužníka, včetně příjmů, které budou v budoucnu vyplaceny.155 Tato 

změna byla zavedena rovněž tzv. revizní novelou s účinností k 1. 1. 2014 a to jednak 

s ohledem na nové ustanovení § 394a InsZ. Toto ustanovení umožňuje podání společného 

návrhu manželů na povolení oddlužení, kde v rámci společného oddlužení manželů jsou 

manželé považování za jednoho dlužníka a mají postavení nerozlučných společníků a musí 

výslovně projevit vůli, aby jejich veškerý majetek, včetně majetku výlučného, byl pro 

účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty pokládán za majetek v jejich 

společném jmění. A jednak také s ohledem na skutečnost, že nejde-li o společné oddlužení 

manželů, zaniká nově dle ustanovení § 408 InsZ v případě schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty společné jmění dlužníka a jeho manžela, stejně jako je tomu v případě 

konkurzu. 

S účinností od 1. 1. 2014 již nepočítá InsZ s tím, že při oddlužení lze splnění 

závazků zajistit ručitelským závazkem, ale pouze darovací smlouvou nebo smlouvou o 

důchodu. Existují-li osoby ochotné poskytnout dlužníkovi za účelem splnění oddlužení dar 

nebo mu po dobu trvání oddlužení platit pravidelné peněžní dávky, musí dlužník připojit 

k návrhu na povolení oddlužení i písemnou darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, 

přičemž podpisy těchto osob na smlouvách musí být úředně ověřeny. K možnosti 

poskytnutí daru či pravidelných peněžních dávek třetí osobou, judikatura opakovaně 

dovodila, že příjem na základě darovací smlouvy by měl pouze doplňovat plnění oddlužení 

z vlastního příjmu dlužníka, neboť hlavní aktivitu v oddlužení musí vyvíjet sám dlužník. 

V případě, kdy by věřitelé byli uspokojováni výhradně z plnění dárce, tedy jinak než 

postupem předjímaným v ustanovení § 398 odst. 3 InsZ, bylo by třeba dojít k závěru, že 

návrhem na povolení oddlužení je sledován nepoctivý záměr.156 

 

                                                
155 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: KSPL 54 INS 4966/2009, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=711781 
156 Např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 724/2011-A-16 ze dne 9. 12. 2011 vydané 
v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 37 INS 14392/2011, 
dostupné z http://kraken.slv.cz/1VSOL724/2011 
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8.2. Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení 

Neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je 

nesrozumitelný anebo neurčitý, vyzve insolvenční soud usnesením osobu, která jej podala, 

k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji 

poučí, jak má opravu nebo doplnění provést. Stejně insolvenční soud postupuje i tehdy, 

nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo 

neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti (ustanovení § 393 odst. 1 a 2 InsZ). Postup 

insolvenčního soudu je v tomto případě tedy odlišný od postupu v případě neúplného, 

nesrozumitelného či neurčitého insolvenčního návrhu, který soud bez dalšího nejpozději do 

7 dnů od jeho podání odmítne, aniž by osobu, která jej podala, vyzýval k opravě či 

doplnění (ustanovení § 128 odst. 1 InsZ). 

Pokud není návrh na povolení oddlužení ani přes výzvu insolvenčního soudu řádně 

doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes 

jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes 

jeho výzvu stanovené náležitosti, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne. 

 Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na povolení oddlužení doručí insolvenční soud 

dlužníku, předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a osobě, 

která návrh na povolení oddlužení podala. Odvolání proti němu však může podat jen 

osoba, která návrh na povolení oddlužení podala. 

Odmítnutí návrhu na povolení oddlužení má pro dlužníka závažný důsledek 

spočívající v rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem, v souladu 

s ustanovením § 396 InsZ. Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 27. 1. 2010, sen. 

zn.: 29 NSČR 1/2008 zdůraznil, že obsahuje-li insolvenční návrh dlužníka, který není 

podnikatelem, všechny zákonem předepsané náležitosti, musí být projednán i tehdy, 

odmítne-li insolvenční soud návrh na povolení oddlužení. Odmítnutím návrhu na povolení 

oddlužení nekončí insolvenčním řízení, jelikož návrh na povolení oddlužení není podáním, 

jímž se insolvenční řízení zahajuje (tím je insolvenční návrh).157 

8.3. Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení 

Dlužník je osobou s dispozičním oprávněním a může tak se svým návrhem na 

povolení oddlužení jakkoli disponovat. Může vzít svůj návrh na povolení oddlužení zpět, a 

                                                
157 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2010, sen. zn.: 29 NSCR 1/2008, uveřejněné pod číslem 
88/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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to až do doby dokud insolvenční soud nerozhodne o schválení oddlužení dle ustanovení  

§ 404 InsZ. 

Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení vezme insolvenční soud na vědomí 

rozhodnutím, které se doručuje osobě, která návrh podala, dlužníku, insolvenčnímu správci 

a věřitelskému výboru. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání.  

V rozhodnutí, kterým insolvenční soud bere na vědomí zpětvzetí návrhu na 

povolení oddlužení, rozhodne současně také o řešení dlužníkova úpadku konkurzem, 

v souladu s ustanovením § 396 InsZ. 

InsZ v ustanovení § 394 odst. 3 InsZ stanoví, že vezme-li dlužník návrh na 

povolení oddlužení zpět, nemůže jej podat znovu. Tím se však rozumí, že jej nemůže 

znovu podat v tomtéž insolvenčním řízení.158 

Byl-li návrh na povolení oddlužení vzat dlužníkem zpět až poté, co bylo 

rozhodnuto o schválení oddlužení, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí není účinné. 

Toto rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, se doručuje osobě, která návrh 

podala, dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru.  

Pokud dlužník ztratí zájem na povoleném oddlužení poté, co již bylo insolvenčním 

soudem schváleno, může insolvenčnímu soudu navrhnout jeho zrušení. V takovém případě 

insolvenční soud schválené oddlužení zruší a na majetek dlužníka prohlásí konkurz 

v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 písm. d) InsZ. 

Má-li však dlužník zájem na ukončení celého insolvenčního řízení, musí vzít zpět 

současně s návrhem na povolení oddlužení také návrh na zahájení insolvenčního řízení.159 

V takovém případě dojde k zastavení celého insolvenčního řízení a není možné rozhodnout 

o řešení úpadku dlužníka konkurzem.160  

                                                
158 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 
108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením 
Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-
707-2, str. 604 
159 Insolvenční návrh je možné vzít zpět do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku nebo do doby než jiné 
rozhodnutí o insolvenčním návrhu nabude právní moci, neboť dle ustanovení § 130 odst. 3 InsZ „byl-li 
insolvenční návrh vzat zpět až po vydání rozhodnutí o úpadku nebo poté, co jiné rozhodnutí o insolvenčním 
návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud rozhodne, že zpětvzetí insolvenčního návrhu není účinné.“  
160KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 887 
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Jak již bylo uvedeno shora v kapitole 6. (podkapitole 6.2.2) této práce, došlo 

nálezem Ústavního soudu č. 163/2009 Sb. ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného usnesení 

ze dne 27. 5. 2009161 ke zrušení ustanovení § 394 odst. 2 část věty za středníkem InsZ 

(která původně zněla „jestliže se dlužník bez omluvy nedostaví nebo neshledá-li 

insolvenční soud jeho omluvu důvodnou, má se za to, že vzal návrh na oddlužení zpět.“) 

pro jeho rozpor s ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny z důvodů, které byly shora popsány. 

8.4. Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení 

8.4.1. Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení 

 Insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení z důvodů uvedených 

v ustanovení § 395 InsZ. Důvodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je jednak 

nepoctivý záměr dlužníka, dále skutečnost, že hodnota plnění, které by při oddlužení 

obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s 

nižším plněním písemně souhlasili (ustanovení § 392 odst. 1 písm. c) InsZ ) a dále 

lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení, 

který vyplývá z dosavadních výsledků insolvenčního řízení. 

 Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení, sen. zn.: 29 NSCR 45/2010, ze dne 30. dubna 

2013 k otázce dlužníkova poctivého a zodpovědného přístupu k oddlužení konstatoval, že 

zásada poctivosti dlužníka a jeho zodpovědného přístupu k plnění povinností v 

insolvenčním řízení je „ústředním principem vévodícím způsobu řešení dlužníkova úpadku 

oddlužením (jenž má po skončení insolvenčního řízení vyústit v rozhodnutí, jímž bude 

dlužník zbaven povinnosti k úhradě zbytku svých dluhů). Proto je otázka poctivosti 

dlužníkových záměrů a otázka, zda dlužník v insolvenčním řízení nekoná lehkomyslně či 

nedbale, zkoumána nejen při povolení oddlužení, nýbrž i při posouzení zda má být 

oddlužení schváleno (§ 405 odst. 1 InsZ), ale (dokonce) i po skončení insolvenčního řízení 

(coby důvod pro odejmutí přiznaného osvobození od placení zbytku dluhů) [§ 417 odst. 1 

InsZ].“162 

Nejvyšší soud ČR se také vyjádřil k povaze ustanovení § 395 odst. 1 písm. a) InsZ 

(jež zakotvuje nepoctivý záměr jako důvod k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení), a to 

ve svém usnesení sp. zn. 29 NSČR 14/2009, v němž uvedl, že „ustanovení § 395 odst. 1 

                                                
161 Nález Ústavního soudu č. 163/2009 Sb., ze dne 21. 4. 2009 ve znění opravného usnesení ze dne 27. 5. 
2009 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a § 93 odst. 2 zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dostupné z www.usoud.cz  
162 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sen. zn.: 29 NSCR 45/2010, uveřejněné pod číslem 
86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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písm. a) insolvenčního zákona patří k právním normám s relativně neurčitou hypotézou, to 

jest k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které 

tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil 

sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností… Závěr, 

že dlužník sleduje podáním návrhu na povolení oddlužení nepoctivý záměr, tak bude vždy 

závislý na posouzení konkrétních okolností, jež vyjdou najevo v rámci daného 

insolvenčního řízení.“163 

Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení oddlužení se doručuje dlužníku, osobě, 

která návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu 

může podat pouze osoba, která návrh podala. Stejně jako v případě odmítnutí návrhu na 

povolení oddlužení a v případě zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, dojde i v případě 

jeho zamítnutí k současnému rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení dlužníkova 

úpadku konkurzem dle ustanovení § 396 InsZ. 

Tzv. revizní novelou bylo s účinností ke dni 1. 1. 2014 změněno ustanovení § 395 

InsZ, tak že byl odstraněn příkladmý výčet skutečností, z nichž bylo možné usuzovat na 

nepoctivý záměr dlužníka sledovaný návrhem na povolení oddlužení164, který byl dle 

důvodové zprávy k této novele zavádějící.165 To však neznamená, že při zkoumání 

poctivosti dlužníkových záměrů nebude insolvenční soud přihlížet mimo jiné i k těmto 

skutečnostem.166 

Dále pak bylo touto novelou vypuštěno písm. a) odst. 2 ustanovení § 395 InsZ, 

které ukládalo insolvenčnímu soudu zamítnout návrh na povolení oddlužení také v případě, 

kdy jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již dříve 

rozhodnuto. Toto ustanovení bylo právní teorií vykládáno dvěma protichůdnými způsoby. 

Jednak tak, že oddlužení je mimořádná šance pro dlužníka, kterou může využít pouze 

jednou za život, což znamená, že shora citované ustanovení zakotvovalo zásadu „jednou a 

                                                
163 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2011, sen. zn.: 29 NSCR 14/2009, uveřejněné pod číslem 
14/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
164 Původní ustanovení § 395 odst. 3 InsZ účinné do 31. 12. 2013 znělo: „Na nepoctivý záměr sledovaný 
návrhem na povolení oddlužení lze usuzovat zejména tehdy, jestliže ohledně dlužníka, jeho zákonného 
zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu a) v posledních 5 letech 
probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku 
takového řízení, nebo b) podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního 
řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo 
hospodářské povahy; to neplatí, lze-li na základě dlužníkem prokázaných skutečností usuzovat na to, že se o 
nepoctivý záměr nejedná.“ 
165 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 152, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
166 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 704 
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dost“, která vyplývá z jazykového výkladu tohoto ustanovení. Protichůdným a současně 

správným názorem však je názor, že oddlužení je možné podstoupit opakovaně, pokud 

tedy dlužník opakovaně splní všechny podmínky oddlužení. Shora citované ustanovení 

bylo tedy vykládáno tak, že insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení podaný 

znovu v témže insolvenčním řízení. To ostatně vyplývá např. z i rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 12/2013, ze dne 28. února 2013, dle kterého „dlužníku, který 

neunesl tíhu insolvenčního režimu, a u nějž došlo ke zrušení oddlužení plněním splátkového 

kalendáře a k prohlášení konkursu na jeho majetek proto, že v důsledku ztráty zaměstnání 

neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nic nebrání v tom, aby 

se po skončení insolvenčního řízení (po pravomocném zrušení konkursu) znovu pokusil o 

oddlužení na základě nově podaného insolvenčního návrhu.“167 

8.4.2. Rozhodnutí o povolení oddlužení 

InsZ v ustanovení § 397 odst. 1 stanoví, že nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na 

povolení oddlužení ani k jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení 

povolí. V pochybnostech o tom, zda je dlužník oprávněn podat návrh na povolení 

oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí, neboť v této fázi rozhodování zpravidla není 

prostor pro osvědčování skutečností tvrzených dlužníkem o povaze jeho závazků.168 Tuto 

otázku pak insolvenční soud prozkoumá až v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání 

způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud však oddlužení nepovolí do 

doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků.  

 Jsou – li splněny zákonné podmínky, insolvenční soud tedy oddlužení povolí. 

Vrchní soud v Praze konstatoval, že „při rozhodování o návrhu na povolení oddlužení 

zákon zdůrazňuje roli soudu jako strážce společného zájmu věřitelů. Jestliže dlužník 

splňuje podmínky subjektivní přípustnosti oddlužení, poskytne věřitelům ekonomicky 

dostatečnou nabídku uspokojení jejich pohledávek a nelze-li mu přičíst nepoctivý záměr, 

pak soud za podmínek stanovených v § 395 až § 397 InsZ oddlužení povolí. Rozhodnutí 

soudu přitom není závislé na případném odmítavém stanovisku jednotlivých věřitelů či 

skupin věřitelů. V jistém slova smyslu tedy může být oddlužení věřitelům vnuceno; ti pak 

                                                
167 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2013, sen. zn.: 29 NSCR 12/2013, uveřejněné pod číslem 
77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
168 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 152, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
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mají zásadní vliv jen na způsob oddlužení, samozřejmě v závislosti na majetkových 

poměrech dlužníka.“169 

 Insolvenční soud tedy rozhoduje v této fázi řízení sám bez vlivu věřitelů, kteří se 

podílejí až další fázi řízení týkající se způsobu oddlužení.  

Pokud dlužník podá návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním 

návrhem, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o úpadku i rozhodnutí o způsobu jeho 

řešení (ustanovení § 148 odst. 3 InsZ). Toto rozhodnutí je insolvenční soud povinen vydat 

nejpozději do 15 dnů od podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení, v souladu s ustanovením § 134 InsZ. Rozhodnutí o povolení oddlužení, je pak 

jedním z výroků rozhodnutí o úpadku. 

V případě, kdy dlužník podává návrh na povolení oddlužení v insolvenčním řízení 

zahájeném na základě insolvenčního návrhu jiné osoby, což v praxi nebývá příliš časté, 

rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným 

do 30 dnů po rozhodnutí o úpadku (ustanovení § 149 odst. 2 písm. a) InsZ). 

Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a 

věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné. Pojistkou pro věřitele však je 

možnost namítat, že existují skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo 

zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Toto právo náleží věřitelům, kteří hlasovali o 

přijetí způsobu oddlužení a dále insolvenčnímu správci (ustanovení § 403 InsZ).  

V této fázi řízení dlužník ještě nemá vyhráno a není zřejmé, zda bude oddlužení 

následně skutečně schváleno, protože i po povolení oddlužení, může insolvenční soud 

z důvodů uvedených v ustanovení § 405 InsZ oddlužení neschválit. Insolvenční soud 

oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které 

by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Pokud 

insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova 

úpadku konkursem. Rozhodnutí, jímž oddlužení neschválí, doručí insolvenční soud zvlášť 

dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 

může podat pouze dlužník. 

 

                                                
169 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 463/2010-B-113, ze dne 5. 10. 2010, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.: MSPH 93 INS 1923/2008, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1213303 
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8.5. Rozhodnutí o schválení oddlužení 

Na rozhodování o schválení či neschválení oddlužení se již podílí věřitelé. 

Insolvenční soud již v rozhodnutí o úpadku mj. oznámí věřitelům místo a termín konání 

schůze věřitelů a přezkumného jednání, kterých se mohou zúčastnit a podílet se tak na 

rozhodnutí o schválení či neschválení povoleného oddlužení.  

Před konáním přezkumného jednání a schůzí věřitelů je insolvenčním soudem 

ustanovený insolvenční správce mj. povinen zjistit jaká je skutečná majetková situace 

dlužníka, tj. zjistit zda dlužník má či nemá nějaký movitý či nemovitý majetek, zda je 

zaměstnán, jaký je jeho příjem, jaké jsou jeho vyživovací povinnosti apod. Při zjišťování 

majetkové situace dlužníka vychází insolvenční správce zejména z informací poskytnutých 

mu dlužníkem. Je však povinen tyto informace prověřit, což učiní zejména výzvou 

orgánům uvedeným v ustanovení § 43 InsZ k poskytnutí součinnosti. Na základě takto 

získaných informací, zpracuje insolvenční správce mj. zprávu o své dosavadní činnosti a 

zprávu o majetkové situaci dlužníka, kde současně také doporučí schválení či neschválení 

oddlužení a navrhne způsob oddlužení. Navrhnout způsob oddlužení může i sám dlužník, 

v souladu s ustanovením § 391 odst. 1 písm. d) InsZ. Konečné rozhodnutí však náleží 

věřitelům, kteří o způsobu oddlužení hlasují na schůzi věřitelů, a to zejména na základě 

shora uvedených podkladů zpracovaných insolvenčním správcem.  

Dle ustanovení § 402 InsZ náleží právo hlasovat o způsobu oddlužení pouze 

nezajištěným věřitelům, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Věřitelé mohou hlasovat 

buď přímo na schůzi věřitelů, nebo prostřednictvím hlasovacího lístku. Právo hlasovat o 

způsobu oddlužení tedy nenáleží zajištěným věřitelům a dále osobám dlužníkovi blízkým a 

osobám tvořícím s dlužníkem koncern.  

Dle obvyklé praxe se však věřitelé v případě oddlužení schůze věřitelů neúčastní a 

o způsobu oddlužení tak rozhoduje sám insolvenční soud v rozhodnutí o schválení 

oddlužení, v souladu s ustanovením § 402 odst. 5 InsZ. Nezájem věřitelů o účast na 

přezkumném jednání a následné schůzi věřitelů, plyne zejména ze skutečnosti, že věřiteli 

jsou v těchto případech typicky různé finanční instituce, ať už bankovní či nebankovní, 

telefonní operátoři a poskytovatelé jiných služeb, jejichž zaměstnanci mající na starosti 

insolvenční řízení, řeší mj. stovky případů oddlužení ročně a osobní návštěva každého 

přezkumného jednání a schůze věřitelů tak pro ně není ani kapacitně možná.  
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Ještě než insolvenční soud přistoupí k rozhodování o způsobu oddlužení, musí se 

vypořádat s otázkou, zda je vůbec možné oddlužení schválit, tj. zda jsou splněny podmínky 

pro jeho schválení, a to zejména pak podmínka minimálně 30 % uspokojení přihlášených 

pohledávek nezajištěných věřitelů (ledaže by souhlasili s nižším plněním).  

Účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení 

oddlužení v insolvenčním rejstříku. Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší 

omezení dispozičních oprávnění dlužníka, k nimž došlo před jeho vydáním v dosavadním 

průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo z rozhodnutí insolvenčního soudu  

(ustanovení § 407 InsZ). 

Schváleným oddlužením je vázán dlužník a všichni jeho věřitelé včetně těch, kteří 

s oddlužením nesouhlasili nebo o něm nehlasovali (anebo se do insolvenčního řízení 

dokonce vůbec nepřihlásili, ač tak učinit měli) a samozřejmě též insolvenční správce, který 

podle něj vykonává svoji činnost.170 

Možné způsoby oddlužení jsou dle ustanovení § 398 InsZ dva, jednak oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty a jednak oddlužení plněním splátkového kalendáře. Ač to 

InsZ výslovně nestanoví, přichází v úvahu i kombinace obou způsobů oddlužení. 

Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle 

ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty v konkursu a zpeněžení majetkové podstaty při 

oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžení majetkové podstaty v konkursu.  

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let 

měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v 

jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní 

pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím insolvenčního správce mezi 

nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem určeným v rozhodnutí 

insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Zajištění věřitelé se uspokojí jen z výtěžku 

zpeněžení zajištění (v rozsahu neuspokojené části své pohledávky nejsou tedy 

uspokojování v rámci splátkového kalendáře), přičemž při tomto zpeněžení se postupuje 

obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu. 

 

                                                
170 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 
108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením 
Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-
707-2, str. 619 
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8.5.1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

 Dle statistických údajů jsou rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty vydávána spíše výjimečně, a to zhruba ve 3,5 % případů. Např. v 1. 

čtvrtletí roku 2014 bylo vydáno rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty ve 187 případech (zatímco rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového 

kalendáře bylo v tomto období vydáno v 5 386 případech), ve 2. čtvrtletí se jednalo o 197 

případů (ve srovnání s 5 504 případy schváleného oddlužení plněním splátkového 

kalendáře).171 

 Výjimečnost případů oddlužení zpeněžením majetkové podstaty plyne ze 

skutečnosti, že dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek oddlužením většinou buď nevlastní 

žádný majetek, který by bylo možno zpeněžit a z jeho výtěžku uspokojit přihlášené 

pohledávky věřitelů nebo vlastní pouze majetek sloužící k zajištění, který však nedosahuje 

takové hodnoty, aby z něho po uspokojení přihlášené pohledávky zajištěného věřitele 

mohli být uspokojeni také věřitelé nezajištění.  

 Při zpeněžování majetkové podstaty se postupuje obdobně jako je tomu při 

zpeněžování majetkové podstaty v konkurzu. Při této formě oddlužení nenáleží do 

majetkové podstaty majetek, který dlužník nabude v dalším průběhu řízení. Dlužníkovi 

tedy zůstanou zachovány další pravidelné příjmy sloužící jako zdroj obživy.172 Výkon 

rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek nenáležící do majetkové podstaty, 

lze za trvání oddlužení nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být 

uspokojeny při oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení 

oddlužení (ustanovení § 408 odst. 2 InsZ).  Výhodou této formy oddlužení ve srovnání 

s konkurzem, je možnost osvobození dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do 

oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, dle ustanovení § 414 InsZ. Ve 

srovnání s oddlužením plněním splátkového kalendáře, pak lze považovat za výhodou 

tohoto způsobu oddlužení jeho rychlost, kdy k uspokojení pohledávek věřitelů dojde 

jednorázově po zpeněžení majetkové podstaty, zatímco oddlužení plněním splátkového 

kalendáře trvá obvykle 5 let (nejsou-li podmínky oddlužení plněním splátkového kalendáře 

splněny dříve). 

                                                
171 Statistiky ISIR, Expertní skupina S 22, dostupné z http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-
s22/statistiky.html 
172 HÁSOVÁ, Jiřina a Tomáš MORAVEC. Insolvenční řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xviii, 280 
s. ISBN 978-80-7400-459-9, str. 217 
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 Jak již bylo zmíněno shora v této práci v kapitole 7. (podkapitole 7.1.2), došlo tzv. 

revizní novelou ke změně ustanovení § 408 odst. 1 InsZ, v souvislosti s nově zakotvenou 

možností podání společného návrhu manželů na povolení oddlužení (dle ustanovení § 394a 

InsZ). S účinností od 1. 1. 2014 dochází v případě schválení oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty nově k zániku společného jmění manželů, tj. dlužníka a jeho manžela, 

stejně jako je tomu v případě konkurzu (ustanovení § 268 InsZ). Jde-li však o oddlužení 

povolené na základě společného návrhu manželů (dle ustanovení § 394a InsZ), považuje se 

od okamžiku, kdy nastanou účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, 

všechen majetek těchto manželů za majetek ve společném jmění manželů, které nezaniká. 

 Zpeněžením majetkové podstaty rozumí InsZ převedení veškerého majetku, který 

do ní náleží, na peníze za účelem uspokojení věřitelů. Za zpeněžení se k tomuto účelu 

považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti. Zpeněžením 

majetkové podstaty se rozumí i úplatné postoupení dlužníkových pohledávek (ustanovení § 

283 InsZ). 

 Majetek, který bude v rámci tohoto způsobu oddlužení zpeněžován, označí 

insolvenční soud v rozhodnutí, jímž oddlužení zpeněžením majetkové podstaty schvaluje, a 

to podle stavu ke dni vydání tohoto rozhodnutí (ustanovení § 406 odst. 2 písm. b) InsZ).  

Zpeněžení tohoto majetku provede insolvenční správce, na kterého s účinností rozhodnutí 

o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty přechází dispoziční oprávnění 

k tomuto majetku, v souladu s ustanovením § 408 odst. 1 InsZ a § 229 odst. 3 písm. c) 

InsZ. Ostatní majetek nabytý dlužníkem až po účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení 

řešeného prodejem majetku zůstává v dispozici dlužníka a ke zpeněžení a uspokojení 

pohledávek nezajištěných věřitelů užit nebude.173 

  Majetková podstata může být insolvenčním správcem zpeněžena jedním ze tří 

v InsZ uvedených způsobů, a to buď veřejnou dražbou podle zákona č. 26/2000 Sb., o 

veřejných dražbách, nebo prodejem movitých věci a nemovitostí podle ustanovení zákona 

č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, o výkonu rozhodnutí, nebo prodejem majetku 

mimo dražbu. Jinými než zákonem stanovenými způsoby majetkovou podstatu zpeněžit 

nelze. O volbě způsobu zpeněžení majetkové podstaty rozhodne se souhlasem věřitelského 

výboru insolvenční správce (ustanovení § 286 InsZ).  

                                                
173 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 921 
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 V praxi je nejméně využívaným způsobem zpeněžení majetkové podstaty soudní 

prodej, a to z důvodu jeho těžkopádnosti a zdlouhavosti oproti jiným způsobům prodeje.174 

Ke zpeněžení prodejem movitých věcí a nemovitostí je příslušný okresní soud podle 

ustanovení občanského soudního řádu. Návrh na tento prodej podává insolvenční správce 

se souhlasem věřitelského výboru. Insolvenční správce je jediným účastníkem tohoto 

řízení.  

Veřejná dražba je oproti tomu typickým a z pohledu insolvenčního správce 

nejbezpečnějším způsobem prodeje majetkových hodnot.175 Veřejná dražba je prováděna 

dražebníkem na návrh insolvenčního správce, přičemž smlouva o provedení dražby176 

nabývá účinnosti až dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor, jak uvádí ustanovení § 287 odst. 

2 InsZ.   

Přímý prodej majetku je vhodným a ze všech v úvahu připadajících nejpružnějším 

postupem vedoucím ke kapitalizaci do majetkové podstaty zapsaných hodnot tam, kde se 

veřejná dražba jeví jako neúčelná či neekonomická, anebo jde-li o majetek, jehož určení či 

možnosti dalšího užívání jsou nějakým způsobem limitovány, případně svázány s dalšími 

okolnostmi, které je správce povinen v zájmu dosažení co nejefektivnějšího výtěžku 

zpeněžení zohlednit. Typicky se jedná o soubory movitých věcí (skladové zásoby, 

inventář) či pohledávky, u nichž by náklady na provedení dražby mohly výrazně snižovat 

celkový přínos pro majetkovou podstatu.177 Dle ustanovení § 289 odst. 1 InsZ může 

insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a 

věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud také stanovit podmínky 

prodeje, zejména co do minimální ceny, způsobu výběru kupujícího, úhrady kupní ceny 

apod. Účinnost smlouvy o prodeji mimo dražbu nastává až okamžikem udělení souhlasu 

insolvenčním soudem a věřitelským výborem. 

Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která 

slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce dle ustanovení § 293 InsZ vázán 

pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení (jedná se např. o pokyn ohledně 

výběru realitní kanceláře, inzerce, organizace výběrového řízení apod.). Je-li zajištěných 

věřitelů více, uděluje tyto pokyny ten zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze 

                                                
174 ŠEVČÍK, Daniel, ŠEBESTA, Jiří, Majetková podstata, publikováno 30. 9. 2012 v Bulletinu advokacie, 
dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/majetkova-podstata 
175 Tamtéž 
176 Jedná se o smlouvu o provedení dražby dobrovolné dle ustanovení § 17 an. zákona č. 26/2000 Sb., o 
veřejných dražbách 
177 ŠEVČÍK, Daniel, ŠEBESTA, Jiří, Majetková podstata, publikováno 30. 9. 2012 v Bulletinu advokacie, 
dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/majetkova-podstata 
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zajištění jako první v pořadí. Jestliže tento zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve 

lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka 

se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny 

odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji, v takovém případě 

požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Ustanovení  

§ 293 InsZ ve spojení s ustanovením § 289 odst. 1 bylo judikaturou vykládáno tak, že 

"ustanovení § 293 InsZ toliko vymezuje některé další povinnosti, resp. postup, jenž musí 

insolvenční správce nadto respektovat při zpeněžení té (zvláštní) části majetkové podstaty, 

která slouží k zajištění pohledávky, aniž by tím ovšem byla jakkoliv dotčena ustanovení  

§ 286 a § 289 InsZ. Pokyny zajištěného věřitele však nemohou nahradit souhlas 

insolvenčního soudu a věřitelského výboru vyžadovaný k účinnosti prodeje mimo dražbu 

(dle ustanovení§ 289 odst. 1 InsZ)."178 Tzv. revizní novela však s účinností k 1. 1. 2014 

přinesla změnu tohoto ustanovení § 293 InsZ, spočívající jednak v tom, že v případě 

mnohosti zajištěných věřitelů, uděluje pokyn pouze ten věřitel, jehož pohledávka se 

uspokojuje jako první (případně druhý v pořadí, pokud věřitel první v pořadí pokyn 

neudělí) a nikoli všichni zajištění věřitelé společně jako doposud a dále v tom, že 

insolvenční správce je vázán toliko pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení a 

souhlas věřitelského výboru a v případě prodeje mimo dražbu i souhlas insolvenčního 

soudu je vyžadován pouze tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele (ustanovení § 293 

odst. 2 InsZ). Tato změna má za cíl urychlení procesu zpeněžování zajištěného majetku. 

Pro úplnost je třeba dodat, že majetek sloužící k zajištění není třeba při této formě 

oddlužení zpeněžovat vždy, neboť ustanovení § 408 odst. 3 InsZ stanoví, že v případě, kdy 

zpeněžením ostatního (nezajištěného) majetku dojde k plnému uspokojení pohledávek 

nezajištěných věřitelů nebo pokud zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění, 

zpeněží insolvenční správce majetek sloužící k zajištění jen na žádost zajištěného věřitele. 

Tato změna, tj. možnost nezpeněžení zajištěného majetku při této formě oddlužení byla 

rovněž zavedena nově tzv. revizní novelou s účinností k 1. 1. 2014. 

Pokud zajištěný věřitel v průběhu oddlužení ve výše uvedených případech o 

zpeněžení zajištěného majetku nepožádá, nevztahují se na neuspokojenou pohledávku 

zajištěného věřitele účinky rozhodnutí o osvobození dlužníka od dluhů (ustanovení § 414 

odst. 4 InsZ). 

                                                
178 Např. usnesení č. j.: 1 VSPH 194/2012-B-36 ze dne 12. 3. 2012, vydané v rámci insolvenčního řízení 
vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn.: KSCB 26 INS 4392/2008, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=3935433 
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Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty jsou zajištění věřitelé uspokojováni 

jednak z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění a v rozsahu zpeněžením předmětu zajištění 

neuspokojené části své pohledávky jsou rovněž uspokojování společně s nezajištěnými 

věřiteli při rozvrhu výtěžku z ostatní majetkové podstaty. 

Je-li majetek podstaty, jehož se oddlužení týká, insolvenčním správcem zcela 

zpeněžen, postupuje se dále jako v konkurzu při předložení, přezkoumání, projednání a 

schválení konečné zprávy včetně vyúčtování odměny a výdajů insolvenčního správce (dle 

ustanovení § 302 a násl. InsZ) a s výtěžkem zpeněžení se naloží stejně jako při rozvrhu 

(dle ustanovení § 305 až § 307 InsZ).179 Tzn., že je-li insolvenčním soudem konečná 

zpráva pravomocným usnesením schválena, podá insolvenční správce návrh na vydání 

rozvrhového usnesení, v němž uvede, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku 

uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Na základě soudem vydaného 

rozvrhového usnesení provede insolvenční správce výplatu příslušných částek určených 

v rozvrhovém usnesení jednotlivým věřitelům.  

8.5.2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře 

Jak již bylo uvedeno shora v této práci, představuje oddlužení plněním splátkového 

kalendáře zcela nový institut zavedený do našeho právního řádu InsZ. Oddlužení plněním 

splátkového kalendáře se rázem stalo velmi oblíbeným nástrojem řešení zoufalé situace 

řady dlužníků. V průběhu let 2008 - 2014 došlo k rapidnímu nárůstu případů oddlužení 

plněním splátkového kalendáře. Jak vyplývá ze statistických údajů, bylo v roce 2009, tj. 

rok po účinnosti InsZ, vydáno celkem 1 592 rozhodnutí o schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, v roce 2010 to bylo již 4 584, v roce 2013 vydaly insolvenční 

soudy celkem 18 803 těchto rozhodnutí a jen v prvním pololetí roku 2014 bylo vydáno již 

10 890 těchto rozhodnutí.180  

Podstatou oddlužení plněním splátkového kalendáře je povinnost dlužníka splácet 

měsíčně po dobu 5 let (tj. 60 měsíců) nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve 

stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci 

uspokojeny přednostní pohledávky. Tuto částku rozvrhne dlužník prostřednictvím 

insolvenčního správce mezi nezajištěné věřitele podle poměru jejich pohledávek způsobem 

                                                
179 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 
108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením 
Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-
707-2, str. 624 
180 Statistiky ISIR, Expertní skupina S 22, dostupné z http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-
s22/statistiky.html 
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určeným v rozhodnutí insolvenčního soudu o schválení oddlužení. Na rozdíl od oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty se zajištění věřitelé uspokojují jen z výtěžku zpeněžení 

zajištění, při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění 

v konkursu (ustanovení § 398 odst. 3 poslední věta InsZ). Na zajištěné věřitele se tedy 

nevztahuje obecná podmínka minimálně 30% uspokojení pohledávek a pohledávky těchto 

věřitelů mohou být uspokojeny i pod 30% jejich nominální hodnoty. Majetek sloužící k 

zajištění však insolvenční správce zpeněží, pouze pokud o to zajištěný věřitel požádá 

(ustanovení § 409 odst. 3 InsZ). 

Výpočet částky použitelné pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře se 

řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení 

s dalšími právními předpisy.181 Dlužník, který má zájem řešit svůj úpadek oddlužením 

plněním splátkového kalendáře má možnost si předběžně spočítat výši měsíčních splátek 

použitelných pro oddlužení pomocí jednoduché kalkulačky dostupné na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti.182,183 Od výsledné částky získané pomocí této 

kalkulačky je však třeba ještě odečíst odměnu insolvenčního správce a náhradu jeho 

hotových výdajů (případně zvýšených o 20 % DPH) a teprve zbývající částka může být 

rozvržena mezi věřitele. Sražená část mzdy je zasílána plátcem mzdy dlužníka přímo 

k rukám insolvenčního správce, který ji po odečtení své odměny a náhrady hotových 

výdajů rozdělí mezi nezajištěné věřitele dle soudem schváleného splátkového kalendáře. 

 Pro účely oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou tedy použity budoucí 

příjmy dlužníka, nabyté po účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním 

splátkového kalendáře (na rozdíl od oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, pro jehož 

účely je použit majetek nabytý do okamžiku účinnosti rozhodnutí o schválení oddlužení). 

Rozsah majetkové podstaty je při této formě oddlužení významný pouze z hlediska 

majetku, který slouží k zajištění pohledávek. K tomuto majetku má dispoziční oprávnění 

insolvenční správce, který s ním naloží v souladu s pokyny zajištěného věřitele. Tento 

                                                
181 Jedná se zejména o nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 
sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda 
postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách), zákon č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu, nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního 
minima, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nařízení vlády č. 440/2013 Sb., o výpočtu 
příspěvku na bydlení) 
182 http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html 
183 Např. dlužník, jehož čistý měsíční příjem činí 20 000,- Kč a který má manželku a 2 děti, k nimž má 
vyživovací povinnost, může pro účely oddlužení měsíčně použít částku 6 112,- Kč. Po odečtení odměny 
insolvenčního správce a náhrady jeho hotových výdajů (tj. celkem 900,- Kč, případně zvýšených o 20% 
DPH, je-li insolvenční správce jeho plátcem, tj. celkem 1 080,- Kč vč. DPH) tak lze mezi věřitele rozdělit 
měsíčně částku 5 032,- Kč  
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majetek bude v rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře zpeněžen, pouze pokud o 

to zajištěný věřitel požádá, jak uvádí ustanovení § 409 odst. 3 InsZ. Ke zpeněžení 

zajištěného majetku je však možné přistoupit teprve po zjištění pravosti, výše a pořadí 

zajištěné pohledávky. InsZ tak dává dlužníkovi možnost, aby se dohodl se zajištěným 

věřitelem, že nebude požadovat zpeněžení zajištěného majetku v rámci oddlužení, což je 

typické v případě zástavního práva na byt či dům, v němž dlužník žije. Tato možnost je 

výhodná jak pro dlužníka, který tak nepřijde o svůj domov, ale často i pro zajištěného 

věřitele, pro něhož nemusí být zpeněžení zástavy v době oddlužení výhodné (např. kvůli 

nepříznivé situaci na trhu nemovitostí) a který bude při řádném splácení ze strany dlužníka 

uspokojen ve větší míře, než by tomu bylo v rámci zpeněžení zajištěného majetku 

v oddlužení. Pokud zajištěný věřitel nepožádá o zpeněžení zajištěného majetku, nevztahují 

se na něho účinky rozhodnutí o osvobození dlužníka od dluhů, neboť dle ustanovení § 414 

odst. 4 InsZ mu zůstává zachováno právo domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku 

zpeněžení tohoto majetku. 

Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té 

části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty. Výkon 

rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala takový majetek, lze za trvání oddlužení 

nařídit nebo zahájit a provést jen pro pohledávky, které nemají být uspokojeny při 

oddlužení a současně které vzniknou poté, co nastanou účinky schválení oddlužení 

(ustanovení § 409 odst. 2 InsZ). Věřitelé dlužníka, jejichž pohledávky vznikly až po 

schválení oddlužení a nemají být v rámci oddlužení uspokojeny, jsou tedy oprávněni podat 

proti dlužníkovi žalobu na zaplacení i v průběhu trvání oddlužení a opatřit si tak exekuční 

titul. Následně se mohou domáhat uspokojení takovéto pohledávky v rámci výkonu 

rozhodnutí či exekuce, které budou vedeny na majetek, který nespadá do oddlužení.  

Oddlužení plněním splátkového kalendáře tedy trvá zásadně 5 let, dříve může být 

ukončeno pouze v případě, pokud se dlužníkovi v kratším časovém horizontu podaří 

uspokojit 100 % nezajištěných pohledávek uvedených ve splátkovém kalendáři.184   

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře má 

dlužník řadu povinností uložených mu mj. ustanovením § 412 odst. 1 InsZ, které je 

                                                
184 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 
108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením 
Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-
707-2, str. 631 
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povinen řádně plnit, jinak mu hrozí, že bude schválené oddlužení zrušeno a současně dojde 

k prohlášení konkurzu na jeho majetek (dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) InsZ).  

Nejedná se o výčet taxativní, jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť dlužník 

má řadu dalších povinností, jako např. povinnost neporušovat právní předpisy apod.185   

Mezi základní povinnosti dlužníka patří povinnost vykonávat přiměřenou 

výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat, nesmí 

rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Situace, kdy dlužník ztratí své 

zaměstnání a tím i zdroj příjmů, tedy nevede automaticky ke zrušení schváleného 

oddlužení dle ustanovení § 418 InsZ a není na druhé straně ani důvodem pro osvobození 

dlužníka od placení pohledávek. Dlužník je v takovém případě povinen aktivně usilovat o 

získání příjmu a jak zdůraznil v jednom ze svých rozhodnutí Vrchní soud v Praze, „jestliže 

na trhu práce vytvářeném pro osoby v evidenci nezaměstnaných není k dispozici práce 

odpovídající jeho vzdělání a kvalifikaci, pak dlužník nesmí odmítnout jakoukoliv práci, 

kterou bude schopen vykonávat. Kdyby tak učinil, nemůže to mít jiný následek, než ten, že 

ztratí ekonomické výhody spojené s oddlužením a jeho úpadek bude řešen konkursem.“186 

Nedaří-li se dlužníkovi získat nové zaměstnání, není vyloučeno, aby si obstaral 

příjem z vlastní podnikatelské činnosti. Což bylo umožněno již před tzv. revizní novelou, 

která mj. přinesla zákonnou změnu v definici dlužníka, jak bylo popsáno výše. Taková 

možnost vyplývala již ze závěrů Vrchního soudu v Praze, který zastával názor, že 

„dlužníkovi, který není v pracovním poměru, nelze odpírat oddlužení plněním splátkového 

kalendáře jen proto, že za účelem zapravení svých dřívějších závazků, jež nepocházejí z 

podnikání, bude vykonávat nebo již vykonává jinou výdělečnou činnost.“187 

Z judikatury Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že pokud se dlužníkovi nepodaří 

obstarat si nový příjem a dlužník tak nebude schopen za trvání účinků schválení oddlužení 

plněním splátkového kalendáře hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného 

oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v § 412 odst. 1 a 3 InsZ, není to důvodem 

k postupu podle § 418 odst. 1 písm. a) InsZ (tj. zrušení schváleného oddlužení pro neplnění 

                                                
185 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 931 
186 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 607/2010-B-35 ze dne 29. 9. 2010 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 55 INS 1199/2009, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1287268 
187 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 280/2010-A-12 ze dne 11. 5. 2010, vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 39 INS 2561/2010, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=981697 
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podstatných povinností). Postup podle § 418 odst. 1 písm. b) InsZ (tj. zrušení schváleného 

oddlužení, ukáže-li se, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře) tím 

však není vyloučen. Situace, kdy dlužník (byť v důsledku nezaviněné ztráty zaměstnání) 

uhradí jen nepatrnou část očekávaných splátek (v posuzovaném případě 8 měsíčních 

splátek z celkem 38 očekávaných měsíčních splátek) a nový příjem se mu nepodaří 

obstarat, je důvodem pro zrušení schváleného oddlužení dle ustanovení § 418 odst. 1 písm. 

b) InsZ, neboť je zřejmé, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.188 

Další povinností dlužníka je povinnost vydat hodnoty získané dědictvím, darem a z 

neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač 

tuto povinnost měl (jak již bylo zmíněno shora, je dlužník povinen uvést v seznamu 

majetku veškerý svůj majetek, přičemž hodnocení, zda jde o majetek zpeněžitelný v 

insolvenčním řízení, není na dlužníku), insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, 

stejně jako jiné své mimořádné příjmy (jako např. výhru v loterii), použít k mimořádným 

splátkám nad rámec splátkového kalendáře. „Majetek, který dlužník neuvedl v seznamu 

majetku, ač tuto povinnost měl“, byl do tohoto ustanovení InsZ výslovně vložen tzv. 

revizní novelou. Dle důvodové zprávy k tzv. revizní novele, bylo třeba zpřesnit toto 

ustanovení InsZ v tom smyslu, aby bylo jasně stanoveno, že majetek, který dlužník 

neuvedl v seznamu majetku, je povinen vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a 

výtěžek použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Na mysli se má 

majetek, který dlužník zamlčí v seznamu majetku připojenému k insolvenčnímu návrhu. 

Dlužníku zůstává v dispozici (v souladu s požadavkem, aby dlužník od počátku 

insolvenčního řízení jednal se svými věřiteli poctivě a nezatajil jim žádný majetek 

způsobilý uspokojit jeho závazky) pouze majetek, který v seznamu uvedl.189  

Za mimořádný příjem je považováno také např. odstupné, které dlužník obdrží v 

souvislosti s ukončením pracovního poměru. V praxi často dochází k tomu, že dlužníkovi 

se nepodaří obratem získat nové zaměstnání a není tudíž schopen po několik měsíců plnit 

splátkový kalendář. Proto mám za to, že by bylo vhodnější, aby odstupné nebylo 

považováno za mimořádný příjem, jenž bude použit jako mimořádná splátka  

(ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) InsZ) nad rámec splátkového kalendáře, nýbrž za 

výplatu mzdy za několik měsíců naráz.   

                                                
188 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2013, sen. zn.: 29 NSCR 12/2013, uveřejněné pod číslem 
77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
189 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 69, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
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V souvislosti s mimořádným příjmem se v praxi objevila otázka, zda je přebytek 

výtěžku zpeněžení věci sloužící k zajištění pohledávky mimořádným příjmem, který je 

dlužník povinen použít k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. K tomu se 

judikatura ustálila na závěru, že „dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do 

majetkové podstaty v době schválení oddlužení má od právní moci rozhodnutí o schválení 

oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník (§ 409 odst. 2 InsZ), a proto nelze ani 

tzv. hyperochu (tj. sumu vrácenou dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a 

ostatních nákladů) považovat za mimořádný příjem, ohledně něhož by měl dlužník 

povinnost naložit s ním způsobem uvedeným v § 412 odst. 1, písm. b) InsZ (ať už ve znění 

účinném do 31. 12. 2013 nebo od 1. 1. 2014).“190 

Dlužník má dále povinnost bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, 

insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a 

zaměstnání. Dále je povinen vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit 

insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů 

za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení 

oddlužení jinou dobu předkládání. Dlužník nesmí zatajovat žádný ze svých příjmů a na 

žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru je povinen 

předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení. 

Dlužník dále nesmí poskytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody a nesmí na sebe 

přijímat nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit. 

Dle ustanovení § 412 odst. 3 InsZ, bude považován za neplatný takový právní úkon, 

kterým dlužník bez souhlasu insolvenčního správce za trvání účinků schválení oddlužení 

plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví. Totéž platí, jestliže 

dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle 

které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Souhlas insolvenčního 

správce však nemusí být udělen výslovně před provedením příslušného právního úkonu.191 

Citované ustanovení dále zakládá vyvratitelnou právní domněnku, dle které se má 

se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil 

výhradu soupisu ve smyslu ustanovení § 1706 NOZ, dle kterého „uplatnil-li dědic výhradu 

                                                
190 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 19/2014-B-40 ze dne 23. 4. 2014 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn.: KSBR 32 INS 13039/2011, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=12153126 
191 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 931 
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soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví.“ Naopak neuplatnil-li by 

dlužník výhradu soupisu, hradil by dluhy zůstavitele v plném rozsahu (§ 1704 NOZ).    

8.5.3. Kombinace obou způsobů oddlužení 

 K možným způsobům oddlužení, tak jak byly popsány shora, je třeba uvést, že ač to 

ze zákona přímo nevyplývá, judikatura dovodila, že oba způsoby oddlužení, tj. oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty a oddlužení plněním splátkového kalendáře je možné i 

zkombinovat. Kombinace obou způsobů oddlužení je v souladu se zásadou uvedenou v 

ustanovení § 5 písm. a) InsZ, tj. co nejvyššího uspokojení věřitelů. 

 Vrchní soud v Praze k této otázce např. uvedl, že „nepřekáží účelu, který je touto 

úpravou 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. Je tedy plně možné, aby tam, kde ta z forem oddlužení, kterou dlužník 

nabízí jako základní (typově oddlužení plněním splátkového kalendáře), bez dalšího 

neumožňuje splnění požadavku kladeného na minimální zákonnou (nebo s věřiteli 

smluvenou) míru uspokojení dlužníkových věřitelů, dlužník nabídl věřitelům, že je uspokojí 

i z té části svého majetku, jež by při schválení oddlužení jen jednou z předjímaných forem 

oddlužení jinak zůstala v jeho dispozici. Ve výjimečných případech je možné i to, že obě 

formy oddlužení budou zkombinovány tak, že rozhodnutím o schválení oddlužení budou 

postiženy jak příjmy dlužníka v následujících pěti letech (oddlužení plněním splátkového 

kalendáře), tak majetek náležející dlužníku v době rozhodnutí o schválení oddlužení 

(oddlužení zpeněžením majetkové podstaty). Podstatné je, že i tak půjde o řešení, jež 

dlužníku nabízí možnost vybřednout při zachování práv věřitelů z úpadkové situace lépe 

než při prohlášení konkursu na jeho majetek.“192 

8.6. Skončení oddlužení  

Pokud dlužník dodrží schválené oddlužení, je tím oddlužení splněno a insolvenční 

soud vezme splnění oddlužení na vědomí, dle ustanovení § 413 InsZ. Usnesení vydané dle 

ustanovení § 413 InsZ má deklaratorní charakter, neboť jím insolvenční soud pouze 

konstatuje splnění procesu oddlužení. Současně tímto usnesením insolvenční soud 

ukončuje činnost insolvenčního správce a vypořádává jeho odměnu a náklady hotových 

výdajů.  

                                                
192 Např. usnesení č. j.: 1 VSPH 100/2012-B-23 (1 VSPH 101/2012) ze dne 30. 1. 2012 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 94 INS 10452/2011 (MSPH 
94 INS 10453/2011), dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=3654731 
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Pokud však dlužník po dobu schváleného oddlužení neplní podstatné povinnosti 

dle schváleného způsobu oddlužení nebo se v průběhu oddlužení ukáže, že podstatnou část 

splátkového kalendáře nebude možné splnit (např. v důsledku dlouhodobé ztráty 

zaměstnání, jak bylo uvedeno shora) nebo pokud dlužníkovi v důsledku zaviněného 

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

splatnosti, a dále v případě, kdy po schválení oddlužení vyjdou najevo okolnosti, na jejichž 

základě lze důvodně předpokládat, že je oddlužením sledován nepoctivý záměr, případně 

na návrh dlužníka, rozhodne insolvenční soud o zrušení oddlužení a současně rozhodne o 

způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (dle ustanovení § 418 InsZ). 

8.6.1. Splnění oddlužení a osvobození dlužníka od placení pohledávek 

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se považuje za splněné poté, co 

insolvenční správce zpeněžil veškerý majetek zapsaný do soupisu majetkové podstaty 

(vyjma majetku, který byl ze soupisu majetkové podstaty případně vyňat dle ustanovení  

§ 227 InsZ), a poté co byla pravomocným usnesením insolvenčního soudu schválena 

konečná zpráva a na základě soudem vydaného rozvrhového usnesení provedl insolvenční 

správce výplatu příslušných částek, určených v rozvrhovém usnesení, jednotlivým 

věřitelům.  

Oddlužení plněním splátkového kalendáře je splněno zásadně po uplynutí pětileté 

lhůty (tj. po uhrazení 60-ti měsíčních splátek), případně dříve po uhrazení plné výše 

nezajištěných pohledávek uvedených ve schváleném splátkovém kalendáři.  

Proti rozhodnutí dle ustanovení § 413 InsZ, jímž bere insolvenční soud splnění 

oddlužení na vědomí, není přípustné odvolání. Věřitelé, kteří nesouhlasí se závěrem 

insolvenčního soudu o ukončení oddlužení tak nemají možnost bránit se podáním řádného 

opravného prostředku. V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty však mohou 

věřitelé uplatnit své případné námitky při projednání konečné zprávy a rozvrhu. A 

v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře mohou věřitelé uplatnit své námitky až 

v rámci jednání o návrhu dlužníka na jeho osvobození od placení zbytku neuhrazených 

pohledávek.193 

Ústavní soud se zabýval návrhem Vrchního soudu v Praze na zrušení ustanovení 

zakotvujícího nepřípustnost odvolání proti rozhodnutí, jímž bere insolvenční soud na 

                                                
193 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 932 
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vědomí splnění oddlužení, tedy ustanovení § 413 InsZ věty první, části před středníkem ve 

slovech "proti němuž není odvolání přípustné", které dle názoru Vrchního soudu v Praze 

zasahuje do základních práv účastníků řízení a principů fungování demokratického 

právního státu, v důsledku kolize s čl. 1 Ústavy a s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod, neboť je jím účastníkům odepřeno právo na spravedlivý proces porušením 

principu rovnosti stran. Vrchní soud v Praze se ve svém návrhu domnívá, že by do procesu 

oddlužení, zvláště pak neproběhl-li tento proces řádně podle InsZ, mělo být (též) 

dlužníkovi přiznáno právo zasáhnout. V posuzovaném případě bylo řízení před 

prvostupňovým soudem stiženo vadou řízení, spočívající v tom, že ačkoli mělo na základě 

sdělení insolvenčního správce dojít souběžně se splněním splátkového kalendáře také ke 

zpeněžení nemovitosti a tedy uspokojení pohledávek zástavním právem zajištěných 

věřitelů, soud prvního stupně nenařídil oddlužení tímto způsobem a v usnesení pouze 

konstatoval zachování práv těchto věřitelů. Vrchní soud v Praze se domnívá, že náprava 

stavu, za něhož dlužník nemůže v závěru řízení oddlužení vyvolat jeho pokračování 

vedoucí k bezprostřednímu uspokojení věřitelů a úplnému vypořádání svých závazků, je z 

hlediska jeho práva na spravedlivý proces žádoucí. Dle závěrů Ústavního soudu však 

„nelze s navrhovaným zrušením části právní normy souhlasit. Právo podat odvolání proti 

rozhodnutí insolvenčního soudu, jímž se bere na vědomí splnění oddlužení, je ekvivalentem 

rozhodnutí o zrušení konkursu (§ 308 InsZ) a rozhodnutí, kterým insolvenční soud bere na 

vědomí splnění reorganizace (§ 364 InsZ). Proti žádnému z těchto rozhodnutí není 

odvolání dlužníka připuštěno. U rozhodnutí o zrušení konkursu to vyplývá z povahy věci a 

u rozhodnutí o vzetí na vědomí splnění reorganizace nepřiznává právo podat odvolání 

žádnému z účastníků zákon (§ 364 odst. 2 InsZ) obdobně jako v nyní posuzované věci. 

Jestliže by mělo být proti usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení přípustné odvolání, 

šlo by o nesystémový zásah do právního předpisu.„ Ústavní soud také zdůraznil, že v 

posuzovaném případě bylo "v souladu se zásadou vigilantibus iura na věřitelích, aby se v 

intencích § 414 odst. 4 InsZ domohli ještě v rámci řízení o oddlužení zpeněžení majetku 

sloužícího k zajištění jejich pohledávek. Nepodal-li žádný z nich proti usnesení 

insolvenčního soudu odvolání a řízení bylo zakončeno výrokem o jejich právu domáhat se 

uspokojení pohledávek z výtěžku zpeněžení majetku následně, pak samotný dlužník nebyl 

subjektivně oprávněn podat ve prospěch věřitelů odvolání a nemohl se za stávající zákonné 

úpravy domoci změny v obsahu práv a povinností účastníků řízení."194 

                                                
194 Usnesení Ústavního soudu ČR, sp. zn.: Pl. ÚS 40/13 ze dne 5. 11. 2013, dostupné z www.nalus.usoud.cz  
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Právní mocí výroku o splnění oddlužení insolvenční řízení končí. Případné 

rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek (dle ustanovení § 414 InsZ) nebo 

o odejmutí osvobození dlužníka (dle ustanovení § 417 InsZ) tak přijímá insolvenční soud 

až po skončení insolvenčního řízení.195 

Součástí usnesení, kterým insolvenční soud bere na vědomí splnění oddlužení je 

také rozhodnutí o odměně insolvenčního správce a nákladech jeho hotových výdajů, jak již 

bylo zmíněno výše. V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře toto rozhodnutí 

pouze deklaruje celkovou výši odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, které mu 

byly průběžně hrazeny v rámci jednotlivých měsíčních splátek.196 Současně je insolvenční 

správce tímto usnesením zproštěn své funkce.    

 Právní mocí výroku o splnění oddlužení tedy insolvenční řízení sice končí, 

dlužníkův cíl oddlužení tím však ještě naplněn není. Neboť podstatou a smyslem institutu 

oddlužení z pohledu dlužníka je jeho osvobození od placení pohledávek v rozsahu, v němž 

dosud nebyly uspokojeny a umožnění mu tak začít nový život bez dluhů. Rozhodnutí, jímž 

je dlužník osvobozen od placení těchto pohledávek však insolvenční soud vydá pouze 

v případě, že dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti dle schváleného způsobu 

oddlužení, a to nikoli automaticky, ale vždy pouze na návrh dlužníka.  

 InsZ nestanoví lhůtu, v níž by byl dlužník povinen podat návrh na osvobození od 

placení těchto pohledávek. Je však v zájmu dlužníka, aby takový návrh podal co nejdříve, 

neboť skončením insolvenčního řízení přestávají působit účinky insolvenčního řízení a 

zároveň tak končí ochrana dlužníka před výkonem rozhodnutí a exekucí. Po pravomocném 

skončení insolvenčního řízení jsou tedy věřitelé opět oprávněni pokračovat ve výkonu 

rozhodnutí či exekuci na majetek dlužníka, které byly v mnohých případech nařízeny již 

před zahájením nebo v průběhu insolvenčního řízení. Výkon rozhodnutí či exekuci budou 

moci věřitelé vést až do rozhodnutí insolvenčního soudu o osvobození od dluhů.197  

Tzv. revizní novelou byl zjednodušen a zrychlen postup insolvenčních soudů při 

osvobozování dlužníka po skončení oddlužení, když byla z InsZ odstraněna nutnost slyšení 

dlužníka před vydáním rozhodnutí o osvobození.  

                                                
195 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 734 
196KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 933 
197 MARŠÍKOVÁ, J., Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele: příručka zejména pro neprávníky. 3. 
aktualiz. vydání. Praha: Linde Praha, 2014, 496 s., ISBN 978-80-7201-939-7, str. 147 
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Předpokladem osvobození dlužníka od placení pohledávek, zahrnutých do 

oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, je tedy to, že dlužník dodržel 

schválené oddlužení, tj. zejména povinnosti uvedené v ustanovení § 412 InsZ, a zásadně 

také to, že přihlášené nezajištěné pohledávky byly v průběhu oddlužení uspokojeny 

alespoň v rozsahu 30 %, případně v nižším rozsahu, s nímž nezajištění věřitelé písemně 

souhlasili. Za podmínek stanovených v ustanovení § 415 InsZ, však může insolvenční soud 

osvobodit dlužníka od placení pohledávek i v případě, kdy nezajištění věřitelé obdrželi při 

schváleném oddlužení méně než 30 % nebo méně než nejnižší hodnotu, na níž se 

s dlužníkem dohodli. Učiní tak jen na návrh dlužníka, a to po slyšení dlužníka a 

insolvenčního správce. Dlužník musí prokázat, že požadované hodnoty plnění nebylo 

dosaženo v důsledku objektivních okolností, které nezavinil, a zároveň, že částka, kterou 

tito (nezajištění) věřitelé na uspokojení svých pohledávek dosud obdrželi, není nižší než 

částka, které by se jim dostalo, kdyby byl dlužníkův úpadek řešen konkursem.  

Srovnání bude vycházet z ocenění hodnoty majetku, který by byl při řešení úpadku 

konkurzem zahrnut do majetkové podstaty a zpeněžen. Ocenění majetku je povinen zajistit 

dlužník tak, aby nebylo zpochybnitelné. Ocenění proto musí být provedeno znalcem či 

jiným kvalifikovaným způsobem.198 V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře 

půjde o to, aby dlužník prokázal, že hodnota jeho majetku, jehož se oddlužení netýkalo, 

byla menší než hodnota jeho příjmů, ze kterých byl plněn splátkový kalendář.199 

Takovým důvodem pro osvobození dlužníka dle ustanovení § 415 InsZ může být 

např. nezaviněná ztráta či zásadní snížení příjmů, které dlužníkovi neumožňují plnit 

splátkový kalendář ve schválené výši. V případě oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty to pak může být např. situace, kdy se majetkovou podstatu nepodařilo zpeněžit 

v předpokládané výši. V tomto případě bude zejména na insolvenčním správci, který 

majetkovou podstatu zpeněžuje, aby insolvenčnímu soudu sdělil důvody, které vedly ke 

zpeněžení majetkové podstaty za nižší než předpokládanou hodnotu.  

Rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na přiznání osvobození podle 

ustanovení § 414 a § 415 InsZ se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a 

věřitelskému výboru. Proti zamítavému rozhodnutí se může odvolat pouze dlužník. Proti 
                                                
198 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 936 
199 ZELENKA, Jaroslav, Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 312/2006 Sb., č. 
108/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb.): poznámkové vydání s důvodovou zprávou a nařízením 
Rady ES 1346/2000 a prováděcími předpisy. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2008, 796 s. ISBN 978-80-7201-
707-2, str. 634 
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rozhodnutí, jímž insolvenční soud přizná dlužníku osvobození, se může odvolat pouze 

věřitel, jehož pohledávka vůči dlužníku nebyla v insolvenčním řízení zcela uspokojena, 

odvoláním však může namítat pouze to, že nebyly splněny předpoklady pro přiznání 

osvobození dlužníku (ustanovení § 416 InsZ). 

Osvobození se vztahuje na pohledávky zahrnuté do oddlužení v rozsahu, v němž 

nebyly uspokojeny, dále na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení 

nepřihlíželo (tj. např. věřitelé opožděně přihlášených pohledávek nebo věřitelé pohledávek 

uvedených v ustanovení § 170 InsZ), a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního 

řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli. Osvobození se vztahuje i na ručitele a jiné osoby, 

které plnily za dlužníka z titulu zajištění a mají tak vůči dlužníku pro tyto pohledávky 

právo postihu.  

Naopak zajištěnému věřiteli, který po schválení oddlužení nepožádal o zpeněžení 

majetku sloužícího k zajištění pohledávky, zůstává nadále zachováno právo domáhat se 

uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení tohoto majetku. Pohledávek, které se v 

insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 InsZ), se může takto domáhat jen za dobu od 

skončení insolvenčního řízení.  

Předpokladem však je, že zajištěný věřitel svou zajištěnou pohledávku 

v insolvenčním řízení řádně a včas uplatnil, v opačném případě by se totiž osvobození 

dlužníka od povinnosti platit neuhrazené části závazků vztahovalo i na zajištěnou 

pohledávku včetně zajištění.200 

K povaze pohledávky, na kterou se vztahuje rozhodnutí o osvobození dlužníka od 

placení, vydané podle § 414 odst. 1 InsZ, Nejvyšší soud ČR uvedl, že „taková pohledávka 

v neuhrazeném rozsahu nezaniká, v soudním či jiném řízení ji však již nelze věřiteli přiznat. 

Ve vykonávacím řízení má taková pohledávka stejný režim, jako promlčená 

pohledávka.“201 

Osvobození dlužníka od placení pohledávek se nevztahuje na peněžitý trest nebo 

jinou majetkovou sankci, která byla dlužníku uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný 

čin, a dále na pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní 

                                                
200 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 934 
201 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2010, sp. zn.: 29 Cdo 3509/2010, uveřejněný pod číslem 
63/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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povinnosti, o nichž bylo rozhodnuto v rámci civilního řízení (ustanovení § 416 odst. 1 

InsZ). 

Ani pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu v osvobození dlužníka od placení 

pohledávek dle ustanovení § 414 a § 415 InsZ však nemusí být definitivní, neboť InsZ 

dává insolvenčnímu soudu možnost toto osvobození následně odejmout, a to buď na 

základě návrhu některého z dotčených věřitelů nebo i bez návrhu ze zákona (ustanovení  

§ 417 InsZ). 

Návrh na odejmutí osvobození je oprávněn podat nezajištěný věřitel, který nebyl 

v rámci oddlužení uspokojen zcela, a to do 3 let od pravomocného přiznání osvobození, 

pokud v této lhůtě vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození 

došlo na základě podvodného jednání dlužníka, anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody 

některým věřitelům. To však neplatí, jestliže věřitel, který návrh podal, mohl takovou 

námitku uplatnit již před rozhodnutím o přiznání osvobození dlužníku.  

Přiznané osvobození dále zanikne i bez návrhu, byl-li dlužník do 3 let od právní 

moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně 

ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým 

jinak poškodil věřitele.  

Obecně se odejmutí a zánik osvobození týká všech nezajištěných věřitelů, 

s výjimkou těch, kteří se sami účastnili podvodných jednání s dlužníkem nebo 

nedovolených výhod, o čemž musí být rozhodnuto výrokem usnesení. Rozhodnutí o 

odejmutí (zániku) osvobození se doručuje zvlášť dlužníkovi a věřiteli, jehož se zánik 

osvobození týká a jen tyto osoby mohou proti rozhodnutí podat odvolání. 

Po právní moci rozhodnutí o odejmutí (zániku) osvobození mohou nezajištění 

věřitelé, jichž se odejmutí osvobození týká, vymáhat splnění části svých pohledávek, které 

nebyly dlužníkem uhrazeny v rámci oddlužení.202 

8.6.2. Zrušení schváleného oddlužení 

 Po celou dobu schváleného oddlužení může dojít k jeho zrušení. Rozhodnutí o 

zrušení schváleného oddlužení může být vydáno nejdříve po účinnosti rozhodnutí o 

                                                
202 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 938 
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schválení oddlužení203 a nejdéle do vydání rozhodnutí, jimž vezme insolvenční soud na 

vědomí splnění oddlužení dle ustanovení § 413 InsZ. Zruší – li insolvenční soud schválené 

oddlužení, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkurzem (ustanovení 

§ 418 InsZ). 

 Ke zrušení schváleného oddlužení může dojít z důvodů uvedených v ustanovení  

§ 418 odst. 1 a 3 InsZ, a to i bez návrhu (s výjimkou ustanovení § 418 odst. 1 písm. d) 

InsZ, dle kterého bude schválené oddlužení zrušeno, pokud to navrhne dlužník). 

 Domáhat se zrušení schváleného oddlužení mohou dlužník, insolvenční správce, 

věřitelský výbor a věřitelé. Ze závěrů Vrchního soudu v Olomouci, který se zabýval 

otázkou návrhu podaného jinou, než shora uvedenou osobou, vyplývá, že „podá-li návrh 

na zrušení schváleného oddlužení jiná osoba, může insolvenční soud takové podání 

vyhodnotit jako podnět a využít ho v rámci své dohlédací činnosti (§ 11 InsZ). Shledá-li 

uvedené výhrady či výtky za důvodné, může rozhodnout o zrušení schváleného oddlužení 

postupem podle ust. § 418 odst. 3, poslední věta InsZ.204 Nezakládají-li tvrzení uvedená v 

podání neúčastníka důvod k rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení, není nutno o něm 

žádným způsobem rozhodovat. Pokud přes výše uvedené hodlá insolvenční soud o tomto 

návrhu rozhodnout, nezbývá než jej zamítnout, neboť jiné osoby než vyjmenované v  

ust. § 418 odst. 3 InsZ nejsou k návrhu na zrušení schváleného oddlužení věcně aktivně 

legitimovány.“205 

 Schválené oddlužení bude dle ustanovení § 418 InsZ zrušeno z následujících 

důvodů:   

- Pokud dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, 

tzn. zejména povinnosti uvedené v ustanovení § 412 InsZ (ustanovení § 418 odst. 1 písm. 

a) InsZ). 

- Pokud se v průběhu schváleného oddlužení ukáže, že podstatnou část splátkového 

kalendáře nebude možné splnit (ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) InsZ). Zde však mohou 

být dány i předpoklady pro postup dle ustanovení § 415 InsZ (tj. přiznání osvobození), o 

čemž bylo pojednáno výše.  

                                                
203 KOZÁK, Jan, BUDÍN, Petr, DADAM, Alexander, PACHL, Lukáš. Insolvenční zákon a předpisy 
související: Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2013, xxiii, 1246 s. ISBN 978-80-7357-243-3, str. 939 
204 Od 1. 1. 2014 se jedná o ustanovení § 418 odst. 4 InsZ 
205 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 229/2013-B-33 ze dne 29. 4. 2013 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 30 INS 4399/2011, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=7299327  
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- Pokud v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení 

peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, přičemž se má za to, že dlužník 

zavinil vznik peněžitého závazku, byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon 

rozhodnutí nebo exekuce (ustanovení § 418 odst. 1 písm. c) a odst. 2 InsZ). Rozhodnutím 

Vrchního soudu v Praze bylo např. potvrzeno rozhodnutí prvoinstančního soudu, který 

podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) a c) InsZ  zrušil oddlužení dlužníka a na jeho majetek 

prohlásil konkurs s tím, že bude projednáván jako nepatrný. Důvodem pro zrušení 

oddlužení bylo v tomto případě jednak to, že dlužník „neplnil podstatné povinnosti podle 

schváleného způsobu oddlužení, neboť soudu ani správkyni nesdělil, že se rozvedl, že mu 

bylo soudem určeno běžné a dlužné výživné, od 1. 11. 2011neplnil splátkový kalendář, 

neoznámil změnu svého bydliště, řádně a včas nepředkládal přehled svých příjmů za 

uplynulých šest měsíců a že mu po schválení oddlužení vznikl peněžitý závazek z titulu 

výživného, přičemž se má za to, že jeho vznik zavinil dlužník, neboť k jeho vymožení byl 

vůči němu nařízen výkon rozhodnutí.“206      

- Pokud to navrhne dlužník, který již nemá o oddlužení zájem  

(ustanovení § 418 odst. 1 písm. d) InsZ).  

- Pokud vyjdou po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze 

důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr. Možnost zrušení 

oddlužení z důvodu nepoctivého záměru dlužníka byla do InsZ (ustanovení § 418 odst. 3 

InsZ) výslovně zakotvena až tzv. revizní novelou, která tak reagovala na dřívější 

judikatorní závěry. Vrchní soud v Praze dovodil, že ustanovení § 418 InsZ (ve znění před 

účinností tzv. revizní novely) „výslovně neupravuje, maje ji zjevně za samozřejmou, 

skutkovou podstatu zrušení schváleného oddlužení, jehož bylo dosaženo v důsledku 

nepoctivého záměru dlužníka. Za samozřejmou ji má právě proto, že ji spojuje s povinností 

soudu poskytnout věřitelům ochranu před nepoctivými záměry dlužníka i po schválení 

oddlužení. Jestliže kvalifikovaná skutková podstata nepoctivého záměru je právním 

důvodem pro odejmutí osvobození dlužníka ještě po třech letech od právní moci rozhodnutí 

o osvobození dlužníka od placení pohledávek, pak by bylo v rozporu se zásadou 

spravedlivého insolvenčního řízení (§ 5 písm. a) InsZ), kdyby soud měl vyčkávat-po 

zjištění, že dlužník dosáhl povolení či schválení oddlužení podvodným jednáním-až na 

splnění celého splátkového kalendáře. Je tomu právě naopak; výhody, které dlužníku skýtá 

schválené oddlužení, jehož bylo dosaženo jen v důsledku podvodného jednání dlužníka, je 

                                                
206 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 195/2012-B-55 ze dne 14. 5. 2012 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: KSUL 77 INS 242/2010, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=4507057 
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třeba po zjištění nepoctivého záměru dlužníku odejmout za podmínek jinak stanovených v § 

418 InsZ. K takovému rozhodnutí, učiněnému ve prospěch všech věřitelů, nepotřebuje 

insolvenční soud, jako strážce jejich společného zájmu, ani návrh některého z věřitelů.“207   

  Zjistí-li insolvenční soud, že existují skutečnosti uvedené v ustanovení § 418 odst. 

1 písm. a) – c) a odst. 3 InsZ nebo dojde-li mu návrh dlužníka na zrušení oddlužení, 

přistoupí k vydání rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení. Učiní tak po jednání, ke 

kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a případně věřitele, 

který zrušení oddlužení navrhl (ustanovení § 418 odst. 4 InsZ). Navrhuje-li však zrušení 

oddlužení sám dlužník, není třeba k jeho projednání nařizovat slyšení dlužníka.208   

 Proti usnesení o zrušení schváleného oddlužení se mohou odvolat pouze dlužník, 

insolvenční správce, věřitelský výbor a navrhovatel zrušení oddlužení (ustanovení § 418 

odst. 5 InsZ). 

9. Oddlužení z pohledu věřitele 

 Jak vyplývá z InsZ, je cílem insolvenčního řízení dosažení rychlého, hospodárného 

a co nejvyššího uspokojení věřitelů (ustanovení § 5 písm. a) InsZ). Právě kvůli 

pohledávkám věřitelů a jejich uspokojení je tedy celé insolvenční řízení vedeno.  

 Lze říci, že oddlužení není výhodné pouze z pohledu dlužníka, jemuž je při řádném 

splnění oddlužení část dluhů odpuštěna, ale rovněž z pohledu věřitelů, kteří v rámci 

oddlužení obdrží zpravidla minimálně 30 % svých pohledávek (případně nižší hodnotu 

plnění, s níž projevili souhlas). V případě vymáhání svých pohledávek cestou 

individuálních exekucí (zejména za situace, kdy dlužník nevlastní žádný zpeněžitelný 

majetek) či při řešení úpadku dlužníka konkurzem, by věřitelé zřejmě neobdrželi na úhradu 

svých pohledávek ničeho a navíc by byli nuceni vynaložit nemalé náklady spojené s 

vymáháním svých pohledávek. 

 Jako výhodné se jeví oddlužení zejména pak z pohledu zajištěných věřitelů, kteří se 

mohou domoci úhrady svých pohledávek zpravidla rychleji a levněji než cestou nalézacího 

a následného exekučního řízení, která trvají řádově měsíce a často až roky. V rámci 

insolvenčního řízení je předmět zajištění zpeněžován v kratším časovém horizontu, 
                                                
207 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 463/2010-B-113 ze dne 5. 8. 2010 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 93 INS 1923/2008, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1213303 
208 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 742 
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zpravidla do jednoho roku od zahájení insolvenčního řízení. Navíc i náklady na zpeněžení 

předmětu zajištění včetně odměny insolvenčního správce jsou nižší než náklady 

exekučního řízení a odměna exekutora. 

 Typickým věřitelem v rámci institutu oddlužení jsou různé finanční instituce, ať již 

bankovní či nebankovní. Bankovní instituce se zaměřují na méně rizikovou klientelu a z 

pohledu dlužníka je obtížnější získat u takovýchto institucí půjčku či úvěr. Proto se řada 

dlužníků, kteří jsou nakonec nuceni řešit své dluhové problémy pomocí oddlužení, obrací 

na nebankovní společnosti, které poskytují půjčky či úvěry i rizikovějším klientům, avšak 

často za velmi nevýhodných podmínek. Což má za následek jen další navyšování dluhů a 

dlužník se tak ocitá v dluhové pasti. 

 Věřitel, který má pohledávku za dlužníkem, může jednak sám zahájit insolvenční 

řízení podáním návrhu na jeho zahájení, o čemž bylo pojednáno výše v kapitole 3. této 

práce, a pokud chce být uspokojen v rámci již zahájeného insolvenčního řízení, musí se do 

tohoto řízení se svoji pohledávkou přihlásit u insolvenčního soudu. 

9.1. Přihláška pohledávky 

9.1.1. Základní třídění pohledávek dle insolvenčního zákona 

 Z pohledu insolvenčního řízení lze pohledávky třídit do tří základních skupin, a to 

na pohledávky předností, pohledávky zajištěné a pohledávky ostatní. 

 Mezi pohledávky předností se řadí pohledávky za majetkovou podstatou a 

pohledávky jim na roveň postavené. Jedná se pohledávky uvedené v ustanoveních § 168 a 

§ 169 InsZ. Pro tyto pohledávky je charakteristické to, že se uspokojují v plné výši kdykoli 

po rozhodnutí o úpadku (samozřejmě pokud jsou v majetkové podstatě finanční prostředky 

na jejich uspokojení), v termínech jejich splatnosti. Tyto pohledávky se neuplatňují 

přihláškou pohledávky, ale přímo u osoby s dispozičním oprávněním, a to písemně.209 

Osobou s dispozičním oprávněním je v různých fázích insolvenčního řízení buď dlužník 

nebo insolvenční správce (dle ustanovení § 229 odst. 3 InsZ). O uplatnění takové 

pohledávky musí být vždy současně vyrozuměn také insolvenční správce. V případě 

oddlužení se jedná typicky o hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce a náklady 

spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, dále např. výživné ze 

zákona. 

                                                
209 Tzv. revizní novelou došlo ke změně ustanovení § 203 odst. 1 InsZ, když dle dřívější úpravy se tyto 
pohledávky uplatňovaly vždy vůči insolvenčnímu správci.   
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 Zajištěnými pohledávkami jsou pohledávky, které jsou zajištěny majetkem 

náležejícím do majetkové podstaty, a to zástavním právem, zadržovacím právem, 

omezením převodu nemovitostí, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením 

pohledávky k zajištění či obdobným právem dle zahraniční právní úpravy (ustanovení § 2 

písm. g) InsZ). Jedná se taxativní výčet, tzn., že je-li pohledávka zajištěna jiným 

způsobem210, nejde o pohledávku zajištěného věřitele ve smyslu InsZ. Jako zajištěné 

pohledávky se v rámci insolvenčního řízení uspokojují rovněž vykonatelné pohledávky na 

náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, pokud v trestním řízení o tomto 

trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky 

byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. 

 Zajištění věřitelé mají předností nárok na uspokojení svých pohledávek z výtěžku 

získaného zpeněžením zástavy.  Zajištěné pohledávky se uplatňují přihláškou pohledávky. 

 Ostatní pohledávky, které nelze podřadit pod žádnou ze shora uvedených skupin 

jsou pohledávkami nepřednostními, které se v rámci insolvenčního řízení upokojují 

poměrně a které je třeba uplatnit přihláškou pohledávky. 

9.1.2. Přihlášení pohledávky 

 Přihlásit je třeba i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i pohledávky 

vykonatelné včetně těch, které jsou vymáhány výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Přihlásit 

lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Lhůta pro podání 

přihlášky pohledávky je stanovena v rozhodnutí o úpadku. V případě rozhodnutí o úpadku 

spojeného s rozhodnutím o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění 

rozhodnutí v insolvenčním rejstříku (ustanovení § 136 odst. 3 InsZ). Ohledně povahy této 

lhůty bylo opakovaně judikováno, že se jedná o lhůtu procesní povahy a tudíž postačí, 

pokud dojde nejpozději poslední den lhůty k předání přihlášky pohledávky orgánu, který 

má povinnost ji doručit insolvenčnímu soudu. 211, 212  

 V insolvenčním řízení se písemnost primárně doručuje vyvěšením na úřední desce a 

současně jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Přestože je tedy věřitel účastníkem 

                                                
210 Například dohodou o srážkách ze mzdy, která je v NOZ výslovně považována za zajištění (§ 2045 a násl. 
NOZ) 
211 Ustanovení § 57 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
212 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 3 VSOL 362/2009-P5-7 ze dne 10. 12. 2009 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 22 INS 5120/2009, dostupné 
z http://kraken.slv.cz/3VSOL362/2009 
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řízení, nejsou mu písemnosti doručovány zvlášť. Ani vyhláška o zahájení insolvenčního 

řízení a rozhodnutí o úpadku dlužníka nejsou věřiteli doručeny jinak než vyvěšením na 

úřední desce a zveřejněním v insolvenčním rejstříku.213 Od věřitelů je tak vyžadována 

značná bdělost při správě jejich pohledávek, neboť včasné nepřihlášení pohledávky do 

insolvenčního řízení pro ně může mít zásadní důsledky, spočívající v tom, že skončí - li 

oddlužení řádně, tedy rozhodnutím soudu o osvobození dlužníka od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, nemůže věřitel v 

budoucnu svůj dluh vůči dlužníkovi již vymáhat.   

 Z pohledu typických věřitelů, kterými jsou v rámci oddlužení finanční instituce, jak 

bylo zmíněno shora, nečiní sledování zahájených insolvenčních řízení zásadně žádný 

problém, neboť tyto instituce jsou vybaveny systémy, které sledují zahájení insolvenčních 

řízení týkajících se jejich klientů. Složitější situace nastává v případě, kdy je věřitelem 

fyzická osoba, od níž si dlužník půjčil peníze. Pokud není tato fyzická osoba informována 

o zahájeném insolvenčním řízení od dlužníka, nemusí se o něm vůbec dozvědět a do 

insolvenčního řízení se včas nepřihlásí. Dlužník však nemá zákonnou povinnost 

informovat své věřitele o zahájeném insolvenčním řízení a naopak skutečnost, že se 

některý z věřitelů o zahájeném insolvenčním řízení nedozví a svoji pohledávku tak včas 

nepřihlásí je pro něj výhodná, neboť takový věřitel již nebude moci svou pohledávku po 

řádném splnění oddlužení a po osvobození dlužníka od placení neuhrazené části 

pohledávek po dlužníkovi vymáhat. Pozice těchto věřitelů je tedy v rámci insolvenčního 

řízení do jisté míry znevýhodněna. Jelikož jedním ze základních cílů insolvenčního řízení 

je co nejvyšší uspokojení věřitelů, bylo by zřejmě vhodné uložit v InsZ dlužníkovi 

povinnost prokazatelně informovat své věřitele o zahájení insolvenčního řízení, např. 

doložením písemného prohlášení věřitele, že byl informován o dlužníkově záměru podat 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, případně návrh na povolení 

oddlužení podaný na základě věřitelského insolvenčního návrhu.  

 K přihláškám pohledávek podaným po uplynutí shora uvedené lhůty se nepřihlíží a 

tyto pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Opožděná přihláška pohledávky 

bude insolvenčním soudem odmítnuta usnesením, proti němuž je přípustné odvolání. 

Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení (ustanovení § 185 

InsZ). 

                                                
213 Výjimkou je ustanovení § 430 InsZ, dle kterého se zvlášť doručuje rozhodnutí o zahájení insolvenčního 
řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku známým věřitelům dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, 
bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska. Známým věřitelům 
doručí insolvenční soud zvlášť i výzvu k podávání přihlášek pohledávek. 
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 Lhůta k podání přihlášek však nepočne běžet, dokud nejsou v insolvenčním 

rejstříku zveřejněny řádně všechny údaje o dlužníkovi v souladu s ustanovením § 420 InsZ. 

Vrchní soud v Olomouci k této otázce uvedl, že "povinnosti soudu zapisovat z úřední 

povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlužníka odpovídá právo osob, které 

jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých 

právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlužníka v 

insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří nemají postavení osoby, jimž se 

rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť, vedou ve svých evidencích údaje o fyzických osobách 

podle rodného čísla nebo identifikačního čísla, a mají právo porovnáváním svých údajů s 

údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno 

insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na 

informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost. Pokud insolvenční 

soud údaj o rodném čísle dlužníka do insolvenčního rejstříku v rozporu s úpravou § 420 

odst. 1 InsZ nezapsal a tento údaj v systému absentuje dosud, nezačala odvolateli běžet 

lhůta k podání přihlášky."214 

 Obecná propadná přihlašovací lhůta však neplatí pro věřitele vykonatelných 

pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na 

vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem, kteří podávají přihlášky 

pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v 

trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a 

přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá 

(ustanovení § 173 odst. 1 InsZ). A dále pro známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé 

místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou 

Dánska, kterým insolvenční soud doručuje výzvu k podávání přihlášek pohledávek zvlášť  

(ustanovení § 430 InsZ). 

 Obecná přihlašovací lhůta se dále nevztahuje na věřitele, na které se hledí jako na 

přihlášené, ačkoli žádnou přihlášku pohledávky nepodali. Takovým věřitelem je např. 

věřitel, kterému vznikl nárok na vrácení protiplnění za plnění z neúčinného právního 

úkonu, které vydal do majetkové podstaty (ustanovení § 237 odst. 4 InsZ). 

                                                
214 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 365/2012-P8-7 ze dne 26. 6. 2012 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 39 INS 8614/2009, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=4765086 
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  Přihlášku pohledávky je možné podat pouze na předepsaném formuláři, který je k 

dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.215 Přihláška pohledávky má 

povahu žaloby, přičemž InsZ stanoví, že kromě obecných náležitostí podání, musí 

přihláška pohledávky obsahovat důvod vzniku, kterým se rozumí uvedení skutečností, na 

nichž se pohledávka zakládá a dále musí obsahovat výši přihlašované pohledávky  

(ustanovení § 174 odst. 2 InsZ). Vrchní soud v Praze k otázce uvedení důvodu vzniku 

pohledávky uvedl, že "přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za 

předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě 

kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou 

pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost 

pohledávky." 216 Lze sledovat dlouhodobý trend k menší formálnosti tvrzení obsažených v 

přihlášce, pokud zásadní hmotněprávní skutečnosti mohou vyplývat z jejích příloh, když 

judikatura připouští, aby vylíčení rozhodujících skutečností mělo zprostředkovaně původ i 

v odkazu na listinu, kterou žalobce připojí k žalobě.217 Vrchní soud v Praze ve shora 

citovaném usnesení uzavřel, že "jde-li o pohledávku vykonatelnou, pak platí z povahy věci, 

že tvrzení o důvodu vzniku lze založit též na rozhodnutí, smíru nebo listině, pro kterou se 

pohledávka stala vykonatelnou. Je ovšem jistého rozdílu mezi tím, zda jde o rozhodnutí či 

jiný titul, který je výsledkem důkazního řízení před soudem či správním úřadem, resp. o 

rozhodnutí, které se podle zákona vydává bez dokazování a často i bez odůvodnění, jako je 

tomu u platebního rozkazu. V prvních příkladech je pohledávka co do důvodu svého vzniku 

dostatečně individualizována uloženou povinností k zaplacení peněžité částky (§ 172 odst. 

1 o.s.ř.) na základě skutečností, které se podávají z odůvodnění těchto rozhodnutí. Je-li 

titulem vykonatelné pohledávky platební rozkaz, pak lze důvod vzniku pohledávky též 

doložit žalobou (rozkazní žalobou), jelikož jen z ní se ve smyslu ustanovení § 172 odst. 1 

o.s.ř. podávají skutečnosti, z nichž vyplývá uplatněné a posléze platebním rozkazem 

přiznané právo."218 

 Pokud jde o výši přihlašované pohledávky, je třeba pohledávku vždy vyčíslit v 

penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Pohledávka v cizí měně musí být 

přepočítána na českou měnu podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní 
                                                
215 https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR 
216 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 701/2009-P10-9 ze dne 2. 12. 2009 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.:  KSPL 54 INS 3007/2009, dostupné z 
http://kraken.slv.cz/1VSPH701/2009 
217 SIGMUND, Adam. Pohledávky věřitelů, Bulletin advokacie, č. 9/2012, str. 23, dostupné online 
http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_09_2012_web.pdf 
218Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 701/2009-P10-9 ze dne 2. 12. 2009 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.:  KSPL 54 INS 3007/2009, dostupné z 
http://kraken.slv.cz/1VSPH701/2009 
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bankou v den zahájení insolvenčního řízení, a stala-li se pohledávka splatnou dříve, podle 

kurzu vyhlášeného v den její splatnosti (ustanovení § 175 InsZ). 

 Ustanovení § 192 odst. 4 InsZ umožňuje věřiteli, aby až do skončení přezkumného 

jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnil výši přihlašované pohledávky.219 Jak 

vyplývá z judikatorních závěrů, lze tuto právní úpravu aplikovat jen tehdy, pokud skutečně 

jde o změnu včas přihlášené pohledávky, a nikoli o novou, opožděně přihlášenou 

pohledávku. V posuzovaném případě se Vrchní soud v Praze zabýval otázkou uplatnění 

příslušenství pohledávky, přičemž zdůraznil, že "pokud chce věřitel dosáhnout toho, aby 

byly v insolvenčním řízení vedle dlužné jistiny uspokojovány i jeho pohledávky 

představující příslušenství jistiny, které vzniklo do rozhodnutí o úpadku, musí takové 

jednotlivé nároky výslovně uplatnit včasnou přihláškou a uzavřel, že dodatečné uplatnění 

příslušenství již přihlášené jistiny pohledávky není změnou výše přihlášené pohledávky dle 

ust. § 192 odst. 4 InsZ, ale přihláškou nové pohledávky (konkrétního příslušenství), jež je 

dle ust. § 173 odst. 1 InsZ včasná, a opakovaně to budiž zdůrazněno, jen je-li podána ve 

lhůtě k podávání přihlášek stanovené v rozhodnutí o úpadku." 220 

 V případě vykonatelné pohledávky musí věřitel v přihlášce uvést také skutečnosti, o 

které vykonatelnost opírá, přičemž vykonatelnost pohledávky se prokazuje veřejnou 

listinou. 

 Z judikatury ohledně vykonatelnosti pohledávky vplývá, že "vykonatelnost 

pohledávky představuje ve smyslu § 174 odst. 4 InsZ jen další okolnost, již má věřitel v 

přihlášce pohledávky uvést, a nezbavuje ho nijak povinnosti uplatňovanou pohledávku v 

přihlášce co do jejího důvodu řádně identifikovat. Pokud věřitel označí pohledávku jako 

vykonatelnou, avšak přes výzvu insolvenčního správce titul její vykonatelnosti neoznačí a 

nedoloží, jde o nedostatek, který nemá za následek nepřezkoumatelnost přihlášené 

pohledávky, ale pouze to, že s pohledávkou bude nadále (při jejím přezkumu) zacházeno 

jako s pohledávkou nevykonatelnou."221 

                                                
219 Do novelizace InsZ provedené zákonem č. 69/2011 Sb., který nabyl účinnosti dnem 31. 3. 2011, bylo 
možné do skončení přezkumného jednání, dokud nebyla pohledávka zjištěna, měnit nejen výši pohledávky, 
ale i důvod vzniku a pořadí 
220 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 1257/2012-P1-11 ze dne 15. 1. 2013 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.:  KSHK 42 INS 6108/2012, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=6521893 
221 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 955/2010-P34-18 ze dne 19. 11. 2010 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 79 INS 2879/2010, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1406927  
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 K problematice vykonatelných pohledávek zaujal v nedávné době zajímavý názor 

T. Jirmásek, který poukazuje na to, že pochybnosti o vykonatelnosti pohledávek se v praxi 

týkají především (ne-li výhradně) rozhodčích nálezů a polemizuje s tím, zda vůbec lze 

pohledávku přiznanou rozhodčím nálezem přihlásit do insolvenčního řízení jako 

vykonatelnou.  

 Vykonatelnost pohledávky musí být v insolvenčním řízení prokázána, a to veřejnou 

listinou, jak stanoví ustanovení § 177 InsZ. Sám InsZ však nepodává definici veřejné 

listiny, s ohledem na subsidiaritu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, je 

tedy třeba hledat odpověď na tuto otázku zde. Dle ustanovení § 134 občanského soudního 

řádu, jsou veřejnými listinami listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními 

orgány v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními předpisy 

prohlášeny za veřejné. Rozhodce ani rozhodčí soud však nejsou soudem České republiky 

ani jiným státním orgánem a zvláštní předpis. tj. v tomto případě zákon č. 216/1994 Sb., 

zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, výslovně neprohlašuje rozhodčí 

nálezy za veřejné listiny.222 Také seznam exekuční titulů, způsobilých vést na jejich 

základě exekuci uvedený v ustanovení § 274 občanského soudního řádu223, nelze pro 

insolvenční řízení použít, a to již proto, že to zapovídá poslední věta ustanovení § 7 InsZ, 

podle které se ustanovení (o.s.ř.) týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce použijí 

přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně InsZ odkazuje, tak tomu však v daném případě není. T. 

Jirmásek tedy uzavírá, že ačkoli veškerá komentářová literatura i judikatura Nejvyššího 

soudu ČR připouští možnost doložení vykonatelnosti pohledávky rozhodčím nálezem, 

nelze s ohledem na shora uvedené takto doloženou pohledávku v rámci insolvenčního 

řízení za vykonatelnou považovat.224 

 Byť lze argumentaci T. Jirmáska považovat za správnou, lze uzavřít, že cílem 

zákonodárce jistě nebylo znevýhodnit ty věřitele, kteří se se svým nárokem obrátili na 

rozhodčí soud, v tom smyslu, že by jejich pohledávky měly být v rámci insolvenčního 

řízení považovány za nevykonatelné. Za účelem posílení právní jistoty těchto věřitelů by 

tedy bylo dle mého názoru vhodné novelizovat poněkud zavádějící ustanovení § 177 InsZ, 

                                                
222 Ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, 
pouze stanoví, že "rozhodčí nález, který nelze přezkoumat podle § 27, nebo u něhož marně uplynula lhůta k 
podání žádosti o přezkoumání podle § 27, nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí 
a je soudně vykonatelný." 
223 Konkrétně ustanovení § 274 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, tj. vykonatelné rozhodnutí 
rozhodčích komisí a smír jimi schválený 
224 JIRMÁSEK, Tomáš, Vykonatelnost pohledávky v insolvenčním řízení – rozhodčí nález, publikováno na 
webu www.epravo.cz dne 7. 4. 2014, dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/vykonatelnost-
pohledavky-v-insolvencnim-rizeni-rozhodci-nalez-93833.html 
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např. tak, že by bylo převzato ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu 

a vyrovnání, dle kterého se vykonatelnost pohledávky prokazovala "listinou opatřenou 

potvrzením o její vykonatelnosti" a tedy nikoli "veřejnou" listinou.   

 Jde-li o přihlášku pohledávky zajištěného věřitele, o němž bude pojednáno níže, 

musí věřitel v přihlášce uvést, zda uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění a označit 

druh zajištění a dobu jeho vzniku, jinak se má se za to, že právo na uspokojení 

přihlašované pohledávky ze zajištění v insolvenčním řízení uplatněno nebylo (ustanovení  

§ 174 odst. 3 InsZ). 

9.2. Přezkumné jednání a popření pohledávek 

 V souladu s ustanovením § 189 InsZ insolvenční správce sestavuje a doplňuje 

seznam přihlášených pohledávek již v průběhu přihlašování pohledávek věřitelů tak, aby 

jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podání přihlášek pohledávek a v 

dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. Termín přezkumného 

jednání určí insolvenční soud již v rozhodnutí o úpadku. 

 V seznamu pohledávek uvede insolvenční správce zvlášť zajištěné věřitele, a dále 

vyznačí zvlášť pohledávky vykonatelné a pohledávky přihlášené jako podmíněné osobami, 

od kterých může věřitel požadovat plnění podle § 183 odst. 1 a 2 InsZ.225 

 U pohledávek, které insolvenční správce popírá, musí toto své stanovisko v 

seznamu pohledávek výslovně uvést. U pohledávek, které nepopírá, není třeba v seznamu 

pohledávek vyznačovat ničeho. Insolvenční správce může popírat pravost pohledávky 

(pokud má za to, že pohledávka nevznikla, zanikla nebo byla promlčena), výši pohledávky 

(má-li za to, že pohledávka existuje v jiné výši) a dále pořadí pohledávky (pokud má za to, 

že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, 

nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění).  

 Kromě insolvenčního správce náleží právo popírat pohledávku také dlužníkovi, 

jehož popěrný úkon má v případě oddlužení vliv na uspokojení pohledávky v insolvenčním 

řízení, neboť InsZ v ustanovení § 410 odst. 2 stanoví, že popření pohledávky nezajištěného 

věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření 

                                                
225 Ustanovení § 183 odst. 1 a 2 InsZ zní: "(1) Přihláškou pohledávky, kterou zajišťují věci, práva pohledávky 
nebo jiné majetkové hodnoty třetích osob, není dotčeno právo věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z 
tohoto zajištění. (2) Přihláškou pohledávky není dotčeno ani právo věřitele domáhat se uspokojení 
pohledávky po kterékoli z osob odpovídajících mu společně a nerozdílně s dlužníkem; o právu věřitele 
požadovat plnění od dlužníkova ručitele, včetně bankovní záruky a zvláštních případů ručení, to platí 
obdobně." 
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pohledávky insolvenčním správcem. Popření pohledávky dlužníkem však nemá vliv na 

hlasovací právo věřitele popřené pohledávky.  

 A jak již bylo zmíněno shora, s účinností od 31. 3. 2011 mají právo popírat 

pohledávky jiných věřitelů také věřitelé. Rovněž popěrný úkon věřitele má v případě 

oddlužení vliv na uspokojení jím popřené pohledávky, avšak nemá vliv na hlasovací právo 

věřitele popřené pohledávky. Zatímco insolvenční správce a dlužník mohou své stanovisko 

k přezkoumávaným pohledávkám měnit až do okamžiku přezkoumání pohledávky na 

přezkumném jednání, věřitel tak dle ustanovení § 200 InsZ musí učinit na předepsaném 

formuláři doručeném insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání 

přezkumného jednání. Po uplynutí této lhůty by mohl věřitel své stanovisko změnit pouze 

ve prospěch nositele popřené pohledávky tak, že by své popření nebo jeho část vzal zpět.226 

 Do seznamu pohledávek se vůbec nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží 

(tj. např. pohledávky přihlášené opožděně), pohledávky vyloučené z uspokojení (tj. 

pohledávky uvedené v ustanovení § 170 InsZ) a další pohledávky, u kterých to stanoví 

zákon (tj. např. pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky postavené na roveň 

pohledávkám za majetkovou podstatou, pohledávky, které se považují za přihlášené aj.).      

 Popřením pohledávky však účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí, neboť 

věřitel popřené pohledávky má možnost obhájit svůj nárok v rámci tzv. incidenčního 

sporu.227 Incidenční spor se zahajuje žalobou na určení podanou u insolvenčního soudu, 

kterou v případě nevykonatelné pohledávky podává věřitel. Určovací žaloba směřuje proti 

insolvenčnímu správci jako žalovanému. Pokud ale vedle insolvenčního správce popírá 

pohledávku i dlužník, směřuje žaloba proti oběma popírajícím. Pokud však pohledávku 

popírá pouze dlužník, není insolvenční správce vůbec účastníkem řízení a žaloba směřuje 

pouze proti dlužníkovi (ustanovení § 198 a § 410 InsZ). 

 Žalobu na určení je věřitel nevykonatelné popřené pohledávky povinen podat ve 

lhůtě do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 

dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 InsZ. Věřitel nevykonatelné popřené 

pohledávky, který se účastnil přezkumného jednání, je o dalším postupu poučen přímo na 

tomto jednání, a to buď insolvenčním správcem či insolvenčním soudem. Toto poučení by 

mělo být zaneseno do protokolu o jednání. Věřitele nevykonatelné popřené pohledávky, 

                                                
226 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 330 
227 Incidenčními spory jsou dle ustanovení § 2 písm. d) InsZ spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých 
tak stanoví InsZ, projednávané v rámci insolvenčního řízení 
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který se přezkumného jednání neúčastnil, vyrozumí o popření jeho pohledávky písemně 

insolvenčního správce a současně ho poučí o dalším postupu, tj. o možnosti podat žalobu 

na určení a o následcích jejího nepodání. 

 Pokud věřitel nevykonatelné popřené pohledávky nepodá ve shora uvedené lhůtě 

žalobu na určení u insolvenčního soudu, pak se k pohledávce popřené co do pravosti 

nepřihlíží a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve 

výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (ustanovení § 198 odst. 1 InsZ). 

 Naproti tomu v případě popření nevykonatelné pohledávky věřitelem není třeba 

věřitele popřené pohledávky vyrozumívat, neboť popěrný úkon popírajícího věřitele 

učiněný na předepsaném formuláři se stává žalobou v souladu s ustanovením § 200 odst. 5 

InsZ.228     

 Pokud jde o věřitele vykonatelných pohledávek, došlo tzv. revizní novelou s 

účinností k 1. 1. 2014 ke změně ustanovení § 191 odst. 2 InsZ, jejímž cílem je posílení 

právní jistoty věřitelů, spočívající v tom, že posouzení, zda pohledávka bude popřena jako 

vykonatelná, nebude nadále ponecháno na libovůli insolvenčního správce, ale bude v 

rukou insolvenčního soudu.229 Citované novelizované ustanovení se tedy odklonilo od 

dosavadní praxe a judikatury, dle které "prvotní (předběžné) posouzení, zda nárok 

přihlášený insolvenčním věřitelem je vykonatelný či nikoli, přísluší právě insolvenčnímu 

správci, jenž svůj názor vyjádří tím, že v seznamu přihlášených pohledávek dle ust. § 189 

odst. 1 insolvenčního zákona vyznačí, zda považuje pohledávku za vykonatelnou či 

nevykonatelnou, že příslušného věřitele, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena při 

přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom písemně vyrozumí, nebo tím, že sám 

uplatní své popření."230 Dle novelizovaného ustanovení § 191 odst. 2 InsZ se v rámci 

insolvenčního řízení při přezkumném jednání pokládá za vykonatelnou každá přihlášená 

pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni 

rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku 

za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, 

zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení 

přezkumného jednání insolvenční soud. Učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti 

                                                
228 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 339 
229 Důvodová zpráva k tzv. revizní novele, str. 137, Ministerstvo spravedlnosti, dostupná např. z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=929&CT1=0 
230 Např. Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 552/2009-P4-11 ze dne 20. 10. 2009 vydané v 
rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 78 INS 3637/2008, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=622078 
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němuž není přípustný opravný prostředek. Má-li tedy insolvenční správce pochybnosti o 

vykonatelnosti pohledávky, musí se obrátit na insolvenční soud, aby v rámci své dohlédací 

činnosti rozhodl, zda bude daná pohledávka přezkoumávána jako vykonatelná či jako 

nevykonatelná. 

 V případě popření vykonatelné pohledávky nepodává určovací žalobu věřitel 

popřené pohledávky, ale insolvenční správce (případně dlužník), a to ve hmotněprávní 

lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání, tzn., že žaloba musí být nejpozději poslední den 

lhůty doručena insolvenčnímu soudu. Pokud nebude žaloba včas podána, bude popřená 

vykonatelná pohledávka považována za zjištěnou v souladu s ustanovením § 201 odst. 2 

InsZ. V žalobě může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro 

které pohledávku popřel.  

 Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané 

pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu může insolvenční správce uplatnit jen 

skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto 

rozhodnutí, přičemž dle závěru Nejvyššího soudu ČR "je lhostejné, zda takové skutečnosti 

dlužník neuplatnil vlastní vinou např. proto, že zcela rezignoval na svou procesní obranu v 

příslušném řízení, čímž přivodil vznik exekučního titulu založeného rozhodnutím, jež se 

neodůvodňuje vůbec (např. platební rozkaz nebo směnečný platební rozkaz), nebo 

rozhodnutím, jež se odůvodňuje jen minimálně (např. rozsudkem pro zmeškání nebo 

rozsudkem pro uznání)."231  

 Důvodem popření nemůže být dle ustanovení § 199 odst. 2 InsZ jiné právní 

posouzení věci. K tomu Nejvyšší soud ČR uvedl, že jakékoli právní posouzení věci byť je 

kusé, málo srozumitelné nebo hrubě nepřesné vždy vylučuje možnost popření takové 

pohledávky pro právní posouzení „jiné“. Dle závěrů Nejvyššího soudu ČR však není 

právní posouzení věci vyloučeno jako důvod popření pravosti nebo výše přihlášené 

vykonatelné pohledávky, jestliže z pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž 

byla pohledávka přiznána, žádné právní posouzení věci neplyne. Nejvyšší soud ČR však 

zdůraznil, že "u rozsudků pro uznání a pro zmeškání se právní posouzení věci (v rovině 

zkoumání předpokladů, za nichž mohla být taková rozhodnutí vydána) promítá v předem 

definovaném a zákonem omezeném typu odůvodnění (§ 157 odst. 3 o. s. ř.). U platebního 

rozkazu včetně elektronického platebního rozkazu a u směnečného nebo šekového 

                                                
231 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sen. zn.: 29 ICdo 7/2013, uveřejněné pod číslem 
106/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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platebního rozkazu se právní posouzení věci (v rovině zkoumání předpokladů, za nichž 

mohla být taková rozhodnutí vydána) projevuje v tom, že soud taková rozhodnutí (jež 

neobsahují žádné odůvodnění) vydal.“ 232 

  Dlužník může jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky 

uplatnit pouze skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo 

exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. 

9.3. Hlasování o způsobu oddlužení 

 Věřitelům je InsZ dáno právo rozhodovat hlasováním o způsobu oddlužení, tj. o 

tom, zda má být zpeněžena majetková podstata nebo zda má dlužník po dobu 5 let plnit 

splátkový kalendář. Do této doby je jejich role velmi omezená, neboť o povolení oddlužení 

rozhoduje pouze insolvenční soud bez stanoviska věřitelů.  

 K přijetí rozhodnutí o způsobu oddlužení dochází buď na schůzi věřitelů, nebo 

mimo schůzi věřitelů korespondenčním hlasováním učiněným písemným podáním 

označeným jako "Hlasovací lístek". 

 Právo hlasovat o způsobu oddlužení však nenáleží všem věřitelům, ale pouze 

nezajištěným věřitelům, a to jen těm, kteří včas přihlásili své pohledávky. Zajištění věřitelé 

tedy nemají právo hlasovat o způsobu oddlužení. A toto právo nenáleží ani osobám 

dlužníkovi blízkým a osobám, které tvoří s dlužníkem koncern (ustanovení § 402 odst. 1 

InsZ).  Důvodem pro nepřiznání hlasovacího práva zajištěným věřitelům je to, že zvolený 

způsob oddlužení nemá vliv na jejich uspokojení, neboť zajištění věřitelé se uspokojují ze 

zajištění.233 Důvodem pro vyloučení osob dlužníkovi blízkých a osob tvořících s 

dlužníkem koncern je pak předpoklad, že tyto osoby by hlasovaly ve shodě se zájmy 

dlužníka a tedy proti společnému zájmu nezajištěných věřitelů.234   

 Jak již bylo řečeno shora, pro oddlužení je typický nezájem věřitelů, kteří svého 

práva hlasovat o způsobu oddlužení zpravidla nevyužívají. Pokud tedy nezajištění věřitelé 

nerozhodnou o způsobu oddlužení, tj. pokud ani jeden ze způsobů oddlužení nezíská 

prostou většinu hlasů (přičemž na každou 1 Kč pohledávky připadá jeden hlas), rozhodne o 

                                                
232 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 7. 2013, sen. zn.: 29 ICdo 7/2013, uveřejněné pod číslem 
106/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
233 Jak již bylo popsáno v kapitole 7 (podkapitole 7.1), neuspokojuje se zajištěný věřitel v případě oddlužení 
zpeněžením majetkové podstaty pouze z výtěžku zajištění, ale v neuhrazené výši své pohledávky se uspokojí 
i z ostatního majetku společně s nezajištěnými věřiteli. 
234 MARŠÍKOVÁ, J. a kol.: Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením Rady ES 1346/2000 a 
prováděcími předpisy. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, 864 s., ISBN978-80-87576-80-9, str. 716 
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způsobu oddlužení insolvenční soud, a to v rozhodnutí o schválení oddlužení (ustanovení  

§ 402 odst. 5 InsZ). 

9.4. Odvolání a ustanovení insolvenčního správce schůzí věřitelů 

Schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání (tj. pouze první 

schůzi věřitelů), náleží právo se usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného 

insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. 

Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů 

přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich 

pohledávek, kteří mají právo hlasovat.235  

 K výsledku hlasování schůze věřitelů o odvolání dosavadního insolvenčního 

správce se insolvenční soud žádným rozhodnutím nevyslovuje. Usnesení o ustanovení 

nového insolvenčního správce musí být naopak insolvenčním soudem potvrzeno. 

Insolvenční soud nepotvrdí ustanovení nového insolvenčního správce, pokud tento 

nesplňuje InsZ stanovené podmínky. Odvolání je přípustné jen pokud insolvenční soud 

usnesení schůze věřitelů nepotvrdí. K podání odvolání je legitimován pouze věřitel, který 

na schůzi věřitelů hlasoval pro přijetí usnesení schůze věřitelů, naopak odvolanému 

insolvenčnímu správci InsZ legitimaci k podání odvolání nepřiznává. 

 Odvolanému insolvenčnímu správci insolvenční soud uloží, aby mu ve stanovené 

lhůtě podal zprávu o své činnosti, zejména o stavu majetku, který spravoval, a aby 

vyúčtoval odměnu, hotové výdaje a náklady, které mu vznikly v souvislosti se správou a 

udržováním majetku (ustanovení § 29 InsZ). 

9.5. Uspokojení nezajištěných věřitelů 

Jak již bylo uvedeno shora, dochází v rámci oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty ke zpeněžení veškerého majetku zapsaného do soupisu majetkové podstaty 

(vyjma majetku, který byl ze soupisu majetkové podstaty případně vyňat dle ustanovení  

§ 227 InsZ) insolvenčním správcem. A po pravomocném schválení konečné zprávy a na 

základě insolvenčním soudem vydaného rozvrhového usnesení provede insolvenční 

správce výplatu příslušných částek, určených v rozvrhovém usnesení, jednotlivým 

věřitelům.  

                                                
235 Ve smyslu ustanovení § 51 InsZ 
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V rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře dochází k postupnému 

uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů po dobu 5-ti let (tj. 60-ti splátek), případně 

po kratší dobu, za kterou dlužník uspokojí nezajištěné pohledávky uvedené ve schváleném 

splátkovém kalendáři v plné výši.   

9.6. Postavení zajištěných věřitelů v oddlužení 

9.6.1. Zajištěný věřitel 

 Zajištěný věřitel je definován v ustanovení § 2 písm. g) InsZ jako věřitel, jehož 

pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, avšak jen zástavním 

právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem 

práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční 

právní úpravy. Jak již bylo uvedeno shora, jedná se taxativní výčet a věřitel, jehož 

pohledávka je zajištěna jiným způsobem proto není zajištěným věřitelem ve smyslu InsZ.   

 Zajištění věřitelé se uspokojují z výtěžku zpeněžení zajištění až do výše 100 % své 

pohledávky (na rozdíl od předchozí úpravy v ZKV, dle které se uspokojovali pouze do 

výše 70 % výtěžku zpeněžení na ně připadajícího236).  

 Postavení zajištěných věřitelů se však liší v závislosti na zvoleném způsobu 

oddlužení. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty jsou zajištění věřitelé 

uspokojováni jednak z výtěžku zpeněžení předmětu zajištění a v rozsahu zpeněžením 

předmětu zajištění neuspokojené části své pohledávky jsou rovněž uspokojování společně s 

nezajištěnými věřiteli při rozvrhu výtěžku z ostatní majetkové podstaty. V případě 

oddlužení plněním splátkového kalendáře však zajištění věřitelé tuto možnost nemají, 

neboť dle ustanovení § 398 odst. 3, poslední věta InsZ se zajištění věřitelé uspokojí jen z 

výtěžku zpeněžení a zařazení neuspokojené části jejich pohledávky (nad rámec hodnoty 

zástavy) do splátkového kalendáře tak není možné. Ustanovení § 398 odst. 3 InsZ bylo 

novelizováno zákonem č. 217/2009 Sb., tak, že věta "zajištění věřitelé se uspokojují z 

výtěžku zpeněžení" byla doplněna slovem "jen", tedy tak, že se zajištění věřitelé uspokojují 

pouze z výtěžku zpeněžení, a to proto, jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu  

                                                
236 Ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, stanovilo, že "oddělení věřitelé 
se podle tohoto ustanovení uspokojují do výše 70% výtěžku zpeněžení na ně připadajícího. Neuspokojenou 
část pohledávky lze uspokojit v rozvrhu, a to ve třídě, do níž pohledávka podle své povahy patří." 
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č. 217/2009 Sb., aby bylo toto pravidlo, k němuž praxe dospívá výkladem, postaveno 

najisto.237 

 Z pohledu zajištěného věřitele se tak může jevit shora uvedený odlišný postup 

upokojování jejich pohledávek v závislosti na zvoleném způsobu oddlužení jako 

nespravedlivý. Zajištění věřitelé navíc nemohou ani ovlivnit způsob oddlužení, neboť jsou 

z rozhodování o něm vyloučeni. O spravedlnosti daného pravidla existují pochybnosti i v 

odborné literatuře. Např. J. Kotoučová namítá, že pokud by skutečně mělo platit uvedené 

pravidlo, zakládalo by to neodůvodněnou nerovnost věřitelů a domnívá se, že logickým a 

věcně správným je závěr, že i v případě oddlužení formou splátkového kalendáře se při 

uspokojování zajištěných věřitelů použije ustanovení § 167 odst. 3 InsZ, a nezajištěná část, 

resp. ze zajištění neuhrazená část jejich pohledávek za dlužníkem, by takto měla být 

součástí pohledávek uspokojovaných ze splátek a pohledávek posuzovaných z hlediska 

naplnění 30 % kvóty uspokojení.238  

 Otázkou ústavnosti daného pravidla se dokonce v nedávné době zabýval i Ústavní 

soud ČR, a to k návrhu zajištěného věřitele na zrušení poslední věty ustanovení § 398 odst. 

3 InsZ pro údajný rozpor s ústavně zaručenými právy na spravedlivý proces, rovné 

zacházení a ochranu majetku. Přestože Ústavní soud přisvědčil mnoha argumentům 

stěžovatelky, dospěl nakonec k závěru, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná a 

uvedl mj., že "nejde o situaci, kdy by zákonodárce přijal řešení zjevně nevýhodné pouze 

pro jednu skupinu věřitelů, neboť přijatá úprava přináší jak výhody, tak nevýhody pro obě 

skupiny věřitelů." Uvedl, že "z definice úpadku plyne, že není objektivně možné zachování 

maxima z vlastnických práv obou kolidujících zájmů, tedy plného uspokojení jak 

zajištěných, tak nezajištěných věřitelů. Bylo-li by přijato řešení navrhované stěžovatelkou, 

logicky by to vedlo k menšímu uspokojení nezajištěných věřitelů. Zákonodárce tedy musel 

tyto zájmy nějakým způsobem vyvážit. Na jednu stranu zajištěné věřitele podstatně 

zvýhodňuje tím, že ze zpeněžení zajištění mohou získat až 100 % své pohledávky, čímž se 

snižuje majetek dlužníka, ze kterého by při jiném nastavení mohli být uspokojeni 

nezajištění věřitelé. Na druhou stranu v případě oddlužení splátkovým kalendářem 

zajištěné věřitele znevýhodňuje, protože jim neumožňuje účastnit se splátkového kalendáře 

a budoucí výdělky dlužníka ponechává pro nezajištěné věřitele. Zákonodárce tu tedy 

                                                
237 Důvodová zpráva k zákonu č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, str. 35, dostupná z 
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=53602 
238 KOTOUČOVÁ (HÁSOVÁ), J. a kol., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon): 
komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 969, ISBN 978-80-7400-320-2 (váz.), xx, 1122 s. 
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provedl určité vyvažování zájmů zajištěných věřitelů na jedné straně a nezajištěných na 

straně druhé." Ústavní soud v daném rozhodnutí také uvažuje, že cílem daného ustanovení 

může být docílení snížení míry zadluženosti obyvatelstva, neboť "obecně se důsledkem 

přijatého řešení, při němž se zajištěná pohledávka fakticky uspokojuje pouze do výše 

zajištění, zvyšuje riziko neúplného uspokojení zajištěné pohledávky. Konkrétněji to 

odrazuje věřitele od poskytování nadměrných úvěrů, které nejsou dostatečně zajištěny. To 

brání předlužování osob se všemi negativními důsledky jak pro tyto osoby samotné, tak pro 

společnost jako celek. Přijatá úprava tak může vycházet z naprosto racionální úvahy 

zákonodárce, podle které není vhodné, aby se nepodnikající osoby, na které je výlučně 

aplikovatelné oddlužení, zadlužovaly nad rámec hodnoty svého majetku."239 

 Odvolací soudy240 v této věci argumentují především tím, že: 

  1) zajištěný věřitel má právo volby, zda pohledávku uplatní jako zajištěnou či 

nezajištěnou. Zejména zajištěný věřitel s horším pořadím své pohledávky by měl řádně 

zvážit, zda svou pohledávku přihlásí do insolvenčního řízení jako zajištěnou či 

nezajištěnou. Volbu by měl učinit na základě informací dostupných z insolvenčního 

rejstříku (s ohledem na výši majetku dlužníka a výši jeho závazků). Tuto volbu však musí 

zajištěný věřitel provádět na základě pravděpodobnosti, neboť v okamžiku podání 

přihlášky do insolvenčního řízení není ještě zřejmé, zda bude oddlužení provedeno 

splátkovým kalendářem anebo zpeněžením majetkové podstaty (kde bude pro věřitele vždy 

výhodnější přihlásit pohledávku jako zajištěnou). Lze tak souhlasit s názorem Ústavního 

soudu ve shora citovaném usnesení, dle kterého by bylo zřejmě vhodnější, kdyby zajištěný 

věřitel mohl učinit rozhodnutí, zda chce svou pohledávku uplatňovat jako nezajištěnou, či 

zajištěnou až po určení způsobu oddlužení.   

 2) Dalším argumentem odvolacích soudů je to, že zajištěný věřitel má také možnost 

svou pohledávku rozdělit v souladu s předpokládanou hodnotou předmětu zástavy na část 

zajištěnou majetkem dlužníka a ve zbylé části ji přihlásit jako nezajištěnou. Nezajištěná 

část pohledávky pak bude uspokojena v rámci schváleného splátkového kalendáře. Tento 

postup je v praxi poměrně obvyklý. 

                                                
239 Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn.: I.ÚS 3271/13 ze dne 6. 2. 2014, dostupné z 
http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=82541&pos=16&cnt=19&typ=result 
240 Např. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 751/2013-B-46 ze dne 23. 9. 2013 vydané v 
rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 28 INS 13476/2010, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=8796551 
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 3) Dále pak odvolací soudy argumentují tím, že zajištěný věřitel má možnost 

výběru okamžiku zpeněžení zajištěného majetku či dokonce možnost rozhodnout se, že po 

dobu trvání oddlužení splněním splátkového kalendáře k jeho zpeněžení nedojde. 

Osvobození od placení pohledávek se pak dle ustanovení § 414 odst. 4 InsZ nebude 

vztahovat na právo zajištěného věřitele domáhat se uspokojení pohledávky z výtěžku 

zpeněžení předmětu zajištění, a to včetně úroků či jiných nároků za dobu od skončení 

insolvenčního řízení.  

9.6.2. Zajištění pohledávky majetkem ve vlastnictví třetí osoby 

 Za zajištěného věřitele není s ohledem na ustanovení § 2 písm. g) InsZ v rámci 

insolvenčního řízení dlužníka považován věřitel, jehož pohledávka za dlužníkem je 

zajištěna majetkem ve vlastnictví třetí osoby, tj. majetkem nenáležícím do majetkové 

podstaty dlužníka. V takovém případě může věřitel realizovat předmětné zajištění kdykoli 

mimo rámec insolvenčního řízení (ustanovení § 183 odst. 1 InsZ)241 a rovněž mu nic 

nebrání, aby se domáhal i nadále uspokojení své pohledávky po kterékoli z osob, jež mu 

odpovídá společně a nerozdílně s dlužníkem (ustanovení § 183 odst. 2 InsZ).  

 Pokud by takový věřitel přihlásil svoji pohledávku za dlužníkem do insolvenčního 

řízení chybně jako pohledávku zajištěnou, došlo by ze strany insolvenčního správce k 

jejímu popření co do pořadí a byla by přezkoumávána jako nezajištěná. 

 Ustanovení § 183 odst. 3 InsZ ve znění účinném do 31. 12. 2013 umožňovalo 

třetím osobám, od nichž může věřitel požadovat plnění, aby svoji pohledávku za 

dlužníkem, která by jim vznikla případným uspokojením věřitele, přihlásili do 

insolvenčního řízení dlužníka jakožto pohledávku podmíněnou, avšak pouze tehdy pokud 

ji nepřihlásí sám věřitel. V případě, kdy sám věřitel svoji pohledávku přihlásil, mohly se 

třetí osoby v rozsahu svého plnění domáhat uspokojení místo věřitele. Tato situace však 

byla z pohledu třetích osob nežádoucí, neboť tyto osoby obvykle neměly dostatek 

informací o tom, zda věřitel pohledávku přihlásí, a proto ji přihlašovaly z opatrnosti, a to i 

s ohledem na to, že pro ně platí stejná lhůta, jako pro věřitele jiné. Uplynutím této lhůty by 

tyto třetí osoby ztratily právo domáhat se uspokojení své pohledávky. Tzv. revizní novela 

přinesla v tomto ohledu pozitivní změnu, když dle ustanovení § 183 odst. 3 InsZ mohou 

třetí osoby přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka jako podmíněnou 

                                                
241 Jde tak o výjimku z jedné z hlavních zásad insolvenčního řízení, dle které jsou věřitelé povinni zdržet se 
jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení, ledaže to dovoluje zákon 
(ustanovení § 5 písm. d) InsZ)  
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bez ohledu na to, zda ji přihlásí sám věřitel. A pokud ji sám věřitel přihlásí a třetí osoba 

pohledávku věřitele uspokojí, může se v insolvenčním řízení dlužníka domáhat uspokojení 

v rozsahu, v němž pohledávku plnila namísto věřitele, a to bez ohledu na to, zda ji do 

insolvenčního řízení přihlásila.  

 Pohledávky přihlášené jako podmíněné se nezařazují na přezkumné jednání po 

dobu, po kterou v insolvenčním řízení uplatňuje pohledávku vůči dlužníku sám věřitel 

(ustanovení § 191 odst. 1 InsZ). A těmto třetím osobám také nenáleží hlasovací právo 

spojené s pohledávkou do doby splnění odkládací podmínky (ustanovení § 51 odst. 4 

InsZ).  

 Odlišným případem je však situace, kdy je pohledávka věřitele zajištěna majetkem 

třetí osoby a tato osoba, jež poskytla zajištění, se sama dostane do úpadku. Věřitelé 

takových pohledávek jsou považováni za zajištěné věřitele, kteří však mohou svou 

pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tzn., že neuspokojená část 

věřitelovy pohledávky se z ostatního majetku zástavního dlužníka neuspokojuje. I v tomto 

případě platí, že věřitel je v souladu s ustanovením § 166 věta druhá InsZ povinen řádně 

přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení třetí osoby (zástavního dlužníka), i když 

sám dlužník (osobní dlužník) svou pohledávku řádně splácí. Následkem nepřihlášení 

předmětné pohledávky do insolvenčního řízení třetí osoby by byl zánik zajištění této 

pohledávky. V přihlášce pohledávky musí být jako důvod pohledávky uvedeno věřitelovo 

právo na uspokojení z majetku poskytnutého k zajištění, tedy nikoli smlouva uzavřená 

mezi zajištěným věřitelem a osobním dlužníkem. Rovněž výši pohledávky nelze určit dle 

výše pohledávky vyplývající ze smlouvy uzavřené s osobním dlužníkem, nýbrž dle 

hodnoty zajištění (maximálně však do výše pohledávky vyplývající ze smlouvy uzavřené 

mezi zajištěným věřitelem a osobním dlužníkem). Chybné uvedení právního důvodu 

pohledávky či její výše by mělo za následek popření pohledávky co do důvodu či výše. 

Pokud pohledávka vyplývající ze smlouvy uzavřené s osobním dlužníkem není dosud 

splatná, je zajištěný věřitel povinen přihlásit pohledávku jako podmíněnou, jinak by byla 

rovněž popřena, a to co do jejího důvodu, neboť pohledávka za zástavním dlužníkem v 

době přezkumu neexistuje. Insolvenční správce přitom není oprávněn uznat pohledávku 

přihlášenou chybně jako nepodmíněnou toliko podmíněně. 

 V souvislosti se zajištěním pohledávky majetkem ve vlastnictví třetí osoby může v 

praxi nastat také další situace, kdy v průběhu insolvenčního řízení vedeného na majetek 

osobního dlužníka nabude tento majetek (zástavu) sám osobní dlužník. V době pro 
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přihlašování pohledávek tedy náležel předmětný majetek (zástava) do vlastnictví třetí 

osoby a věřitel proto přihlásil svoji pohledávku jako nezajištěnou. Otázkou pak je, zda se 

může tento věřitel, který se v propadné lhůtě řádně přihlásil do insolvenčního řízení 

dlužníka jako věřitel nezajištěný, dovolat i po uplynutí této propadné lhůty svého zajištění. 

Nejvyšší soud ČR, který se touto otázkou zabýval, odpověděl kladně a uvedl, že "nabyl-li 

dlužník vlastnické právo k věci zatížené zástavním právem až v průběhu insolvenčního 

řízení, v době po marném uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku k přihlášení 

pohledávek (a ustanoveními o možných změnách pořadí přihlášených pohledávek), 

neznamená to, že by věřitel, který svou pohledávku řádně a včas přihlásil, byl bez dalšího 

zbaven práva dovolat se zajištění. Insolvenční soud je povinen takového věřitele vyzvat, 

aby v (procesní) lhůtě k tomu určené sdělil, zda uplatňuje právo na uspokojení ze zajištění 

a poučit jej, že po marném uplynutí určené lhůty bude mít za to, že právo na uspokojení 

pohledávky ze zajištění neuplatnil."242 

9.6.3. Správa a zpeněžení zajištěného majetku 

 Jak již bylo řečeno výše v kapitole 8. (podkapitole 8.5.1 a 8.5.2) této práce, je 

insolvenční správce při správě a následném zpeněžení zajištěného majetku vázán pokyny 

zajištěného věřitele. Insolvenční správce může odmítnout pouze takové pokyny zajištěného 

věřitele týkající se správy zajištěného majetku, o nichž se domnívá, že nesměřují k řádné 

správě a takové pokyny týkající se zpeněžení zajištěného majetku, o nichž má za to, že lze 

předmět zajištění zpeněžit výhodněji. V těchto případech se insolvenční správce obrátí na 

insolvenční soud, který předmětné pokyny přezkoumá v rámci dohlédací činnosti 

(ustanovení § 230 odst. 2 a 293 odst. 1 InsZ). Toto oprávnění insolvenčního správce je 

určitou ochranou nezajištěných věřitelů před pokyny zajištěného věřitele, jež by směřovaly 

pouze k rychlému uspokojení tohoto zajištěného věřitele namísto dosažení co nejvyššího 

možného výtěžku, který by mohl být rozdělen i mezi věřitele nezajištěné.  

 Před účinností tzv. revizní novely platilo, že v případě mnohosti zajištěných 

věřitelů, mohli udělit pokyny týkající se správy a zpeněžení zajištěného majetku pouze 

všichni tito věřitelé společně. Tzv. revizní novela změnila příslušná ustanovení InsZ tak, že 

tyto pokyny uděluje ten věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v 

pořadí a pokud tento zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené 

insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje 

                                                
242 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 3. 2012, sen. zn.: 29 NSCR 32/2011, uveřejněné pod číslem 
112/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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ze zajištění jako další v pořadí, jinak pokyny udělí v rámci dohlédací činnosti sám 

insolvenční soud. Cílem této změny bylo zjednodušení a urychlení procesu zpeněžování 

zajištěného majetku. 

 Dalším přínosem tzv. revizní novely v oblasti zpeněžování zajištěného majetku je 

vyjasnění otázky vztahu ustanovení § 293 InsZ s ustanoveními § 286 odst. 2 a § 289 odst. 

1 InsZ v tom smyslu, že insolvenční správce je při zpeněžování majetku vázán pouze 

pokyny zajištěného věřitele a nepotřebuje k tomu ještě navíc souhlas věřitelského výboru 

(ustanovení § 286 odst. 2 InsZ) a v případě prodeje mimo dražbu i insolvenčního soudu 

(ustanovení § 289 odst. 1 InsZ). 

 V případě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nemusí insolvenční správce 

nově od účinnosti tzv. revizní novely přistoupit ke zpeněžení zajištěného majetku vždy. Jak 

již bylo uvedeno shora v kapitole 8. této práce, majetek sloužící k zajištění nemusí být 

zpeněžen, pokud zpeněžením ostatního majetku dojde k plnému uspokojení pohledávek 

nezajištěných věřitelů nebo pokud zajištěná pohledávka zjevně přesahuje hodnotu zajištění. 

Při splnění těchto podmínek zpeněží insolvenční správce majetek sloužící k zajištění jen na 

žádost zajištěného věřitele (ustanovení § 408 odst. 4 InsZ). 

 V rámci oddlužení plněním splátkového kalendáře přistoupí insolvenční správce ke 

zpeněžení majetku sloužícího k zajištění jen pokud o to požádá zajištěný věřitel 

(ustanovení § 409 odst. 3 InsZ).  

9.6.4. Uspokojení zajištěného věřitele  

 Dle ustanovení § 298 odst. 1 InsZ243 má zajištěný věřitel přednostní právo na 

uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zajištěného majetku. Je-li tedy v rámci 

oddlužení zpeněžen zajištěný majetek, má zajištěný věřitel právo na vydání výtěžku již v 

průběhu oddlužení.  

 Neprodleně po zpeněžení předmětu zajištění je insolvenční správce povinen podat 

insolvenčnímu soudu návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, a to i bez 

návrhu zajištěného věřitele. Od výtěžku získaného prodejem zajištěného majetku je však 

nejprve třeba odečíst náklady spojené se správou předmětu zajištění (tj. náklady na jeho 

údržbu, ostrahu, pojištění, dodávku energií, daň z nemovitosti apod.) v maximální výši 4 % 

výtěžku zpeněžení a náklady spojené se zpeněžením předmětu zajištění (tj. náklady 

                                                
243 Toto ustanovení týkající se konkurzu se dle ustanovení § 408 odst. 4 InsZ a § 409 odst. 3 InsZ použije i 
pro účely oddlužení  
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spojené s jeho prodejem ve veřejné či soudní dražbě nebo prodejem mimo dražbu) v 

maximální výši 5 % výtěžku zpeněžení. Při překročení těchto limitů, lze se souhlasem 

zajištěného věřitele odečíst náklady i ve větším rozsahu. Od výtěžku zpeněžení je dále 

třeba odečíst částku připadající na odměnu insolvenčního správce, a jestliže zajištěný 

věřitel dosud neuhradil do majetkové podstaty odměnu a hotové výdaje znalce dle 

ustanovení § 157 InsZ244, bude od částky výtěžku zpeněžení odečtena také částka 

připadající na splnění této jeho povinnosti.  

 Výdaje vynaložené insolvenčním správcem v souvislosti s plněním pokynu 

zajištěného věřitele nese zajištěný věřitel ze svého, tyto výdaje budou tedy odečteny od 

výtěžku zpeněžení, pouze pokud je zajištěný věřitel dosud neuhradil. 

 Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému 

věřiteli mohou nově (od účinnosti tzv. revizní novely) podat námitky ostatní věřitelé a 

dlužník, a to do 7 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu v insolvenčním rejstříku. 

 Tzv. revizní novela také postavila najisto otázku přípustnosti odvolání proti 

rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku 

zpeněžení, když v ustanovení § 298 odst. 7 InsZ tuto možnost výslovně zakotvila. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí tak může podat dlužník, insolvenční správce, zajištěný 

věřitel, jemuž má být majetek vydán a věřitelé, kteří proti návrhu insolvenčního správce na 

vydání výtěžku zpeněžení podali námitky. 

 Zpeněžením zajištěného majetku dochází k zániku zajištění, a to bez ohledu na výši 

uspokojení zajištěného věřitele a rovněž bez ohledu na to, zda zajištěný věřitel podal či 

nepodal přihlášku pohledávky do předmětného insolvenčního řízení (ustanovení § 167 

odst. 4 InsZ). 

 Jak již bylo zmíněno shora, je zajištěný věřitel v rámci oddlužení plněním 

splátkového kalendáře uspokojován pouze z výtěžku zpeněžení zajištění. Naproti tomu 

zajištěný věřitel v rámci oddlužení zpeněžením majetkové podstaty je v rozsahu 

zpeněžením předmětu zajištění neuspokojené části své pohledávky uspokojován navíc 

společně s nezajištěnými věřiteli při rozvrhu výtěžku z ostatní majetkové podstaty. 

 

                                                
244 Dle ustanovení § 157 odst. 1 InsZ uhradí zajištění věřitelé do majetkové podstaty společně a nerozdílně 
polovinu odměny a hotových výdajů uhrazených znalci, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě insolvenčního 
správce; mezi sebou se vypořádají podle poměru hodnot jejich zajištění určených znaleckým posudkem. 
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9.6.5. Zpeněžení předmětu zajištění před zahájením insolvenčního řízení 

 V souvislosti s uspokojením pohledávek zajištěných věřitelů může i v rámci 

oddlužení nastat situace, kdy byl předmět zajištění zpeněžen ještě před zahájením 

insolvenčního řízení, avšak vymožené plnění nebylo v důsledku zahájení insolvenčního 

řízení vydáno věřiteli, nýbrž insolvenčnímu správci v souladu s ustanovením § 46 odst. 7 

zákona č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů.245 

 Pokud usnesení soudního exekutora o vydání vymoženého plnění dosud nenabylo 

právní moci, vázne zástavní právo i nadále na majetku dlužníka, který byl předmětem 

zpeněžení. 

 Pokud však toto usnesení právní moci nabylo, došlo tím k zániku zástavního práva 

váznoucího na předmětu zpeněžení, neboť toto usnesení má vzhledem k zástavním 

právům, věcným břemenům a nájemním právům váznoucím na nemovitosti, která byla 

prodána v exekuci, účinky rozvrhového usnesení podle § 337h odst. 1 až 3 zákona č. 

99/1963, občanského soudního řádu.246 Otázkou pak v tomto případě je, zda má věřitel za 

této situace vůbec postavení zajištěného věřitele ve smyslu ustanovení § 2 písm. g) InsZ. 

 Názory odvolacích soudů na tuto problematiku se rozcházejí. Vrchní soud v Praze 

dospěl opakovaně k závěru, že plnění vymožené v rámci předcházejícího exekučního řízení 

nenáleží do majetkové podstaty a zajištěný věřitel má právo podat v souladu s ustanovením  

§ 225 InsZ vylučovací žalobu. Dle závěrů Vrchního soudu v Praze se tedy "zajištěný 

věřitel, jehož právo na uspokojení pohledávky ze zajištění zaniklo v průběhu konkursu 

zpeněžením zástavy (což se v posuzované věci stalo s právní mocí rozvrhového usnesení 

vydaného v exekučním řízení) a peněžní prostředky představující výtěžek zpeněžení se 

nacházejí v majetkové podstatě dlužníka (což také v dané věci bylo prokázáno) a tyto 

peněžní prostředky jsou v rámci probíhajícího konkursu rozpoznatelné (což v dané věci 

nepochybně rozpoznatelné jsou, neboť jsou svou výší i důvodem specifikovány v usnesení 

exekutora vydaného podle § 337h o.s.ř.), se může domáhat jejich vyloučení vylučovací 

                                                
245 Ustanovení § 46 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, (exekuční 
řád) a o změně dalších zákonů, stanoví, že, je-li exekuční řízení podle zvláštního právního předpisu přerušeno 
nebo zvláštní právní předpis stanoví, že exekuci nelze provést (v tomto případě § 109 odst. 1 písm. c) InsZ), 
exekutor nečiní žádné úkony, jimiž se provádí exekuce, pokud zákon nestanoví jinak. Insolvenčnímu správci 
nebo v rámci likvidace dědictví do likvidační podstaty exekutor vydá vymožené plnění bezodkladně po 
právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění 
insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty. 
246 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 1. 2012, sp. zn.: 20 Cdo 3845/2011, dostupné z www.nsoud.cz 
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žalobou (§ 225 InsZ). Jiná práva ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka z titulu dříve 

existujícího zástavního práva uplatnit nemůže."247 

 Dle názoru Vrchního soudu v Olomouci pak naopak vymožené plnění z 

předcházejícího exekučního řízení do majetkové podstaty náleží a zajištěný věřitel má 

právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy, která jeho pohledávku zajišťovala, 

přestože ke zpeněžení došlo před zahájením insolvenčního řízení. Vrchní soud v Olomouci 

v konkrétním případě uzavřel, že "částka získaná prodejem nemovitosti, která zajišťovala 

pohledávku věřitele č. 1 (která byla zjištěna při přezkumném jednání včetně uvedeného 

zajištění) náleží do majetkové podstaty dlužníka se zřetelem k ustanovení § 2, písm. e) a  

§ 283 odst. 1 InsZ. Do majetkové podstaty dlužníka totiž náleží dle výslovného znění 

posledně citovaného zákonného ustanovení i peněžní hotovost dlužníka, do které 

nepochybně patří i finanční částka, která před zahájením insolvenčního řízení byla získána 

zpeněžením majetku v jeho vlastnictví. Odvolací námitka, že do majetkové podstaty může 

náležet pouze výtěžek ze zpeněžení majetku provedený v době uvedené v ust. § 173 odst. 2 

InsZ, tedy neobstojí. Stejně tak není možno přisvědčit odvolací námitce, že by mělo být s 

výtěžkem zpeněžení nakládáno dle příslušných ustanovení exekučního řádu, tj. zákona č. 

120/2001 Sb. ve spojení s občanským soudním řádem. Mezi účinky zahájení insolvenčního 

řízení podle výše citovaného ustanovení § 109 InsZ totiž patří i to, že nelze již po zahájení 

insolvenčního řízení provést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve 

vlastnictví dlužníka. Z toho pro poměry přezkoumávané věci vyplývá, že byť došlo ke 

zpeněžení majetku dlužníka před zahájením insolvenčního řízení, výtěžek, který tímto byl 

dosažen, již po zahájení insolvenčního řízení nepodléhá režimu exekuce, ale je nutno s ním 

nakládat jako se součástí majetkové podstaty dlužníka a v souladu s insolvenčním 

zákonem. V tomto případě, kdy zpeněžený majetek zajišťoval pohledávku zajištěného 

věřitele ve smyslu ust. § 2, písm. g) InsZ na základě zřízeného soudcovského zástavního 

práva, má tento zajištěný věřitel právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení této nemovitosti, 

která jeho pohledávku zajišťovala, přestože ke zpeněžení došlo před zahájením 

insolvenčního řízení. Důsledek toho, že ke zpeněžení nedošlo v insolvenčním řízení, se 

projeví v tom, že náklady spojené se správou a zpeněžením a odměnou nebudou však v této 

                                                
247 Např. usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 101 VSPH 92/2013-79 ze dne 16. 5. 2013 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 38 INS 12380/2011, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=7874356 nebo usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 103 
VSPH 141/2012-64 ze dne 14. 8. 2013 vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v 
Praze pod sp. zn.: MSPH 93 INS 6733/2011, dostupné z 
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=8520499 
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přezkoumávané věci příslušet insolvenčnímu správci, který majetek nezpeněžoval, ale 

soudnímu exekutorovi podle pravidel stanovených v exekučním řádu."248 

 Bude tedy zřejmě na Nejvyšším soudu ČR, aby podal své stanovisko k této 

problematice. 

 Pokud jde o zajištěné věřitele, lze závěrem konstatovat, že InsZ klade velký důraz 

na aktivní účast zajištěného věřitele v insolvenčním řízení.  

10. Úloha insolvenčního správce v oddlužení 

 Insolvenční správce má v oddlužení svoji nezastupitelnou úlohu, je v kontaktu jak s 

dlužníkem, tak s věřiteli a samozřejmě i s insolvenčním soudem.  

 Při výkonu své funkce je povinen postupovat svědomitě a s odbornou péčí a je 

povinen vyvinout veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby byli věřitelé 

uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu 

funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob (ustanovení § 36 odst. 1 

InsZ). 

 Poté co dojde k ustanovení insolvenčního správce pro konkrétní insolvenční řízení 

(jak bylo popsáno výše v kapitole 5. této práce), prostuduje insolvenční správce 

insolvenční spis, zejména insolvenční návrh včetně příloh, za účelem zjištění majetkové 

situace dlužníka. V co nejkratším termínu pak dochází k osobnímu setkání insolvenčního 

správce s dlužníkem rovněž za účelem zjištění majetkové situace dlužníka, objasnění příčin 

úpadku, případně získání chybějících dokumentů atd. S dlužníkem zůstává insolvenční 

správce v kontaktu po celou dobu insolvenčního řízení. Dlužník je povinen informovat 

insolvenčního správce o všech nastalých změnách podstatných pro insolvenční řízení.  

 Za účelem zjištění dlužníkova majetku je dlužník povinen poskytovat 

insolvenčnímu správci součinnost, zejména je povinen umožnit mu přístup na všechna 

místa, kde má umístěn majetek náležící do majetkové podstaty (ustanovení § 212 InsZ). 

Dále insolvenčnímu správci poskytují součinnost orgány veřejné správy (např. katastrální 

úřady, orgány evidence motorových vozidel), provozovatelé telekomunikačních služeb, 

                                                
248 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 815/2011-B-36 ze dne 13. 3. 2012 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 34 INS 3970/2010, dostupné 
z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=3935499 
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poštovních služeb ad. (dle ustanovení § 43 InsZ) a také osoby, jež u sebe mají majetek 

patřící dlužníkovi (ustanovení § 213 InsZ). 

 Na základě informací zjištěných shora uvedeným postupem pak insolvenční 

správce připraví zprávu o hospodářské situaci dlužníka, v níž doporučí insolvenčnímu 

soudu, zda řešit daný případ oddlužením v podobě splátkového kalendáře nebo zpeněžením 

majetkové podstaty či kombinací obou variant (pokud to navrhuje dlužník). Případně 

uvede, že dosavadní zjištění nasvědčují tomu, že se dlužník snaží zbavit dluhů nepoctivě.  

 Od okamžiku ustanovení insolvenčního správce mu insolvenční soud doručuje 

přihlášené pohledávky věřitelů, a to postupně tak, jak na soud přicházejí, aby je mohl 

insolvenční správce včas a řádně přezkoumat a předložit insolvenčnímu soudu jejich 

seznam. Seznam přihlášených pohledávek je povinen sestavovat a doplňovat průběžně, tak 

aby jej mohl uzavřít neprodleně po skončení lhůty k podávání přihlášek pohledávek v 

dostatečném předstihu před termínem konání přezkumného jednání. 

 Následně je insolvenční správce povinen účastnit se přezkumného jednání a schůze 

věřitelů, a to zpravidla osobně. Tzv. revizní novela s účinností k 1. 1. 2014 však zmírnila 

požadavky na osobní účast insolvenčního správce na přezkumném jednání a schůzi 

věřitelů, když umožnila, aby se insolvenční správce dal na své nebezpečí a náklady 

zastoupit jakoukoli jinou osobou (tedy nejen dalším insolvenčním správcem). To však 

neplatí, pokud insolvenční soud požaduje, aby se insolvenční správce zúčastnil 

přezkumného jednání či schůze věřitelů osobně (ustanovení § 399 odst. 2 a § 410 odst. 1 

InsZ). Pro oddlužení tedy platí ještě mírnější úprava, než stanovuje obecná část InsZ, dle 

které se insolvenční správce sice může dát zastoupit, avšak pouze osobou zapsanou do 

seznamu insolvenčních správců. Novela tak reagovala na již dříve uplatňovanou praxi, kdy 

insolvenční správci, kteří jsou zpravidla rovněž advokáty, běžně vysílali na přezkumná 

jednání v oddlužení své advokátní koncipienty, a to až do doby, než Vrchní soud v Praze 

dospěl k závěru, že "požadavku § 190 odst. 2 InsZ ohledně nezbytnosti účasti správce na 

přezkumném jednání nelze dostát tím, že se k němu namísto správce dostaví jeho advokátní 

koncipient. Bez osobní účasti insolvenčního správce nelze přezkumné jednání provést."249 

                                                
249 Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 631/2010-B-27 ze dne 30. 8. 2010 vydané v rámci 
insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: KSHK 45 INS 154/2010, 
dostupné z https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=1219273 
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 S věřitelskými orgány zůstává insolvenční správce v kontaktu po celou dobu 

insolvenčního řízení. Věřitelský výbor/zástupce věřitelů poskytují insolvenčnímu správci 

součinnost, současně dohlíží na jeho činnost a udělují mu pokyny. 

 Po schválení oddlužení zajišťuje insolvenční správce v případě oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty zpeněžení majetku zapsaného do soupisu majetkové 

podstaty, a to způsoby a postupem popsaným shora v této práci (kapitola 8., podkapitola 

8.5.1). Rovněž přistoupí ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění v rámci oddlužení 

plněním splátkového kalendáře, pokud o to zajištěný věřitel požádá.  

 V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře provádí insolvenční správce z 

dlužníkova příjmu každý měsíc výplatu splátek jednotlivým věřitelům dle poměru 

stanoveného ve splátkovém kalendáři.  

 Po celou dobu insolvenčního řízení předkládá insolvenční správce insolvenčnímu 

soudu a věřitelskému orgánu pravidelné písemné zprávy o aktuálním stavu insolvenčního 

řízení, a to nejméně jednou za 3 měsíce, neurčí-li insolvenční soud jiný interval.  

 V usnesení o splnění oddlužení rozhodne insolvenční soud současně o odměně a 

hotových výdajích insolvenčního správce a zprostí jej funkce. 

11. Role insolvenčního soudu v oddlužení 

 Role insolvenčního soudu v insolvenčním řízení obecně je velmi významná, 

Nejvyšší soud ČR zdůrazňuje jeho roli jako strážce společného zájmu věřitelů.250 

 Insolvenční soud je jedním z procesních subjektů insolvenčního řízení. Jeho role v 

insolvenčním řízení je v zásadě dvojí a spočívá jednak ve vydávání rozhodnutí, jejichž 

vydání InsZ ukládá nebo předpokládá a dále v průběžném dohledu nad postupem a činností 

ostatních procesních subjektů, zejména pak nad činností insolvenčního správce. Od 

insolvenčního správce je insolvenční soud oprávněn vyžadovat zprávy a vysvětlení o jeho 

postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření apod.  

 Jak již bylo řečeno, věcně příslušnými jsou v prvním stupni soudy krajské, přičemž 

v insolvenčním řízení a v incidenčních sporech jedná a rozhoduje samosoudce. V 

insolvenčních řízeních zastávají poměrně důležitou roli také asistenti soudce insolvenčního 

                                                
250 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2013, sen. zn.: 29 NSCR 45/2010, uveřejněné pod 
číslem 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné z www.nsoud.cz 
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soudu (zejména z důvodu velkého počtu insolvenčních řízení, zvláště pak případů 

oddlužení), kteří činí jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce 

insolvenčního soudu.  

 Odvolacími soudy jsou soudy vrchní, jejichž role v insolvenčním řízení je důležitá 

z hlediska jejich rozhodovací činnosti, která významně ovlivňuje rozhodovací praxi 

prvoinstančních soudů. 

 Úloha insolvenčního soudu v insolvenčním řízení a konkrétně pak v oddlužení 

vyplývá z toho, co již bylo uvedeno výše v této práci.  

 Lze tedy pouze stručně shrnout, že insolvenční soud po zahájení insolvenčního 

řízení vydá vyhlášku o jeho zahájení. V první fázi insolvenčního řízení insolvenční soud 

nejprve rozhoduje, zda dlužník vůbec je v úpadku. V kladném případě vydá rozhodnutí o 

úpadku dle ustanovení § 136 InsZ, jímž také mj. ustanoví insolvenčního správce. Následně 

rozhodne o vhodném způsobu řešení tohoto úpadku, to již za aktivní účasti věřitelů (kterou 

InsZ sice předpokládá, ale která v praxi příliš aktivní není, jak bylo poznamenáno výše). 

Pro oddlužení je typické vydání rozhodnutí o úpadku spojeného s rozhodnutím o povolení 

oddlužení, neboť insolvenční návrh v těchto případech podávají nejčastěji sami dlužníci 

(méně často věřitelé), kteří musí spojit návrh na povolení oddlužení již s insolvenčním 

návrhem. 

 Pokud nedojde k odmítnutí návrhu na povolení oddlužení, přistoupí insolvenční 

soud k rozhodování o tomto návrhu, který buď zamítne, nebo rozhodne o povolení 

oddlužení. 

 Následně insolvenční soud nařídí přezkumné jednání a schůzi věřitelů. 

 Po vydání rozhodnutí o povolení oddlužení, následuje vydání rozhodnutí o 

schválení či neschválení oddlužení. V usnesení o schválení oddlužení je současně uveden 

způsob oddlužení, tj. buď zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového 

kalendáře, případně kombinace obou těchto způsobů. Schválené oddlužení může 

insolvenční soud v InsZ stanovených případech také zrušit. 

 Po splnění oddlužení bere insolvenční soud jeho splnění na vědomí a na dlužníkovu 

žádost ho po splnění zákonem stanovených podmínek osvobodí od placení dosud 

neuspokojených pohledávek zahrnutých do oddlužení. Současně rozhodne o odměně 

insolvenčního správce a o zproštění jeho funkce po skončení řízení. 



131 

 

 Insolvenčnímu soudu náleží také rozhodování incidenčních sporů. 

 Ohledně role insolvenčních soudů v rámci oddlužení lze uzavřít, že insolvenční 

soud by měl přistupovat ke každému případu velmi individuálně, neboť v životě 

insolvenčních dlužníků mohou nastat různé situace, které InsZ není schopen pojmout. 

Takové situace je nutné řešit jak s ohledem na ochranu zájmů věřitelů, tak i citlivě ve 

vztahu k dlužníkovi, pro kterého představuje oddlužení šanci na nový život bez dluhů. 

 Tak např. insolvenční soudkyně J. Maršíková již několikrát povolila dlužníkovi 

přerušit plnění splátkového kalendáře na dobu dvou či tří měsíců (i když InsZ takový 

institut nezná) tak, aby byl dlužník schopen vyrovnat se s výjimečnou situací, jakou mohou 

být nenadálé výdaje související se stěhováním dlužníka, s narozením dítěte do rodiny 

dlužníka apod. Přerušení plnění splátkového kalendáře, aniž by však došlo ke snížení počtu 

splátek, totiž ve výsledku poškodí věřitele mnohem méně, než kdyby soud přistoupil ke 

zrušení oddlužení a současně prohlásil na majetek dlužníka konkurz.251  

 Závěr a úvaha de lege ferenda 

 Institut oddlužení se stal fenoménem dnešní doby, jehož oblíbenost mezi 

zadluženými občany stále roste, jak je patrno ze shora uvedených statistických údajů. Pro 

mnohé dlužníky, kteří se, ať již vlastní vinou či v důsledku nenadálé životní situace, dostali 

do tzv. dluhové pasti, představuje oddlužení v podstatě jedinou možnost, která jim může 

zajistit návrat do normálního života a umožnit nový životní start. Oddlužení je však pouze 

jedním z nástrojů, kterými stát řeší rostoucí zadluženost obyvatelstva, a to ve fázi kdy 

dlužník již není schopen své dluhy splácet.  

 Důležité však je, aby byl kladen důraz na prevenci zadluženosti obyvatel, a to 

zejména cestou zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva, cestou kontroly finančních 

institucí (a to především nebankovních finančních institucí) z hlediska dodržování právních 

předpisů a ukládáním citelných sankcí v případě nekalých praktik těchto institucí, cestou 

zákazu agresivních a zavádějících reklam vybízejících k využívání půjček. Problémem v 

ČR je také nedbalý přístup veřejných institucí k vymáhání dluhů, které vznikly např. z 

důvodu neuhrazení poplatku za odvoz komunálního odpadu, které tyto instituce začínají 

řešit až ve fázi, kdy tyto dluhy narostly o značné sankce, což přispívá k zadluženosti 

zejména sociálně slabých skupin obyvatelstva. 

                                                
251 MARŠÍKOVÁ, Jolana, Konkurzní noviny, insolvenční poradna, zveřejněno dne 21. 6. 2012, dostupné 
online http://www.konkursni-noviny.cz/clanek/insolvencni-poradna-28 
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 Je zřejmé, že stát si potřebu prevence v oblasti zadlužení obyvatel uvědomuje a 

přijímá za tímto účelem různá opatření. Mezi tato opatření patří např. zavedení finančního 

vzdělávání na základní (oba stupně) a střední školy, realizace různých projektů na podporu 

zvyšování finanční gramotnosti dospělých občanů, jako je např. projekt "Vzdělávání 

uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí" realizovaný Fondem 

dalšího vzdělávání.252 Dalším opatřením v této oblasti je např. novelizace zákona o 

rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, tj. zákona č. 216/1994 Sb., provedená 

zákonem č. 19/2012 Sb., který vstoupil v účinnost k 1. 4. 2012. Tato novela přinesla 

zejména změnu v oblasti rozhodčích doložek využívaných ve smlouvách, jejichž stranou je 

spotřebitel. A jejím cílem je zajistit ochranu spotřebitelů před zneužíváním rozhodčích 

doložek ze strany podnikatelů. Mezi dalšími opatřeními lze jmenovat např. novelu zákona 

o ochraně spotřebitele, tj. zákona č. 634/1992 Sb., provedenou zákonem č. 476/2013 Sb., 

která se zaměřila na zabránění zneužívání důvěry spotřebitelů na tzv. předváděcích akcích, 

jež vedly k významnému zadlužování především seniorů.  

 Lze tedy doufat, že tato a další preventivní opatření povedou k předcházení 

zadlužování obyvatel ČR. Pokud však již k zadlužení dojde je institut oddlužení velmi 

důležitým nástrojem, který poctivému dlužníku umožňuje, aby byl po částečném uhrazení 

svých dluhů od jejich zbytku osvobozen. 

 Oddlužení bylo do našeho právního řádu zavedeno k 1. 1. 2008 a od té doby prošlo 

řadou významných změn, jež byly popsány výše, jejichž potřeba vyvstala v souvislosti s 

aplikací tohoto institutu v praxi. Je tedy patrné, že ze strany zákonodárce je tomuto 

institutu věnována velká pozornost. Přesto však existují určité nejasnosti, které bude třeba 

v budoucnu dořešit, na které bylo v této práci poukázáno. Jedná se zejména o: 

 - otázku vykonatelnosti pohledávek přiznaných rozhodčím nálezem. Zde považuji s 

ohledem na skutečnosti uvedené v kapitole 9., podkapitole 9.1.2 této práce za vhodné, 

novelizovat poněkud zavádějící ustanovení § 177 InsZ, např. tak, že by bylo převzato 

ustanovení § 20 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, dle kterého se 

vykonatelnost pohledávky prokazovala "listinou opatřenou potvrzením o její 

vykonatelnosti" a tedy nikoli "veřejnou" listinou, aby nevznikaly pochybnosti o tom, zda je 

pohledávka přiznaná rozhodčím nálezem přihlášená do insolvenčního řízení vykonatelnou 

pohledávkou, 

                                                
252 Fond dalšího vzdělávání je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, informace o 
daném projektu jsou dostupné z http://fdv.mpsv.cz/cz/p/cinnosti-fdv/projekty/vzdelavani-uchazecu-o-
zamestnani-v-oblasti-socioekonomickych-kompetenci 
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 - otázku informování věřitele o zahájení insolvenčního řízení ze strany dlužníka, o 

čemž bylo rovněž pojednáno v kapitole 9., podkapitole 9.1.2 této práce. V této věci 

považuji za vhodné zakotvit v InsZ dlužníkovu povinnost prokazatelně informovat své 

věřitele o zahájení insolvenčního řízení, např. doložením písemného prohlášení věřitele, že 

byl informován o dlužníkově záměru podat insolvenční návrh spojený s návrhem na 

povolení oddlužení, případně návrh na povolení oddlužení podaný na základě věřitelského 

insolvenčního návrhu. Domnívám se, že uložení takové povinnosti je v souladu s jednou z 

hlavních zásad insolvenčního řízení, a to zásadou co nejvyššího uspokojení věřitelů 

(ustanovení § 5 písm. a) InsZ), 

- problematiku faktického rozšíření možnosti podat návrh na povolení oddlužení 

prakticky na všechny podnikatele (fyzické osoby) bez ohledu na podíl jejich dluhů 

vzešlých z podnikání, o čemž bylo pojednáno výše v kapitole 7., podkapitole 7.1.1 této 

práce. Dle mého názoru je třeba při zvažování možnosti oddlužení podnikatele i po 

účinnosti tzv. revizní novely brát v úvahu podíl dlužníkových závazků z podnikání v 

poměru k jeho celkovým závazkům a insolvenční soudy by i nadále měly tento poměr 

zkoumat. Současně se domnívám, že by bylo vhodné zakotvit do textu InsZ požadavek 

písemného souhlasu věřitele (o jehož pohledávku jde) s tím, že dlužníkův závazek vzešlý z 

podnikání bude řešen oddlužením.  

 V souvislosti s problematikou oddlužení podnikatelů vyvstala v praxi ještě další 

otázka, na níž nedávno upozornil soudce Krajského soudu v Praze T. Jirmásek253, a to 

otázka provádění srážek z příjmů dlužníka – podnikatele, resp. v jaké výši mají být srážky 

prováděny, když úpravu týkající se srážek ze mzdy (na níž odkazuje poznámka pod čarou 

k ustanovení § 398 odst. 3 InsZ) použít nelze, jelikož dlužník - podnikatel mzdu nemá. 

Insolvenční soudy tak přistupují k řešení tohoto problému různě, což přispívá k právní 

nejistotě jak dlužníků - podnikatelů, tak věřitelů. Bude proto třeba, aby zákonodárce tuto, 

ale i další mezery v InsZ co nejdříve vyplnil. 

 

 

 

                                                
253 JIRMÁSEK, Tomáš, Oddlužení podnikatelů – provádění srážek, publikováno 29. 9. 2014 na webu 
epravo.cz, dostupné online z http://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-podnikatelu-provadeni-srazek-
95269.html 
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úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn.: II.ÚS 2444/10 ze dne 2. 12. 2010 

Usnesení Ústavního soudu ČR, sp. zn.: Pl. ÚS 40/13 ze dne 5. 11. 2013 

Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn.: I.ÚS 3271/13 ze dne 6. 2. 2014 

Nejvyšší soud ČR  

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2892/2005 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR č. j.: 29 NSČR 3/2009-A-59, ze dne 21. 4. 2009, vydané 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 39/2012, ze dne 26. 6. 2012 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 45/2010, ze dne 30. 4. 2013, uveřejněné 

pod číslem 86/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 14/2009, ze dne 28. 7. 2011, uveřejněné 

pod číslem 14/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 12/2013, ze dne 28. 2. 2013, uveřejněné 

pod číslem 77/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 3509/2010, ze dne 24. 11. 2010, 

uveřejněný pod číslem 63/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 ICdo 7/2013, ze dne 18. 7. 2013, uveřejněné 

pod číslem 106/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 32/2011, ze dne 28. 3. 2012, uveřejněné 

pod číslem 112/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 3845/2011, ze dne 24. 1. 2012 

Stanovisko Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Cpjn 19/98, ze dne 17. 6. 1998, uveřejněné pod 

číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 

Usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn.: 29 NSCR 53/2012, ze dne 24. 7. 2014 

Vrchní soudy 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 146/2009-A-10 ze dne 30. 6. 2009, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: 

KSOS 33 INS 1974/2009  

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 3 VSOL 29/2011 – B – 22, vydané v rámci 

insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: KSOS 31 INS 

12026/2010 ze dne 3. 3. 2011 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 117/2009-A-18, ze dne 30. 4. 2009, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 37 INS 740/2009 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 280/2010-A-12, ze dne 11. 5. 2010, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: 

KSPH 39 INS 2561/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, č. j.: 1 VSOL 297/2014-A-9 ze dne 16. 4. 2014 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: 

KSOS 39 INS 3145/2014 

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.: 1 VSPH 1211/2014-A-17 ze dne 23. 6. 2014 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: 

KSPH 69 INS 8869/2014 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 669/2009-A-21 ze dne 15. 12. 2009, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: 

KSPL 54 INS 4966/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 325/2011 – B-16 ze dne 19. 4. 2011, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: 

KSPH 40 INS 10341/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 445/2012-B-10 ze dne 28. 5. 2012, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: KSPL 29 

INS 22162/2011 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 161/2011-B-19 ze dne 11. 3. 2011, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 79 

INS 14408/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 714/2010-B-19 ze dne 27. 10. 2010, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod 

sp. zn.:  KSHK 42 INS 2414/2010  

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 241/2013-B-50 ze dne 18. 3. 2013, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 93 

INS 19653/2011  

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 815/2011-B-36 ze dne 13. 3. 2012, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.:  

KSOS 34 INS 3970/2010  
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 274/2008-A-18 ze dne 27. 11. 2008, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.:  

MSPH 79 INS 4386/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 118/2009-A-10 ze dne 28. 5. 2009, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.:  

KSBR 26 INS 1722/2009  

Usnesení Vrchního soudu v Praze, č. j.: 1 VSPH 804/2009-A-15 ze dne 26. 5. 2010 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky 

v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 5600/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 913/2014-A-16 ze dne 12. 5. 2014, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v 

Liberci pod sp. zn.:  KSLB 39 INS 1276/2014 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 96/2008-A-16 ze dne 16. 7. 2008, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: 

KSUL 44 INS 1893/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 60/2013-A-14 ze dne 22. 1. 2013 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 35 

INS 26476/2012 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 119/2008-A-16 ze dne 30. 9. 2008 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 40 INS 2487/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 55/2009-A-17 ze dne 31. 3. 2009, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.: KSOS 16 INS 4599/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č.j.: 3 VSPH 695/2011-A-32 ze dne 24. 8. 2011 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. 

zn.: KSCB 28 INS 2458/2011 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 134/2011-A-38 ze dne 11. 8. 2011 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného z Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v 

Pardubicích pod sp. zn. KSPA 59 INS 11383/2010 



143 

 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 369/2014-A-35 ze dne 27. 2. 2014, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 59 

INS 20862/2013 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 111/2008-A-15 ze dne 30. 10. 2008 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 44 INS 1630/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 724/2011-A-16 ze dne 9. 12. 2011 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 37 INS 14392/2011 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 7/2014-A-12 vydané v rámci 

insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: KSBR 38 INS 

18379/2013 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 463/2010-B-113, ze dne 5. 8. 2010, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn.: MSPH 93 INS 1923/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 194/2012-B-36 ze dne 12. 3. 2012, vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod 

sp. zn.: KSCB 26 INS 4392/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 607/2010-B-35 ze dne 29. 9. 2010 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 55 

INS 1199/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 19/2014-B-40 ze dne 23. 4. 2014 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn.: 

KSBR 32 INS 13039/2011 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 100/2012-B-23 (1 VSPH 101/2012) ze dne 

30. 1. 2012 vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod 

sp. zn.: MSPH 94 INS 10452/2011 (MSPH 94 INS 10453/2011) 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 229/2013-B-33 ze dne 29. 4. 2013 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 30 INS 4399/2011 
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Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 195/2012-B-55 ze dne 14. 5. 2012 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.: 

KSUL 77 INS 242/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 3 VSOL 362/2009-P5-7 ze dne 10. 12. 2009 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: 

KSOS 22 INS 5120/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 365/2012-P8-7 ze dne 26. 6. 2012 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: 

KSOS 39 INS 8614/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 701/2009-P10-9 ze dne 2. 12. 2009 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.:  KSPL 54 

INS 3007/2009 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 1257/2012-P1-11 ze dne 15. 1. 2013 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod 

sp. zn.:  KSHK 42 INS 6108/2012 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 955/2010-P34-18 ze dne 19. 11. 2010 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 

MSPH 79 INS 2879/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 2 VSPH 552/2009-P4-11 ze dne 20. 10. 2009 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 

MSPH 78 INS 3637/2008 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 751/2013-B-46 ze dne 23. 9. 2013 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 28 INS 13476/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 101 VSPH 92/2013-79 ze dne 16. 5. 2013 vydané v 

rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn.: KSPH 38 INS 

12380/2011  

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 103 VSPH 141/2012-64 ze dne 14. 8. 2013 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: MSPH 93 

INS 6733/2011 
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Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 1 VSOL 815/2011-B-36 ze dne 13. 3. 2012 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn.: 

KSOS 34 INS 3970/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 631/2010-B-27 ze dne 30. 8. 2010 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: 

KSHK 45 INS 154/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 3 VSPH 1463/2012-B-38 ze dne 21. 6. 2013, 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn.: 

KSPL 54 INS 16244/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Praze č. j.: 1 VSPH 620/2010-B-19 ze dne 25. 8. 2010 vydané 

v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.: 

KSHK 40 INS 2229/2010 

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č. j.: 2 VSOL 731/2013-B-16 ze dne 11. 10. 2013 

vydané v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: 

KSBR 32 INS 31252/2012 

Právní předpisy 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
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Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, (exekuční řád)  

Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být 

sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad 

kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách) 

Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

Nařízení vlády č. 440/2013 Sb., o výpočtu příspěvku na bydlení 
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Resumé 

 Předkládaná rigorózní práce se zabývá analýzou institutu oddlužení, který byl do 

našeho právního řádu zaveden relativně nedávno s účinností k 1. 1. 2008 a záhy se stal 

velmi oblíbeným nástrojem řešení dlužníkova úpadku či hrozícího úpadku. 

 Práce poukazuje na velký význam judikatury v oblasti oddlužení, která přestože 

není v České republice pramenem práva, významně ovlivňuje rozhodovací činnost 

insolvenčních soudů. V práci je citována řada velmi významných rozhodnutí Vrchních 

soudů a Nejvyššího soudu ČR, která významně ovlivnila institut oddlužení. Vrchní soud v 

Praze např. fakticky zavedl institut společného oddlužení manželů, který insolvenční zákon 

až do 31. 12. 2013 neznal. 

 Značná pozornost je dále věnována tzv. revizní novele, tedy novele insolvenčního 

zákona provedené zákonem č. 294/2013 Sb., který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014. Touto 

novelou promítl zákonodárce do insolvenčního zákona nejvýznamnější soudní rozhodnutí. 

Zejména došlo k zákonnému zakotvení možnosti společného oddlužení manželů a k 

zákonnému rozšíření okruhu osob aktivně legitimovaných k podání návrhu na oddlužení v 

souladu s dosavadní judikatorní praxí. 

 Jelikož má insolvenční řízení dvě fáze, a to jednak fázi do rozhodnutí o úpadku a 

jednak fázi po rozhodnutí o úpadku, není v této práci opomenuto ani pojednání o zahájení 

insolvenčního řízení, o projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm. 

 Stěžejní část rigorózní práce je věnována institutu oddlužení od okamžiku jeho 

zavedení do právního řádu České republiky až po jeho nejvýznamnější změny, kterých 

oddlužení doznalo na základě několika novel, zejména pak na základě tzv. revizní novely. 

Na institut oddlužení je v této práci nahlíženo jednak z pohledu dlužníka a jednak z 

pohledu věřitele. Pozornost je věnována také dalším procesím subjektům, a to 

insolvenčnímu správci a insolvenčnímu soudu. 

   V práci je rovněž poukázáno na některé nedostatky, kterými úprava oddlužení i po 

přijetí poslední novely trpí. 
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Abstract 

The current regulation of the discharge of debts in the Czech Republic from the 

perspective of jurisprudence 

 This thesis analyzes the institute of discharge of debts, which was incorporated into 

our legal system relatively recently, effective as of 1st January 2008, and soon became a 

very popular instrument for resolving the debtor's bankruptcy or impending bankruptcy.  

 The importance of the jurisprudence in the area of discharge of debts is highlighted 

in this work. Although the jurisprudence is not the source of law in the Czech Republic, the 

decisions of insolvency courts are significantly influenced by that. Cited in this work, there 

are lots of very important decisions of the High Courts as well as the Supreme Court of the 

Czech Republic, which considerably influenced the institute of discharge of debts. For 

example, the High Court in Prague in fact implemented the institute of the joint debt relief 

of spouses, unknown by the Insolvency Act before 31st December 2013. 

 Considerable attention is further paid to the so called Revision Amendment, i.e. the 

Amendment to the Insolvency Act No. 294/2013 Coll., effective as of 1st January 2014. By 

means of this Amendment the legislator has reflected the most important juridical 

decisions into the Insolvency Act. In particular, the possibility of the joint debt relief of 

spouses has been legally embedded. Also the range of persons entitled to submit a proposal 

for the discharge of debts was enlarged in accordance with the existing practice of the 

courts. 

 Since the insolvency procedure has two phases, the first phase until the bankruptcy 

decision and the second phase after the bankruptcy decision, even the treatise about the 

initiation of the insolvency procedure, the consideration of the insolvency petition and the 

decision of insolvency have not been forgotten in this work. 

 The core of this thesis is dedicated to the institute of discharge of debts from the 

point of its introduction into the Czech legal system as far as to its most significant changes 

of insolvency procedure based on several amendments, especially the Revision 

Amendment. 

 The institute of discharge of debts is considered in this thesis from the perspective 

of both the debtor and the creditor. Attention is also paid to other subjects of the 

insolvency process - the insolvency administrator and the insolvency court. 
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 This thesis also depicts the imperfections the institute of debts discharge suffers 

even after the adoption of the latest amendment. 
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