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Úvod 

 

 Insolvenční právo jako takové je v posledních desetiletích v souvislosti 

s rozvojem tržního hospodářství živelně se rozvíjejícím právním odvětvím, byť jeho 

kořeny nalézáme již v poměrně vzdálené historii.
1
 Dokladem tohoto tvrzení je 

i zakotvení institutu oddlužení do českého právního řádu. Tento institut vzbuzuje 

dlouhodobě velký zájem laické veřejnosti, zejména pro svůj možný podstatný vliv na 

každodenní život fyzických osob, které by se jinak vzhledem ke svému postavení 

s insolvenčním právem samotným setkaly jen zřídka nebo vůbec. Oddlužení však, byť 

je relativně mladým právním institutem v našem právním řádu, není výdobytkem 

posledních desetiletí, ale jeho kořeny lze podle některých autorů
2
 nalézt již ve Starém 

zákoně,
3
 antickém Řecku, a zejména pak ve středověké Evropě, kdy byla určitá forma 

odpuštění dluhů spojena často s nástupem nového panovníka na trůn – takové 

odpouštění dluhu mělo většinou za účel sanovat následky nepříznivých povětrnostních 

podmínek pro rolníky.
4
 Účelem této práce však není zabývat se historickým vývojem, 

politickým pozadím a, řekněme, potřebou a ústavní konformitou institutu oddlužení, 

nýbrž záležitostmi aktuálními, vztahujícím se k momentální situaci a právní úpravě, 

vycházejíc z toho, že institut oddlužení existuje a je v praxi využíván. 

 Úprava oddlužení je zakotvena v tuzemském prvním řádu s účinností od 

                                                      
1
 ZOULÍK, František. Vývoj insolvenčních řízení. Právní fórum. 2009, roč. 6, č. 4, 

s. 153-160. S. 7-9. Dostupný z: www.pravnickeforum.cz/archiv/dokument/doc-

d8554v11354-vyvoj-insolvencnich- rizeni, [cit. 1.8.2017. 
2
 SMRČKA, Luboš, Jan PLAČEK, Jaroslav SCHÖNFELD, Lee LOUDA. Insolvenční 

řízení: (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona). Praha: Professional 

Publishing, 2016. ISBN 9788074311512. S. 9 a násl. 
3
 SMRČKA, op. cit. sub. 2., s. 9. 

4
 Blíže SMRČKA, op. cit. sub. 2, s. 11, 12. 
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1.1.2008.
5
 Přestože je tedy účinná již devátým rokem, stále je na místě označovat 

oddlužení právě jako relativně nový institut českého insolvenčního práva. Jednak 

z toho důvodu, že v porovnání např. s úpravou konkursu vyskytující se v našem 

právním řádu již řadu let,
6_ ji lze skutečně považovat za velice čerstvou, a jednak 

proto, že samotný charakter oddlužení jakožto sanačního způsobu_ řešení úpadku, 

který je spíše než klasickým soudním procesem směřujícím ke konečnému rozhodnutí 

ve věci
7_ (a to zvláště v případě oddlužení plněním splátkového kalendáře) 

dlouhodobým procesem, jehož výsledky a zkušenosti s nímž, je možno posuzovat až 

po poměrně dlouhé době od prvních případů povolení oddlužení na základě nové 

právní úpravy. Do dne odevzdání této rigorózní práce se mi nepodařilo získat žádný 

komplexně zpracovaný zdroj informací, který by dokázal zmapovat vliv právní úpravy 

oddlužení na chování fyzických osob zadlužených nebo zadlužeností ohrožených. 

                                                      
5
 Právní úprava je obsažena v ustanovení § 389 an. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (v této 

rigorózní práci dále jen jako „insolvenční zákon“ nebo „InsZ“). 
6
 Pomineme-li úpravu Josefínského konkursního řádu z roku 1781, z moderních mám 

na mysli především zavedením řádu konkurzního, vyrovnávacího a odpůrčího v roce 

1914, jehož úprava byla moderní obsahovala jak ustanovení o konkursu a vyrovnání, 

tak o odporovatelnosti, a dále některá související ustanovení z oblasti trestního práva. 

Později byla převzata recepční normou a stala se tak součástí právního řádu 

Československé republiky. Až roku 1931 byla nahrazena zákonem č. 64/1931 Sb., ze 

dne 27. března 1931. Nikoli snad proto, že by byla nevyhovující, ale proto, že bylo 

třeba sjednotit úpravu českou a slovenskou, zrušen byla až v roce 1950, kdy došlo 

k přerušení vývoje v důsledku zavedení plánovitě řízení národní hospodářství. 

Opětovně se v našem právním řádu konkurs vyskytl až v zákoně č. 328/1991 Sb., 

o konkursu a vyrovnání. Blíže viz ZOULÍK, op. cit. sub 1., s. 6-7. 
7
 Stejně jako celé insolvenční řízení obecně, neboť v něm lze najít jak prvky 

nalézacího, tak prvky vykonávacího řízení v důsledku modifikované dělené 

subsidiarity zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen “OSŘ” nebo „občanský soudní řád“), a zákona č. 292/2013 Sb., 

o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů. Srov. WINTEROVÁ, 

Alena, Alena MACKOVÁ a kolektiv. Civilní právo procesní. Část druhá: Řízení 

vykonávací, řízení insolvenční. Praha: Leges, 2015. 352 s. ISBN 978-7502-077-2. S. 

187. Srov. usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 27. října 2011, sp. zn. 

29 NSCR 13/2011. Soudní judikatura /Judikatura konkursní a insolvenční/, ročník 

2012, č. 18. Dostupné z: www.nsoud.cz . 

http://www.nsoud.cz/
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Prozatím nejsou k dispozici komplexní údaje o tom, jaký reálný vliv má oddlužení na 

subjekty, které procesem prošly, a bylo jim přiznáno osvobození od placení 

pohledávek zahrnutých do oddlužení.
8
 Zda samotné oddlužení jako celek zapůsobilo 

motivačně či zda budou někteří jedinci po absolvování celého procesu po uplynutí 

určité doby návrh na povolení oddlužení podávat opět. Rovněž není z žádného zdroje 

v době zpracování dostatečně zřejmé, jaké jsou skutečné důvody toho, proč některé 

osoby na sebe dlužnický insolvenční návrh nikdy nepodají a o oddlužení nepožádají. 

Uvedené záležitosti by, podle mého, zasluhovaly zpracování komplexní sociologické 

studie, která by pomohla objasnit chování osob a rodin ohrožených předlužením, těch. 

Dále těch rodin, které absolvovaly proces oddlužení a vliv těchto okolností na jejich 

další chování v ekonomickém životě. Taková studie však, prozatím chybí. Jednou 

z komplexnějších statistik zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky pro 

účely novelizace insolvenčního zákona
9
 – mapuje v ní množství případů 

projednávaných insolvenčními soudy mezi lety 2012 – 2015 a rozlišuje tyto podle 

různých hledisek. Ze statistiky lze ohledně vývoje množství podávání insolvenčních 

návrhů včetně množství povolených a splněných oddlužení (a to i z pohledu 

společného oddlužení manželů) vypozorovat současné trendy řešení zadluženosti 

českých domácností i jejich úspěšnosti při snaze dosáhnout osvobození od placení 

                                                      
8 V této rigorózní práci používám výrazy „osvobození od dluhů“, „osvobození od 

placení pohledávek“ a „osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení“ 

pro označení osvobození dlužníka ve smyslu ustanovení § 414 an. insolvenčního 

zákona a tyto pojmy jsou pro účely této práce zaměnitelné, nevyplývá-li z kontextu, že 

se příslušná část zabývá problematikou zahraniční obdoby tohoto institutu. 
9 Statistika byla zpracována pro účely tvorby návrhů možných novelizací 

insolvenčního zákona Ministerstvo spravedlnosti České republiky ji zveřejnilo jako 

součást (přílohu) obecné části důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona č. 64/2012 

Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – sněmovní 

tisk č. 785. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0. Statistická data do 

roku 2014 byla Ministerstvem spravedlnosti České republiky zveřejňována také na 

internetových stránkách věnovaných insolvenční problematice a výsledkům činnosti 

expertní skupiny po něj spadající. Dostupné z: http://insolvencni-

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

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
http://insolvencni-zakon.justice.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html
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pohledávek zahrnutých do oddlužení leccos. Odpověď na otázky spojené s reálnými 

potřebami dlužníků, věřitelů, ale i insolvenčních soudců a správců při aplikaci 

materie, však odpověď nedává.
10

 Objevily se rovněž pokusy o zpracování 

a zhodnocení
11

 těchto statistik Ministerstva spravedlnosti České republiky, jejichž 

závěry napomáhají ke zlepšení představy o stavu insolvenční agendy českých soudů, 

méně však už vypovídají o skutečných dopadech stávající právní úpravy a reálném 

průběhu insolvenčního řízení.
12

 Problémy právní úpravy tak v těchto oblastech lze 

prozatím pouze odhadovat, stejně jako směr, kterým by se měla nadále ubírat, aby její 

dopady byly efektivní a pozitivní. Naopak některé potíže při aplikaci právní úpravy 

vznikající, jsou zcela patrné z výkonu soudní praxe – uvedené se, dle mého názoru, 

vztahuje právě na problematiku rozebranou v této rigorózní práci. Je tak do jisté míry 

možné odhadnout, která část právní úpravy činí soudům potíže při rozhodování, 

a mám za to, že novelizace takových ustanovení se také jeví spolehlivější co do 

budoucího pozitivního účinku. 

 Vzhledem k tomu, že možnost oddlužení, jak již bylo řečeno výše, se vztahuje 

mimo jiné na fyzické osoby nemající dluhy z podnikání
13

 (tedy tuto skupinu lze 

označit jako spotřebitele), je otázka vlivu manželského majetkového práva na jeho 

                                                      
10

 I přesto však, pochopitelně, s výsledky v této práci, byť v omezeném rozsahu, 

počítám. 
11

 SMRČKA, op. cit. sub. 2, s. 147 an. 
12

 Zároveň však autoři uvedeného v pozn. pod čarou 2 mají za to, že data 

nashromážděná a zveřejněná Ministerstvem spravedlnosti České republiky poskytují 

závažné informace a dávají možnost vidět rozsáhlou strukturu celé oblasti 

insolvenčního řízení. Výsledky statistik však poskytují spíše přehled ve “správním” 

smyslu, tedy dávají přehled o vytížení soudů, počtech řízení a časové údaje, 

neposkytují však finanční obraz problematiky (tedy náklady, uspokojení pohledávek, 

typy věřitelů- rozsahu použitelném pro učinění závěrů z takové statistiky) ani údaje 

„ekonomicko-sociologické“ (chování účastníků insolvenčního řízení, vliv na jejich 

další působení, ekonomické a aktivity a rozhodování), přičemž právě tyto by byly, 

vzhledem k tématu a cílům této práce těmi nejpodstatnějšími a nejhodnotnějšími. 

Srov. SMRČKA, op. cit. sub. 2, s. 147 a 148.  
13

 Spolu s právnickými osobami, které nejsou považovány za podnikatele a rovněž 

nemají dluhy z podnikání. Viz. ustanovení § 389 odst. 1 insolvenčního zákona. 
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průběh. Vzato z opačného konce, vliv oddlužení na společné jmění manželů je 

aspektem nepominutelným a, jak bude rozebráno níže, také z mnoha pohledů 

problematickým. Proto, dle mého názoru, zasluhuje zvýšenou pozornost. Právě velká 

provázanost s praxí je jedním z důvodů, proč jsem si uvedené téma vybrala jako téma 

své rigorózní práce. 

 Téma oddlužení manželů jsem si pro svou rigorózní práci dále zvolila z  důvodu 

jeho aktuálnosti a taktéž určité nejasnosti. Stávající právní úprava a pohled na ni ve 

světle postupného vývoje vzbuzuje řadu otázek, které se v této rigorózní práci 

pokusím na základě dosavadních zkušeností s institutem a vlastních názorů, 

zodpovědět. Ač byla původní úprava oddlužení ve vztahu ke společnému jmění 

manželů novelizována, odborná veřejnost nepřestává volat po zákoně, který by 

existující rozpory vyjasnil. Není tak překvapující, že se v průběhu vzniku této 

rigorózní práce Parlament České republiky zaobíral, zaobírá a nepochybně ještě bude 

zaobírat právě návrhy zákonů, které si kladou za cíl změnu insolvenčního zákona 

mimo jiné ve vztahu k oddlužení manželů.
14

 Insolvenční zákon a samotná úprava 

oddlužení je terčem kritiky a předmětem četných snah o změny.
15

 Téma zpracované 

                                                      
14 Srov. změny nastalé s účinností zákona č. 64/2012 Sb., kterým se mění zákon 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky v době dokončení této práce přerušila projednávání vládního návrh zákona, 

kterým se má novelizovat insolvenční návrh, a který byl Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky předložen k projednání 8. února 2017 jako sněmovní tisk 

č. 1030. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2017, VII. volební období. 

Sněmovní tisk 1030. [online]. Dostupný z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1030&CT1=0. [cit. 1.8.2017]. (V 

této rigorózní práce tento návrh zákona dále označován jen jako „Novela 1030“). 
15

 Zatím posledním pokusem jak koncept oddlužení částečně změnit a dostát tak 

Programovému prohlášení vlády České republiky ze dne 12.2.2014 (viz body 3.11 

a 3.12.) Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-

dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/) byla novela projednávaná 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky předložená dne 19.4.2016 

poslancům jako sněmovní tisk č. 785/0, která byla publikována ve Sbírce zákonů jako 

zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1030&CT1=0
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/)
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/)
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v této rigorózní práci považuji za velice aktuální, a to i přes komplikace, které 

případnými (i potenciálními) změnami právních předpisů v průběhu jejího zpracování 

mohou nastat. Je mi totiž známo, že s problémy právní úpravy je seznámena odborná 

veřejnost potažmo osoby odpovědné za tvorbu právních předpisů, kteří se společně 

pokouší iniciovat novelizace stávajících právních předpisů, a to často ve velice 

rychlém tempu. Právě výše uvedená naléhavost tématu, kterou jsem si zvolila pro tuto 

rigorózní práci, a rovněž živelnost, s jakou probíhají snahy o co nejlepší vyřešení 

momentální situace, má za následek potřebu postupu zpracování této rigorózní práce 

tak, aby v práci byly zohledněny některé návrhy a záměry, které ještě neměly přímý 

vliv na momentální znění insolvenčního zákona. Zároveň je však nutno reflektovat 

skutečnost, že ne každý čtenář bude tuto rigorózní práci číst bezprostředně po jejím 

dokončení a měla by tak být zachována její srozumitelnost. O tento způsob zpracování 

tématu se budu snažit, aby i přes zmíněné okolnosti, které mohou zapříčinit obtíže při 

zpracování, nepostrádala pro čtenáře smysl. 

 První kapitola této rigorózní práce je věnována pozadí institutu oddlužení 

a shrnutí dostupných statistických údajů, které zrcadlí potřebu zpřístupnění institutu 

oddlužení co nejširšímu okruhu fyzických osob, pokud možno, aby dopady extrémní 

zadluženosti na hospodaření rodinné domácnosti nebyly fatální. Kapitola rovněž 

poskytuje stručný přehled hmotněprávní úpravy manželského majetkového práva 

formulovaný tak, aby první kapitola byla způsobilá poskytnout teoretický základ pro 

úvahy a informace, jež jsou předmětem kapitol následujících. 

 Druhá kapitola je věnována ústřednímu tématu této rigorózní práce, a to úpravě 

oddlužení manželů, její genezi a minulým i současným problémům. Právní úprava je 

v této kapitole podrobena kritické analýze. 

 Ve třetí kapitole této rigorózní práce se pak věnuji analýze vybraných 

                                                                                                                                                        
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

a jehož účinnost byla stanovena na 1.7.2017, (dále jen „Novela 2017“). 
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zahraničních právních úprav oddlužení manželů, včetně analýzy úpravy záležitostí 

s tímto institutem neoddělitelně spojených, a to oddlužení a jeho podmínek obecně, 

jakož i úpravě manželského majetkového práva, bez níž není možné provést 

komparaci se zkoumanou českou právní úpravou, kterou v této kapitole rovněž 

provádím. 

 Obsahem čtvrté kapitoly na základě analýzy v současnosti účinné právní úpravy 

a její komparace se zahraničními úpravami má formulace návrhů na změny stávajících 

právních předpisů tak, aby tato problémy nastíněné v kapitole druhé této rigorózní 

práce alespoň částečně pomohla řešit. 

 Ve své práci se tedy pokouším stávající právní úpravu analyticky rozebrat 

s důrazem na její vývoj, tuto kriticky zhodnotit, a to i na základě komparace se 

zahraničními právními úpravami dané problematiky. Dále se snažím nabídnout návrhy 

řešení problematických otázek za současného zodpovězení předestřených otázek, 

které si kladu, přičemž tyto lze formulovat následujícím způsobem. Jaké mohou 

v praxi vznikat problémy způsobené stávající právní úpravou, rozhodují-li soudy 

o oddlužení osoby, která dříve uzavřela manželství, ale druhý z manželů není 

účastníkem insolvenčního řízení? Jaký je vývoj právní úpravy oddlužení manželů 

a kam by tato měla směřovat? Je možné se inspirovat některou ze srovnávaných 

právních úprav při tvorbě nové právní úpravy za účelem sjednocení rozhodovací 

praxe? A jak by vůbec měla vypadat právní úprava oddlužení manželů, aby byly 

vyřešeny alespoň některé nejasnosti právní úpravy, když už ne všechny? 

 Závěr práce se pak věnuje shrnutí poznatků postupně zaznamenaných v této 

práci a zmapování, do jaké míry se mi výše uvedené cíle podařilo dosáhnout a nakolik 

uspokojivě byly mnou položené otázky zodpovězeny. 
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1. Základní východiska práce 

Celá první kapitola této rigorózní práce má za účel poskytnout nezbytný 

teoretický základ pro její následující stěžejní kapitoly. Vysvětluje důvody potřebnosti 

kvalitní úpravy oddlužení manželů. 

 

1.1 Insolvenční právo jako nástroj řešení úpadku spotřebitelů 

 

1.1.1 Zadluženost fyzických osob – spotřebitelů 

 

 

 Zadluženost českých domácností je dlouhodobě poměrně vysoká,
16

 přičemž jako 

nežádoucí jsou posuzovány zejména dluhy, které nevznikly za účelem zabezpečení 

obydlí, tedy jako úvěry na bydlení – hypoteční úvěry.
17

 Za nežádoucí lze však 

považovat dluhy, které fyzické osoby dobrovolně přebírají
18

 za účelem bezprostřední 

a někdy i zbytné spotřeby (tzv. spotřebitelské úvěry
19

), a dále dluhy vznikající těmto 

osobám jako sankce za porušení určité právní povinnosti. Mezi ty řadíme sankce 

vyplývající ze smluv (smluvní pokuty, úroky z prodlení a další obdobné sankce) 

a sankce vyplývající z porušení určitého právního předpisu (a to jak soukromoprávní, 

                                                      
16

 Ve srovnání se zeměmi západní Evropy však nepůsobí problém české zadluženosti 

nijak alarmujícím dojmem. Obvyklým měřítkem zadluženosti domácností je poměr 

dluhu a disponibilního důchodu (objem prostředků, které mohou lidé plně využít 

k nákupu zboží). Ten se aktuálně pohybuje na 60 procentech. Pro srovnání, před deseti 

lety byl poloviční. V eurozóně se pohybuje v úrovni 93 procent, v rámci zemí střední 

a východní Evropy jsou české domácnosti nejzadluženější v relaci ke svým příjmům. 

Blíže srov. Srov. ŠTEFEK, Jiří. Ekonom David Marek: Češi jsou ve střední 

a východní Evropě nejzadluženější. [online], 1.6.2016. Dostupný z: 

www.reflex.cz/clanek/rozhovory/71768/ekonom-david-marek-cesi-jsou-ve-stredni-a-

vychodni-evrope-nejzadluzenejsi.html, [cit. 1.8.2017]. 
17

 Objem hypoték (kdy je dluh zajištěn nemovitou věcí) roste, objem spotřebitelských 

úvěrů stagnuje. Srov. ŠTEFEK, op. cit. sub.16. 
18

A to zejména v důsledku nízkých úrokových sazeb je spojení s optimismem ohledně 

ekonomické situace v budoucnosti. ŠTEFEK, op. cit. sub. 16. 
19

 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZSÚ“ nebo „zákon o spotřebitelském úvěru“). 

http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/71768/ekonom-david-marek-cesi-jsou-ve-stredni-a-vychodni-evrope-nejzadluzenejsi.html
http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/71768/ekonom-david-marek-cesi-jsou-ve-stredni-a-vychodni-evrope-nejzadluzenejsi.html
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tak veřejnoprávní povahy – správní sankce, trestněprávní postihy). I přes výše 

uvedené je dluh českých domácností relativně malý ve srovnání se západními zeměmi 

Evropské unie, poměr mezi dluhem a úsporami je podobný. Jinými slovy, české 

domácnosti jsou sice méně zadlužené než ty v eurozóně, nicméně jsou také podstatně 

chudší, co se týče úspor, což činí jejich relativní zadluženost srovnatelnou 

s vybranými státy.
20

 

Ke konci září 2015 dlužily české domácnosti více než 212 miliard korun na 

bankovních spotřebitelských úvěrech, a dle údajů z konce června 2015 k nim patřilo 

dalších 47,4 miliard korun na nebankovních spotřebitelských úvěrech.
21

 Meziročně 

v uvedeném období došlo k poklesu objemu spotřebitelských úvěrů o 2 %. Výrazný 

pokles zaznamenaly především nebankovní spotřebitelské úvěry, což však bylo 

způsobeno především tím, že se jeden z hlavních poskytovatelů nebankovních úvěrů 

stal bankou, a tak došlo zároveň k nárůstu bankovních spotřebitelských úvěrů.  

Ke konci června 2016 pak dlužily české domácnosti bankám 215,5 miliard 

korun, tedy meziročně o 96 miliard korun více,
22

 a u nebankovních poskytovatelů 

činil objem zapůjčených finančních prostředků 56,85 miliard.
23

 Existuje však velký 

objem spotřebitelům zapůjčených peněž, který je mimo veškeré statistiky. Poskytují je 

subjekty, které lze označit za úvěrové predátory, u nichž jsou půjčky značným 

rizikem. Stejně tak je potřeba zdůraznit, že v tomto segmentu je velmi slabá kontrolní 

                                                      
20

 MEJSTŘÍK, Michal. Navigátor bezpečného úvěru 2016. Dostupný z: 

http://www.eeip.cz/wp-content/uploads/2015/11/161201_NBU_Studie-2016.pdf. 
21

MEJSTŘÍK, Michal. Navigátor bezpečného úvěru 2015. Dostupný z: 

http://www.eeip.cz/wp-

content/uploads/2015/11/151124_NBU_NAVIG%C3%81TOR-

BEZPE%C4%8CN%C3%89HO-%C3%9AV%C4%9ARU_STUDIE-2015.pdf. S. 29. 
22

 ŠTEFEK, op. cit sub. 16. 
23

 MEJSTŘÍK 2016, op. cit sub. 20, s. 30. 

http://www.eeip.cz/wp-content/uploads/2015/11/151124_NBU_NAVIG%C3%81TOR-BEZPE%C4%8CN%C3%89HO-%C3%9AV%C4%9ARU_STUDIE-2015.pdf
http://www.eeip.cz/wp-content/uploads/2015/11/151124_NBU_NAVIG%C3%81TOR-BEZPE%C4%8CN%C3%89HO-%C3%9AV%C4%9ARU_STUDIE-2015.pdf
http://www.eeip.cz/wp-content/uploads/2015/11/151124_NBU_NAVIG%C3%81TOR-BEZPE%C4%8CN%C3%89HO-%C3%9AV%C4%9ARU_STUDIE-2015.pdf
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funkce státu, který nad úvěrovými predátory nevykonává kontrolu (respektive represi) 

vůbec, či zanedbatelně.
24

 

Programové prohlášení vlády České republiky
25

 vytyčovalo jako jeden z cílů 

posílit boj proti zadlužování a sociálnímu vyloučení.
26

 Prostředkem k jejich naplnění 

se tak jeví i snaha o novou, přísnější regulaci úvěrů poskytovaných spotřebitelům, 

které zdlužování českých domácností zapříčiňují. Tuto snahu by měl mimo jiné 

podpořit nový právní předpis - tzv. zákon o úvěru pro spotřebitele, zákon 

č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v účinném znění,
27

 který nahradil úpravu do 

té doby účinného zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění 

pozdějších předpisů.
28

 Byť byl zákon o úvěru spotřebitele veřejnosti představován 

jako zákon, který s sebou přinese přísnější podmínky poskytování úvěrů chráněné 

skupině – spotřebitelům, jsem toho názoru, že není způsobilý takto výrazně pozitivní 

zlepšení zapříčinit. 

Tento právní předpis je však třeba ve vztahu k zamezení zadlužování 

spotřebitelů v nežádoucím rozsahu podrobit kritickému zkoumání. Jednak nutno 

poukázat na skutečnost, že předpis zapracovává příslušné právní předpisy Evropské 

unie,
29

 tytéž jako zákon o spotřebitelském úvěru, starší úpravu zákona 

                                                      
24

 TAMTÉŽ. 
25

 MEJSTŘÍK 2016, op. cit. sub. 20, s. 30. 
26

 TAMTÉŽ. 
27

 Dále v této rigorózní práci jen jako „zákon o úvěru pro spotřebitele“. Tento zákon 

nabyl účinnosti dle 1.11.2016. 
28

 Dále v této rigorózní práci jen jako „zákon o spotřebitelském úvěru“.  
29

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 

87/102/EHS. Směrnice Komise 2011/90/EU ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění 

část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se 

stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU ze dne 4. února 2014 

o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně 

směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010. 
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o spotřebitelském úvěru tak do značné míry kopíruje. Instituty, které by měly zaručit 

ochranu spotřebitelů by pak měly být následující: 

1. omezení rozsahu osob oprávněných k poskytování spotřebitelských úvěrů 

– poskytování licence, a časové omezení trvání povolení (viz ustanovení 

§ 9 a § 12 zákona o úvěru pro spotřebitele); 

2. podmínka základního kapitálu úvěru poskytovatele alespoň 20.000.000,- 

Kč (viz ustanovení § 14 zákona o úvěru pro spotřebitele); a 

3. povinnost posuzovat úvěruschopnost (viz ustanovení § 84 an. zákona 

o úvěru pro spotřebitele). 

 

S rostoucím zpřísňováním podmínek pro podnikání na trhu spotřebitelských 

úvěrů (i když zatím nedoprovázených adekvátní kontrolou a represemi) a především 

očekávaným zpřísněním kontroly v podobě poskytování licencí Českou národní 

bankou, se úvěroví predátoři pomalu přesouvají do segmentu mikro spotřebitelských 

úvěrů. Tyto momentálně nejsou dostatečně regulovány a ani nový zákon o úvěru pro 

spotřebitele výraznější úpravu neobsahuje (zároveň takové úvěry pak nebudou 

zahrnuty do objemu spotřebitelských úvěrů a dojde k určitému zkreslení statistik).
30

 

Celkově se však statistiky týkají pouze spotřebitelských úvěrů poskytnutých osobami 

k tomu oprávněnými. S takzvanými predátory nepočítají. Klasické bezúčelové 

hotovostní spotřebitelské úvěry v tzv. „šedé zóně“ jsou odhadovány v množství 

pohybujícím se okolo hranice 20 miliard korun.
31

 Nicméně, vzhledem k mírnému 

poklesu objemu úvěrů v celém sektoru, lze přepokládat také drobný pokles úvěrů 

poskytnutých úvěrovými predátory.
32

 

Dalším rozšířeným fenoménem se stává přesun některých subjektů od 

poskytování úvěrů k poradenství nebo zprostředkování konsolidace, tedy spojování 

                                                      
30

 MEJSTŘÍK 2016, op. cit. sub. 20, s. 30. 
31

 TAMTÉŽ. 
32

 MEJSTŘÍK, 2015, op. cit. sub. 21.  
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jednotlivých úvěrů do jednoho, za podmínek, které jsou pro řadu spotřebitelů 

přijatelnější a zejména přehlednější z hlediska administrace splácení.
33

 Pro české 

spotřebitele prozatím neznámou záležitostí jsou také zvláštní produktu peer to peer 

půjček, kdy jednotliví uživatelé poskytují úvěry/zápůjčky jiným uživatelům služby 

bez toho, aby ve vztahu figuroval klasický poskytovatel úvěrů. Pro provozovatele je 

tak výrazně snazší dostát podmínkám předepsaným zákonem o úvěru pro spotřebitele, 

než jak je tomu u poskytovatelů úvěrů předpisy regulovaných. Uvedený trend bude, 

i v návaznosti na novou právní úpravu pokračovat a v peer to peer zápůjčkách možná 

„tradiční“ poskytovatelé úvěrů brzy najdou silného konkurenta.
34

 

Co je však podstatné pro tuto rigorózní práci, s rizikovostí úvěrů do jisté míry 

souvisí i počet exekucí, insolvenčních návrhů podaných spotřebiteli a počet 

schválených oddlužení. Ze statistických dat je patrné, že zatímco počet úvěrů 

v selhání zůstává v posledních letech konstantní,
35

 počet insolvenčních návrhů 

fyzických osob a schválených oddlužení neustále roste.
36

 To však nesouvisí pouze 

s rizikovostí úvěrů, ale i s volbou, jakým způsobem jsou problémové úvěry 

vypořádány. V návaznosti na výše uvedený rozbor nové úpravy zákona o úvěru pro 

spotřebitele nelze proto podle mého názoru předpokládat, že by jeho regulace přispěla 

výrazně lepším výsledkům ve smyslu nižšího počtu selhání a tím insolvenčních 

návrhů spotřebitelů. Úprava poskytnutá zákonem o úvěru pro spotřebitele je snahou 

o řešení negativní situace zadluženosti preventivně, ex-ante, zatímco předmět této 

rigorózní práce se zabývá řešením aktuální situace a zmírněním důsledků existující 

                                                      
33

Blíže vizte Konsolidace úvěrů [online], poslední aktualizace 9. srpna 2017 22:46, 

Wikipedie. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Konsolidace_úvěrů. 

[cit. 24.11.2017] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konsolidace_úvěrů. 
34 MEJSTŘÍK 2016, op. cit. sub. 20, s. 30. 
35

 MEJSTŘÍK 2016, op. cit. sub. 20, s. 33. Selhání se z objemu spotřebitelských úvěrů 

týká mezi lety 2010 a 2015 cca 11% z celkových úvěrů. 
36

 MEJSTŘÍK 2016, op. cit. sub. 20, s. 33. Počet schválených oddlužení byl v roce 

2010 přibližně 5.967, mezi lety 2013 a 2015 už se počet blížil k 25.000. Množství 

exekucí fyzických osob přitom kolísá. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konsolidace_úvěrů
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předlužení, tedy ex-post. I přesto však mají preventivní opatření zastupitelnou roli při 

tvorbě návrhů právní úpravy a zvažování řešení důsledků. 

 

1.1.2 Prostředky řešení zadluženosti fyzických osob 

 
1.1.2.1 Exekuční řízení 

 

 Jak vyplývá z údajů v části 1.1.1 této rigorózní práce, společnost jako celek čelí 

negativnímu fenoménu zadlužování. S velikostí a množstvím dluhů fyzických osob 

obecně klesá i schopnost tyto dluhy plnit. Logickým vyústěním je tak masové 

podávání žalob ze strany věřitelů, přičemž fyzické osoby, jakožto slabší strana 

závazkových právních vztahů často nejsou schopny se efektivně u soudu bránit, neboť 

si nemohou právě z důvodu vysoké zadluženosti dovolit profesionální právní 

poradenství a zastoupení ve věci, nebo vzhledem k svojí situaci ztrácí zájem aktivně 

se na jejím řešení podílet. Logickým důsledkem je pak nárůst počtu exekučních řízení 

vedených proti fyzickým osobám, přičemž náklady na samotné vymáhání práva 

věřitelů mnohdy fakticky mohou přesahovat výši vymáhaných pohledávek. 

 Přehled problematiky vícečetných exekucí zpracovaná K. Lékem
37

 v roce 2016 

hovoří o tom, že problém vícečetných exekucí se dramaticky zhoršil v posledních 

dvou letech před publikací jeho práce. O čtvrtinu narostl počet lidí, na které jsou 

vedeny více než čtyři exekuce.
38

 Počet dlužníků s více než deseti exekucemi se pak 

dle údajů v jeho práci za sledované období dokonce zdvojnásobil.
39

 Tito chroničtí 

dlužníci se dostávají do takzvané dluhové pasti a do bludného kruhu dluhů a exekucí. 

Jeví-li se taková jejich situace z jejich pohledu a z pohledu možnosti umoření dluhů 

bezvýchodnou, tyto osoby ztrácí motivaci pokoušet se hledat si práci, jsou-li 

                                                      
37

 LÉKO, K. Aktuální otázky českého exekučního systému. Institut pro politiku 

a společnost. [online]. 2016. S. 2-3. Dostupné z: http://www.politikaspolecnost.cz/wp-

content/uploads/2016/04/L%C3%A9ko_Aktu%C3%A1ln%C3%AD-ot%C3%A1zky-

%C4%8Desk, [cit. 1.8.2017]. 
38

 LÉKO, op. cit. sub. 37, s. 2-3. 
39 TAMTÉŽ. 

http://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2016/04/L%C3%A9ko_Aktu%C3%A1ln%C3%AD-ot%C3%A1zky-%C4%8Desk
http://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2016/04/L%C3%A9ko_Aktu%C3%A1ln%C3%AD-ot%C3%A1zky-%C4%8Desk
http://www.politikaspolecnost.cz/wp-content/uploads/2016/04/L%C3%A9ko_Aktu%C3%A1ln%C3%AD-ot%C3%A1zky-%C4%8Desk
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nezaměstnané, nebo se pokoušet vlastním přičiněním zvýšit svoje výdělky – bez 

ohledu na to, jak vysokou částku vydělají, protože při srážkách ze mzdy a jiných 

příjmů zbyde stejná nezabavitelná částka.
40

 Takovým osobám se pak, zjednodušeně 

řečeno, nevyplatí svoje dluhy, byť již exekučně vymáhané splácet nebo se o to snažit 

a jejich ekonomická aktivita směřuje do šedé ekonomiky. Ve výsledku jsou pak 

zadlužeností spotřebitelů zatíženy nejen konkrétní fyzické osoby a jejich rodiny, ale 

rovněž celé národní hospodářství, respektive společnost. 

 Jedním z výsledků snahy alespoň částečně snížit náklady, které s sebou nese 

exekuční vymáhání vykonatelných exekučních titulů, byla i novela
41

 exekučního 

řádu.
42

 Podle ní byl jednak zřízen Rejstřík zahájených exekucí,
43

 a jednak 

předepsáno automatické spojování exekucí zahájených týmž oprávněný proti témuž 

povinnému u téhož exekutora.
44

 Spojování bylo rovněž doplněno možností spojování 

exekučních řízení vedených na návrh různých oprávněných vůči témuž povinnému 

u téhož exekutora, nebo exekučních řízení vedených na návrh téhož oprávněného 

vedených proti povinnému u různých exekutorů, a to na návrh povinného, do 

jednoho,
45

 za splnění zákonných podmínek. 

 V praxi se však tato úprava ukázala být nedostatečnou, neboť i za její účinnosti 

existuje velké množství případů, kdy je proti jednomu povinnému veden značný počet 

exekucí u několika exekutorů, z nichž každý vynakládá (a následně nárokuje 

                                                      
40

 Vizte zákon č. 110/2006, o životním minimu jednotlivce a existenčním minimu, ve 

znění pozdějších předpisů, a 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), ve znění pozdějších předpisů. 
41 Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. 
42

 Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „exekuční řád“ 

nebo „EŘ“). 
43

 Vizte ustanovení § 35a a § 35b exekučního řádu ve znění novely 396. 
44

 Vizte ustanovení § 37 odst. 3 exekučního řádu ve znění novely 396. 
45

 Vizte ustanovení § 37 odst. 4 exekučního řádu ve znění novely 396. 
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k náhradě) náklady. Z uvedeného důvodu tak existují snahy upravit legislativně 

postup při zahajování exekucí tak, aby proti jednomu povinnému vedl exekuce vždy 

jen jeden exekutor a náklady vymáhání se na úkor povinných nezvyšovaly. 

 Za cíl upravit činnost soudních exekutorů, zejména ve vztahu k výši 

oprávněných nákladů soudního exekutora vymáhaných v jednotlivých případech, si 

kladla i vláda České republiky ve svém Programovém prohlášení.
46

 Exekuční řád je 

tak momentálně podrobován neustálým pokusům o změnu, která by zvládla zajistit 

zlepšení vymahatelnosti práva, a to bez nadměrného zatěžování povinných ve vztahu 

k nákladům exekučního řízení.
47

 

 Přitom právě vícečetné exekuce jsou tím, co dlouhodobě zatěžuje dlužníky – 

fyzické osoby a jejich rodinné domácnosti, a zároveň vylučuje možnost, byť 

i minimálního uspokojení pohledávek některých věřitelů.
48

 

 

1.1.2.2 Insolvenční řízení 

 

Byť je tato rigorózní práce zaměřena na jeden ze způsobů řešení úpadku, 

oddlužení, je třeba konstatovat, že i v jiných, než zde popsaných případech, je 

insolvenční řízení častým a svým způsobem i předvídatelným vyústěním velkého 

                                                      
46

 Op. cit. sub. 15. 
47

 Lze jmenovat zejména novelu exekučního řádu a dalších předpisů, návrh zákona 

předložený Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 610 dne 

28.2.2012, k němuž se však vláda vyjádřila nesouhlasně, a který však byl zamítnut již 

v prvním čtení. Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2012, VI. volební 

období. Sněmovní tisk 610. [online]. Dostupný z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=610&CT1=0, [cit. 1.8.2017]. Snaha 

směřovala k tomu přenést náklady exekučního řízení, v němž nebylo ničeho 

vymoženo, na oprávněného, podmínění podání exekučního návrhu soudním 

poplatkem a povinné složení zálohy ze strany oprávněného na náklady exekuce před 

jejím zahájením, a to ve spojení se snížením odměn exekutorů a zavedení principu 

místní příslušnosti soudních exekutorů (tzv. teritorialita). Výsledek těchto 

novelizačních snah však v tuto chvíli nelze přesně předvídat. 
48

 TAMTÉŽ, s. 18. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=610&CT1=0
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počtu exekucí vedených proti jednomu subjektu.
49

 Je však třeba reflektovat 

skutečnost, že insolvenční řízení samo o sobě není a ani nemůže být jen pokračováním 

v exekučním řízení, a to ani v případě vícečetných exekucí. Insolvenční řízení se 

od řízení exekučního
50

 liší, a to jednak jinou procesní formou,
51

 a jednak svým 

účelem, účinky a principy. Zatímco exekuční řízení primárně slouží k vymožení 

pohledávek věřitelů, insolvenční řízení směřuje k uspořádání vztahu dlužníka k více 

věřitelům a rovněž ochraně věřitelů, kteří se (lze říci, že zaviněním dlužníka) dostali 

do situace, kdy jsou podmínky uplatnění jejich práv na zaplacení omezené.
52

 

Jestliže insolvenční zákon rozumí úpadkem stav, kdy se dlužník nachází 

v platební neschopnosti či je předlužen,
53

 lze v mnoha případech fyzických osob, vůči 

nimž je vedena vícečetná exekuce, předpokládat, že znaky těchto forem úpadku jsou 

pravděpodobně naplněny.
54

  Často je pak pouze formalitou, aby byl existující úpadek 

dlužníka zjištěn a osvědčen autoritativním rozhodnutím soudu (toto platí jak v případě 

osob, které žádají o řešení svého úpadku oddlužením, tak u osob ostatních). Exekuční 

řízení však pro řešení takové situace nelze s ohledem na jeho účel použít.
55

 Jako 

                                                      
49

 Situace označována jako vícečetná exekuce – termín vícečetná exekuce je v této 

práci používán pro případy, kdy jsou proti povinnému vedena 4 a více exekučních 

řízení. Srov. Důvodovou zprávu k Novele 1030, op. cit. sub. 14. 
50

 Hovořím-li v této rigorózní práci o exekučním řízení, pak mám v dané souvislosti 

na mysli taktéž vykonávací řízení ve smyslu ustanovení § 251 a násl. OSŘ. V případě, 

kdy se problematika bude týkat výlučně řízení exekučního, tedy vedeného podle 

exekučního řádu, nikoli výkonu rozhodnutí dle občanského soudního řádu, na toto 

výslovně upozorním. 
51

 Jedná se o zvláštní druh civilního procesu, jak vysvětluji výše v této práci. Srov. 

usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. dubna 2013, sp. zn. 29 NSCR 

80/2012, kde bylo potvrzeno, že insolvenční řízení je zvláštním druhem občanského 

soudního řízení. 
52 Viz důvodovou zprávu k Novele 1030, op. cit. sub. 14, s. 11.  
53

 Viz ustanovení § 3 insolvenčního zákona. 
54

 Insolvenční zákon rozlišuje dvě formy úpadku, a to platební neschopnost podle 

ustanovení § 3 odst. 1 a 2 InsZ, a formu předlužení dle ustanovení § 3 odst. 3 IZ. 

V této části práce úmyslně pomíjím hrozící úpadek jakožto zvláštní situaci ve smyslu 

ustanovení § 3 odst. 4 InsZ. 
55 Viz důvodovou zprávu k Novele 1030, op. cit. sub. 14, s. 11. 
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logická se tak na první pohled může jevit úvaha směřující k legislativní úpravě 

automatického zjištění úpadku a přeměny vícečetných exekučních řízení v řízení 

insolvenční.
56

 Uvedená úvaha skýtá mnohá úskalí, která podobný automatismus 

jednoduše nedovolí použít.
57

 I bez hlubší sociologické studie a přesné statistiky je 

zřejmé, že určité množství fyzických osob způsobilých splnit zákonné podmínky 

a dosáhnout tak osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, jakožto 

sledovaného cíle oddlužení, které z určitého důvodu insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení nepodá, existuje. Tito lidé dále zatěžují systém 

a myšlenka jejich, v uvozovkách násilného oddlužení, se již pravděpodobně zrodila 

v hlavě nejednoho normotvůrce. Dle mého názoru však chybí k takovému postupu 

základní prvek a tím je dobrovolnost, kdy nelze nikoho nutit, aby plnil podmínky 

oddlužení za účelem vyřešení své těžké životní situace, nemá-li na tom sám zájem 

a odmítá plnit omezující podmínky, a takzvaně se „napravit“. 

Zároveň je však třeba si uvědomit, a co je dle mého názoru podstatnější, ne 

každá osoba, vůči níž je vedeno více exekucí se ve stavu úpadku skutečně nachází. To 

je patrně nejlépe vidět z jednoho znaku platební neschopnosti jakožto formy úpadku, 

totiž nemožnosti dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek 

vůči dlužníku v exekučním řízení.
58

 Stručně řečeno, samotný fakt, že je proti někomu 

vedeno velké množství exekučních řízení samo o sobě neznamená, že pohledávky 

věřitelů není možné exekucí vymoci. Důvod nařízení tak velkého množství 

exekučních řízení pak nespočívá v neschopnosti dlužníka platit, ale spíše v jeho 

neochotě nebo nezájmu svou situaci aktivně řešit. Totéž platí i pro jiné dlužníky, než 

spotřebitele, když nelze na základě snadno kvantifikovatelných parametrů založených 

kupř. na počtu exekučních řízení vedených proti dlužníku, automaticky určit, že se 

                                                      
56

 Viz níže v této kapitole. 
57

 Záměrně, vzhledem k tématu této rigorózní práce, si dovoluji blíže nerozebírat 

podmínky vydání rozhodnutí úpadku, jak jsou stanoveny insolvenčním zákonem 

a v této práci s odkazem na příslušná ustanovení insolvenční zákona konstatuji jejich 

existenci. 
58

 Vizte ustanovení § 3 odst. 2 písm. c) InsZ.  
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subjekt nachází v úpadku. A to vzhledem ke specifičnosti podnikatelského prostředí 

a tzv. zásadě going concern, která předvídá soustavné fungování subjektu, a průběžný 

vznik jejich dluhů a plnění těchto současně se vznikem pohledávek.
59

 

Přestože spojení termínu zneužití insolvenčního práva a šikana je spojováno 

často s praktikami využívanými mezi podnikateli ve snaze poškodit postavení 

konkurenčního podnikatele na trhu, znemožnit mu účast v soutěžích, případně mu 

takovým jednáním posléze úpadek skutečně způsobit,
60

  existují i případy zneužívání 

insolvenčního práva ze strany insolvenčních dlužníků - fyzických osob nepodnikatelů. 

Nezřídka se takoví dlužníci, ve snaze odvrátit právě výše popsanou situaci velkého 

množství exekučních řízení vedených proti nim, pokouší o umělé prolnutí exekučního 

a insolvenčního řízení a dosažení tak ochrany jejich aktiv poskytované v insolvenčním 

řízení.
61

 

                                                      
59

 Tzv. zásada neomezeného trvání účetní jednotky ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, upravená rovněž 

v bodě 16 úvodního ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU 

ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních 

závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS 

a 83/349/EHS. Dostupný z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034, [cit. 1.8.2017]. 
60

 SMRČKA, op. cit. sub. 2, s. 267. 
61

 Tamtéž, s. 267. V praxi dlužníci, jejichž nemovitý majetek má být v exekučním 

řízení prodán před konáním dražby podají sami na sebe insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení, svůj návrh zcela úmyslně zatíží vadami. Ve smyslu 

ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) InsZ však nelze exekuci provést. Po určité době pak, 

vzhledem k tomu, že dlužník nevyvíjí požadovanou aktivitu k odstranění vad návrhu, 

insolvenční soud návrh odmítne. Takovým způsobem pak může docházet 

k opakovanému oddalovaní provedení exekuce, přičemž je zřejmé, že náklady spojené 

s prováděním exekuce a marné zahájení insolvenčního řízení rostou, věci, které mají 

být předmětem exekučního prodeje se snižuje, šance oprávněných v takovém 

exekučním řízení pak pochopitelně klesá. Srov. např. řízení vedené u Krajského soudu 

v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 788/2015 a veškerá další řízení vedená proti tomuto 

dlužníku respektive jeho manželce u Krajského soudu v Plzni. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0034
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Lze tak shrnout, že insolvenční řízení, jakožto zvláštní druh občanského 

soudního řízení, je vhodným řešením pro subjekty, proti nimž je vedeno velké 

množství exekučních řízení, a to bez toho, aby bylo možné pohledávky věřitelů – 

oprávněných, v takových řízeních uspokojit byť jen v minimální možné míře. Účelem 

insolvenčního řízení je jednak prostředkem řešení neblahé ekonomické situace 

dlužníka, který se již nachází v úpadku, kdy dochází k regulaci vztahu dlužníka 

k jednotlivým věřitelům, ale rovněž i nástrojem poskytujícím ochranu věřitelům 

insolvenčního dlužníka prostřednictvím poskytování procesních prostředků 

k uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.
62

 

 

1.2 Institut oddlužení 

 

 Institut oddlužení je způsobem řešení úpadku vyhrazeným výhradně fyzickým 

osobám, které nemají dluhy z podnikání,
63

 a dále právnickým osobám – 

nepodnikatelům, které rovněž nemají dluhy z podnikání. V této části se tak již 

zaměřím na situaci, kdy je, na rozdíl od výše uvedených, insolvenční řízení zahájeno, 

respektive co řízení musí předcházet a jaké podmínky je subjekt povinen splnit, aby 

mohlo být oddlužení povoleno. 

 Jak již naznačeno výše, to, čím se oddlužení odlišuje od jiných insolvenčním 

zákonem upravených způsobů řešení úpadku, je jeho účel. Je-li subjektu povoleno 

oddlužení, je tento motivován ke splnění předepsaných povinností v rámci procesu 

oddlužení vidinou konečného vysvobození – osvobození od placení pohledávek ve 

smyslu ustanovení § 414 InsZ. Insolvenční zákon připouští varianty způsobu řešení 

oddlužení, které jsou stručně představeny níže. 

 

                                                      
62

 Srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. září 2011, sp. zn. III. ÚS 

1427/11. 
63

 Vizte ustanovení § 389 odst. 1 písm. b) InsZ.  
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1.2.1 Oddlužení plněním splátkového kalendáře 

 

 Varianta oddlužení plněním splátkového kalendáře
64

 je vytvořena pro osoby, 

které vyvíjí ekonomickou aktivitu a mají pravidelný příjem, případně mají ve svém 

okolí osoby, které jim jsou tento pravidelný příjem ochotny poskytnout.
65

 Pro splnění 

oddlužení je třeba, aby dlužník v průběhu pětiletého období splatil svým přihlášeným 

a nezajištěným věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek. 

 V době práce na této rigorózní práci však byl v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky předložen návrh zákona,
66

 kterým by se znění ustanovení 

§ 395 insolvenčního zákona upravující podmínky splnění oddlužení, mělo podstatně 

změnit v tom smyslu, že nově by kritérium odhadovaného splacení, zjednodušeně 

řečeno, 30% pohledávek věřitelů během 5 let, bylo modifikováno tak, aby bylo 

přístupné i pro osoby, které nejsou schopny tento předpoklad naplnit.
67

  

 Varianta oddlužení plněním splátkového kalendáře se jeví jako vhodné řešení 

situace pro dlužníky, kteří mají zájem aktivně řešit svou situaci a podřídit svůj 

každodenní život předepsaným pravidlům. Dlužník je za svou poctivost a řádné plnění 

povinností odměněn zejména tím, že dispoziční oprávnění k příjmům a rovněž 

k majetku (i k tomu, který byl do doby povolení oddlužení v dispozici soudního 

exekutora/soudu provádějícího výkon rozhodnutí), který neslouží k zajištění, má dle 

ustanovení § 409 insolvenčního zákona, sám dlužník. To je, na rozdíl od exekuce, pro 

zodpovědného dlužníka velká výhoda, neboť on sám rozhoduje, jak naloží se svým 

                                                      
64

 Srov. ustanovení § 398 InsZ. 
65

 Blíže viz ustanovení § 392 odst. 3 insolvenčního zákona, upravující povinnost 

dlužníka k návrhu na povolení oddlužení připojit mimo jiné darovací smlouvu nebo 

smlouvu o důchodu, jimiž dlužník prokáže dostatečnou výši příjmu potřebnou k tomu, 

aby soud mohl oddlužení plněním splátkového kalendáře povolit. 
66 V této práci označovaného jako Novela 1030. 
67

 Blíže viz kapitolu 4. této rigorózní práce. 
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majetkem. Byť je dlužník omezen povinnostmi uloženými mu insolvenčním 

soudem,
68

 jeho účty nejsou na rozdíl od situace (i mnohačetných) exekucí 

zablokovány, jeho movitý majetek není exekučně zabaven a dlužník s nimi může 

volně disponovat. Uvedené pochopitelně nemůže fungovat u dlužníka nespolehlivého 

(dostal-li se ve svém snažení o vyřešení nepříznivé situace vlastního předlužení až tak 

daleko, že mu oddlužení bylo schváleno), který schválením oddlužení nabytou 

„svobodu“ nevyužije v souladu s povinnostmi stanovenými soudem. 

 V budoucnu by přitom, dle záměrů zákonodárce, nově měla mít varianta 

oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty tři 

samostatné varianty. Původní varianta zjednodušeně označovaná jako, splacení 30% 

pohledávek za 5 let, by měla být doplněna možností dosáhnout osvobození od placení 

pohledávek zahrnutých do oddlužení při splacení 50% pohledávek věřitelů zahrnutých 

do oddlužení, a dále možností, která by měla nabízet řešení i dlužníkům, kteří mají 

zájem svou situaci řešit, avšak nemají dostatek prostředků k tomu, aby dosáhli 

uvedených potřebných hodnot. Tito by se v budoucnu mohli dočkat osvobození od 

placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, budou-li plnit své povinnosti stanovené 

rozhodnutím insolvenčního soudu poctivě po dobu 7 let s tím, že k výši uspokojení 

jednotlivých věřitelů již nebude přihlíženo.
69

 

 

1.2.2 Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

 

 Oddlužení plněním splátkového kalendáře není jediným způsobem plnění 

oddlužení, který insolvenční zákon nabízí. Druhým způsobem
70

 je zpeněžení 

majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 InsZ. 

                                                      
68

 Zejména povinnosti uložené rozhodnutím soudu dle ustanovení § 406 odst. 2 

a odst. 3 InsZ a dále povinnosti podle ustanovení § 412 InsZ. 
69  
70

 Ve skutečnosti je dokonce podle pořadí uvedeného v ustanovení § 389 

insolvenčního zákona možné hovořit o způsobu „prvním“. 
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 Rozhodne-li soud o plnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, pak se 

pro oddlužení tímto způsobem použijí v návaznosti na ustanovení § 398 odst. 2 InsZ 

pro zpeněžení stejná pravidla, jako při zpeněžení majetkové podstaty při konkursu,
71

 

přičemž zpeněžení má tytéž účinky. 

 Uvedený způsob se v praxi nevyužívá hojně
72

. Záměr zákonodárce byl přitom 

jasný – tam, kde ještě existuje nějaký majetek, který je možné zpeněžit a uspokojit 

věřitele, by měl být rozprodán tak, aby uspokojení věřitelů z výnosu zpeněžení bylo 

co nejvyšší. 30% hranice uspokojení by totiž neměla sloužit jako maximální (ve 

smyslu nesebrat dlužníku více, než je nezbytně nutné), ale skutečně jako minimální 

(ve smyslu věřitel musí dostat alespoň 30%, ale čím více, tím lépe). Takto však 

evidentně soudci neuvažují, alespoň ne ve většině případů. Je samozřejmě otázkou, do 

jaké míry je tato úvaha ovlivněna množstvím majetku, který v době, kdy na oddlužení 

dojde, dlužníkům zbývá, a do jaké míry ji ovlivňuje racionální úvaha. 

 

1.2.3 Kombinace způsobů oddlužení 

 Novela insolvenčního zákona, která v průběhu zpracování této práce nabyla 

účinnosti,
73

 zavedla třetí, dříve insolvenčnímu zákonu neznámý, způsob oddlužení. 

Tímto způsobem je kombinace obou, tedy zpeněžení majetkové podstaty propojená 

s plněním splátkového kalendáře dle ustanovení § 398 odst. 1 InsZ, pro jehož využití 

je třeba návrhu insolvenčního správce podpořeného souhlasem dlužníka. 

 Zdá se, že výše popsaný způsob postupu vycházející původně ze závěrů 

                                                      
71

 Odkaz na § 398 odst. 2 InsZ. 
72

 Jak potvrzuje mj. i insolvenční správkyně Mgr. Zdeňka Prudilová Koníčková 

v PRUDILOVÁ KONÍČKOVÁ, Zdeňka. Problematika oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty. [online], 12.10.2011. Dostupný z: 

www.akpzl.cz/aktuality/problematika-oddluzeni-zpenezenim-majetkove-podstaty, 

[cit. 1.8.2017]. 
73

 Novela 2017. 

http://www.akpzl.cz/aktuality/problematika-oddluzeni-zpenezenim-majetkove-podstaty
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některých insolvenčních soudů, respektive některých konkrétních soudců, inspiroval 

i zákonodárce, když se rozhodl tento nápad zařadit do jedné z novel insolvenčního 

zákona.
74

 Smyslem dovozování třetího způsobu oddlužení rozhodovací praxí 

i následné uzákonění této varianty měla být zejména vidina co nejvyššího uspokojení 

nezajištěných věřitelů. V případech dlužníků, kteří v době zjištění úpadku ještě mají 

nějaký postižitelný majetek, může tento způsob může být vhodným řešením, jestliže 

by oddělená volba jednoho ze způsobů oddlužení nemusela vést ke splnění 

insolvenčním zákonem požadované míry uspokojení zajištěných věřitelů. Avšak při 

kombinaci by se měla pravděpodobnost, že se dlužníku podaří dostát požadavkům 

zákona, zvýšit, respektive umožnit dlužníku podrobit se oddlužení s následným 

osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a vyhnout se prohlášení 

                                                      
74

 Již před účinností výslovné zákonné úpravy kombinace způsobů oddlužení byl tento 

postup aplikovaný insolvenčními soudy prvního stupně rozhodovací praxí vyšších 

stupňů tolerován za splnění určitých předpokladů – tím hlavním byl souhlas dlužníka. 

Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. prosince 2016, sp. zn. 4 VSPH 

2198/2016-B-39 ( KSPH 68 INS 30279/2015). Dostupné na: www.isir.justice.cz, 

cit. 1.8.2017. Vrchní soud v něm ohledně kombinace způsobů oddlužení zdůraznil 

následující: „(…) I když zákon předpokládá, že oddlužení bude probíhat zásadně 

jednou ze dvou dlužníkem nabízených forem (§ 398 IZ), 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 jeho 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 dlužníkovi nabízí 

možnost vybřednout při zachování práv věřitelů z úpadkové situace lépe než při 

prohlášení konkursu na jeho majetek. (…)” 

Požadavek výslovného vyjádření dlužníka byl zakotven i do ustanovení § 398 odst. 1 

InsZ ve znění Novely 2017, přičemž soud rozhoduje o tomto způsobu oddlužení na 

návrh insolvenčního správce. 

http://www.isir.justice.cz/
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konkursu na jeho majetek. 

 

1.3 Manželské majetkové právo 

 

 

 Majetkové společenství manželů je upraveno občanským zákoníkem, který se 

jednak zabývá jeho vznikem, upravuje možnosti jeho modifikace, včetně podmínek 

jeho správy ve všech tam uvedených případech, a dále řeší rovněž vypořádání 

v případě jeho zániku. Vymezení rámce vztahů mezi manželi (a to zejména v případě 

zákonného režimu správy společného jmění ve smyslu ustanovení § 713 an. 

občanského zákoníku) je velice podstatným pro určení, jaké účinky bude mít 

insolvence na společné jmění manželů a majetkové poměry obou z manželů. 

 Úprava manželského majetkového práva zůstává po dlouhé roky v podstatě 

neměnná, právní úpravu výrazným způsobem neovlivnila ani změna politického 

režimu v roce 1989,
75

 ani rekodifikace soukromého práva v čele s občanským 

zákoníkem. I přes mírné změny zůstává zachována hlavní zásada ovládající společné 

jmění, a to zásada bezpodílovosti – solidarity.
76

  

 Občanský zákoník rozlišuje v zásadě tři způsoby určení rozsahu jmění manželů, 

a to způsob zákonný,
77

 smluvní
78

 a též režim založený rozhodnutím soudu.
79

 Byť to 

ustanovení § 708 odst. 2 občanského zákoníku shrnující varianty společného jmění 

manželů výslovně nestanoví, upravuje způsoby vzniku jednotlivých režimů, přičemž 

                                                      
75

 Výraznější změnu přinesla novelizace zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění 

a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně 

a  doplnění dalších zákonů, a jímž došlo k přeměně tehdejšího institutu bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů na nové společné jmění manželů. K obsahovému rozdílu 

pojmů viz pozn. pod čarou č. 240.  
76

 Blíže vizte následující odstavce této rigorózní práce. 
77

 Blíže vizte ustanovení § 709 an. ObčZ. 
78

 Blíže vizte ustanovení § 716 an. ObčZ. 
79

 Blíže vizte ustanovení § 724 an. ObčZ. 
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fakticky může být okruh jmění tvořící společného jmění manželů založené smlouvu 

manželů
80

 a rozhodnutím soudu obsahově totožný. 

 Úpravou občanského zákoníku obsažené v ustanovení § 708 a násl. je 

stanoveno, že součástí společného jmění manželů je 

„(…) vše, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních 

poměrů(…)“
81

  

 Ustanovení § 713 ObčZ pak stanoví podstatný znak společného jmění manželů, 

a to skutečnost, že (pochopitelně nebylo-li společné jmění manželů modifikováno 

některým ze způsobů připuštěným občanským zákoníkem
82

), je-li toto ponecháno 

v rozsahu odpovídajícím zákonnému režimu, a tedy oběma manželům náleží práva 

a povinnosti spojené s jejich společným jměním společně a nerozdílně. Občanský 

zákoník tak stanoví, že manželé jsou v zákonném režimu solidárními věřiteli a také 

solidárními dlužníky ve vztahu k jejich společnému jmění ve smyslu ustanovení 

§ 1872 občanského zákoníku,
83

 a dá se tak říci, že z pohledu majetkového se považují 

za jednu osobu. 

 Zákonný režim vzniku a rozsahu společného jmění manželů je i v dnešní době 

stále nejčastějším způsobem správy rodinného majetku.
84

 

 

                                                      
80

 Respektive snoubenců s poukazem na ustanovení § 716 odst. 1 občanského 

zákoníku. 
81

 Blíže vizte ustanovení § 708 odst. 1 věta první ObčZ. 
82

 Pro účely této práce myšleno zejména zúžení společného smlouvou, zavedení 

režimu oddělených jmění nebo odložení vzniku společného jmění manželů ke dni 

zániku manželství ve smyslu ustanovení § 716 a násl. ObčZ. 
83

 Tedy manželé “jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel 

může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen 

na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.” 
84

 KAZDA, Petr. Manželské majetkové právo, aneb co je součástí společného jmění 

manželů. [online]. Dostupný z: http://www.judrkazda.cz/spolecne-jmeni-manzelu/. 

[cit. 1.11.2017]. 

http://www.judrkazda.cz/spolecne-jmeni-manzelu/


 26 

 

1.3.1 Režim dluhů v SJM 

 

Jak je již naznačeno v úvodu k této kapitole mojí rigorózní práce, v případě, že 

společné jmění, respektive jeho rozsah a správa, podléhá zákonnému režimu, oba 

manželé jsou dlužníky dluhů vzniklých za dobu trvání manželství, a to každý z nich 

v plné výši. Je tedy nepodstatné, který z manželů je v právním jednání označen jako 

dlužník, zavázal-li se ke splnění dluhu za trvání manželství. 

Občanský zákoník a jeho ustanovení § 710 z tohoto pravidla dovoluje pouze 

následující výjimky. Mezi ty řadí dluhy vztahující se k výlučnému majetku jednoho 

z manželů v tom rozsahu, v jakém dluh přesahuje zisk z takového majetku, a dále 

dluh, který převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, aniž by se jednalo 

o dluh vzniklý při obstarávání běžných či každodenních potřeb rodiny. V těchto 

případech dluhy ve stanoveném rozsahu nejsou součástí společného jmění manželů.
85

  

Vedle zákonných výjimek dle předchozího odstavce pak občanský zákoník 

umožňuje manželům dovolat se neplatnosti právního jednání, které druhý manžel 

učinil bez jejich souhlasu za předpokladu, že právní jednání bylo učiněno mimo běžný 

rámec správy společného jmění.
86

 Projevil-li manžel, který dluh svým jednáním 

nezpůsobil, svůj nesouhlas vůči věřiteli, pak může být společné jmění postiženo pouze 

do výše, jakou by představoval podíl dlužníka na společném jmění, pokud by došlo 

k jeho vypořádání. 

                                                      
85

 To však neznamená, že společné jmění je ochráněno v případě výkonu rozhodnutí 

pro vymožení splnění takového dluhu – ustanovením § 731 občanský zákoník stanoví, 

že věřitel se může uspokojit i z toho, co je ve společném jmění manželů. Dle 

ustanovení § 255 OSŘ se pak manžel povinného stává účastníkem vykonávacího 

řízení, respektive řízení exekučního s poukazem na ustanovení § 52 odst. 1 

exekučního řádu, a dluh lze vydobýt ve smyslu ustanovení § 262a odst. 4 občanského 

soudního řádu i přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného.  
86

 Blíže vizte ustanovení § 714 občanského zákoníku. 
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1.3.2 Vypořádání SJM a jeho vliv na společné dluhy 

 

 

Při zániku společného jmění manželů občanský zákoník v ustanovení § 740 

preferuje dohodu manželů – až když se manželé nedohodnou, může kterýkoli z nich 

navrhnout soudu, aby o vypořádání rozhodl, případně se uplatní zákonná 

nevyvratitelná domněnka
87

 vypořádání dle ustanovení § 741 ObčZ. 

Vypořádání společného jmění manželů se zjevnou disparitou podílů manželů není 

vyloučeno. Uvedené je obzvláště patrné v případech, kdy není jako neplatná označena 

soudem taková dohoda manželů o vypořádání společného jmění, na jejímž základě se 

jeden z manželů stane vlastníkem majetku a věřitelem pohledávek, zatímco druhý 

manžel ze společného jmění získá pouze dluhy.
88

 Ochranu věřitelům v takovém 

případě poskytuje ustanovení § 737 ObčZ, které stanoví, že vypořádání má účinky 

pouze mezi manžely a poškozuje-li dohoda práva třetích osob, je možné domáhat se 

u soudu, že je dohoda vůči takovým třetím osobám neúčinná.  

                                                      
87

 Skutečnost, že se v daném případě jedná o nevyvratitelnou domněnku potvrzuje 

jednak teorie vztahující se již předchůdci uvedeného ustanovení ObčZ, ustanovení 

§ 150 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, a jednak 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku, která použití slova „platí“ spojuje 

právě s existencí nevyvratitelné domněnky. Viz Parlament České republiky, 

Poslanecká sněmovna 2011, VI. volební období. Sněmovní tisk 362. [online] 

Dostupný z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=362&ct1=0, 

[cit. 1.8.2017]. s. 24 bod 6. 
88

 Nejvyšší soud České republiky ve své rozhodovací praxi dlouhodobě zastává názor, 

že vypořádání společného jmění manželů, kterou jeden z účastníků nabude podstatně 

menší podíl, případně se mu nedostane ničeho, není v obecné rovině (pochopitelně 

s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu) neplatná, neboť dochází-li 

k vypořádání zákonného majetkového společenství dohodou, uplatní se při jejím 

uzavírání dispozitivní volnost účastníků občanskoprávních vztahů. Srov. usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9.12.2015, sp. zn. 22 Cdo 4527/2015,  

v němž pokazuje i na svá starší rozhodnutí potvrzující uvedený názor, konkrétně svůj 

rozsudek ze dne 31. července 2000, sp. zn. 22 Cdo 726/99, uveřejněný v časopise 

Právní rozhledy, 2000, č. 11, str. 522, a rozsudek ze dne 3. května 2011, sp. zn. 22 

Cdo 141/2009, uveřejněný v časopise Právní rozhledy, 2011, č. 19, str. 714. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=362&ct1=0
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1.1.3 Vliv konkursu na společné jmění manželů 

 

Zvláštní je situace v případě, kdy manželství vůbec nezaniklo, ale nastala potřeba 

vypořádání společného jmění za trvání manželství ze zákona, konkrétně u zvláštní 

úpravy insolvenčního zákona pro případ konkursu. Ve smyslu ustanovení § 268 

insolvenčního zákona je zánik a následná potřeba vypořádání společného jmění 

manželů jedním z důsledků prohlášení konkursu na majetek insolvenčního dlužníka. 

Stejné účinky má pak i situace, kdy je úpadek dlužníka ve smyslu ustanovení § 408 

InsZ řešen oddlužením zpeněžením majetkové podstaty.
89

  

K vypořádání společného jmění může dojít také dohodou, přičemž právo uzavřít 

dohodu o vypořádání přechází z dlužníka na insolvenčního správce,
90

 případně tento 

může vypořádání navrhnout soudu, pokud by uzavření dohody nebylo možné.
91

 Část 

společného jmění, kterou dlužník použil se souhlasem druhého manžela k podnikání, 

spadá při vypořádání vždy do majetkové podstaty. Manželu dlužníka pak vzniká po 

vypořádání pohledávka za dlužníkem, která se považuje za přihlášenou a může být 

uspokojena v konkursu jako ostatní přihlášené pohledávky
92

 – prakticky se tedy může 

stát, že pohledávka bude uspokojena pouze v minimální míře. Obdobný výsledek pak 

                                                      
89

 K vypořádání společného jmění manželů při řešení úpadku oddluženém zpeněžením 

majetkové podstaty dochází k vypořádání společného jmění manželů pouze za 

předpokladu, že manželé nepodali společný návrh na povolení oddlužení ve smyslu 

ustanovení § 394a InsZ – tehdy společné jmění manželů trvá dál a všechen majetek 

obou manželů se pro účely řízení považuje za majetek tvořící jejich společné jmění. 
90

 Vis ustanovení § 268 insolvenčního zákona. Srov. Usnesení Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 19. února 2016, sp. zn. KSBR 39 INS 35503/2013. 
91

 Viz ustanovení § 270 an. insolvenčního zákona. 
92

 Viz ustanovení § 275 insolvenčního zákona. Fikce přihlášení je zde zavedena 

s ohledem na to, že prekluzivní lhůta pro přihlašování pohledávek věřiteli bude 

zpravidla po časové náročném vypořádání společného jmění po vypořádání dávno 

uplynulá. Blíže viz KOZÁK, Jan, Alexandr DADAM, Lukáš PACHL. Insolvenční 

zákon a předpisy související. Komentář. ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR, [cit. 1.8.2017]. 
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nastane tehdy, jsou-li dluhy insolvenčního dlužníka, které mají být uspokojeny ze 

společného jmění manželů, vyšší než činí hodnota majetku do společného jmění 

patřícího. V takovém případě k vypořádání společného jmění ani nedojde a veškerý 

majetek se stane součástí majetkové podstaty pro účely konkursu.
93

 Ochrana je 

manželu dlužníka poskytována možností použít vylučovací žalobu pro případ, že do 

majetkové podstaty byla zahrnuta i majetková hodnota, která součást společného 

jmění netvoří. Pokud však manžel dlužníka nesouhlasí s posouzením toho, zda byly 

splněny zákonné podmínky zahrnutí celého společného jmění do majetkové podstaty 

(včetně posouzení, zda jde o výlučné závazky dlužníka anebo o závazky společné 

dlužníku a jeho manželu), je pak manžel dlužníka k vyřešení této otázky oprávněn 

podat u soudu žalobu na vypořádání konkursem zaniklého společného jmění.
94

 

Následně, až do pravomocného skončení konkursu pak společné jmění nemůže 

vzniknout a to ani tehdy, uzavře-li dlužník nové manželství. Pokud tedy manželství 

dlužníka trvá, po ukončení konkursu je možno obnovit společné jmění manželů pouze 

opětovným soudním rozhodnutím, a to s účinky ex nunc, tj. ode dne právní moci 

rozhodnutí.
95

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, prohlášení konkursu má z pohledu společného 

jmění manželů na dlužníka a jeho manžela velice neblahý vliv. Nelze pochopitelně 

pominout ani následky týkající se rodinného bydlení, obzvláště v situaci, kdy jsou 

manželé společnými členy bytového družstva a družstevní podíl tvoří součást 

společného jmění manželů, které zaniká. Prohlášením konkursu pak zaniká členství 

obou manželů v družstvu.
96

 Je tak nabíledni, že co se manželského majetkového 

práva, respektive majetkových poměrů rodinné domácnosti dlužníka týče, konkurs 

                                                      
93

 Viz ustanovení § 274 insolvenčního zákona. 
94

 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. srpna 2014, sp. zn. 1 VSPH 

232/2014-B-57 ve věci MSPH 59 INS 20838/2012. 
95

 CIBIENOVÁ, Markéta. https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlaseni-konkursu-na-

majetek-jednoho-z-manzelu-a-jeho-nasledky-104208.html.  
96

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. dubna 2007, sp. zn. 29 

Odo 460/2005. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlaseni-konkursu-na-majetek-jednoho-z-manzelu-a-jeho-nasledky-104208.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/prohlaseni-konkursu-na-majetek-jednoho-z-manzelu-a-jeho-nasledky-104208.html


 30 

není žádoucí, a je tak pro dlužníky a jejich rodiny praktičtější řešit svůj úpadek 

způsobem oddlužení. 

 

Shrnutí kapitoly 1 

 

V prostředí střední Evropy patří české domácnosti mezi nejzadluženější. To se 

pochopitelně projevuje i na množství exekučních řízení vedených proti jednotlivým 

fyzickým osobám a členům domácností. Jako zásadní problém jsou vnímány takzvané 

mnohočetné exekuce, tedy stav, kdy je proti jedné osobě vedeno více exekučních 

řízení zároveň a šance na uspokojení exekučních věřitelů klesá. S ní upadá i motivace 

dlužníků pokoušet se dluhy splnit, neboť toho objektivně nejsou do konce svého 

života při své výdělečné činnosti schopni. Lze se tedy domnívat, že u značného počtu 

mnohočetnými exekucemi postižených osob jsou naplněny podmínky vydání 

rozhodnutí o úpadku ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 InsZ. Oddlužení se tak může 

jevit jako vhodné řešení bezvýchodné situace neúměrného zadlužení domácností, a to 

i s ohledem na to, že účinky konkursu jednoho z manželů na společné jmění jsou 

závažné a pro insolvenčního dlužníka i jeho rodinu nepříznivé. 

Pokud je ovšem zadlužena celá rodinná domácnost, procesu oddlužení musí být 

vzhledem k hmotněprávní úpravě manželského majetkového práva účastni oba 

manželé, neboť jedině tak bude možné zbavit povinnosti plnit zbytek dluhů oba 

manželé a bude vyloučena odpovědnost obou manželů za zaplacení dluhů, které tvoří 

společné jmění manželů. 
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2. Právní úprava oddlužení manželů 

V této kapitole 2. si dovoluji nastínit právní úpravu institutu oddlužení 

manželů, její vývoj a dostat se tak k samému jádru problematiky, jíž se tato rigorózní 

práce týká. 

Plně si uvědomuji, že struktura této kapitoly, jež začíná představením právní 

úpravy oddlužení (manželů), jak vypadala ve svých počátcích, následovaným její 

analýzou a rozborem relevantní judikatury reagující na nedostatky této prvotní úpravy 

tvořící základ současné právní úpravy v insolvenčním zákoně zakončené její 

analýzou, může být považována za nekoncepční. Považuji však pro účely této práce za 

důležitější dříve nastínit původní problémy, na nich vysvětlit důvody a vznik 

rozhodovací praxe a připravit tímto prostor pro představení právní úpravy 

kodifikované, než vyložit konkrétní stávající zákonná ustanovení a k jejich genezi se 

útržkovitě vracet. Pro čtenáře je, dle mého názoru, zvolené schéma přehlednější, 

a kapitola v tomto pojetí lépe splní zamýšlený cíl, přičemž judikatura, která dala 

oddlužení manželů vzniknout, v této kapitole bude fungovat jako pomyslný odrazový 

můstek představující hlavní myšlenku a důvody pozdější kodifikace institutu. 

2.1 Právní úprava institutu oddlužení manželů před 1.1.2014 

Dá se říci, že ode dne počátku účinnosti insolvenčního zákona až do 1.1.2014,  

kdy nabyla účinnosti takzvaná revizní novela insolvenčního zákona,
97

  právní úprava 

oddlužení obsahovala ve vztahu ke společnému jmění manželů, které bylo založeno 

hmotným právem a bylo na něj třeba brát v řízení zřetel, naprosto nedostačující 

úpravu. V úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně víceméně absentovala ustanovení, 

která by reflektovala faktický stav závazků a majetku některých dlužníků. Taktéž 

                                                      
97

 Zákon č. 294/2013 Sb., 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, (dále jen 

„Revizní novela“). O Revizní novele, jejím obsahu a dopadech se vyjadřuji 

v následující části 2.2.2. této kapitoly. 
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v insolvenčním zákoně chyběla jakákoli zmínka o pasivní solidaritě osob na straně 

dlužníka,
98

 nebylo tedy zřejmé, zda je možné oddlužení chápat jako způsob 

kolektivního řešení úpadku, či nikoli.
99

 

Skutečnost, že se zákonodárce alespoň pokusil reflektovat existenci 

společného jmění manželů a jeho specifika,
100

 dokládá ustanovení § 392 odst. 3 InsZ 

v rozhodném znění, když tímto bylo stanoveno, že se vyžaduje úředně ověřený podpis 

dlužníkova manžela návrhu na povolení oddlužení, jímž manžel vysloví souhlas 

s použitím společného jmění manželů jeho a dlužníka.
101

 

Nelze však říci, že by taková úprava poskytovala pro soudy i samotné 

insolvenční dlužníky usilující o oddlužení vodítko, jak postupovat při oddlužování 

manželů. 

 

2.2 Stav před kodifikací - dovození institutu judikaturou    

2.2.1 Judikatura jednotlivých soudů 

 

 Právní úprava vzbuzovala mezi odbornou veřejností v praxi řadu otázek. 

Z pochopitelných důvodů tuzemské soudy pocítily po kodifikaci institutu oddlužení 

                                                      
98

 ŠŮSOVÁ, Táňa. Přinesla novela účinná od 1.1.2014 pro společné oddlužení něco 

nového? Ad Notam, 2015, ročník 21, č. 1. S. 3-5. Dostupný z: 

https://www.nkcr.cz/data/news/ad-notam/PDF/2015_1.pdf, [cit. 1.8.2017]. S. 3. 
99

 ŘEHÁČEK, Oldřich. Osobní bankrot manželů a jeho řešení v soudní judikatuře. 

Bulletin advokacie. 2011, roč. 8, č. 7-8, s. 42 - 44. Dostupný z:  

www.cak.cz/assets/ba_7-8_2011_web.pdf, [cit. 1.8.2017]. S. 42. 
100

 Zejména jeho bezpodílovost a solidaritu manželů jakožto dlužníků – blíže vizte 

kapitolu 1.3 této rigorózní práce. 
101

 Rozebráno výše v kapitole 1.1.3 této rigorózní práce. 

https://www.nkcr.cz/data/news/ad-notam/PDF/2015_1.pdf
http://www.cak.cz/assets/ba_7-8_2011_web.pdf
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v roce 2008
102

 potřebu na tyto otázky reagovat a vyřešit situaci týkající dlužníků, kteří 

nebyli ze svých dluhů zavázáni samostatně, ale společně se svými manželi, případně 

manželství z jakéhokoli důvodu zaniklo v průběhu oddlužení. Insolvenční zákon totiž 

mezi lety 2006 až 2014 neobsahoval jednoznačný návod, jak by měl soud postupovat 

v případě, že dlužník, který podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení, byl v manželství a dluhy, od nichž chtěl osvobodit, stejně jako majetek, 

který chtěl při plnění oddlužení použít, spadaly do společného jmění dlužníka a jeho 

manžela. Nebyla též ani řešena situace, kdy se dosažení osvobození od placení 

pohledávek zahrnutých do oddlužení chtěli pokusit oba z manželů. 

 To, jak se soudy se situací vyrovnaly, se pokusím nastínit v této části kapitoly. 

Jejich postupy v dané věci byly totiž často značně rozdílné, stejně jako následky 

těchto postupů. 

2.2.1.1 Oddělené oddlužování manželů 

 

Jedním z hlavních způsobů řešení, které některé soudy v problematické situaci, 

v níž nebylo jasno, zda lze oddlužit kolektivně více osob, s ohledem na to, že tyto jsou 

manželé, anebo zda lze jednoho z manželů „neoddlužit“, bylo oddělené 

oddlužování.
103

 

Souběžné oddlužování každého z manželů zvlášť dobře ilustruje např. případ 

dlužníků – manželů, kdy byl manžel sám oddlužován v řízení vedeném před Krajským 

soudem v Praze pod sp. zn. 39 INS 4124/2010, zatímco manželka byla oddlužována 

odděleně v řízení před týmž soudem v řízení pod sp. zn. 39 INS 417/2010. Příjem 

toho kterého z manželů pak byl použit pro uspokojení věřitelů v řízení proti tomuto 

                                                      
102

 Myšleno účinnost insolvenčního zákona, nikoli jeho platnost. 
103

 ŘEHÁČEK, op. cit. sub. 99, s. 42. Závěr o této praxi potvrzuje i BABUŠKOVÁ, 

Jana. Oddlužení manželů – aneb co v zákoně nenajdete. Bulletin advokacie. 2012, 

roč. 9, č. 4, s. 32 - 33. ISSN 1210-6348. Dostupný z: 

www.cak.cz/assets/ba_04_2012_web.pdf, [cit. 1.8.2017], s. 32. 

http://www.cak.cz/assets/ba_04_2012_web.pdf
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konkrétnímu manželi, přičemž mzda druhého z manželů byla použita pouze 

k uspokojení věřitelů přihlášených do řízení týkajícího se tohoto druhého manžela.
104

  

Tento postup přitom má úskalí. V případě, že řízení bylo zahájeno pouze proti 

jednomu z manželů bez zohlednění druhého, je možné, aby proti druhému manželu 

byl nařízen a stále probíhal výkon rozhodnutí/exekuce.
105 

Věřitel má totiž neomezené 

právo požadovat zaplacení dluhu po kterémkoliv ze solidárně zavázaných dlužníků - 

vzhledem k tomu, že do insolvenčního řízení se přihlašují i pohledávky nesplatné (a to 

bez zřetele ke způsobu řešení úpadku, tedy i v případě, kdy bylo povoleno oddlužení), 

mohl pak věřitel bez jakéhokoliv omezení přihlásit svou pohledávku do insolvenčního 

řízení dlužníka, i když druhý spoludlužník – manžel neúčastnící se oddlužení, řádně 

splácí.
106

 Na rozdíl od podobného případu, kdy věřitel přihlašuje pohledávku 

do insolvenčního řízení ručitele podmíněně v případě, kdy ručení nebylo aktivováno 

a přímý obligační dlužník splácí, je v případě dlužnické solidarity pohledávka věřitele 

nepodmíněná a takováto pohledávka je zahrnuta do distribuční tabulky v usnesení 

o schválení oddlužení, kde také může být uspokojována za současného vymáhání vůči 

                                                      
104

 TAMTÉŽ. 
105

 Uvedené vychází ze závěrů Nejvyššího soudu České republiky uvedených v jeho 

rozsudku ze dne 24. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo 3509/2010. Citované rozhodnutí 

se zabývá situací, kdy se věřitel, který nepřihlásil svou pohledávku vůči dlužnici do 

insolvenčního řízení, a dlužnice byla osvobozena od placení zbytku dluhů ve smyslu 

ustanovení § 414 odst. 1 InsZ, domáhal uspokojení pohledávky na ručiteli. Nejvyšší 

soud v dané věci dospěl k závěru, že i po poté, co nastanou účinky nevymahatelnosti 

zbývající části dluhů ve smyslu ustanovení § 414 odst. 3 InsZ vůči hlavnímu dlužníku 

trvá: „(…) rozhodnutí vydané podle § 414 odst. 1 insolvenčního zákona, jímž 

insolvenční soud osvobodí dlužníka od placení pohledávek v rozsahu, v němž dosud 

nebyly uspokojeny, nezbavuje povinnosti k úhradě těchto pohledávek dlužníkovým 

věřitelům ani ručitele, ani jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky 

právo postihu.“ Uvedené závěry tak lze, podle mého názoru vztáhnout i na manžele 

jakožto solidární dlužníky. (Shodně PRUDILOVÁ KONÍČKOVÁ, op. cit sub. 72, 

ŘEHÁČEK, op. cit. sub. 99). 
106

 KRHÚT, Rostislav. Insolvenční poradna Konkursních novin – na dotaz odpovídá 

místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhút. online. Dostupné 

na: http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-konkursnich-novin-na-dotaz-

odpovida-mistopredseda-krajskeho-soudu-v. [cit. 1.8.2017]. 

http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-konkursnich-novin-na-dotaz-odpovida-mistopredseda-krajskeho-soudu-v
http://www.kn.cz/clanek/insolvencni-poradna-konkursnich-novin-na-dotaz-odpovida-mistopredseda-krajskeho-soudu-v
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druhému manželu.
107

 

Vznikala tedy disproporce mezi úpravou hmotného práva občanského a práva 

insolvenčního,
108

 a prakticky pak mohlo dojít i k nespravedlivému uspokojení 

některých věřitelů v rozporu se zásadou rovnosti ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) 

insolvenčního zákona, a to v důsledku toho, že někteří věřitelé, jejichž pohledávky za 

dlužníky spadaly do společného jmění manželů, avšak věřitel přihlásil pohledávku 

pouze do jednoho z řízení byl uspokojován v jiném rozsahu, než věřitelé manželů 

přihlášených do řízení vedeného proti druhému manželu.
109

 

Praxe tedy připouštěla, aby každý z manželů podal samostatný insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení,
110

 případně aby návrh podal jen 

jeden z nich, a to přesto, že se v řízení jednalo i o dluhy spadající do společného jmění 

manželů a pro plnění byl využíván majetek tam spadající.
111

 Do majetkové podstaty 

jednoho z manželů – dlužníka, se zahrnul jednak jeho výlučný majetek a jednak 

majetek ve společném jmění.
112

 Výsledek takového řízení však nemohl být uspokojivý 

a nemohla jím být často naplněna jedna ze zásad insolvenčního řízení, a to zásada par 

conditio creditorum, tedy rovných podmínek pro věřitele. 

Rovněž tímto postupem nebyla dostatečně dořešena otázka porušování 

povinností při oddlužení jedním z manželů a vztažení případných účinků rozhodnutí 

o prohlášení konkursu na majetek dlužníka i na majetek manžela, který se žádného 

porušení povinností nedopustil, s ohledem na to, že byly v oddlužení uspokojovány 

                                                      
107 TAMTÉŽ. 
108

 PRUDILOVÁ KONÍČKOVÁ, op. cit. sub. 72. 
109

 TAMTÉŽ. 
110

 Dá se říci, že s ohledem na povinné podávání insolvenčních návrhů na 

Ministerstvem spravedlnosti České republiky předepsaném formuláři ani nedávalo 

laikům jinou možnost. Blíže vizte PRUDILOVÁ, KONÍČKOVÁ, op. cit. sub. 72. 
111

 ŘEHÁČEK, op. cit. sub. 99, s. 43. 
112

 A to v souladu s ustanovením § 250 insolvenčního zákona v rozhodném znění 
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pohledávky dlužníků obou manželů.
113

 

 

2.2.1.2 Společné oddlužení manželů – spojování řízení 

Jako naprosto zásadní rozhodnutí v soudní praxi, které dalo vzniknout tolik 

potřebnému institutu společného oddlužení manželů, bývá označováno rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2009, č.j. 1 VSPH 669/2009-A-1,
114

 jemuž 

předcházelo řízení před (insolvenčním) soudem prvního stupně – Krajského soudu 

v Plzni, vedené pod sp. zn. 54 INS 4966/2009.
115

 Pro vysvětlení problematičnosti 

tehdejší právní úpravy a úvahy soudu považuji za vhodné přiblížit skutkové okolnosti 

případu a doslovně citovat názory Vrchního soudu. 

Citovaným usnesením Vrchního soudu bylo rozhodováno o odvolání dlužnice 

proti usnesení soudu prvního stupně, jímž Krajský soud v Plzni o insolvenčním 

návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení rozhodl tak, že zjistil 

úpadek dlužnice, zamítl návrh na povolení oddlužení, ustanovil osobu insolvenčního 

správce a prohlásil na majetek dlužnice konkurs. Dlužnice, která podala řádně 

insolvenční návrh, který spojila s návrhem na povolení oddlužení ve smyslu 

ustanovení § 390 odst. 1 insolvenčního zákona, v rozhodném znění, včetně 

příslušných požadovaných důkazů a listin, se však s tímto verdiktem nehodlala smířit. 

Soud prvního stupně argumentoval ve svém usnesení k důvodům zamítnutí návrhu na 

povolení oddlužení mimo jiné tím, že příjem dlužnice činil pouze starobní důchod 

ve výši 10.334,- Kč měsíčně, který dlužnice pobírala, zatímco dluhy, které ve svém 

návrhu vypočetla, dosahovaly částky 868.152, 30 Kč, a tudíž  dlužnice by nebyla 

schopna při oddlužení plněním splátkového kalendáře za 5 let splatit tehdy 

                                                      
113

 ŘEHÁČEK, op. cit. sub 99, s. 43-44. 
114

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. prosince 2009, sp. zn. KSPL 54 INS 

4966/2009 1 VSPH 1669/2009-A-1. Dostupné na: 

http://kraken.slv.cz/1VSPH669/2009. [cit. 24.5.2017]. 
115

 U Vrchního soudu v Praze bylo napadne konkrétně usnesení Krajského soudu 

v Plzni ze dne 8. září 2009, č.j. KSPL 54 INS 4966/2009-A-7. [cit. 24.5.2017]. 

http://kraken.slv.cz/1VSPH669/2009
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požadovanou část dluhů ve výši 30%  pohledávek nezajištěných věřitelů, přičemž 

souhlas nezajištěných věřitelů s nižším plněním nebyl dlužnicí předložen.  

Vzhledem k absenci možnosti podat společný insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení manželi podal tento, stejně jako dlužnice, i její 

manžel, neboť reálně dluhy spadaly do jejich společného jmění a manželé tak byli 

k jejich splnění zavázáni společně a nerozdílně. Oddlužení manžela pak soud povolil, 

jelikož příjmy manžela umožňovaly, aby byly předepsané podmínky splacení povinné 

části pohledávek nezajištěných věřitelů splněny. 

Dlužnice proto namítala, že soud nereflektoval skutečnost, že dluhy jsou 

společné, stejně jako příjmy obou manželů, přičemž společně by příjmy na zaplacení 

předepsané části dluhů postačovaly, a soud tak situaci nesprávně posoudil. Každý 

z návrhů obou manželů obsahoval povinný ověřený podpis druhého z manželů 

stvrzující souhlas manžela s použitím majetku spadajícího do společného jmění 
116

pro 

účely oddlužení.
117

 

Vrchní soud v Praze jakožto soud odvolací přisvědčil argumentům dlužnice 

uvedeným v odvolání a ve svém usnesení, jímž zrušil rozhodnutí soudu prvního 

stupně a vrátil věc k opětovnému projednání, vyslovil závěry, které později tvořily 

základ pro rozhodování soudů v obdobných případech obdobným způsobem. Pro 

úplnost si dovoluji citovat část usnesení Vrchního soudu, v němž vysvětluje správnost 

závěru, že společné jmění manželů by mělo být oddlužováno v jednom řízení: 

„(…)  Smysl oddlužení plněním splátkového kalendáře zadlužených rodin 

(domácností) je založen na tom, že manželé mohou být po splnění splátkového 

                                                      
116

 S odkazem na ustanovení § 205 odst. 1 a 3 InsZ v rozhodném znění, který stanovil, 

že do majetkové podstaty dlužníka, který podal insolvenční návrh, patří i podíl tohoto 

dlužníka na majetku, který je ve spoluvlastnictví, a to i tehdy, spadá-li do společného 

jmění dlužníka a jeho manžela (a tedy jedná se o spoluvlastnictví bezpodílové). 
117

 Vyžadovaný tehdy ustanovením § 392 odst. 3 insolvenčního zákona v rozhodném 

znění. 
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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. 

 (…) Přitom není ani nemůže být rozdílu v tom, zda společné dluhy manželů se 

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,
118

 ve srovnání se situací, kdy oba manželé jako navrhovatelé a dlužníci 

podají společný insolvenční návrh (popřípadě každý z nich samostatně). Jinak 

řečeno, ať podají manželé insolvenční návrh společně, nebo každý zvlášť, anebo 

jen jeden z nich a druhý návrh spolupodepíše, vždy jde o totéž, teda za jakých 

podmínek bude majetek v SJM užit pro účely oddlužení. Je namístě v této 

souvislosti z hlediska procesního k dané problematice doplnit, že lze s ohledem 

na práva věřitelů pokládat za žádoucí, aby tam, kde insolvenční návrh spojený 

s návrhem na oddlužení (opatření ověřeným podpisem manžela navrhovatele) 

podává jen jeden z manželů, insolvenční soud již ve vyhlášce oznamující 

zahájení insolvenčního řízení (§ 101 odst. 1 InsZ) poskytl věřitelům informaci o 

tom, že se bude týkat i dlužníkova manžela (míněno tím společných závazku 

dlužníka a jeho manžela). Naopak, podá-li návrh každý z manželů samostatně, je 

zásadně namístě obě řízení spojit ke společnému projednání tak, aby společné 

jmění manželů náleželo do jedné majetkové podstaty a aby pro oba tyto dlužníky 

byl ustanoven jeden insolvenční správce.“
119

 

Vrchní soud tak zde akcentoval skutečnost, že v případě, že je oddlužovaný 

dlužník v manželství, fakticky se nejedná o oddlužení tohoto dlužníka, ale de facto 

o oddlužení společného jmění, neboť právě toto je „předluženo“ a toto je pak 

používáno pro účely plnění podmínek oddlužení. Dále pak vyjadřuje názor, že na tom, 

                                                      
118

 Vizte ustanovení § 392 ods.t 3 InsZ v rozhodném znění. 
119

 Usnesení Vrchního soudu v Praze, op. cit sub. 114. 
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jakým způsobem bylo insolvenční řízení zahájeno nezáleží, neboť patří-li dluhy do 

společného jmění a toto je pro plnění oddlužení používáno, oddlužovaní jsou oba 

manželé. 

Vrchní soud se také vyjádřil k praktické záležitosti, a tou je informování 

věřitelů manželů ve smyslu toho času účinného ustanovení § 101 odst. 1 InsZ – má-li 

některý věřitel pohledávku za dlužníkem, se kterým kupř. uzavřel právní jednání bez 

spolupodpisu manžela dlužníka, jak je v praxi obvyklé, nebude tento věřitel schopen 

zjistit, že bylo zahájeno insolvenční řízení týkající se „společného jmění“ dlužníka 

tehdy, bude-li řízení vedeno formálně pouze proti manželu jeho dlužníka, což by bylo 

v rozporu se zásadou formulovanou ustanovením § 5 písm. a) InsZ – spravedlivosti 

insolvenčního řízení, hospodárnosti a co nejvyššího uspokojení insolvenčních věřitelů. 

S poukazem na toto pak soud dle ustanovení § 7 insolvenčního zákona v rozhodném 

znění
120

 ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu 

v rozhodném znění, určil jako vhodný postup při zahájení insolvenčních řízení 

a probíhajícím oddlužení obou manželů, aby obě řízení byla spojena ke společnému 

řízení, a konstatoval splnění podmínek pro změnu v osobě insolvenčního správce ve 

smyslu ustanovení § 31 odst. 1 InsZ v rozhodném znění
121

 tak, aby správu společného 

jmění manželů prováděl, opět logicky, pouze jeden insolvenční správce. 

V roce 2011 pak šel Vrchní soud v rozvíjení své myšlenky ještě dále, 

konkrétně v řízení o odvolání insolvenčního dlužníka proti usnesení Krajského soudu 

v Hradci Králové ze dne 29.dubna 2011, č. j. KSHK 34 INS 9061/2009 - B - 25, jímž 

bylo soudem prvního stupně rozhodnuto o změně splátkového kalendáře dlužnice s 

ohledem na jejího nového zaměstnavatele, zatímco její manžel, který podal 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení
122

 ve stejné době jako 

                                                      
120

 Ustanovení předepisuje subsidiární použití občanského soudního řádu 

v insolvenčním řízení. 
121

 Ustanovení stanoví podmínky odvolání insolvenčního správce. 
122

 Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 34 INS 9059/2009. 
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dlužnice, plnil schválené oddlužení na základě vlastního splátkového kalendáře, který 

mu byl soudem stanoven v samostatném řízení. 

Vrchní soud v Praze pak ve svém usnesení ze dne 21. září 2011, sp. zn. 

3 VSPH 813 /2011
123

 usnesení soudu prvního stupně zrušil a vrátil k dalšímu řízení. 

V odůvodnění tohoto svého rozhodnutí vyslovil závěr, že je třeba, aby se manželé 

společného oddlužení domáhali (což bylo v dané situace podáním návrhu oběma 

z nich se vzájemným spolupodpisem návrhu splněno), a mírně modifikoval svůj 

dřívější názor,
124

 když řekl:  

“(…) Jelikož v obou návrzích na povolení oddlužení (v kolonce č. 18 

formuláře) byl podle § 392 odst. 3 IZ obsažen souhlas druhého manžela s 

oddlužením a připojen jeho podpis návrhu a výsledky insolvenčního řízení 

dlužnice a jejího manžela svědčily (a nadále svědčí) o tom, že mají i majetek a 

některé závazky, jež ve smyslu § 143 a násl. ObčZ spadají do jejich SJM, měl 

insolvenční soud jejich (samostatně podané) insolvenční návrhy a návrhy na 

povolení oddlužení posoudit a projednat společně, tj. dle § 112 o.s.ř. je spojit 

ke společnému (jedinému) řízení. V jeho rámci pak měl soud o těchto návrzích 

obou dlužníků - manželů společně rozhodnout, tedy - při splnění zákonem 

stanovených podmínek - zjistit jejich (společný) úpadek a povolit jeho řešení 

oddlužením (a to s ustanovením jediného insolvenčního správce)…“ 

Došlo tak k odklonu od předchozího rozhodnutí v tom smyslu, že nadále 

nebylo připuštěno, aby manželé byli společně oddlužování i tehdy, když oba návrh 

nepodají a o společné řešení úpadku nepožádají. Rovněž se vyjádřil k tomu, jak má 

být rozhodnuto o splátkovém kalendáři, když se přiklonil k názoru, že manželé mají 

                                                      
123

 Zveřejněno v insolvenčním rejstříku pod spisovou značkou řízení soudu prvního 

stupně. 
124

Tedy, že není podstatné, jakým způsobem došlo k zahájení insolvenčního řízení, 

náleží-li dluhy do společného jmění manželů a k plnění oddlužení bude využíván 

majetek do něj spadající, jak je již popsáno v této práce výše. 
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mít jeden společný splátkový kalendář a v rámci něj má probíhat uspokojení věřitelů. 

Podle mého názoru tak zřetelně formuloval myšlenku, že souběžné vedení dvou 

nezávislých řízení, v nichž se jedná o uspokojování pohledávek věřitelů za oběma 

manželi z důvodu existence společného jmění manželů, není s ohledem na hmotné 

právo ani na základní principy a zásady práva insolvenčního, přípustné: 

„(…) Tím je míněno, že oběma manželům - dlužníkům takto mohl být schválen 

pouze jediný společný splátkový kalendář, do nějž náleží zahrnout zjištěné 

nezajištěné závazky obou dlužníků.(…).” 

2.2.1.3 Částečné společné oddlužení a metoda „substantivní konsolidace“  

 Rozhodnutí Vrchního soudu rozebraných v předchozí části a závěrů v nich 

obsažených se ve své rozhodovací praxi všechny soudy plně nedržely, byť 

nerozporovaly hlavní myšlenku Vrchního soudu, a to potřebu zohlednit existenci 

společného jmění manželů dlužníků. 

Kupříkladu v řízení vedeném před Krajským soudem v Praze po sp. zn. 40 INS 

5210/2010
125

 byl obsah rozhodnutí o povolení oddlužení zajímavě modifikován. 

Téhož dne jako dlužník podal ke Krajskému soudu v Praze insolvenční návrh spojený 

s návrhem na povolení oddlužení i manžel dlužníka, řízení bylo vedeno pod sp. zn. 40 

INS 5211/2010. Soud proto rozhodl o tom, že oddlužování manželů bude prováděno 

společně a rovněž přezkumné jednání nařízené za účelem vydání usnesení o  úpadku 

a povolení oddlužení bylo určeno jako pro oba manžele společné, oběma také určil 

stejného insolvenčního správce – existovaly však dva splátkové kalendáře.
126

 Ze 

seznamů přihlášených pohledávek v obou řízeních je pak patrné, že do každého 

z řízení se přihlásil pouze ten věřitel, s nímž uzavřel právní jednání ten který manžel, 

                                                      
125

 Veškeré písemnosti, na jejichž obsah je odkazováno v tomto čl. 2.1.1.3 této 

rigorózní práce, vztahující se k řízením vedeným před Krajským soudem v Praze pod 

sp. zn. 40 INS 5210/2010 a 40 INS 5211/2010, jsou dostupné z: www.justice.cz . 

[cit. 24.5.2017]. 
126

 Což je v přímém rozporu se závěry Vrchního soudu. 

http://www.justice.cz/
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byť se v režimu společného jmění jednalo o dluhy manželům společné.  

Rozhodnutím o způsobu oddlužení
127

 plněním splátkového kalendáře pak byla 

insolvenčnímu správci uložena povinnost doplňovat splátky jednoho z manželů, 

v případě, že nebudou postačovat k uspokojení přihlášených věřitelů do řízení 

v rozsahu alespoň 30%, a to ze splátek určených pro uspokojení věřitelů druhého 

manžela. Prakticky tak došlo k situaci, kdy věřitelé manželů byly uspokojováni v tom 

řízení, do něhož se přihlásili, míra jejich uspokojení pak závisela na tom, kolik byl ze 

svého příjmu příslušný z manželů schopen splácet. Korektivem pak bylo stanovení 

doplatku rozdílu ze splátek druhého z manželů. Na rozdíl od O. Řeháčka však nejsem 

toho názoru, že uvedené bez dalšího znamená pokyn, aby insolvenční správce 

vyvažoval míru uspokojení věřitelů přihlášených v obou řízeních a dostál tak 

požadavku rovnosti dle ustanovení § 5 písm. a) InsZ.
128

  

Lze přisvědčit však jeho názoru, že uvedený způsob dovolí soudu lépe se 

vypořádat s případnou potřebou prohlášení konkursu na majetek jednoho 

z manželů,
129

 jak je zmíněno výše, ve vztahu k věřitelům a jejich rovnosti však tento 

způsob nepovažuji za vhodný. 

Krajský soud v Ostravě pak tuto metodu částečně společného oddlužení 

praktikovanou Krajský soudem v Praze modifikoval. Řízení zahájená zvlášť proti 

každému z manželů ponechal, stejně jako Krajský soud v Praze, jako řízení 

samostatná, ovšem pro obě řízení vedená proti insolvenčním dlužníkům - manželům 

určil stejnou osobu insolvenčního správce a nařídil společné oddlužování. 

Na rozdíl od Krajského soudu v Praze se však neomezil na pouhé 

konstatování, že oddlužení má být prováděno společně a pro případ nedostačujícího 

                                                      
127

 Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 21. září 2010, č.j. 40 INS 5210/2010-B-9 

a shodně usnesení Krajského soud v Praze ze dne 20.září 2010, č.j. 40 INS 

5211/2010-B-10. 
128

 ŘEHÁČEK, op. cit. sub. 99, s. 43. 
129

 ŘEHÁČEK, op. cit. sub. 99., s. 44. 
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příjmu jednoho z manželů má prostřednictvím příjmů manžela druhého v prvním 

řízení „vypomoci“ tak, aby došlo alespoň k minimálnímu požadovanému uspokojení 

nezajištěných věřitelů. Naopak stanovil insolvenčnímu správci postup pro distribuci 

srážených příjmů obou dlužníků jednak ve vztahu k nezajištěným věřitelům a jednak 

ve vztahu k insolvenčnímu správci a jeho odměně.
130

 Konkrétně svou úvahu, a to i 

s poukazem na rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze,
131

 zdůvodnil následovně: 

„(…) insolvenční zákon připouští společné oddlužení manželů, pokud oba 

manželé podali současně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení, o společné oddlužení požádali a mají jen společné závazky, 

tj. závazky, které je možno uspokojovat z majetku ve společném jmění 

manželů,  a to nezávisle na tom, který z manželů smlouvu uzavřel. Soud v tomto 

případě má všechny podmínky pro společné oddlužení manželů za splněné; 

společné oddlužení se projeví ve společné distribuci měsíčních splátek 

přihlášeným nezajištěným věřitelům. Společnou distribucí je míněna 

substantivní konsolidace obou řízení, tj. postižitelné části příjmů obou z 

manželů určené pro uspokojení věřitelů budou sečteny a rozdělovány mezi 

věřitele z obou řízení tak, že míra uspokojení každého z věřitelů bude stejná 

nezávisle na tom, který z manželů s ním uzavřel smlouvu a potažmo tedy, do 

kterého z řízení se daný věřitel přihlásil. Z procesního hlediska budou probíhat 

obě insolvenční řízení samostatně, což by umožnilo formou změny usnesení o 

schválení oddlužení přejít do režimů samostatných individuálních oddlužení v 

případě hypotetického zániku společného jmění manželů.(…)“  

Krajský soud v Ostravě tím vyjmenoval i požadované předpoklady pro společné 

oddlužení manželů, které lze shrnout tak, že je třeba aby oba manželé podali 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zároveň, aby o společné 

oddlužování v řízení požádali, a dále, aby existovaly pouze společné dluhy spadající 
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 BABUŠKOVÁ, op. cit. sub 103, s. 33. 
131

 Srov. výše na s. 39 této rigorózní práce citované usnesení Vrchního soudu 2011. 
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do společného jmění manželů, které bude možné z tohoto společného jmění také 

uspokojovat. Tyto předpoklady musí být naplněny kumulativně. Za splnění 

předepsaných podmínek je pak možné v obou řízeních uspokojovat věřitele z majetku 

tvořícího společné jmění spravedlivě. 

To, že manželé jsou reálně dvě fyzické osoby, byť se oddlužení týká jejich 

společného majetku a společných dluhů, zůstalo v přístupu Krajského soudu v Ostravě 

zachováno, a to i s odkazem na eventuální možnost opětovného oddělení obou řízení 

v případě potřeby. Zároveň se mu ale podařilo vyřešit nedostatek postupu Krajského 

soudu v Praze, kdy se při částečně odděleném oddlužování mohlo věřitelům manželů 

dostat různého uspokojení,
132

 pokud se někteří přihlásili pouze do řízení vedeného 

proti jednomu z manželů,
133

 jehož příjmy umožňovaly nižší splátky a uspokojení 

věřitele, anebo se přihlásili na rozdíl od jiných věřitelů do obou řízení,
134

 byť 

pohledávka nezajištěného spadala do společného jmění – to však jen v případě, že 

byly předpokládané podmínky společného oddlužování, které jsou vypočteny 

v předchozím odstavci, splněny.
135

 De facto se tak přidržel názoru Vrchního soudu 

v Praze z roku 2011 citovaného výše, že u oddlužování manželů by měl existovat 

pouze jeden splátkový kalendář pro obě řízení, nikoliv dva samostatné. 

 

 

 

 

                                                      
132

 A tedy nebyla dodržena zásada zásadně poměrného a co nejvyššího uspokojení 

dlužníkových věřitelů ve smyslu ustanovení § 1 písm. a) insolvenčního zákona. 
133

 Neboť jméno tohoto z manželů bylo uvedeno jako jméno strany právního jednání, 

na jehož základě pohledávka věřitele vznikla. Blíže vizte PRUDILOVÁ 

KONÍČKOVÁ, op. cit sub. 72. 
134

 KONÍČKOVÁ PRUDILOVÁ, op. cit sub. 72. 
135

 Pokud tyto splněny nebyly a manželé například o společné oddlužení z důvodu 

neznalosti rozhodovací praxe tuzemských soudů nepožádali, problém dvojího, 

respektive nerovného uspokojení věřitelů vyřešen nebyl, byť všechny dluhy, o něž se 

v obou řízeních jednalo, spadaly do společného jmění těchto manželů. Blíže vizte 

PRUDILOVÁ KONÍČKOVÁ, op. cit. sub 72. 
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2.2.2 Porovnání přístupů a východiska 

 

Tuzemské soudy se při dotváření práva pokoušely zvolit nejvhodnější cestu, která 

by co možná nejefektivněji a nejspravedlivěji vyplnila mezery v právu. Na základě 

skutečností uvedených v předchozích částech této kapitoly vyvozuji následující 

závěry. 

a. Samostatné souběžné oddlužování manželů není, dle mého názoru, vhodným 

řešením. Nelze dosáhnout stavu, kdy uspokojení věřitelů dluhů, jež tvoří 

součást společného jmění manželů, bylo spravedlivé – míra jejich uspokojení 

závisí na tom, do kterého řízení se věřitel přihlásí a jaké jsou příjmy toho 

kterého manžela v takovém řízení používané, případně zda se přihlásí do obou 

takových řízení. Rodinné domácnosti v důsledku toho vznikají rovněž 

dodatečné náklady spojené s dvojí povinností platit odměnu a náklady 

insolvenčního správce. Nelze pominout skutečnost, že takový postup má i své 

klady. Tím hlavním je, dle mého mínění, absence limitace požadavkem 

existence pouze společných dluhů manželů.
136

 Sám o sobě však nepostačí 

k tomu, aby uvedené nedostatky, které považuji za nepřekonatelné, byly 

akceptovatelné a způsob v praxi využitelný. 

 

b. Spojení dvou oddělených řízení vedených souběžně proti oběma manželům 

do jednoho řízení je variantou vhodnější, hodí se však pouze pro specifické 

případy. Řešení společného řízení vedeného proti oběma manželům, kdy je 

insolvenčním správcem určena jedna osoba, existuje pouze jediný splátkový 

kalendář a věřitelé dluhů, které jsou součástí společného jmění manželů jsou 

uspokojeni poměrně z příjmu obou manželů, se jeví na první pohled jako 

nejlépe vyhovující. V případě, kdy jeden z manželů přestane splňovat 

podmínky oddlužení, nebude možné prohlásit konkurs pouze na majetek 
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 Blíže rozebráno v části 2.2.1.3. této rigorózní práce. 
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jednoho z nich bez toho, aby jeho negativní účinky byly vztaženy i na 

druhého z manželů.  

 

Prvním rozhodnutím Vrchní soud v Praze neřešil nerovné postavení věřitelů 

manželů vznikající z důvodu existence dvou splátkových kalendářů, pouze 

ukládá povinnost insolvenčnímu správci dorovnat nedostačující splátky 

jednoho z manželů splátkami druhého manžela. Až svým následným 

rozhodnutím z roku 2011 dovozoval, že má existovat pouze jeden splátkový 

kalendář, čímž nerovnost uspokojení věřitelů odbourává. 

Bez ohledu na to, zda podle názoru Vrchního soudu v Praze, který uvedený 

postup dovodil, je třeba, aby manželé o společně oddlužení požádali proto, aby 

mohlo být provedeno, anebo nikoli, je takový postup dobře využitelný pouze 

v případech, které nejsou žádným způsobem komplikované - manželé mají 

pouze dluhy spadající do jejich společného jmění, oba plní podmínky 

stanovené soudem pro oddlužení. 

 

c. Částečně oddělené oddlužování manželů metodou takzvané substantivní 

konsolidace, kterou použil ve svém rozhodnutí Krajský soud v Ostravě, zdá 

se, je dostatečně flexibilním řešením. Dvě odděleně probíhající řízení 

reflektující skutečnost, že manželé jsou dvě fyzické osoby mající vlastní vůli, 

byť je pro oddlužení obou manželů určen týž insolvenční správce. V případě 

potřeby tak lze od společného oddlužování plněním splátkového kalendáře 

upustit – zároveň však eliminuje výdaje v podobě zdvojené povinnosti placení 

odměny insolvenčního správce a také staví věřitele do rovného postavení, kdy 

nařizuje, aby se příjmy obou manželů sečetly a až poté byly využity pro 

uspokojení věřitelů v obou řízeních. Jednoznačně také stanoví, že věřitel 

pohledávky ve společném jmění může být přihlášen pouze do jednoho řízení 

a nehrozí tak výše zmiňovaná nespravedlnost v podobě dvojího uspokojení.  
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Na základě výše uvedeného lze dojít k názoru, že nejlepším možným řešením 

problematické situace nedostatečné právní úpravy bylo rozhodnutí, které dalo základ i 

následné právní úpravě,
137

 a to spojování řízení vedených proti manželům ke 

společnému projednání a společné plnění oddlužení, za podpory tehdy účinných 

právních předpisů, díky subsidiárnímu použití občanského soudního řádu 

v insolvenčním řízení. Nejvhodnější metodou se tak jeví řešení Krajského soudu 

v Ostravě. 

 

2.3 Právní úprava v insolvenčním zákoně po 1.1.2014 

 

Potíže, které v praxi způsobovalo nedostatečné zohlednění aspektů manželského 

majetkového práva v insolvenčním zákoně vedla k jeho novelizaci tak, aby mohla být 

praxe sjednocena a pochybnosti ohledně vhodného postupu při oddlužování plněním 

splátkového kalendáře odstraněny,
138

 neboť ke sjednocení praxe tuzemských soudů, 

jak vyplývá z výše uvedeného, jednotná nebyla. 
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 O níž je pojednání níže v části 2.2 této rigorózní práce. 
138

 K tomu, aby byla došlo k zásahu do textu insolvenčního zákona v jeho znění před 

účinností revizní novely se dle dostupných materiálů přikláněly i některé subjekty 

a úřady, které sdělovaly své zkušenosti s insolvenčním zákonem v příslušném znění. 

Kupř. Ministerstvo obrany České republiky se vyjadřovalo k nedostatečnosti úpravy 

společného jmění manželů, vytýkalo strohost ustanovení, která se dané problematiky 

týkala a rovněž poukazovalo na problémy, které jsou popsány i výše v této rigorózní 

práci. Vyjadřoval se dále Český úřad zeměměřický a katastrální (tento měl 

připomínky k nejasnosti účinků schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

podle ustanovení § 408 odst. 1 insolvenčního zákona v rozhodném znění), Česká 

bankovní asociace (toto připomínkové místo žádalo výslovnou úpravu míry 

uspokojení věřitele v případě odděleného oddlužování manželů a přípustnost 

přihlašování věřitelů do obou řízení proti oběma manželům, přičemž zaobíralo se 

rovněž nejasností při výpočtu úroků) Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

v materiálu vysvětlilo, že podá – li insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení jen jeden z manželů, řeší se jen jeho závazky a to i při osvobození,  jinak 

musí být úpadek společného jmění řešen společným řízením, to však nebylo zcela 

v souladu s praxí. 
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Revizní novela přinesla zásadní změnu v tom, že nově přibylo v insolvenčním 

zákoně ustanovení § 394a,
139

 od nějž si zákonodárce sliboval vyřešení potíží,
140

 které 

při účinnosti původního znění relevantních ustanovení nastávaly.  

Ze samotného text ustanovení § 394a InsZ v rozhodném znění lze vyčíst 

následující pravidla: 

- Manželé, jejichž manželství ke dni podání návrhu trvá, mohou podat 

společný návrh na povolení oddlužení, pokud by k podání návrhu byl 

oprávněn každý z nich zvlášť.
141

 

- Oba manželé souhlasí s použitím jejich majetku v oddlužení – a to jak 

majetku patřícího do společného jmění manželů, tak majetku výlučného, 

který se za spadající do společného jmění pro účely oddlužení považuje. 

- Manželé mají v řízení po celou dobu trvání oddlužení postavení 

nerozlučných společníků ve smyslu ustanovení § 91 občanského soudního 

                                                      
139

 Přesný text ustanovení byl následující:  

„§ 394a 

Společný návrh manželů na povolení oddlužení 

(1) Manželé, z nichž každý samostatně je osobou oprávněnou podat návrh na povolení 

oddlužení, mohou tento návrh podat společně. Pro posouzení, zda jde o osoby 

oprávněné podat společný návrh manželů na povolení oddlužení, je rozhodné, zda 

jde o manžele ke dni, kdy takový návrh dojde insolvenčnímu soudu. 

(2) Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné 

prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro 

účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve 

společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být 

úředně ověřeny. 

(3) Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání 

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

nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.“ 
140

 Závěry opakuje i v důvodové zprávě k Revizní novele. 
141

 Zejména s ohledem na pravidla stanovená ustanovením § 389 odst. 1 InsZ (absence 

dluhů z podnikání). 
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řádu a považují se za jednu osobu.
142

 

 Původní znění ustanovení § 392 odst. 3 InsZ obsahující dříve povinnost 

spolupodpisu insolvenčního návrhu manžele dlužníka pro to, aby v oddlužení mohl 

být použit majetek spadající do společného jmění manželů, bylo změněno, když 

ustanovení výslovně stanovilo, že podpis manžela dlužníka na návrhu na povolení 

oddlužení se nevyžaduje, nestanoví-li zákon jinak. 

 Další změnou podstatnou pro danou problematiku pak byla novelizace 

ustanovení § 83a InsZ, když spojování věcí různých dlužníků ke společnému řízení 

bylo v insolvenčním řízení výslovně vyloučeno. Dříve v soudní praxi prováděné 

spojování na základě ustanovení § 7 InsZ ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 

OSŘ
143

 tak od účinnosti Revizní novely přestalo být přípustné. 

 Konečně nelze pominout ani změnu týkající se přímo oddlužení zpeněžením 

majetkové podstaty učiněnou v návaznosti na úpravu společného návrhu manželů na 

povolení oddlužení. Ustanovení § 408 InsZ jasně stanovilo, že při tomto způsobu 

oddlužení nastávají stejné účinky, jako při prohlášení konkursu, a to včetně zániku 

společného jmění dlužníka a jeho manžela. Výjimka pak byla stanovena pouze pro 

oddlužení probíhajícího na základě společného návrhu manželů ve smyslu ustanovení 

§ 394a InsZ. Další odstavce a následující ustanovení § 409 pak zpřesňují nakládání 

                                                      
142

Jak je patrné z pozn. pod čarou č. 140, ustanovení § 394a odst. 3 InsZ ve znění před 

účinností Novely2017 manžele za nerozlučné společníky považovalo pouze po dobu 

trvání účinků oddlužení. Pokud došlo k prohlášení konkursu, soud řízení proti 

jednomu z manželů zpravidla vyloučil k samostatnému řízení ve smyslu ustanovení 

§ 112 odst. 2 OSŘ, neboť důvody spojení po zrušení oddlužení odpadly. Srov. 

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16.9.2015, sp. zn. KSPH 36 INS 

1893/2012-B-26, KSPH 36 INS 1894/2012-B-7. Dostupné z: 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=19817345. cit. 17.6.2017. 
143 Srov. ŠIMÁK, Pavel. Společné oddlužení manželů. [online]. epravo.cz, 8.7.2011. 

Dostupný z: www.epravo.cz/top/clanky/spolecne-oddluzeni-manzelu-74667.html, [cit. 

1.8.2017]. 

https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=19817345
http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecne-oddluzeni-manzelu-74667.html
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s majetkem dlužníka a vztah k výkonu rozhodnutí a exekuci.
144

 

 Skutečně došlo úpravou společného návrhu manželů a jejich postavení při 

oddlužení k odstranění problémů, které před revizní novelou musely soudy řešit? 

Domnívám se, že nikoli. 

 

2.4 Nedostatky právní úpravy provedené Revizní novelou a její následky 

 

 Tato část práce je věnována rozebrání výše nastíněné právní úpravě, která se, na 

první pohled, jeví jako dostatečná a jednoznačná. Má však, alespoň dle mého názoru, 

některá úskalí, která se v této kapitole pokusím popsat. Můj názor podporuje fakt, že 

ustanovení insolvenčního zákona dotýkající se předmětné problematiky jsou 

v průběhu zpracování této rigorózní práce předmětem novelizačních snah.
145

 

 

2.4.1 Neexistence povinnosti podat společný návrh 

 

Zákonodárce koncipoval ustanovení upravená v návaznosti na možnost podání 

společného návrhu oběma manželi
146

 tak, jako by předpokládal, že všichni manželé, 

kteří budou oprávněni podat společný návrh ve smyslu ustanovení § 394a InsZ tak 

logicky učiní. Jak ale plyne z dikce ustanovení, manželé společný návrh na povolení 

oddlužení podat mohou, činit tak však nemusí, a to ani tehdy, kdy by mohly být 

všechny podmínky jeho podání splněny. 
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 Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2016, VII. volební období. 

sněmovní tisk 785. [online]. Dostupný z: 

www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0, [cit. 1.8.2017]. 
145 Srov. Novelu 1030 a důvodovou zprávu k ní, op. cit. sub. 14. 
146

 Ustanovení § 83a InsZ zakazujícího spojování insolvenčních věcí a ustanovení 

§ 392 odst. 3 InsZ, podle něhož se podpis manžela na návrhu na povolení oddlužení 

nevyžaduje. 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=785&CT1=0
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Zároveň však došlo k odstranění možnosti spojit řízení podle ustanovení § 7 InsZ 

ve spojení s ustanovením § 112 odst.1 OSŘ způsobem, jakým ke spojování docházelo 

v návaznosti na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v případě, že existovaly 

podmínky pro společné oddlužení manželů. Je třeba podotknout, že v rozhodnutí 

z roku 2009 Vrchní soud považoval za nerozhodné, zda manželé podali insolvenční 

návrhy spojené s návrhem na povolení oddlužení oba, anebo to byl jen jeden z nich 

a druhý tento návrh opatřil svým podpisem – ke spojení mělo dojít, byly-li podmínky 

splněny. V rozhodnutí z roku 2011 však svou argumentaci upravil a poukazoval na 

nutnost podání insolvenčního návrhu oběma manželi spojenou s žádostí o společné 

projednání, k němuž se posléze přiklonil i Krajský soud v Ostravě. 

 

2.4.2 Oddělené oddlužování a jeho důsledky 

V praxi může z důvodu nedostatečné informovanosti dlužníků – manželů dojít 

k situaci, kdy každý z manželů podá samostatný návrh na povolení oddlužení s tím, že 

jako své dluhy v přihlášce uvede ty vzniklé na základě právního jednání učiněného 

jejich jménem a to přes to, že dluh je součástí společného jmění manželů. Jak je 

naznačeno výše, spojení věcí ke společnému projednání je po účinnosti Revizní 

novely soudům zapovězeno. 

Již Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí z roku 2011 specifikoval, jak by měl 

vypadat společný splátkový kalendář manželů, jejich oddlužení probíhalo na základě 

spojení řízení zahájených na samostatný návrh obou z nich. Na společný splátkový 

kalendář kladl následující požadavky 

 „(…) oběma manželům - dlužníkům takto mohl být schválen pouze jediný 

společný splátkový kalendář, do nějž náleží zahrnout zjištěné nezajištěné 

závazky obou dlužníků. Z těchto peněžitých závazků je pak třeba uvést ve 

splátkovém kalendáři zvlášť 
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a) skupinu společných závazků obou manželů (tj. těch, které jsou povinni splnit 

oba, ať již solidárně nebo subsidiárně, např. při ručení jednoho z manželů za 

závazek druhého, a to bez ohledu na to, zda dle § 143 odst. 1 písm. b/ObčZ 

náležejí do SJM či nikoli) - tyto závazky zásadně lze uspokojit z veškerého 

společného i výlučného majetku manželů, zde příslušných sražených částí jejich 

postižitelných příjmů, 

b) skupinu závazků vzniklých za trvání manželství jen manželu nebo jen jeho 

manželce, které jsou vymahatelné postihem majetku tvořícího SJM (§ 262 odst. 

1 o.s.ř
147

. a § 42 exekučního řádu) – tyto závazky jsou uspokojitelné z téhož 

zdroje jako závazky předešlé skupiny, s výjimkou výlučných peněžních přínosů 

jednoho z manželů nespadajících do SJM (ledaže i s jejich použitím na úhradu 

všech závazků dotčený manžel souhlasil), 

c) skupinu výlučných závazků manžela nebo jeho manželky nespadajících do 

SJM, které lze uspokojit jen z výlučných zdrojů zavázaného manžela a jeho 

vlastních příjmů.“ 

Vzhledem k tomu, že podpis druhého manžela sloužící k vyjádření souhlasu 

s použitím majetku ve společném jmění manželů pro účely oddlužení se nově 

nevyžadovalo, není situace zcela přehledná. V případě, kdy však nebude vysloven 

souhlas s použitím majetku spadajícího do společného jmění
148

 manželů pro oddlužení 

jednoho z manželů, lze dovodit, že tento majetek bez dalšího pro oddlužení jednoho 

z manželů použit být nemůže? Domnívám se, že nikoli. Majetek, který je součástí 

společného jmění lze použít i v případě výkonu rozhodnutí, respektive exekuce, které 

                                                      
147

 Ustanovení týkající se možnosti použití majetku ve společném jmění povinného 

a jeho manžela, respektive výlučného majetku jednoho z manželů pro účely exekuce 

byla opakovaně novelizována. 
148

 Ustanovení § 392 odst. 3 InsZ ve znění Revizní novely. 
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jsou vedeny proti jednomu z manželů.
149

Naopak mám za to, že vzhledem k charakteru 

společného jmění manželů a postavení obou manželů, jak je popsáno v části 1.3 této 

rigorózní práce není souhlas manžela nezbytný. Insolvenční řízení proti 

oddlužovanému manželu pak proběhne jako jakékoli jiné insolvenční řízení (bez 

ohledu na to, jakým způsobem bude úpadek dlužníka řešen), do něhož svou 

pohledávku do řízení přihlásil věřitel, který svá práva může uplatnit rovněž vůči 

osobě, která za splnění odpovídá spolu s dlužníkem. 

 Věřitel pohledávky, k jejímuž splnění je zavázáno více osob, je oprávněn tuto 

požadovat na kterémkoli ze spoludlužníku nebo na všech zároveň.
150

 Jakmile je vůči 

jednomu ze spoludlužníků zahájeno insolvenční řízení, může věřitel svou pohledávku 

vůči tomuto konkrétnímu dlužníku uplatnit výlučně přihláškou pohledávky ve smyslu 

ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) InsZ – tím však pochopitelně není dotčeno jeho 

právo dožadovat se splnění na jiném spoludlužníku,
151

 což potvrzuje i znění 

ustanovení § 183 odst. 2 insolvenčního zákona. Z pohledu věřitele je tedy podstatné, 

že nezávisle na tom, co se stane s dluhem v rámci insolvenčního řízení, jeho 

pohledávka vůči ostatním spoludlužníkům trvá.
152

 Věřitel koneckonců nemusí vůbec 

uplatňovat pohledávku vůči dlužníku v insolvenci a rovnou pohledávku uplatňovat 

vůči spoludlužníkovi, který v insolvenci není.
153

 Pro věřitele tak nepředstavuje rozdíl, 

zda má dluh za několika solidárními spoludlužníky a jeden ze spoludlužníků se 

dostane do insolvence nebo pokud se do insolvence dostane dlužník, za splnění jehož 

dluhu ručí ručitel, neboť nároky věřitele jak vůči ostatním spoludlužníkům, tak vůči 

                                                      
149

 Vizte ustanovení § 262, byť s tím rozdílem, že podle ustanovení § 255 odst. 1 OSŘ 

použitím majetku ze společného jmění stává také účastníkem řízení. 
150

 Vizte ustanovení § 1872 odst. 1 ObčZ. 
151

 Shodně FIALA, Petr, Jiří DOSTÁL. Dluh spoludlužníka při insolvenci druhého 

dlužníka. [online]. epravo.cz, 16.11.2016.Dostupný z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dluh-spoludluznika-pri-insolvenci-druheho-

spoludluznika-103461.html, [cit. 1.8.2017]. 
152

 TAMTÉŽ. 
153

 TAMTÉŽ. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dluh-spoludluznika-pri-insolvenci-druheho-spoludluznika-103461.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/dluh-spoludluznika-pri-insolvenci-druheho-spoludluznika-103461.html
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případnému ručiteli zůstávají zahájením insolvenčního řízení a rovněž v jeho průběhu 

nedotčeny. 
154

 

V konkrétním případě tímto spoludlužníkem může být manžel, který 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení nepodal.
155

 Nelze však 

pominout skutečnost, že ustanovení § 183 odst. 3 insolvenčního zákona dává při 

zahájení insolvenčního řízení proti jednomu ze spoludlužníků dluhu druhému 

spoludlužníku, pro případ splnění dluhu za dlužníka právo přihlásit do insolvenčního 

řízení přihláškou svou regresní pohledávku
156

 vůči insolvenčnímu dlužníku bez toho, 

aby tato pohledávka v době přihlášení existovala, a to jako takzvanou podmíněnou 

pohledávku. Rovněž je připuštěna možnost, aby spoludlužník pohledávku, jejíhož 

splnění se na něm věřitel domohl, vymáhal v insolvenčním řízení namísto původního 

věřitele. Podle mého názoru však výhody, které postavení spoludlužníka dle 

ustanovení § 183 odst. 3 insolvenčního zákona spoludlužníku poskytuje, nepřináší 

vzhledem k existenci společného jmění manželů, pro spoludlužníky – manžele žádný 

využitelný přínos. Možnost přihlášení své podmíněné pohledávky do insolvenčního 

řízení pro dlužníka zavázaného společně a nerozdílně s dlužníkem, proti kterému je 

vedeno insolvenční řízení, však dovozuje M. Galvas pro bývalého manžela 

insolvenčního dlužníka.
157

 

Aspekt možnosti věřitele uplatnit pohledávku vůči kterémukoli z dlužníků 

popsaný výše pak v případě solidárních dlužníků – manželů, kdy je oddlužován pouze 

jeden z těchto manželů (a to z jakéhokoli důvodu) může přinést problémy. V případě 

                                                      
154

 FIALA, op. cit. sub. 151. 
155

 Z této úpravy tak lze dovodit, že teoreticky v obecné rovině není vyloučeno, aby se 

věřitel přihlásil do dvou insolvenčních řízení – takový závěr by však odporoval 

základním zásadám insolvenčního řízení, a takový postup věřitelů je třeba odmítnout.  
156

 Právo postihu spoludlužníka, který plnil, ve smyslu ustanovení § 1876 odst. 2 ve 

spojení s ustanovení § 1875 ObčZ. 
157

 Blíže vizte GALVAS, Miroslav. Insolvenční řízení bývalého manžela. online]. 

epravo.cz, 12.8.2016. Dostupný z: https://www.epravo.cz/top/clanky/insolvencni-

rizeni-byvaleho-manzela-102373.html, [cit. 1.8.2017]. Problematikou se blíže zabývá 

kapitola 2.2.4 této rigorózní práce. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/insolvencni-rizeni-byvaleho-manzela-102373.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/insolvencni-rizeni-byvaleho-manzela-102373.html
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oddlužení jen jednoho z manželů, kdy dlužník – manžel, který projde oddlužením, 

bude sice osvobozen od placení pohledávky, avšak druhý manžel bude dluh stále 

povinen splnit a věřitel bude moci užít veškerých zákonných prostředků pro vymožení 

dluhu, tj. po pravomocném rozhodnutí soudu bude možné provést exekuci na majetek 

druhého manžela, přičemž je nutné dodat, že majetek druhého manžela je tvořen 

mimo jiné i majetkem, který spadá do společného jmění manželů.
158

 Z pohledu 

věřitelů a jejich oprávněných zájmů je takový výsledek pochopitelně žádoucí. 

V žádném případě se však neslučuje s účelem institutu oddlužení jako jednoho ze 

sanačních způsobů řešení úpadku, jehož smysl je více sociální a nakloněný k zájmům 

dlužníků než věřitelů, jak je vysvětleno v části 1.1.2. této rigorózní práce. 

Zabránil-li tedy zákonodárce svým zásahem do insolvenčního zákona 

možnosti spojení dvou řízení vedených proti manželům ke společnému projednání 

a zamezil stanovení společného splátkového kalendáře, důsledkem takového postupu 

pak musí být logicky oddělené oddlužování manželů, jak je popsáno v části 2.2.1.1 

této rigorózní práce, a úprava společného oddlužení manželů ve smyslu ustanovení 

§ 394a InsZ se tak v některých případech minula účinkem.
159

 Podá-li pak insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení například z důvodu neznalosti jen 

jeden z manželů, který je podepsán pod všemi právními jednáními, z nichž vznikly 

dluhy, a projde-li tento oddlužením, pro společné jmění manželů a rodinné poměry 

nemůže mít oddlužení zamýšlený pozitivní efekt.
160

 

                                                      
158

 FIALA, op. cit. sub. 105. 
159

 Byť obava z dvojího uspokojení věřitelů, kteří se přihlásí do obou řízení, nemusí 

být oprávněná, neboť sami tito věřitelé – Česká bankovní asociace Ministerstvu 

spravedlnosti České republiky před vznikem Revizní novely sdělili: „Máme konkrétní 

zkušenosti se zamítáním pohledávky z důvodu „duplicity“.“ Blíže viz Příloha č. 3 

k Revizní novele, s. 24. Srov. též usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3.2.2011, 

č.j. 2 VSPH 14/2010-43 (57 ICm 455/2010; KSLB 57 INS 2163/2010), kde Vrchní 

soud možnost duplicitního přihlášení vyloučil. 
160

 Při snaze o rozbor tematiky, jíž se zaobírá kapitola 2.4.2. této rigorózní práce nelze 

bez dalšího pominout názor Nejvyššího soudu České republiky formulovaný v jeho 

rozsudku ze dne 21. září 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, (publikováno ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem Rc 24/2008). Nejvyšší soud České 
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2.4.4 Zánik manželství v průběhu plnění splátkového kalendáře 

 

 Situace, kdy dojde k zániku manželství v průběhu oddlužení plněním 

splátkového kalendáře, není výjimečná. Dle právní úpravy v občanském zákoníku, 

dojde-li k zániku manželství,
161

 zaniká pak i společné jmění manželů. 

Ustanovení § 394a odst. 3 insolvenčního zákona zakládá fikci, podle níž jsou 

manželé po dobu trvání účinků insolvenčního řízení považování za jednoho dlužníka, 

mají tak postavení společných a nerozlučných společníků. Uvedené ustanovení, dle 

mého názoru, pomáhá vyřešit zejména situaci, kdy v průběhu oddlužení - plnění 

splátkového kalendáře dojde k rozvodu manželství. Oba manželé v takové situaci 

i nadále odevzdávají své příjmy ve stanoveném rozsahu, jak je určeno ve splátkovém 

kalendáři. Jejich povinnosti po schválení oddlužení nadále trvají beze změny 

                                                                                                                                                        
republiky se vyjádřil v tom smyslu, že splnění závazku, jenž je součástí společného 

jmění manželů, ale byl sjednán jen jedním z manželů, může věřitel v nalézacím řízení 

úspěšně vymáhat jen po manželovi, který je účastníkem závazkového vztahu, neboť 

druhý manžel dle citovaného rozhodnutí není k věřiteli v žádném smluvním ani 

v jiném právním vztahu – není takzvaným obligačním dlužníkem. Opačný výklad by 

podle tohoto rozhodnutí vnesl značnou nejistotu do právních vztahů, a to nejenom na 

straně věřitele, ale i na straně dlužníka. Po účely insolvenčního řízení bylo pak 

v návaznosti na citované rozhodnutí dovozeno, že duplicitní uplatňování pohledávek 

věřitelem je skutečně vyloučeno a rovněž bylo postaveno najisto, že v návaznosti na 

ustanovení § 7 část věty za středníkem insolvenčního zákona je vyloučeno, aby se 

v insolvenčním řízení analogicky uplatnilo ustanovení § 262a občanského soudního 

řádu, které stanoví, že jde-li při výkonu o vydobytí závazku, který vznikl za trvání 

manželství jen jednomu z manželů, lze výkon rozhodnutí nařídit na majetek patřící do 

společného jmění dlužníka a jeho manžela– tento názor Nejvyšší soud České 

republiky formuloval opakovaně, z novějších rozhodnutí jako příklad lze uvést jeho 

rozsudek ze dne 31. srpna 2015, sp. zn. 29 ICdo 32/2013. Je třeba podotknout, že se 

závěry Nejvyššího soudu ohledně vymahatelnosti pohledávky věřitele proti manželovi 

obligačního dlužníka se část odborné veřejnosti neztotožňuje, nelze tak vyloučit, že 

v budoucnu Nejvyšší soud svůj názor přehodnotí. Srov. např. MALENOVSKÝ, 

Radek. K žalobě na splnění závazku náležejícího do SJM, sjednaného jen s jedním 

z manželů. Právní rozhledy. 2008, č. 20, s. 747 – 754. ISSN 1210-6410. 
161

 Občanský zákoník připouští ve svém ustanovení § 757 zánik manželství pouze 

některým ze zákonem předvídaných důvodů, jimiž je rozvod, smrt jednoho z manželů, 

prohlášení jednoho z manželů za mrtvého. 
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a v ideálním případě bývalí manželé společně profitovali z rozhodnutí insolvenčního 

soudu ve smyslu ustanovení § 414 odst. 1 InsZ, o jejich osvobození od placení 

pohledávek zahrnutých do oddlužení.
162

 V tomto ohledu je, domnívám se, stávající 

právní úprava logická a spravedlivá k věřitelům, jejichž pohledávky jsou v řízení 

uspokojovány v souladu se zásadami insolvenčního řízení.
163

 

Ustanovení § 394a InsZ však, stejně jako ve výše uvedených případech, řeší 

situaci jen částečně, a to pouze v nekomplikovaných a zcela jasných případech, pokud 

manželé obezřetně podali ve smyslu ustanovení § 394a InsZ společný insolvenční 

návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení a řízení tak probíhá společně proti 

nim oběma. Jakmile nebylo insolvenční řízení zahájeno tímto předvídaným způsobem, 

je situace, vlivem nedostatečné první úpravy, komplikovanější. Pokud by došlo 

k situaci, kdy každý z manželů podal insolvenční návrh spojený s návrhem na 

povolení oddlužení sám za sebe,
164

 domnívám se, že s ohledem na oddělené 

oddlužování společných dluhů by celé řízení mělo proběhnout a skončit tak, jak bylo 

zahájeno, tedy se zřetelem na nevypořádané jmění manželů, byť toto zánikem 

manželství rovněž zaniklo. 

V případě, že manželství zanikne z vůle manželů pravomocným rozsudkem 

o rozvodu manželství, zanikne s ním i většina vzájemných práv a povinností mezi 

manžely, které za trvání manželství existovala.
165

 Existují ale výjimky, na které je 

potřeba pamatovat. Jednou z těchto výjimek je majetkové uspořádání mezi bývalými 

manžely v situaci, kdy je společné jmění manželů zatíženo velkým množstvím dluhů, 

anebo je předluženo. Není tak výjimkou, že dlužník převezme v rámci dohody 

                                                      
162

 S účinností Novely 2017 ustanovení § 414 odst. 1 InsZ vyžaduje jako podmínky 

pro rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek návrh dlužníka. 
163 Viz stanovení § 5 InsZ. 
164

 Důvody vzniku takové situace, kterou zákon nepředvídá, jsou vylíčeny v kap. 2.4.1 

této rigorózní práce. 
165

 Galvas, op. cit. sub. 157. 
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o vypořádání společného jmění dluhy, které by spadaly do společného jmění.
166

 Za 

předpokladu, že dluh vypořádaný v takové dohodě byl součástí společného jmění 

manželů, občanský zákoník poskytuje věřitelům takových dluhů ochranu spočívající 

v neúčinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů vůči věřitelům, kteří 

byli takovým vypořádáním zkráceni.
167

 Věřitelé jsou tak i nadále oprávněni plnění 

požadovat po kterémkoliv z manželů (za předpokladu, že dluh spadal do majetku ve 

společném jmění manželů).
168

 

Případný úpadek jednoho z bývalých manželů, zejména v případě, je-li řešen 

cestou oddlužení, ohrožuje jak druhého manžela, tak i samotné věřitele. Pokud si však 

věřitelé nepodají kvalifikovanou přihlášku své pohledávky, vystavují se riziku, že 

dlužník bude od splnění tohoto dluhu osvobozen v rámci postupu dle ustanovení § 414 

a násl. insolvenčního zákona.
169

 Uvedený postup a následek jeho nevyužití je však, 

z pohledu účelu právní úpravy manželského majetkového práva, podle mého názoru 

poněkud nežádoucí a dalo by se říci, že současná úprava insolvenčního zákona smysl 

hmotněprávního uspořádání společného jmění manželů popírá, když odpovědnost za 

společné dluhy přenáší pouze na jednoho z manželů bez toho, aby tento mohl být 

kompenzován. 

M. Galvas dovozuje, že vznikla-li pohledávka při vypořádání společného 

jmění, je takovou přihlášku třeba přihlásit do řízení jako podmíněnou pohledávku dle 

ustanovení § 183 insolvenčního zákona pro případ, že věřitelé na něm budou 

pohledávku vymáhat,
170

 od čehož ho však samotné podání přihlášky pochopitelně 

neochrání. Nicméně, osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení se 

nevztahuje na pohledávky vázané na odkládací podmínku, které byly řádně 

                                                      
166

 Galvas, op. cit. sub. 157. 
167

 Blíže vizte kapitolu 1.2 této rigorózní práce. 
168

 S ohledem na korektiv dovozovaný Nejvyšším soudem České 

republiky v rozsudku ze dne 1. března 2007, sp. zn. 29 Odo 492/2004. Blíže vizte 

poznámku pod čarou č. 105 této rigorózní práce. 
169

 Galvas, op. cit. sub. 157. 
170

 TAMTÉŽ. 
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přihlášeny, avšak ke splnění odkládací podmínky během trvání účinků oddlužení 

nedošlo.
171

 Je-li pak podmínkou plnění ze strany manžela dlužníka věřiteli a k tomuto 

nedojde, pohledávka manžela vůči dlužníku bude trvat i po osvobození dlužníka od 

placení pohledávek zahrnutých do oddlužení a měla by být také vymahatelná, což 

může manželu dlužníka poskytnout do budoucna alespoň minimální naději vyrovnání 

za to, co bude za svého oddluženého manžela plnit. 

2.4.5 Další aspekty 

 

Přestože je tato práce zaměřena převážně na úpravu oddlužení manželů z pohledu 

dlužníků a jejich manželů včetně praktických dopadů na jejich společné majetkové 

poměry, nedostatky právní úpravy pochopitelně zasahují i do práv věřitelů. Jedna 

z problematických záležitostí se týká těch, jejichž pohledávka byla zajištěna 

zástavním právem zřízeným na nemovité věci tvořící součást společného jmění 

manželů zapsané do katastru nemovitostí.
172

 

Česká bankovní asociace upozornila na situaci, s níž se její členové setkávají 

jakožto zajištění věřitelé. Je-li insolvenční řízení vedeno proti jednomu z manželů, 

může dojít k tomu, že insolvenční správce zahrne do majetkové podstaty nemovitou 

věc evidovanou v katastru nemovitostí jako součást vlastnictví druhého manžela, proti 

němuž řízení není vedeno, neboť tato je i přes nepřesný údaj ve veřejném seznamu 

součástí společného jmění dlužníka a jeho manžela.
173

 Učiní-li tak insolvenční správce 

                                                      
171

 HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 

2014, ISBN 978-80-7400-555-8. S. 1407. 
172

 Tím, kdo na problém v dokumentu „Připomínky před revizní novelou“ sepsaném 

ke dni 20.7.2011, byla Česká bankovní asociace, dobrovolné sdružení právnických 

osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících, které si klade za cíl 

prosazování zájmů těchto subjektů. Dokument dostupný z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=929&ct1=0 . 
173 K nepřesnosti v katastru nemovitostí přitom může dojít poměrně snadno kupř. 

nedostatečnou znalostí právní úpravy ze strany fyzických osob, které při uzavírání 

kupní smlouvy uvedenou pouze jednoho z nich a následně ve formuláři návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v příslušné pasáži označí, že 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=929&ct1=0
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až po uplynutí lhůty pro podávání přihlášek do řízení, je cesta věřitele k uspokojení ze 

zajištění uzavřena, neboť nebyl ve smyslu ustanovení § 224 odst. 1 insolvenčního 

zákona informován o zahrnutí nemovitosti zajištěné ve svůj prospěch do majetkové 

podstaty jiné osoby, než je dlužník.
174

 Případ lze přirovnat k situaci, kdy je 

pohledávka věřitele za dlužníkem zajištěna majetkem třetí osoby. Dostane-li se třetí 

osoba poskytující zajištění do úpadku, je pak na věřiteli, aby svou pohledávku 

přihlásil do řízení (a to i jako podmíněnou pohledávku), jinak o možnost uspokojení 

ze zástavy přijde.
175

 

Lze se domnívat, že výskyt výše popsaných situací se po Revizní novele a 

zavedení institutu oddlužení manželů, byť nedokonalého, snížil. Nejsem bohužel 

schopna posoudit, jak často k takovémuto zkrácení věřitelů v důsledku nemožnosti 

uspokojení ze zástavy dochází, nicméně jsem toho názoru, že ke kombinaci několika, 

z pohledu zajištěného věřitele nepříznivých, skutečností, dochází v praxi významně 

často. Problém z tohoto důvodu nehodnotím jako obzvláště palčivý, nicméně čím větší 

počet manželských párů bude oddlužováno společně, tím méně často bude 

k podobným situacím nevýhodným pro věřitele docházet. 

  

                                                                                                                                                        
nemovitá věc je nabývána do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, byť to není 

v souladu se skutečným stavem. Samotné právní jednání, jímž nabývá vlastnictví 

pouze jeden z manželů, přestože věc nabývá do společného jmění manželů je pak sice 

neplatná, neplatnosti se však může dovolat pouze druhý z manželů, katastrální úřad se 

tak při zkoumání návrhu na vklad a podkladové listiny, co se účastníků týče, 

nezabývá, a vlastnické právo vloží ve prospěch toho z manželů, který právní jednání 

učinil. Blíže např. VRCHA, Pavel. Nabytí vlastnického práva k nemovitosti zapsané 

v katastru nemovitostí od nevlastníka podle nového občanského zákoníku. Dostupný 

z: www.bulletin-advokacie.cz/nabyti-vlastnickeho-prava-e-noveho-obcanskeho-

zakoniku?browser=mobi, [cit. 1.8.2017]. 
174

 Viz připomínky České bankovní asociace, op. cit. sub. 172. 
175 Blíže např. ŽIŽLAVSKÝ, M. Zástava třetí osoby a pohledávka banky 

v insolvenčním řízení. [online]. epravo.cz, 6.6.2012. Dostupný z: 

www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-v-insolvencnim-

rizeni-83097.html, [cit. 1.8.2017]. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/nabyti-vlastnickeho-prava-e-noveho-obcanskeho-zakoniku?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/nabyti-vlastnickeho-prava-e-noveho-obcanskeho-zakoniku?browser=mobi
http://www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-v-insolvencnim-rizeni-83097.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/zastava-treti-osoby-a-pohledavka-banky-v-insolvencnim-rizeni-83097.html
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Shrnutí kapitoly 2 

 

Institut oddlužení byl dovozen rozhodovací praxí insolvenčních soudů, jako 

reakce na nedostatečnou právní úpravu insolvenčního zákona ve znění před účinností 

Revizní novely. 

Rozhodnutí soudů, přestože měla stejný cíl, se vzájemně v některých detailech 

lišila. Tyto odlišnosti však mají z praktického hlediska velký význam. Metoda 

samostatného souběžného oddlužování obou manželů, se v praxi ukázala jako velice 

neefektivní a nevhodná jak ve vztahu k dlužníkům, tak ve vztahu k věřitelům a jejich 

spravedlivému uspokojení. 

Metoda společného oddlužování, kterou judikoval v roce 2009 Vrchní soud 

v Praze, bývá považována za průkopnické rozhodnutí v oblasti oddlužení manželů. 

Soud v tomto rozhodnutí formuloval pravidlo, podle něhož by měla být insolvenční 

řízení resp. řízení o oddlužení vedená proti každému z manželů zvlášť soudem 

spojována na základě subsidiarity občanského soudního řádu. Myšlenku společného 

řízení proti oběma manželům přitom soud založil na tom, že spojení by mělo 

s ohledem na existenci společného jmění dlužníků – manželů nastat vždy, bez ohledu 

na to, jakým způsobem byla řízení zahájena anebo bylo-li řízení zahájeno návrhem 

pouze jednoho z manželů. Toho času povinný podpis manžela na insolvenčním 

návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení byl podle Vrchního soudu 

dostatečným pro to, aby řízení bylo vedeno proti oběma manželům. Jako pozitivní lze 

naopak vnímat jeho názor přiklánějící se k tomu, že při spojení řízení logicky musí 

dojít ke změně v osobě insolvenčního správce tak, aby řízení proti manželům jmění 

spravoval pouze jeden. 

Roku 2011 Vrchní soud v Praze rozvinul své myšlenky z předchozího rozhodnutí 

kdy s ohledem i na mnou vytýkaný nedostatek určil, že manželé mohou být společně 

oddlužováni pouze tehdy, pokud se budou společného oddlužení domáhat – jedině tak 

je možné do majetkové podstaty zahrnout veškerý majetek tvořící jejich společné 
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jmění, respektive určit manželům společný splátkový kalendář, a jedině tehdy je 

možné oběma přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení. 

Vrchní soud se však ani v jednom ze svých rozhodnutí nezabýval procesním 

postavením obou manželů, respektive tím, že se fakticky jedná o dvě osoby a nelze 

vyloučit situaci, kdy podmínky schváleného oddlužení poruší jen jedna z nich a kupř. 

na majetek této bude prohlášen konkurs bez zavinění druhého z manželů. 

Výše uvedené závěry byly mezi tím modifikovány Krajským soudem v Praze 

jeho rozhodnutím vydaným roku 2010, který pro oddlužení manželů formuloval 

postup, kdy pro každého z manželů byl určen samostatný splátkový kalendář a věřitelé 

každého z manželů byly uspokojování při jeho plnění. Pouze pro případ, kdy by jeden 

z manželů nebyl schopen plnit splátky tak, aby došlo k předepsané míře uspokojení 

věřitelů, měl společně jmenovaný insolvenční správce za úkol doplnit splátky jednoho 

manželů ze splátek manžela druhého. Koncept však nereflektoval, že i přes to, že 

věřitelé obou manželů byly mnohdy věřiteli, kteří měli právo na uspokojení z celého 

jmění manželů, byly uspokojováni ze splátkového kalendáře toho z manželů, do jehož 

řízení se přihlásili, a tedy míra uspokojení věřitelů každého z manželů s mohla lišit, 

někteří věřitelé pak mohli dokonce být uspokojováni duplicitně. 

Vhodně, dle mého názoru propojil poznatky z praxe ve svém rozhodnutí Krajský 

soud v Ostravě, který ponechal řízení proti oběma manželům jako řízení samostatná. 

Soud nicméně insolvenčnímu správci, který byl oběma manželům učen, přikázal, aby 

splátky zaplacené na základě splátkového kalendáře obou manželů sčítal a rozděloval 

je poměrně mezi nezajištěné věřitele až následně. Tím odstranil nespravedlnost ve 

vztahu k nezajištěným věřitelům, ale zároveň umožnil pružně reagovat v případě, že 

některý z manželů přestane podmínky oddlužení plnit. Řízení ponechal oddělená, 

přestože celý postup společného oddlužování podmínil tím, aby o něj manželé – 

dlužníci žádali. 
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Revizní novelou reagoval zákonodárce na praktické zkušenosti soudů a pokusil se 

v zákonné úpravě oddlužení dát specifičnosti společného jmění manželů dlužníků 

větší prostor. Úprava se však záhy ukázala jako nedostatečná, když ustanovení § 83a 

InsZ v rozhodném znění vyloučilo, aby mohla být řízení vedená proti manželům 

spojována, nebo mohl být prováděn jiný společný postup v případě, že se manželé 

z jakéhokoli důvodu nebudou držet ustanovení § 394a InsZ a návrh na povolení 

oddlužení nepodají společně. Revizní novela tak do institutu původně dovozeného 

judikaturou vyjasnění nepřinesla, naopak stávající potíže zůstaly zachovány, 

respektive byly nahrazeny novými, obdobně závažnými nedostatky. Pozitivní vliv 

oddlužení manželů ve znění Revizní novely lze vnímat pouze ve vztahu k manželům, 

kteří jsou oba oprávnění podat návrh na povolení oddlužení a tito podají společný 

návrh ve smyslu ustanovení § 394a InsZ, a to přesto, že povinnost podat společný 

návrh InsZ výslovně nepředepisuje. 
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3. Zahraniční právní úprava 

  

 Při úvahách nad tím, jak vyřešit stávající situaci, mohou stát zákonodárcům jako 

vzor právní úpravy a rovněž rozhodovací praxe soudů některých z jurisdikcí blízkých 

té české.  

 Považuji za vhodné představit v následující kapitole právní úpravu oddlužení 

tak, jak je zakotvena v právním řádu Spolkové republiky Německo
176

 s poukazem na 

postup při oddlužení v případě manželů. Při tomto výkladu se pochopitelně nelze 

vyhnout zmínce týkající se manželského majetkového práva a možnostem jeho 

modifikací v Německu, neboť nelze srovnávat dva instituty bez toho, aby byly 

zohledněny všechny podstatné složky právní úpravy.  

 Druhou právní úpravou, kterou hodlám v této kapitole představit, je právní 

úprava oddlužení nacházející se v právním řádu Slovenské republiky,
177

 jehož úprava 

manželského majetkového práva je naopak velice podobná té české. 

 Porovnání jednotlivých úprav v členských státech Evropské unie není vždy 

snadné, neboť rodinné právo nepatří do oblasti podléhající harmonizaci. Historický 

vývoj, tradic a také podstatný vliv náboženství mají dopady na podobu uspořádání 

majetkových poměrů mezi manželi v jednotlivých zemích. Tím spíše je náročné 

porovnat instituty na úpravu manželského majetkového práva navázané na zohlednění 

rozdílů v hmotněprávní úpravě a její provázanosti s dalšími odvětvími práva. 

 Tato kapitola tedy stručně představí řešení situace oddlužení manželů v SRN 

a na Slovensku s poukazem na možné využití těchto zahraničních řešení i v České 

republice. 

  

                                                      
176

 Dále v této rigorózní práci také jako „SRN“ nebo „Německo“. 
177

 Dále v této rigorózní práci také jako „Slovensko“. 
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3.1 Spolková republika Německo 

 

České a německé právo vychází z týchž tradic kontinentálního práva
178

 - 

s ohledem na historický vývoj bylo české právo v minulosti do značné míry ovlivněno 

právě právem germánským, tudíž i současné právo bylo a je německými 

(a rakouskými) vlivy poznamenáno, a to zejména v podobě inspirace německým 

vzorem při tvorbě některých prvků právních předpisů přijímaných po roce 1989, 

mimo jiné v obchodním právu.
179

 Nelze však pochopitelně pominout skutečnost, že 

podobnost neznamená shodnost a často podobnou právní úpravu koriguje i výklad 

místních soudů. Nelze pochopitelně zapomínat ani na to, že v rámci Evropské unie 

došlo v průběhu uplynulého období ke značné harmonizaci právních předpisů, přesto 

zůstávají nadále v platnosti předpisy národního práva.
180

 

3.1.1 Manželské majetkové právo 

 

 Základní zákonná německá právní úprava manželského majetkového práva je 

odlišná od té české, ovšem i zákonný režim lze dle německého práva, stejně jako dle 

české právní úpravy,
181

 modifikovat právním jednáním snoubenců resp. manželů. 

Německý občanský zákoník
182

 upravuje manželské majetkové právo ve 

                                                      
178

 Pro účely této práce pojem kontinentální právní systém založený na římském 

právu, chápu v úzkém slova smyslu jakožto okruh germánský, do něhož řadím právo 

České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo, čímž jej 

odlišuji od rozdílného okruhu románského a nordického, a rovněž jím rozumím 

protiklad systému tradice common law právní tradice angloamerického právního 

okruhu, kam se rozšířilo původní britské common law. Blíže BOBEK, Michal, Zdeněk 

KÜHN, Pavel MOLEK, Radim POLČÁK a Ladislav VYHNÁNEK. Judikatura 

a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Auditorium, 2013, 494 s. 

ISBN 9788087284353, s. 41-42. 
179

 HÁSOVÁ, Jiřina a kol. Právní otázky podnikání v SRN. Praha: C.H. Beck, 2011. 

ISBN 978-80-7400-411-7. S IX. 
180

 TAMTÉŽ. 
181

 Blíže kapitola 1.2 této rigorózní práce. 
182

 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO. Bürgerliches Gesetzbuch, ze dne 18. 

srpna 1896 (R GBl. S. 195), ve znění pozdějších předpisů, (dále v této práci jen 

„BGB” nebo „německý občanský zákoník“). 
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svých ustanoveních § 1363 – 1563. 

 V případě, že manželé ponechají při uzavírání manželství majetkové otázky na 

zákoně a neuzavřou žádnou z manželských smluv (Ehevertrag), nejedná se v daném 

případě ani o režim plně vzájemně oddělených majetků,
183

 ani o režim univerzálního 

majetkového společenství manželů.
184

 Dle ustanovení § 1363 odst. 1 BGB jsou 

majetkové vztahy mezi manžely obecně uspořádány formou tzv. 

Zugewinngemeinschaft – majetkového společenství manželů k přírůstku majetku,
185

 

přičemž tento režim nemá v českém občanském zákoníkům plnohodnotnou obdobu.  

 Podstatou oné zákonné úpravy uspořádání majetkových vztahů manželů 

označovaného jako Zugewinngemeinschaft je, že manželé mají ze zákona oddělené 

majetky. Jestliže Zugewinngemeinschaft zanikne, předmětem majetkového vypořádání 

mezi manželi je toliko přírůstek, kterého manželé za trvání manželství, resp. za trvání 

této formy společného jmění u svých majetků docílili, tzn. to, o co se majetek každého 

z manželů za tu dobu rozmnožil. Právní úprava počítá s tím, že fungování rodinné 

domácnosti nemusí být uspořádáno tak, že oba manželé jsou schopni se stejnou měrou 

podílet na rozmnožování svého majetku. Typicky pak v důsledku toho, že jeden 

z manželů je vykonává výdělečnou činnost a jeho majetek roste, zatímco druhý se 

stará o potomky a o domácnost a jeho majetek se za trvání manželství nemůže (bez 

jeho zavinění) nijak rozrůstat. Při vypořádání Zugewinngemeinschaft má druhý z výše 

                                                      
183

 Tento je typický například pro Rakouskou republiku. Blíže vizte ustanovení § 1237 

an. rakouského občanského zákoníků. RAKOUSKÁ REPUBLIKA. Allgemeines 

bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der 

Oesterreichischen Monarchie, StF: JGS Nr.946/1811, geädert geworden ist. 
184

 Typický pro právní úpravu České republiky ale také právní úpravu francouzskou, 

belgickou či lucemburskou, případně nizozemskou (zde se jedná o tzv. režim 

univerzálního majetkového společenství, kdy oběma manželům po uzavření 

manželství náleží i veškerý majetek, který jednotlivě nabyli před sňatkem). Blíže viz 

DVOŘÁK, Jan; Jiří SPÁČIL. Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře. 3. vyd. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011 Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-

80-7357-597-7. S. 13-17. 
185

 HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník. 2. vyd. Voznice: Leda, 

2010. ISBN 78-80-7335-250-9. S. 376. 
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uvedených manželů právo požadovat, aby mu byla vyplacena polovina toho, co první 

manžel za trvání manželství nabyl. Svůj vlastní majetek dle ustanovení § 1364 BGB 

v rámci Zugewinngemeinschaft každý z manželů spravuje separátně a není nijak 

omezen v dispozicích s ním. BGB však pochopitelně stanoví jistá omezení, pokud jde 

o nakládání s celým majetkem, a taktéž o nakládání věcmi tvořícími vybavení 

domácnosti a nakládání pak podmiňuje souhlasem druhého z manželů.
186

 Omezení 

nakládání s majetkem jako celkem pak nesměřuje pouze za cílem zachovat 

hospodářskou základnu rodiny, ochránit zájmy rodiny a možnosti řádného plnění 

jejího účelu, ale jedná se rovněž o projev snahy zajistit budoucí nárok na vypořádání 

majetkového přírůstku pro případ zániku Zugevinngemeinschaft. 
187

  

 Co se odpovědnosti za závazky týče, každý manžel odpovídá za své dluhy 

vzniklé před uzavřením manželství i za trvání manželství sám svým vlastním 

majetkem, a tedy neodpovídá za dluhy druhého manžela.
188

 

 Záležitostí podstatnou pro následující část této rigorózní práce jsou dluhy 

manželů. Za splnění závazků jednoho z manželů odpovídá druhý manžel pouze 

v případě, že manželé právní jednání, z něhož předmětný dluh vzniknul, uzavřeli 

společně a závazek tak je společný, anebo jeden z manželů dluh druhého z nich 

zajistil. Ani to však s ohledem na existenci rodiny neplatí bez výjimky. Smlouvy 

pokrývající běžné výdaje spojené se zajišťováním potřeb rodinné domácnosti 

nevybočující z běžného rámce výdajů zavazují oba manžele společně, uvedené se 

                                                      
186

 A to přes to, že i tento majetek je de jure ve výlučném vlastnictví pouze jednoho 

z manželů. 
187

 GRABA, Hans-Ulrich. Familienrecht. 6., neubearbeitete Aufl. München: 

Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1998. ISBN 978-3-406-44258-2. S. 51. 
188

 PALANDT, Otto; Peter BASSENGE et al. Bürgerliches Gesetzbuch: mit 

Einführungsgesetz (Auszug), Unterlassunsklagengesetz, Produkthaftungsgesetz, 

Erbbaurechtsverordnung, Wohnungseigentumsgesetz, Hausratsverordnung, 

Lebenspartnerschaftsgesetz, Gewaltschutzgesetz (Auszug). 62., neubearbeitete Aufl. 

München: Beck, 2003. ISBN 3-406-49837-X. S. 1650.  
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však týká skutečně pouze běžných záležitostí, nikoli vysokých výdajů.
189

 Druhou 

výjimkou jsou pak případy, kdy se jeden z manželů druhému při činění právního 

jednání dobrovolně smluvně zaručí.
190

 

 K vypořádání Zugewinngemeinschaft dochází jednak cestou dědického práva po 

smrti jednoho z manželů, jednak cestou závazkového práva v ostatních případech. 

Vedle úmrtí jednoho z manželů lze rozlišit zánik Zugewinngemeinschaft zánikem 

manželství a zánik Zugewinngemeinschaft, přestože manželství trvá dále. K zániku 

manželství dochází rozvodem a zrušením manželství podle § 1313 a násl. BGB 

(pokud bylo manželství uzavřeno v rozporu se zákonem).
191

 Při pokračujícím 

manželství může dojít k zániku Zugewinngemeinschaft jednak vydáním rozhodnutí 

soudu o předčasném vypořádání dle ustanovení §1385, 1386 BGB (v takových 

situacích pak dle ustanovení § 1388 BGB s právní mocí rozsudku vzniká režim 

oddělených majetků), a jednak uzavřením manželské smlouvou dle ustanovení § 1408 

a násl. BGB. Vypořádání pak probíhá vzájemným porovnáním přírustku majetku obou 

manželů s tím, že tomu z manželů, jehož přírustek je nižší, vznikne pohledávka vůči 

manželovi s vyšším přírůstkem.
192

 Tento přírustek je BGB definován jako rozdíl mezi 

počátečním majetkem manžela při vstupu do manželství do nějž je zařazován i 

majetek nabytý výlučně tímto manželem za trvání manželství (dar, dědictví) a 

konečným majetkem po zániku společného jmění přičemž k tomuto se počítá i 

majetek promrhaný, zcizený za účelem zkrácení druhého manžela
193

 - nedochází tak 

                                                      
189

 Blíže viz ustanovení § 1357 německého občanského zákoníku. 
190 SCHMIDT, Rüdiger. Konsequenzen der Privatinsolvenz für den Ehepartner. 

[online]. Dostupný na: http://www.sg-kanzlei.de/2017/01/privatinsolvenz-

konsequenzen-ehepartner, [cit. 1.8.2017]. 
191

 Manželství může být zrušeno rovněž v případech dle § 1319 BGB, spojených 

s uzavřením nového manželství po prohlášení předchozího manžela za mrtvého. 

K tomu blíže GRABA, op. cit. sub. 187, s. 58. 
192

 Viz ustanovení § 1378 německého občanského zákoníku. 
193

 Viz ustanovení § 1373 an. německého občanského zákoníku. 

http://www.sg-kanzlei.de/2017/01/privatinsolvenz-konsequenzen-ehepartner
http://www.sg-kanzlei.de/2017/01/privatinsolvenz-konsequenzen-ehepartner
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k soupisu věcí a jejich přerozdělování.
194

 

 Manželskou smlouvou mohou manželé buď ujednat jiný režim majetkového 

uspořádání, tj. režim (zcela) oddělených majetků (Gütertrennung) nebo režim 

víceméně univerzálního majetkového společenství manželů (Gütergemeinschaft). 

Manželskou smlouvou mohou manželé též uplatnění zákonného režimu vyloučit bez 

toho, aby určily výslovně jiný režim jejich společných majetkových poměrů. Pokud 

zvolí manželé tuto možnost, dochází automaticky ke vzniku režimu oddělených 

majetků ve smyslu ustanovení§ 1414 BGB.
195

 

 Režim univerzálního majetkového společenství (Güttergemeinschaft) pak 

v manželské smlouvě může být modifikován tak, že manželé určí jednoho z nich jako 

správce jmění, přičemž pokud správce určen není, pak jsou správci oba manželé 

společně.
196

 Při úmrtí jednoho z manželů pak společné jmění není předmětem 

pozůstalosti a přeživší manžel se stává jediným správcem jmění.
197

 Zároveň však dle 

ustanovení § 1488 an. BGB osobně ručí věřitelům zemřelého manžela (fakticky tedy 

věřitelům majícím pohledávku, jíž je možno uspokojit ze společného jmění) za 

splnění dluhů v plném rozsahu, nestanoví-li zákon výjimku.
198

 

Německá úprava společného jmění manželů ve výše popsaném zákonném režimu 

Zugewinngemeinschaft má oproti českému společnému jmění manželů upraveného 

občanským zákoníkem s ohledem na zadlužování domácnosti značnou výhodu v tom, 

                                                      
194

 Údaje týkající se vypořádání společného jmění manželů o rozsahu odpovídajícím 

v zákonném režimu obsažené v této kapitole je s ohledem na téma a potřeby této práce 

velice zjednodušeno s akcentem na hlavní zásady tak, aby sloužilo potřebám této 

rigorózní práce – čtenář by se měl být tohoto zobecnění vědom. 
195

 JOHANNSEN, Kurt H.; Dieter HENRICH. Eherecht: Trennung, Scheidung, 

Folgen: Kommentar. 4., überarbeitete und erw. Aufl. München: Beck, 2003. ISBN 

978-3-406-50995-7. S. 173.  
196

 Viz ustanovení § 1421 německého občanského zákoníku. 
197

 BECK, Siegfried, Peter DEPRÉ. Praxis der Insolvenz: ein Handbuch für die 

Beteiligten und ihre Berater. München: Vahlen, 2003. ISBN 3-8006-2600-4. S. 1473. 
198

 TAMTÉŽ. 
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že jsou v ní vyloučeny negativní aspekty manželského majetkového společenství - 

odpovědnost za dluhy druhého manžela. Každý z manželů spravuje své jmění a každý 

je také sám odpovědný za svoje dluhy.
199

 Naopak úprava univerzálního společenství 

založená smluvně, Gütergemeinschaft, je svým charakterem blíže zákonné úpravě 

společného jmění manželů obsažené v občanském zákoníku, byť je rozsah majetku 

spadající do společného jmění oproti české úpravě širší, a to o výlučný majetek obou 

manželů.
200

 

 

3.1.2 Úprava oddlužení v německém insolvenčním zákoně 

 

 Možnost dosažení oddlužení ve smyslu osvobození od zbytku dluhů 

(Restschuldbefreiung) v německém insolvenčním zákoně
201

 je vyhrazeno pouze 

dlužníkům – fyzickým osobám,
202

 avšak taktéž jako v české právní úpravě se i zde 

rozhoduje pouze na návrh dlužníka.
203

 Na rozdíl od českého insolvenčního zákona 

však InsO umožňuje oddlužení i podnikatelům a osobám dříve samostatně výdělečně 

činným,
204

 nikoli pouze spotřebitelům, čímž zaručuje možnost osvobození od zbytku 

dluhů podstatně širšímu okruhu dlužníků.
205

 Německá právní úprava však, na rozdíl 

                                                      
199

 SCHMIDT, op. cit. sub. 190. 
200 BGB stanoví výjimky, kupř. výlučný majetek (Sondergut) ve smyslu ustanovení 

§ 1417 BGB do nějž spadají mzdové pohledávky, anebo majetek vyhrazený 

(Gesamtgut) manželskou smlouvou nebo závětí zůstavitele jen jednomu z manželů dle 

ustanovení § 1418 BGB. Za dluhy týkající se takového majetku pak odpovídá pouze 

jeden z manželů. 
201

 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 

(BGBl. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 23. Juni 

2017 (BGBl. I S. 1693) geändert worden ist. Dostupný z: www.beck-online.beck.de, 

[cit. 1.8.2017], (dále jen “Insolvenzordnung” nebo “InsO”). 
202

 Viz ustanovení § 286 InsO. 
203

 Viz ustanovení § 287 InsO. 
204

 Zvláštní pravidla zjednodušeného řízení se na podnikatele-fyzické osoby však 

aplikují pouze v případě, že dlužník má méně než 20 v době zahájení řízení a nemá 

žádné závazky v pracovněprávní oblasti. Viz ustanovení § 304 InsO. 
205

 K předpokladu absence dluhů z podnikání jako předpokladu pro oddlužení podle 

InsZ viz kapitolu 1.2 a 4. této rigorózní práce. 
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od české reprezentované ustanovením § 389 odst. 1 písm. a) InsZ zcela vylučuje, aby 

se oddlužení týkalo právnických osob.
206

 

 Zjednodušeně lze říci, že oddlužení v německé právní úpravě spočívá na 

obdobných principech jako to dle InsZ, když postup je rovněž srovnatelný. 

207
Insolvenzordnung však pro některé subjekty stanoví i zvláštní pravidla našemu 

právnímu řádu neznámá. Jedná se o řízení proti spotřebiteli a nepatrné insolvenční 

řízení ve smyslu ustanovení § 304 an. InsO, které může být zakončeno oddlužením ve 

smyslu osvobození od placení zbytku dluhů.. Řízení musí předcházet snaha dlužníka 

domluvit se s věřiteli, jejíž marné výsledky jsou soudu povinně soudu prokazovány 

společně s podáním insolvenčního návrhu.
208

 Zároveň je třeba s návrhem mj. předložit 

i vypracovaný insolvenční plán, tzv. Schuldenbereinigungsplan – pokud s tímto 

plánem souhlasí věřitelé, stává se automaticky exekučním titulem a k tradičnímu 

insolvenčnímu řízení s případným následným rozhodnutím o zproštění povinnosti 

platit zbývající části dluhů, vůbec nedojde.
209

 I v případě, že věřitelé s plánem 

nesouhlasí, lze ve smyslu ustanovení § 311 provést zjednodušené insolvenční řízení za 

předpokladu, že situace dlužníka je nekomplikovaná, počet věřitelů je nízký 

a souhlasila alespoň polovina věřitelů – v takovém případě za splnění zákonných 

podmínek nahradí souhlas soud svým rozhodnutím dle ustanovení § 309 InsO. Níže 

uvedené údaje se však týkají situace, kdy řízení není zjednodušené ve smyslu 

                                                      
206

 Viz ustanovení § 286 InsO. 
207

 Návrh na povolení oddlužení podává dlužník společně s insolvenčním návrhem, 

případně v dodatečné dvoutýdenní lhůtě a dlužník spolu s návrhem musí předkládat 

přehled svých dluhů odhad výdělků na 6 let dopředu, kdy bude trvat určitá zkušební 

doba (viz ustanovení § 287 odst. 2 InsO), dlužník dále musí v průběhu oddlužení plnit 

povinnost obdobné těm předepsaným českými předpisy (viz ustanovení § 295 InsO), 

přičemž za podobných podmínek po uplynutí zkušebního období je také rozhodováno 

o osvobození od placení pohledávek s obdobnými účinky i vůči věřitelům, kteří své 

pohledávky nepřihlásili (viz ustanovení § 300 a 301 InsO). 
208

 Viz ustanovení § 305 bod 1. InsO. 
209

 Viz ustanovení § 308 InsO. Lze tak uzavřít, že německý InsO jednoznačně 

preferuje, aby se věřitelé a dlužníci na vyřešení neblahé situace dohodli, což je 

pochopitelně ve výsledku pro obě strany rychlejší. 
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ustanovení § 304 an. InsO. 

 

3.3.3 Insolvenční řízení o společném jmění manželů 

 To, jaký režim uspořádání společného jmění manželé zvolili má pochopitelně 

zásadní vliv na to, jakým způsobem je v insolvenčním řízení postupováno. S ohledem 

na to, že režim oddělených majetků Güttertrenung nepovažuji vzhledem k vytyčeným 

cílům této práce za relevantní a problematický,
210

 níže vysvětlím, jak je postupováno 

v dalších dvou případech – zákonné správě jmění s právem k přírustku a univerzálního 

společného jmění manželů. 

 

3.3.3.1  Oddlužení v režimu univerzálního společenství Güttergemeinschaft 

 Zvláštní pravidla obsahuje Insolvenzordnung pro oddlužení manželů, kteří 

založili ohledně svého jmění režim univerzálního společenství (Gütergemeinschaft). 

Německý insolvenční zákon pro tuto alternativu obsahuje výslovnou úpravu. 

 V případě insolvenčního řízení vedeného ohledně majetku platebně 

neschopných manželů subjektem oprávněným podat insolvenční návrh jsou nejen oba 

manželé společně,
211

 případně manžel spravující jmění, ale rovněž věřitel, který by se 

mohl uspokojení své pohledávky ze společného jmění domáhat.
212

 InsO v ustanovení 

§ 332 odst. 3 obsahuje zvláštní zmínku o potomcích s právem na podíl ze společného 

jmění – tito ovšem nejsou oprávněni podat insolvenční návrh, soud je však při řízení 

musí vyslechnout, pokud řízení bylo zahájeno.
213

 

                                                      
210

 Majetek i dluhy jsou oddělené a úpadek jednoho z manželů nemá žádný vliv na 

druhého manžela. 
211

 BECK, op. cit. sub. 197, s. 1473. 
212

 TAMTÉŽ. 
213

 Viz ustanovení § 332 odst. 3 InsO. Blíže viz BECK, op. cit. sub. 197, s. 1473. 
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 Ustanovením § 332 InsO odkazuje na analogické použití úpravy insolvenčního 

řízení ohledně pozůstalosti.
214

 Z uvedeného vyplývá, že samotné insolvenční řízení je 

sice vedeno proti fyzickým osobám – manželům, jakožto účastníkům a dlužníkům, 

fakticky se však nejedná o ně a jejich poměry jako takové, nýbrž o řešení situace 

jejich společného jmění,
215

 stejně jako je insolvenční řízení vedeno o předlužené 

pozůstalosti. 

 Otázka, zda jmění spravují oba manželé společně či jen jeden z nich
216

 je velice 

významná pro celé řízení. Je-li jmění spravováno jedním z manželů, který je zároveň 

insolvenčním dlužníkem, do majetkové podstaty náleží i společný majetek manželů ve 

smyslu ustanovení § 37 odst. 1 InsO. Naopak, jak stanoví téže ustanovení InsO, pokud 

je insolvenční řízení vedeno proti tomu z manželů, který společné jmění nespravuje, 

pak je toto jmění manželů v insolvenčním řízení nedotčeno, přičemž do majetkové 

podstaty nemůže být zahrnut ani podíl manžela - dlužníka na takovém společném 

jmění, druhý z manželů - správce je pak oprávněn domáhat se u soudu vyloučení 

majetku patřícího do společného jmění z majetkové podstaty.
217

 Je–li 

Gütergemeinschaft předmětem správy obou manželů společně, avšak řízení je vedeno 

pouze proti jednomu z manželů,
218

 i v tomto případě se řízení dle ustanovení § 37 

                                                      
214

 BECK, op. cit. sub. 197, s. 1473. 
215

 Tato formulace je sice nepřesná, pochopitelně se o poměry dlužníků – manželů 

jedná, jejich povinnosti a práva však v daném případě ustupují do pozadí a jedná se 

vlastně pouze řešení situace jejich předluženého společného jmění. Formulaci navíc 

podporuje i dikce ustanovení § 11 odst. 2 písm. b. InsO, které výslovně hovoří o 

přípustnosti zahájení insolvenčního řízení pro pozůstalost, společné jmění manželů 

spravované jedním z manželů a společného jmění manželů spravovaného oběma 

manželi. 
216

 Viz část 3.1.1 této rigorózní práce věnované výkladu ohledně správy jmění 

manželů. 
217

 Tento princip byl dovozen Spolkovým soudním dvorem SRN – viz SPOLKOVÁ 

REPUBLIKA NĚMECKO. Usnesení Spolkového soudního dvora, ze dne 4. května 

2006, sp. zn. IX ZB 285/04. Dostupný z: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=36420&pos=0&anz=1, 

[cit. 1.8.2017]. 
218

 Ohledně jeho výlučného majetku, viz pozn. pod čarou č. 200 této rigorózní práce. 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=36420&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=36420&pos=0&anz=1
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odst. 2 InsO společného jmění nedotýká. 

 Při projednávání insolvence společného jmění manželů spravovaného jako 

Gütergemainschaft se takové řízení týká pouze insolvenčních věřitelů, jejichž 

pohledávky trvaly již v době vzniku společného jmění a jejich pohledávka je vůči 

společnému majetku, z něhož má být uspokojena.
219

 Znamená to tedy, že charakter 

řízení vedeného, zjednodušeně řečeno, proti společnému jmění spravovaného oběma 

manžely, se dotýká jen tohoto jmění, uspokojují se pouze dluhy tvořící jeho součást 

a to pouze z majetku do něj náležejícího.
220

 

 

3.3.3.2 Oddlužení v režimu Zugewinngemeinschaft 

 Jestliže manželské majetkové právo podléhá zákonnému režimu, vést společné 

insolvenční řízení proti oběma manželům lze pouze za předpokladu, že o to požádají – 

zásadně je však řízení vedeno jen proti tomu z manželů, který návrh podá, i účinky 

zahájení řízení se vztahující pouze na tohoto z manželů a jeho věřitele.
221

  

 V případě, že je řízení vedeno proti jednomu z manželů, insolvenční správce po 

zahájení řízení zahrne do majetkové podstaty pouze majetek toho manžela, proti 

němuž je řízení vedeno – věřitelé tak nejsou oprávněni být uspokojení z majetku, 

který jednoznačně nepatří výlučně manželu - účastníku řízení.
222

 Podíl insolventního 

manžela na případném společném majetku manželů však pochopitelně může být 

v řízení použit. Pokud si tedy manželé kupř. pořídí společný byt, musí počítat s tím, že 

spoluvlastnický podíl manžela, proti němuž ji řízení vedeno, bude zcizen a výtěžek 

                                                      
219

 Viz ustanovení § 332 odst. 2 InsO. Blíže BECK, op. cit. sub. 197, s. 1473. 
220 FOERSTE, Ulrich: Insolvenzrecht. Vyd. 4. München: C.H.Beck, 2008, 327 s. 

ISBN 978-3- 406-564420. S. 308.  
221

 SCHMIDT, op. cit. sub. 190. 
222

 Viz. ustanovení § 37 odst. 1 InsO. 
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z něj bude možné použít na umoření dluhů.
223

  

 Vzhledem k tomu, že dle zákonné úpravy Zugewinngemeinschaft je jmění 

manželů oddělené, ale pro potřeby rodiny sdílené, v praxi vznikají problémy při 

určování spoluvlastnického podílu například u sdílených bankovních kont anebo 

výnosů z majetku.
224

 Mají-li manželé společné konto, může z něj insolvenční správce 

za účelem umoření dluhů vybrat určitý obnos. Nemusí přitom jednotlivě 

přezkoumávat, odkud peníze pochází a zda se třeba nejedná o mzdu druhého 

manžela.
225

 Hrozí-li tak insolvence jednomu z manželů, měli by včas rozdělit svoje 

rodinné finance na oddělené účty, aby se příjmů druhého manžela nemohl insolvenční 

správce chopit a rodina tak měla jistotu, že bude moci zachovat provoz domácnosti. 

Nezpochybnitelným následky mají v praxi také zákonné domněnky týkající se 

vlastnictví ve smyslu ustanovení § 1362 BGB: ve prospěch věřitele dlužníka, který je 

v prodlení, svědčí zákonná domněnka, že do jeho vlastnictví náleží věci, které se 

nalézají u jednoho nebo obou z manželů. Nacházejí-li se tedy předměty ve společné 

manželské domácnosti, může je insolvenční správce za účelem uspokojení pohledávek 

věřitelů prodat bez toho, aby musel přezkoumávat, komu skutečně patří. Chce-li 

tomuto postupu druhý manžel zabránit, musí své vlastnictví k majetku prokázat, 

kupříkladu prostřednictvím předložením písemných důkazů (kupní smlouva 

s výhradně jeho podpisem, manželská smlouva, z níž bude rozdělené společné jmění 

nebo samostatné vlastnictví vyplývat apod.). 
226

 

 Jak vyplývá z výše uvedených principů, insolvence jednoho z manželů se 

dotýká pouze tohoto manžela, který podal insolvenční návrh. Jiný postup se ale 

uplatní u dluhů vůči finančnímu úřadu a dluhům týkajícím se nákladů insolvenčního 

řízení. Je-li finančním úřadem vyměřena manželům společná daň a jeden z manželů je 

v insolvenci, pak druhý z manželů ručí za splnění těchto povinností a finanční úřad 

                                                      
223

 SCHMIDT, op. cit. sub. 190. 
224

 TAMTÉŽ. 
225

 TAMTÉŽ. 
226 TAMTÉŽ. 
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může pohledávky po druhém z manželů vymáhat. Podle příslušných předpisů je každý 

z manželů, jimž byla společně vyměřena daň, samostatným dlužníkem v plném 

rozsahu. To znamená, že finanční úřad může vymáhat celý dluh na každém z manželů. 

 Co se týče nákladů řízení, ten z manželského páru, proti němuž není vedeno 

insolvenční řízení, ručí za náhradu nákladů insolvenčního řízení, jestliže disponuje 

zabavitelným příjmem. Na základě zákona pro manžela náklady soudního sporu 

uhradí, pokud je sám nést nemůže. Toto pravidlo má v praxi závažné důsledky. 

Insolvenční řízení může být zahájeno tehdy, budou-li pokryty jeho náklady. Kdo podá 

návrh na insolvenci, jen stěží disponuje sotva polovinou, a proto nemá dobré 

vyhlídky, aby uspěl s návrhem. Jiné to ovšem je, pokud je jeho manžel ještě platebně 

schopný. V takovém případě je po něm požadováno, aby nesl náklady řízení, to 

znamená, že upadnuvší manžel nemusí čekat, až si na náklady našetří. Manžel 

dlužníka pak v řízení náklady neplatí tehdy, pokud doloží, že ani on stěží vyjde se 

svými prostředky. Tento důkaz samozřejmě může být úspěšný, když tento manžel 

musí za trvajícího insolvenčního řízení proti druhému manželu nést téměř veškeré 

náklady na vedení domácnosti. Pokud při odečtení pravidelných plateb (potraviny, 

nájem) mu nezbývá nic k zabavení. Reálně proto manželé raději jen zřídkakdy 

náklady platí.
227

 

 Takzvané nezabavitelné minimum (Grundfreibetrag) hraje důležitou roli 

v insolvenčním řízení. Podle ustanovení § 850 německého civilního řádu 

procesního,
228

 kdy není povoleno jistou část příjmu ze zaměstnání zabavit. Dlužníku 

nelze sebrat úplně vše, ale musí se najisto postavit, že mu zůstane přinejmenším jakési 

                                                      
227 TAMTÉŽ. 
228

 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO. Zivilprozessordnung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 

1781), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 15 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. 

I S. 2745) geändert worden ist. Dostupný z: www.beck-online.beck.de, [cit. 1.8.2017]. 

(dále v této práci jen „ZPO“ nebo „Zivilprozessordnung“). 
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existenční minimum pro živobytí.
229

 Má-li dlužník vyživovací povinnost k jiným 

osobám, nezabavitelná částka se zvyšuje. Nárok na výživné v tomto smyslu se může 

týkat také manžela, který není v insolvenci, pokud sám nemá žádné anebo má pouze 

zanedbatelné příjmy.
230

 

 Každý z manželů, je-li rozsah jejich jmění po uzavření sňatku 

podřízen zákonném režimu, takzvanému Zugewinngemeinschaft bez modifikace 

manželskou smlouvou, spravuje sám svůj majetek a odpovídá za svoje dluhy.
231

 

Jakmile se jeden z manželů dostane do stavu platební neschopnosti, nemusí druhý 

z manželů nést odpovědnost, až na některé výjimky popsané výše, kterými je ručení 

manžela za zaplacení nákladů řízení vedeného proti manželu – insolvenčnímu 

dlužníku, a odpovědnost za splnění daňových nedoplatků, které lze podle německého 

práva vymáhat i po manželu povinného.
232

 V praxi mohou vznikat problémy ohledně 

určení, který majetek náleží kterému z manželů, zejména v případě nákupu 

společného bydlení (tam je řešení prodej podílu manžela, proti němuž je insolvenční 

řízení vedeno) anebo existence společného bankovního konta, kde se uplatní 

domněnka, že veškeré peníze na účtu patří do majetkové podstaty, přičemž 

insolvenční správce není povinen zjišťovat původ a tedy i vlastnictví finančních 

prostředků na účtu uložených, a dále domněnka vztahující se na věci nacházející se ve 

společné domácnosti, které se rovněž zahrnují do majetkové podstaty, neprokáže-li 

druhý manžel přesvědčivě, že tyto věci jsou jeho. Pokud je dlužník ženatý/vdaná, 

a má vyživovací povinnosti, zvyšuje se částka odpovídající nezabavitelnému minimu. 

V případě, že manželé smluvně založili univerzální majetkové společenství, vztahuje 

se insolvence jednoho z manželů i na druhého manžela a automaticky dochází 

k uspokojení pohledávek věřitelů z celého majetku obou manželů. Druhý manžel se 

při insolvenci prvního nemusí obávat – řízení se vždy týká jen toho, kdo podal 

                                                      
229

 V Německu se každé dva roky přizpůsobuje, podobně jako v České republice. 
230 Určení nezabavitelné částky je tak obdobné jako v českém právu. 
231

 SCHMIDT, op. cit. sub. 190. 
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insolvenční návrh. 

 

3.1.3 Možnost inspirace 

 S ohledem na skutečnost, že hmotněprávní úprava manželského majetkového 

práva zakotvená v německém občanském zákoníku se poměrně výrazně liší od úpravy 

společného jmění manželů obsažené v občanském zákoníku, je poměrně náročné 

pokoušet se o inspiraci ve znění jednotlivých ustanovení i celkové koncepci 

v podmínkách našeho právního řádu. Na základě výše uvedených údajů o společném 

jmění manželů a režimu jeho správy podle německého občanského zákoníku 

v kombinaci s úpravou insolvenčního řízení vedeného proti manželům, jak ho 

upravuje německý Insolvenzordnung, však lze dojít k následujícím závěrům. 

 I přes odlišnosti úpravy společného jmění manželů však německá úprava 

oddlužení manželů obsažená v Insolvenzordnung a souvisejících předpisech nabízí 

několik zajímavých bodů. Zejména pak co se týče postupu soudu v případě, že 

manželé modifikovali manželskou smlouvou zákonný režim jejich jmění na režim 

univerzálního majetkového společenství, tzv. Gütergemeinschaft, které se částečně 

podobá zákonnému režimu společného jmění manželů zakotvenému v českém 

občanském zákoníku, a to především svým víceméně univerzálním charakterem 

a společnému vlastnickému právu k majetku jakož i odpovědnosti za dluhy. 

 Jedním z případů, při nichž by nastalá situace byla alespoň částečně srovnatelná 

s takovou, která by mohla nastat v českém právním prostředí, je insolvenční řízení 

vedené proti jednomu z manželů s tím, že tento manžel má dluhy, které z jakéhokoli 

důvodu netvoří součást společného jmění.
233

 V takovém řízení nemůže být postiženo 

společné jmění manželů, a to ani podíl manžela-dlužníka na něm. Osvobození od 

                                                      
233

 Blíže SMID, Stefan. Handbuch Insolvenzrecht. 6. neu bearbeitete Aufl. Berlin: 

Walter de Gruyter, 2012. De Gruyter Handbuch. ISBN 978-3-11-027092-1. S. 1472. 
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placení zbytku dluhů se pak může týkat výlučně věřitelů samotného manžela, nikoli 

věřitelů majících pohledávku „za společným jměním“. Toto řešení může dávat 

logickou odpověď na ne zcela jasně zodpovězenou otázku vyvstávající v českém 

právním řádu, koho by se měly dotýkat účinky oddlužení v případě, že insolvenční 

návrh podá pouze jeden z manželů, přestože existuje společné jmění. Odpověď 

inspirovaná německou právní úpravou je prostá – oddlužen bude jen ten manžel, který 

podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, osvobození od 

placení zbytku dluhů se pak bude týkat pouze výlučných dluhů tohoto manžela. Na 

dluhy tvořící součást společného jmění manželů oddlužení nebude mít žádný vliv, a to 

co se jeho použití pro uspokojení věřitelů týče, tak co se týče vymahatelnosti 

pohledávek věřitelů po skončení oddlužení a osvobození od placení. 

 Naopak v případě, že mají být v řízení řešeny dluhy manželům společné, týká se 

pak řízení obou manželů, veškerého jejich majetku a také všech dluhů bez ohledu na 

to, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podal jen jeden z nich.
234

 

 Obecně pak dle mého názoru stojí za pozornost důraz německé právní úpravy na 

vzájemnou dohodu mezi dlužníkem a věřiteli, jakožto předpoklad pro zjednodušené 

řízení na základě insolvenčního plánu, aby klasické insolvenční řízení vůbec nemuselo 

probíhat. 

                                                      
234 V tomto ohledu pochopitelně pomíjím odlišnosti způsobené případnou modifikací 

správy společného jmění, která je přípustná v německém právu, a o níž pojednávám 

výše. 
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3.2. Slovenská republika 

 

Přesto, že má slovenský právní řád společnou historii s tím českým a mnohé 

předpisy zůstaly v účinnosti z dob před rozdělením České a Slovenské Federativní 

republiky ke dni 1.1.1993 v obou nově vzniklých republikách, po rozdělení se 

legislativa v obou z nich ubírala svou cestou. 

Dokladem toho je úprava slovenského insolvenčního práva obsažená v zákoně 

č. 7/2005 Zb., o konkurze a reštrukturalizácii, ve znění pozdějších předpisů,
235

 který 

nabyl účinnosti dne 1.7.2005, která je odbornou veřejností považována za, ve srovnání 

s českou úpravou úpadkového práva, propracovanou a poměrně pokrokovou.
236

 Jako 

příklad tohoto tvrzení lze uvést samotný stav právní úpravy po účinnosti dosud 

poslední novelizace,
237

 kdy zákon v reakci na předchozí praktické zkušenosti s jeho 

použitím, se pak také více zaměřuje na prevenci úpadku.
238

 

3.2.1. Manželské majetkové právo 

 

 Úprava takzvaného bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov, tedy obdoby 

českého společného jmění manželů, je obsažena v zákoně č. 40/1964 Zb.
239
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 SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 7/2005 Zb., o konkurze a reštruktralizácii, 

v znení neskorších predpisov. Dostupný z: www.zakonypreludi.sk, [cit. 1.8.2017], 
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455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dostupný z: 

www.zakonypreludi.sk, [cit. 1.8.2017], který nabyl účinnosti dne 1.3.2017. 
238 Srov. ustanovení § 4 ZoKR, zakotvující povinnost odvracet úpadek. 
239 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 40/1964 Z.z., občiansky zakonik, v znení 

neskorších předpisov. Dostupný z: www.zakonypreludi.sk, [cit. 1.8.2017]. V této 

rigorózní práce dále také jako „SOZ“ nebo „slovenský občanský zákoník“. 
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v ustanovení § 143 an. Tato úprava v podstatě
240

 odpovídá úpravě společného jmění 

manželů, jak bylo upraveno v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, potažmo momentálně je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
241

 který ze starší úpravy koncepčně 

vychází a hlavní principy manželského majetkového práva spočívající 

v automatickém vzniku společného jmění bez vymezených podílů v době vzniku 

manželství, přebírá. 

 Ke srovnání majetkových poměrů manželů pro účely této práce tak lze označit 

slovenskou právní úpravu za takřka stejnou, jako je ta česká. 

 

3.2.2. Úprava ve slovenském insolvenčním zákoně 

 

Zatímco jak vyplývá z předchozí části kapitoly, slovenská úprava společného 

jmění manželů obsažená v SOZ se výrazně podobá, z pochopitelných důvodů, české 

právní úpravě obsažené v občanském zákoníku, slovenský zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii se českému insolvenčnímu zákonu ve svých hlavních rysech, co se 

institutu oddlužení týče, nepodobá tak věrně. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 

zná možnost oddlužení, avšak jeho princip je od toho podle českého insolvenčního 

zákona mírně odlišný. 

                                                      
240

 Zákonem č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., 

o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů, však 

původní ustanovení českého občnaského zákona modifikoval, když bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů přejmenoval na společné jmění manželů a rovněž změnil 

obsah tohoto pojmu. V SOZ však původní ustanovení § 143 bylo ponecháno 

a bezpodielove spoluvlastníctvo manželov se od společného jmění manželů liší tím, že 

nezahrnuje věci sloužící osobní potřebě anebo výkonu povolání jednoho z manželů 

a majetku vydaného v restituci. Dle ustanovení § 143a odst. 1 věta SOZ se manželé 

mohou dohodnout na jiném rozsahu, ale také na jiném způsobu správy společného 

majetku. 
241

 V této rigorózní práci dále označován jako „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“. 
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Prvním rozdílem jsou požadavky na samotného dlužníka – podle ustanovení 

§ 166 odst. 1 ZoKR je lhostejné, zda dlužník, fyzická osoba, která navrhuje své 

oddlužení, má dluhy z podnikání či nikoli.
242

 

Mírným rozdílem oproti úpravě InsZ je samotný způsob řešení úpadku. Dlužník, 

který se nachází v úpadku a splňuje podmínky oddlužení
243

 spolu s návrhem podaným 

soudu za účelem zjištění jeho úpadku nemůže navrhovat, aby jeho úpadek byl řešen 

oddlužením – oddlužení jako způsob řešení úpadku ZoKR nezná,
244

 rozlišuje dva 

způsoby řešení úpadku fyzických osob, a to konkurs nebo splátkový kalendář. 

O oddlužení pak soud rozhodne v usnesení, jímž se prohlašuje konkurs nebo určuje 

splátkový kalendář.
245

 V tomto spočívá naprosto zásadní rozdíl oproti české právní 

úpravě, neboť prohlášením oddlužení jsou pohledávky upřesněné ustanovení § 166a 

ZoKR za dlužníkem vůči němu nevymahatelné a dlužník se tak zbaví povinnosti je 

platit v rozsahu, v jakém nebudou uspokojeny v konkursu anebo splátkovém 

kalendáři.
246

 Tímto rozhodnutím se tak v rozsahu zproštění soudu stávají pohledávky 

za dlužníkem nevymahatelné ihned právní mocí rozhodnutí o způsobu řešení 

                                                      
242

 Zajímavou je z hlediska přípustnosti návrhu na oddlužení také požadavek na to, 

aby proti dlužníku, který se oddlužení domáhá, byla vedena exekuce nebo jiné 

obdobné vykonávací řízení (blíže viz ustanovení § 166 odst. 3 ZoKR). 
243

 A tedy jedná se o fyzickou osobu, obdobně jak je tomu v českém InsZ, viz 

ustanovení § 166 odst. 1 ZoKR ve spojení s ustanovením § 167 odst. 1 ZoKR 

upravujícím konkurs fyzické osoby respektive ustanovením § 168 ZoKR, jenž 

upravuje splátkový kalendář. 
244 MALIAR, Jaroslav a Martin MACEK. Oddlženie ako inštitút konkurzného 

práva? Justičná revue. 2009, roč. 61, č. 11 , ISSN 1171-1180. ISSN 1335-6461.S. 

1178. 
245

 Možnost určení splátkového kalendáře je ve slovenském úpadkovém právu 

poměrně nová, byla zakotvena s účinností zákona č. od 1.3.2017. Do té doby existoval 

jediný možný způsob oddlužení, a to oddlužení konkurzem, kdy došlo jednak ke 

zpeněžení majetkové podstaty a jednak ke stanovení zkušební doby 3 let, v nichž 

dlužník odevzdával za účelem uspokojení svých věřitelů určitou část svého příjmu – 

až po úspěšném slnění těchto svou fází mohlo být dlužníku přiznáno osvobození od 

placení pohledávek. 
246

 Srov. ustanovení § 166e ZoKR. 
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úpadku.
247

 To se však zcela pochopitelně nevztahuje na ručitele dluhů dlužníka nebo 

jiné osoby, které odpovídají za splnění dluhu, vymahatelnost vůči nim není dle 

ustanovení § 166e odst. 3 ZoKR oddlužením hlavního dlužníka dotčena. Rozdíl mezi 

českou a slovenskou právní úpravou oddlužení jako takového je zřetelný na první 

pohled – osvobození od placení zbytku neuspokojených pohledávek v konkursu nebo 

při plnění splátkového kalendáře je dlužníkovi poskytnuto již počátečním 

rozhodnutím soudu, nikoli až po uspokojení věřitelů poté, co insolvenční řízení 

proběhne. 

Dojde-li v souladu s ustanovením §167 an. ZoKR v řízení vedeném proti 

dlužníku, který je fyzickou osobou, k prohlášení konkursu na jeho majetek, jsou s tím 

spojeny účinky, které jsou podobné účinkům prohlášení konkursu podle českého 

insolvenčního zákona.
248

 Pro účely této práce je pak podstatný zejména účinek 

uvedený pod ustanovením § 167b odst. 1 ZoKR, podle něhož přechází dispoziční 

právo dlužníka k majetku patřícím do konkursní podstaty na insolvenčního správce, 

a také ten pod ustanovení § 167i ZoKR vztahující se ke společnému jmění manželů 

(bezpodielove spoluvlastníctvo manželov), podle něhož společné jmění dlužníka a jeho 

manžela zaniká, přičemž do majetkové podstaty patří veškerý majetek, který tvořil 

společné jmění, pokud nedošlo dříve k jeho vypořádání, s výjimkou případů, kdy už 

týž majetek patří do konkursní majetkové podstaty jiného dlužníka. Do konkursu se 

pak dle druhého odstavce citovaného ustanovení má právo přihlásit svou pohledávku 

kterýkoli věřitel, který by mohl být z majetku patřícího do společného jmění 

uspokojen, tedy věřitel kteréhokoli z manželů, a to za předpokladu, že je součástí 

majetkové podstaty veškerý majetek spadající do zaniklého společného jmění 

                                                      
247

 ZoKR pak určí výjimky, na něž se oddlužení nevztahuje – blíže viz ustanovení 

§ 166c ZoKR a související. 
248

 Přestože jsem si vědoma skutečnosti, že právní úprava ZoKR není s právní 

úpravou InsZ totožná, pro účely této kapitoly práce, podle mého názoru, takovéto 

zobecňující konstatování postačí. 
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dlužníka a jeho manžela. Nezajištění věřitelé se pak uspokojují z majetkové podstaty 

poměrně,
249

 neurčí-li soud na návrh některého věřitele jinak.
250

 

Poté, co dojde ke splnění rozvrhu výtěžku anebo insolvenční správce dojde 

k závěru, že konkursní podstata nepostačí ani k pokrytí nákladů konkursu, konkurs 

zruší oznámením v obchodním věstníku, případně soud konkurs zruší v případě, že 

neexistují podmínky pro jeho vedení – zrušení konkursu spojí s usnesením o zrušení 

oddlužení, přičemž promlčecí lhůta pohledávek, které mohly být v konkursu 

uplatněny přihláškou, neuplyne dříve, než 3 roky po pravomocném zrušení konkursu. 

Pokud se dlužník – fyzická osoba rozhodne svou nepříznivou situaci řešit 

návrhem na povolení splátkového kalendáře, insolvenční soud po přezkoumání návrhu 

obsahujícího veškeré podle zákona nezbytné skutečnosti a důkazy,
251

 poskytne 

dlužníku ochranu před věřiteli ve smyslu ustanovení § 168a ZoKR, jejíž poskytnutí je 

podmíněno splněním povinností navrhovatele mj. složené zálohy na odměnu 

insolvenčního správce na jeho účet. Tato ochrana spočívá zejména v tom, že je 

odložen výkon exekuce a po rozhodnutí o určení splátkového kalendáře pak soud 

může rozhodnout o zastavení.
252

 Při sestavování splátkového kalendáře 

se pochopitelně, stejně jako v úpravě českého insolvenčního zákona i německého 

Insolvenzordnung, přihlíží k potřebám rodinné domácnosti dlužníka a nezabavitelným 

částem příjmu. Nejnižší míra předpokládaného uspokojení nezajištěných věřitelů musí 

činit minimálně 30% a zároveň pro povolení musí být tato míra uspokojení alespoň 

                                                      
249 MACEK, Jaroslav. Konkurz, reštrukturalizácia a oddlženie s poznámkami. 

Bratislava: Iuris libri, 2015. Judikatúra. ISBN 978-80-89635-16-0. S.319. 
250

 Viz ustanovení § 166i odst. 2 ZoKR. 
251

 KRÁLIK, Matúš. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (komentár). [online] 

konkurznaakademia.sk.Dostupný z: www.konkurznaakademia.sk/clanky/ulpianus-

interaktivne-pravnicke-komentare, [cit. 1.8.2017]. Komentář k ustanovení § 167. 
252

 Srov. ustanovení § 109 odst. 1 písm. c)InsZ. 

http://www.konkurznaakademia.sk/clanky/ulpianus-interaktivne-pravnicke-komentare
http://www.konkurznaakademia.sk/clanky/ulpianus-interaktivne-pravnicke-komentare
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o 10% vyšší, než jaké by dosáhli nezajištění věřitelé v případě, že by úpadek dlužníka 

byl řešen konkursem. Splátkový kalendář je plněn po dobu pěti let.
253

 

Zvlášť ZoKR upravuje postup při úmrtí insolvenčního dlužníka. Zatímco při 

konkursu se v řízení pokračuje,
254

 naproti tomu u splátkového kalendáře se řízení po 

smrti dlužníka zastaví.
255

 Jiné možné situace, které mohou nastat v průběhu řízení 

však slovenský insolvenční zákon neřeší. To se týká i postupu v případě, kdy 

insolvenční dlužník zažádá o sestavení splátkového kalendáře pro účely oddlužení. 

Právní úprava je tak, podle mého názoru, ve směru zohlednění manželského 

majetkového práva, nedostatečná. Původ tohoto nedostatku spatřuji zejména v dřívější 

úpravě oddlužení obsažené v zákoně o konkurze a reštrukturalizácii. Do 1.3.2017 

existoval dle ZoKR pouze jeden možný způsob oddlužení dlužníka - fyzické osoby, 

a to konkursem.
256

 Poté, co konkurs proběhl, a to včetně negativních účinků 

s prohlášením spojených týkajících se mimo jiné bezpodieloveho spoluvlastníctva 

manželov a jeho vypořádání, dlužník v rámci tříletého zkušebního období dále 

odevzdával část svého příjmu na uspokojení věřitelů. Až po uplynutí tohoto 

zkušebního období mohlo být dlužníku poskytnuto osvobození od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení.
257

 Právě nevyhnutelné prohlášení konkursu na majetek 

dlužníka jakožto způsob řešení jeho úpadku s sebou nesl i jasný postup v případě 

vypořádání společného jmění manželů. S účinností od 1.3.2017 však byl proces 

                                                      
253 

POSPÍŠIL, Branislav. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: komentár. Druhé, 

doplnené a prepracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. Komentáre. 

ISBN 978-80-8168-388-6. S. 852. 
254

 Viz ustanovení § 167w ZoKR. 
255

 Viz ustanovení § 168g ZoKR. 
256

 ĎURICA, Milan. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii: v znení účinnom do 31. 

decembra 2011, od 1. januára 2012, od 1. januára 2015, od 29. apríla 2015, od 

1. októbra 2015 a od 1. januára 2016 : komentár. 2. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 

2015. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-36-7. S. 757. 
257

 S ohledem na to, že osvobození (dikcí ZoKR oddužení) od placení pohledávek 

bylo poskytnuto pouze pro dluhy, jejichž věřitelé se do konkursu přihlásili – ostatní 

nepřihlášení věřitelé mohli i nadále svoje pohledávky vymáhat. To je od 1.1.2013 

ustanovení § 166e odst. 2 ZoKR vyloučeno, pochopitelně s respektem k pohledávkám, 

jichž se oddlužení nedotýká ustanovení § 166c ZoKRú. 
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oddlužení konkursem modifikován, jak je popsán výše, a byla přidána nová varianta – 

splátkový kalendář.
258

 Bližší úpravu postupu pro případ existence společného jmění 

manželů pak, s ohledem na to, že u konkursu nebyla nezbytně nutná, slovenský 

zákonodárce do ZoKR nepřidal. Domnívám se však, že toto rozhodnutí nebylo zcela 

šťastné, neboť slovenská právní úprava nedává odpověď na řadu otázek, které mohou 

vyvstat.  

Zákon o konkurze a reštrukturalizáci neobsahuje výslovnou úpravu možnosti 

oddlužení manželů – každý z manželů musí podat zvlášť insolvenční návrh i návrh na 

povolení oddlužení. Každému z manželů je také určen samostatný insolvenční 

správce, byť je tato varianta kritizována pro nehospodárnost, stejně jako tomu bylo 

v české právní úpravě. Ustanovení týkající se oddlužení a sestavení splátkového 

kalendáře dlužníka vyvolává množství otazníků, které jsou z mého pohledů shodné 

s těmi, které existovaly v českém právním prostředí a k jejichž odstranění měla 

napomoci Revizní novela.
259

  

Za vhodné řešení situace manželů při oddlužení konkursem považuji 

slovenskou úpravu v ustanovení § 167i ZoKR, kdy své pohledávky mohou přihlásit do 

řízení i věřitelé manžela, proti němuž není konkursní řízení vedeno, za předpokladu, 

že součástí konkursní podstaty je majetek tvořící bezpodilove spoluvlastníctvo 

manželov. Skutečnost, na kterého z manželů se fakticky následně přiznané oddlužení 

vztahuje a kterých pohledávek věřitelů se nevymahatelnost týká, však právní úprava 

zákona o konkurze a reštrukturalizácii odpověď nedává.
260

 Uvedené situaci se podobá 

                                                      
258

 Blíže viz PAJTINKOVÁ, Lenka. Národna rada schválila novela zákona 

o konkurze a reštrukturalizácii. [online]. Dostupný z: 

http://www.szcoportal.sk/33/narodna-rada-schvalila-novelu-zakona-o-konkurze-a-

restrukturalizacii-od-1-3-

2017uniqueiduchxzASYZNYzrwcnt58KRtyyJMypkSHTjAfKtmfKBkk, 

[cit. 1.8.2017]. 
259 Blíže popsány v kapitole 2 této rigorózní práce. 
260

 Ani tuto otázku nebylo za předchozí právní úpravy nutné řešit, neboť možnost 

přihlášení věřitelů manžela insolvenčního dlužníka do konkursu neexistovala. Lze 

http://www.szcoportal.sk/33/narodna-rada-schvalila-novelu-zakona-o-konkurze-a-restrukturalizacii-od-1-3-2017uniqueiduchxzASYZNYzrwcnt58KRtyyJMypkSHTjAfKtmfKBkk
http://www.szcoportal.sk/33/narodna-rada-schvalila-novelu-zakona-o-konkurze-a-restrukturalizacii-od-1-3-2017uniqueiduchxzASYZNYzrwcnt58KRtyyJMypkSHTjAfKtmfKBkk
http://www.szcoportal.sk/33/narodna-rada-schvalila-novelu-zakona-o-konkurze-a-restrukturalizacii-od-1-3-2017uniqueiduchxzASYZNYzrwcnt58KRtyyJMypkSHTjAfKtmfKBkk
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situace zániku společného jmění manželů při oddlužení zpeněžením majetkové 

podstaty,
261

 avšak dle českého práva není výslovně zakotvena možnost přihlášení 

pohledávek věřitelů manžela dlužníka, neboť celý majetek tvořící společné jmění 

dlužníka a jeho manžela je do majetkové podstaty zahrnut pouze v případě, že pasiva 

převyšují aktiva ve smyslu ustanovení § 274 InsZ,
262

 a v případě, že probíhá společné 

oddlužení manželů zpeněžením majetkové podstaty, pak společné jmění nezaniká 

vůbec.
263

 

 

3.2.3 Možnosti inspirace 

 

Mám za to, že možnost inspirace slovenským insolvenčním právem v oblasti 

oddlužení manželů a řešení jednotlivých sporných situací není v současné době 

možná, byť nepopírám, že úprava zákona o konkurze a reštruturalizácii je v některých 

ohledech pokrokovější a propracovanější než ta česká.
264

 Jako zajímavou ve vztahu ke 

                                                                                                                                                        
však předpokládat, že použije-li se všechen majetek tvořící bezpodílové 

spoluvlastnictví manželů a přihlásí-li se věřitelé, kteří mohou být z něj uspokojeni, 

pak se bude týkat nevymahatelnost všech společných dluhů manželů a rovněž 

výlučných dluhů manžela – insolvenčního dlužníka. Nejsem však schopna předjímat 

jak slovenské soudy právní úpravu vyloží. 
261

 Viz ustanovení § 408 odst. 1 insolvenčního zákona. 
262

 Citované ustanovení bylo podrobeno revizi a stalo se předmětem snahy 

o novelizaci. Blíže viz Novelu 1030 a důvodovou zprávu k ní, op. cit. sub 14. 
263

 Vizte ustanovení § 408 odst. 1 insolvenčního zákona. 
264

 Jako příklad tohoto tvrzení bych ráda uvedla například aktuálně účinné znění 

ustanovení § 166 odst. 1 ZoKR, které stanoví, že pro účely oddlužení je lhostejno, zda 

má dlužník dluhy z podnikání či nikoli. V českém insolvenčním právu je možnost 

oddlužení pro osoby, které mají dluhy z podnikání, prozatím zapovězena, nemají –li 

tyto pohledávky vlastnosti specifikované v ustanovení § 389 odst. 2 písm. b) a c) (tedy 

jedná se o pohledávku, která trvá poté, co dřívější konkurs proti dlužníku byl zrušen 

pro splnění rozvrhového usnesení anebo z důvodu nedostačujícího majetku), anebo 

nezískají-li tyto souhlas věřitelů, srov. ustanovení §  389 odst. 2 písm. a) a odst. 1 

InsZ, byť s účinností od 1.7.2017 došlo k mírné modifikaci, kdy věřitel musí svůj 

nesouhlas vyslovit společně s podáním přihlášky a tento svůj nesouhlas odůvodnit, 

jinak se uplatní nevyvratitelní domněnka jeho souhlasu s oddlužením (nové znění 

ustanovení přitom následuje postup některých soudů aplikovaný i za starší právní 

úpravy, kdy byla dovozována i možnost konkludentního souhlasu věřitelů – srov. 
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společnému jmění manželů hodnotím úpravu zahrnutí veškerého majetku tvořícího 

bezpodielove spoluvlastníctvo manželov do majetkové podstaty s tím, že se do 

insolvenčního řízení pak mohou přihlásit se svou pohledávkou i věřitelé druhého 

z manželů.
265

 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii však již nedává odpověď na to, 

jak se vyrovnat se situací, kdy byl z jakéhokoli důvodu majetek použit v konkursu 

jednoho z manželů a v řízení vedeném proti druhému manželovi je tak vyloučena 

možnost uspokojení pohledávek věřitelů, neboť žádný postižitelný majetek nezbyl. 

Rovněž, podle mého názoru ZoKR nedostatečně upravuje uspokojení věřitelů pro 

případ oddlužení plněním splátkového kalendáře a vztahu řízení k věřitelům druhého 

z manželů – odpověď na sporné otázky českého práva tak slovenská právní úprava, 

bohužel, s ohledem na svou novost a nepropracovanost, nedává. 

Slovenská právní úprava, podobně jako ta německá, nevyžaduje, aby dlužník 

neměl dluhy z podnikání, což je, dle mého názoru, podstatné a pro českého 

zákonodárce by se mohlo stát inspirací. 

  

                                                                                                                                                        
usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. KSPH 61 INS 12678/2014, 4 VSPH 

1288/2014-A-16, ze dne 3. září 2014. Dále se, dle mého názoru, dá považovat 

s ohledem na úpravu insolvenčního zákona, i úprava původního nově opuštěného 

procesu oddlužení, jak je popsán výše, neboť tento způsob v sobě kombinoval jak 

prvky oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (vypořádání bezpodiloveho 

spoluvlastníctva manželov) a zároveň prvky splátkového kalendáře (zkušební doba po 

kterou musel dlužník odevzdávat část svých příjmů) a podobá se nové modalitě 

oddlužení jak je definována v ustanovení § 398 odst. 1 InsZ, podle něhož lze na 

základě prohlášení dlužníka provést oddlužení splátkového kalendáře se zpeněžením 

majetkové podstaty nebo její části. V neposlední řadě ZoKR obsahuje poměrně 

zajímavou úpravu nepostižitelné hodnoty obydlí (blíže viz ustanovení § 166d ZoKR). 
265 Korektiv tohoto pravidla poskytuje ustanovení § 167i odst. 1 věta druhá až čtvrtá, 

podle nichž je majetek do konkursní podstaty zahrnut tehdy, pokud nedošlo dříve 

k vypořádání bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov anebo majetek není součástí 

jiné konkursní podstaty (tzn. v řízení vedení proti druhému z manželů), přičemž 

v případě rozporů má přednost řízení, které bylo zahájeno dříve. 
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   Shrnutí kapitoly 3 

 

Německá právní úprava manželského majetkového práva ve své základní 

zákonné podobě práva manžela k přírustku majetku se české úpravě společného jmění 

manželů nepodobá. Modifikace rozsahu jmění manželů manželskou smlouvou, která 

zakládá univerzální majetkové společenství je české úpravě nejbližší. Přesto je však 

poněkud náročné porovnat institut oddlužení manželů v situaci, kdy, přestože se 

úprava oddlužení jak je obsažena v InsZ podobá úpravě Insolvenzordnung, se vztahy 

manželů k majetku liší. 

Samotná německá úprava oddlužení se však svou koncepcí od české neliší – 

i zde je třeba, aby dlužník poctivě několik let plnil povinnosti uložené mu soudem, byl 

poctivý, a po splnění veškerých povinností na jeho žádost soud může osvobození od 

placení zbytku dluhů přiznat. Co se týče oddlužení manželů, je pak právní úprava 

propracovanější než ta česká. 

I přes uvedenou odlišnost jsem došla k závěru, že inspirace německou právní 

úpravou je možná a vhodná, vezmeme-li v potaz zvláštní úpravu pro univerzální 

majetkové společenství manželů. InsO jasně stanoví pravidla, který z manželů je 

oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, kdy se společný majetek použije, 

v jakém rozsahu a na koho se budou vztahovat účinky osvobození od zbytku jakých 

konkrétních dluhů. 

V obecné rovině pak shledávám pozitiva i v úpravě insolvenčního plánu, který 

mohou věřitelé s některými dlužníky, proti nimž může být vedeno 

zjednodušené/spotřebitelské insolvenční řízení, uzavřít a vyhnout se tak 

insolvenčnímu řízení a urovnat své vztahy dobrovolně, přičemž důkaz o snaze uzavřít 

s věřiteli mimosoudní dohodu o řešení nepříznivé situace je insolvenční dlužník 

povinen předložit společně s návrhem na zahájení zjednodušeného řízení, jehož 

vyvrcholením může být i osvobození od placení dluhů. 
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U slovenské právní úpravy je ve vztahu k českým právním předpisům situace 

opačná než u té německé – úprava manželského majetkového práva ve slovenském 

občanském zákoníku je z důvodu společné historie podobná, zatímco úprava 

oddlužení se v některých ohledech výrazně liší. Tím nejzásadnějším rozdílem 

podstatným pro tuto práci je možnost oddlužení konkursem, a to včetně účinku 

prohlášení konkursu. Postavení manželů v oddlužení slovenská úprava řeší pouze pro 

situaci, že oddlužení proběhne konkursem – tam je řešení poměrně jednoznačné, 

neboť jeho prohlášením společné jmění manželů zaniká, k čemuž zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii obsahuje úpravu pro případ, že se veškerý majetek spadající do 

jmění manželů stane součástí majetkové podstaty pro konkurs. Druhý způsob 

oddlužení plněním splátkového kalendáře, který je v ZoKR poměrně nový však 

zvláštní úpravu pro manžele a jejich společné jmění neobsahuje, což dle mého názoru, 

v budoucnu může přinést problémy, které budou řešeny novelizací, jako je tomu 

v České republice. Domnívám se proto, že s ohledem na odlišnou koncepci a rovněž 

ne zcela propracovanou právní úpravu oddlužení splátkovým kalendářem nelze se 

slovenskou úpravou oddlužení manželů počítat jako s možným vzorem. 

Za hodnou následování však považuji úpravu samotné přípustnosti povolení 

oddlužení, kdy slovenská ani německá právní úprava nevyžadují, aby dlužník usilující 

o oddlužení neměl dluhy z podnikání a možnost oddlužení ani nepodmiňují tím, že 

přihlášení věřitelé nevysloví svůj nesouhlas s oddlužením.
266

  

  

                                                      
266

 Srov. ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) InsZ. 
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4. Úvahy de lege ferenda  

 

Tato kapitola mé rigorózní práce je zaměřena na pokus o formulaci nové textace 

dotčených ustanovení insolvenčního zákona ve znění účinném ke dni jejího odevzdání 

tak, aby výkladové potíže nastíněné v kapitole 2. byly, pokud možno, alespoň 

částečně odstraněny. Úplné vyřešení předmětné záležitosti by však vyžadovalo 

komplexní změnu úpravy oddlužení manželů. 

S ohledem na to, že podle mého názoru problém aktuálně účinné zákonné úpravy 

není jediný, jsou moje úvahy v následující části této kapitoly rozděleny do 

jednotlivých dílčích bodů, které by mohly i samostatně napomoci alespoň v některých 

situacích. Rovněž považuji za nevyhnutelné zohlednit v této práci i dosud řádně 

neprojednaný vládní návrh zákona z pera Ministerstva spravedlnosti České republiky, 

jímž by se měl měnit insolvenční zákon mj. ve vztahu k oddlužení manželů.
267

 

 

4.1. Povinnost manželů podat společný návrh 

 

Předně se hodlám vyjádřit k možnosti úpravy situace nejméně komplikované, a to 

situace, kdy jsou k podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení 

oddlužení oprávněni oba z manželů. 

Ustanovení § 394a InsZ manželům nepředepisuje, aby podali společný 

insolvenční návrh, nabízí jim pouze takový postup jako jednu z možností. Jako 

vhodnou prevenci situací, kdy manželé nepodají společný insolvenční návrh se tak 

jeví zakotvení povinnosti podat společný návrh manželi, pokud splňují podmínky 

oddlužení. To však pouze na první pohled. 

                                                      
267

 Viz pozn. pod čarou č. 14 této rigorózní práce. Ke dni dokončení této rigorózní 

práce bylo projednávání návrh Poslaneckou sněmovnou přerušeno na neurčito. 
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Z praktického hlediska je však velice problematické navrhnout úpravu, která by 

manžele vhodně k postupu v souladu se zákonem donutila či motivovala. Lze si 

představit například postup, při němž by dlužník, který je v manželství, musel při 

podání návrhu na povolení oddlužení prokázat, že podmínky podání společného 

návrhu ze strany manželů nejsou splněny, například pod hrozbou řešení úpadku 

konkursem. Takové řešení by však, dle mého názoru, neúměrně zatěžovalo jak 

dlužníka, tak soud. Zároveň pak není možné po dlužníku, který návrh podává, 

požadovat zajištění součinnosti jeho manžela, který při řízení nemá zájem 

spolupracovat, a předkládat soudu důkazy týkající se tohoto manžela, tedy osoby 

v době zahájení řízení nezúčastněné na věci. Nebylo by pak, dle mého, možné řešit 

nepodání společného návrhu násilným vtažením druhého manžela, který návrh 

nepodal, do řízení, pokud tento o vstup do řízení nemá zájem. 

Takřka jediným možným způsobem, jak manžele ke společnému oddlužení 

motivovat, je umožnit oddlužení bez jakýchkoli podmínek spočívajících v předepsané 

míře uspokojení věřitelů i fyzickým osobám majícím dluhy z podnikání
268

 

a neschopným samostatně splnit při vstupu do oddlužení podmínky míry uspokojení 

nezajištěných věřitelů. Domnívám se, že tehdy by bylo možné vtáhnout do řízení 

i druhého z manželů, neboť by bylo možné jej oddlužovat, a účinky schválení 

oddlužení a osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení by také bylo 

druhému manželu možno přiznat, a to zejména z toho důvodu, že obtíže při zjišťování 

toho, zda oba manželé splňují podmínky oddlužení, by do značné míry odpadly. 

I přesto mám však za to, že tato varianta nemusí být, obzvláště v případě oddlužení 

plněním splátkového kalendáře, vhodným řešením, neboť do řízení vtažený manžel 

nemusí být ochoten nebo schopen poskytovat potřebnou součinnost. Na podporu 

zmíněného způsobu řešení však lze uvést, že by mělo být úkolem manžela, který 

                                                      
268

 Blíže vizte kapitolu 4.2 této rigorózní práce. 
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oddlužení navrhuje, aby si součinnost, vědom si možných nepříznivých následků
269

 

v podobě konkursu, před podáním návrhu u druhého manžela zajistil. 

Za splnění předpokladu, že fyzické osoby by bylo možno oddlužit bez ohledu na 

původ jejich dluhů, by pak bylo rovněž možné upravit situaci, kdy by druhý 

z manželů, který návrh nepodal, odmítl být účastníkem řízení – tady by bylo možné 

vést řízení pouze proti manželu navrhovateli, a to pouze ohledně jeho výlučných 

dluhů, jejichž uspokojení by mohlo probíhat pouze z jeho výlučného majetku – 

společné jmění manželů by tak placením nebylo zatíženo, nedostalo by se mu však 

rovněž benefitu zbavení dluhů, které tvořili jeho součást, po vzoru německé právní 

úpravy. Výslovné ustanovení v insolvenčním zákoně zakotvující hrozbu takovéhoto 

neúplného oddlužení, se může na první pohled zdát jako prvoplánová či nekoncepční, 

domnívám se však, že by jí mohlo být docíleno zamýšlených pozitivních důsledků.  

 

4.2. Odstranění překážky v podobě dluhů z podnikání 

Jak je již naznačeno v předchozí části této kapitoly, dluhy z podnikání 

u jednoho z manželů znesnadňují postup při společném oddlužování. Mám tak za to, 

že odstranění podmínky uvedené v ustanovení § 389 odst. 1 písm. b) insolvenčního 

                                                      
269

 V této souvislosti považuji za vhodné připomenout, že negativní vliv na poměru 

dlužníka způsobují nejen účinky prohlášení konkursu, jak je vyjmenovává InsZ, ale 

rovněž kupř. představují překážku provozování živnosti (srov. ustanovení § 8 zákona 

č, 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů), i členství v obchodních korporacích respektive jejich orgánech 

(srov. ustanovení § 46, § 95 odst. 3, § 206, § 610 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů), a v neposlední řadě často opomíjený důsledek spočívající v omezení 

rodičovské odpovědnosti ve vztahu ke správě jmění dítěte ve smyslu ustanovení § 610 

občanského zákoníku (k tomuto blíže CIBIENOVÁ, M. Péče o jmění dítěte 

v souvislosti s úpadkem. Dostupné na: https://www.epravo.cz/top/clanky/pece-o-

jmeni-ditete-v-souvislosti-s-upadkem-100178.html.)  

https://www.epravo.cz/top/clanky/pece-o-jmeni-ditete-v-souvislosti-s-upadkem-100178.html.)
https://www.epravo.cz/top/clanky/pece-o-jmeni-ditete-v-souvislosti-s-upadkem-100178.html.)
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zákona by bylo vhodným krokem kupředu pro regulaci oddlužení obecně, tím spíše 

pro oddlužení manželů. 

Tato úprava, podle mého názoru, může napomoci otevřít cestu k novému 

začátku většímu počtu lidí. Postavení spotřebitelů a (bývalých) drobných živnostníků 

totiž není ve výsledku dramaticky odlišné.
270

 Ztotožňuji se ale s názorem L. Lisseho, 

podle něhož by měla být při  případném zpřístupnění oddlužení spíše než původ dluhů 

blíže zkoumána poctivost záměru dlužníka.
271

 Pokud se záměr dlužníka ukáže jako 

poctivý, dle mého názoru není důvod mezi těmito dvěma skupinami činit rozdíly 

a fakticky diskriminovat osoby, které s nejlepším svědomím započali s podnikáním, 

ale jejich snaha nepřinesla očekávané výsledky – jejich záměr totiž může být 

v důsledku při snaze o dosažení oddlužení poctivější, než záměr člověka, který si svou 

nezodpovědností sám způsobil potíže, zadlužil sebe, respektive svou domácnost a se 

zadlužováním pokračoval i v době, kdy již prokazatelně věděl, že dluhy nebude 

schopen splácet, případně byl v takovéto situaci dobrovolně nezaměstnaný a zatěžoval 

veřejný sociální systém.
272

 K oběma kategoriím dlužníků by proto měl být zakotven 

stejně přísný přístup detailního zkoumání jejich záměru.
273

 

                                                      
270

 A to zejména s ohledem na cíle oddlužení, jak jsou charakterizovány v kapitole 1.2 

této rigorózní práce. 
271

 LISSE, Luděk. Diskriminace (bývalých) živnostníků v právní úpravě oddlužení. 

epravo.cz, [online], epravo.cz, 6.1.2016. Dostupný z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/diskriminace-byvalych-zivnostniku-v-pravni-

uprave-oddluzeni-100051.html, [cit. 1.8.2017]. 
272 Shodně LISSE, op. cit. sub. 271 a KUBÍČKOVÁ, Alice, Jan BUREŠ. Oddlužení 

podnikatele - někde možné je, jinde ne. [online].epravo.cz, 1.2.2016. Dostupný z: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-podnikatele-nekde-mozne-je-jinde-ne-

100104.html, [cit. 1.8.2017]. 
273 Rozsah této práce neumožňuje blíže se zabývat problematikou poctivosti záměru 

dlužníka ve smyslu ustanovení § 6 občanského zákoníku, resp. požadované 

ustanovení § 395 odst. 1 InsZ, nicméně při přípravě na sepis této rigorózní práce se mi 

nepodařilo mezi rozhodnutími insolvenčních soudů nalézt dostatek inspirativních 

rozhodnutí, z nich by bylo možné získat ucelenou představu o tom, jak je záměr 

dlužníka posuzován a jaké konkrétní situace mohou za splnění určitých podmínek 

svědčit o jeho (ne)poctivosti. Uvedenou záležitost přitom považuji, i s ohledem na 

https://www.epravo.cz/top/clanky/diskriminace-byvalych-zivnostniku-v-pravni-uprave-oddluzeni-100051.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/diskriminace-byvalych-zivnostniku-v-pravni-uprave-oddluzeni-100051.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-podnikatele-nekde-mozne-je-jinde-ne-100104.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/oddluzeni-podnikatele-nekde-mozne-je-jinde-ne-100104.html
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Co se současné právní úpravy týče, shledávám tedy potíž v předchozí nejistotě 

dlužníků, zda budou podány námitky věřitelů nebo nikoli. Pokud by dle stávající 

právní úpravy věřitelé jednoho manželů neměli námitky proti oddlužení z důvodu 

existence dluhů z podnikání, zatímco věřitelé manžela druhého by svůj nesouhlas 

s oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) InsZ obhájili, znamenala by 

tato skutečnost nepříznivý následek spočívající v prohlášení konkursu s účinky pro 

oba
274

 manžele. Z ryze praktického hlediska tak mám za to, že manželé, nebudou-li 

mít povinnost podat společný návrh na povolení oddlužení, v případě, kdy budou mít 

obavu z toho, že některý z nich by nemusel podmínky oddlužení splnit, raději podají 

oddělené návrhy, aby se vyhnuli konkursu. Problémy spojené s odděleným 

oddlužováním nastíněné v kapitole 2.4.2 této rigorózní práce tak budou přetrvávat. 

 

 

4.3. Spojení řízení zahájených v jiné době 

 

Za jednoznačně nejproblematičtější z pohledu možných negativních následků, ale 

i případného způsobu změny právní úpravy považuji situaci, kdy jsou proti oběma 

manželům vedena dvě oddělená insolvenční řízení. 

Bez ohledu na to, zda se v budoucnu změní podmínky oddlužení pro fyzické 

osoby týkající se původu jejich dluhů či nikoli, jako nejmenší a velice efektivní zásah 

do současné právní úpravy považuji novelizaci příslušných ustanovení vztahujících se 

                                                                                                                                                        
vyslovený názor týkající se akcentu na zkoumání záměru do budoucna jako 

podstatnější záležitosti pro možnost oddlužení, než je šetření týkající se původu dluhů. 

Uvědomuji si však, že je mnohdy složité nepoctivý záměr v řízení prokázat, 

eventuálně jej automaticky spojovat s některými znaky jednání dlužníka. Přestože 

bylo judikováno, že nepoctivým záměrem dlužníka je například účelové zúžení 

společného jmění manželů (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 

2014, sen. zn. 29 NSČR 61/2012), v situaci, kdy se manželé účelově rozvedou své 

společné jmění vypořádají už nepoctivost tak snadno dovodit nelze. 
274 Viz ustanovení § 394a odst. 3 InsZ ve znění Novely 2017. 
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k oddlužení manželů tak, aby byla vyloučena aplikace ustanovení § 83a InsZ 

upravující zákaz spojení věcí v insolvenčním řízení a v souladu s ustanovením § 7 

InsZ mohly soudy z úřední povinnosti přistupovat ke spojení řízení vedených proti 

každému z manželů, lhostejno z jakého důvodu byla řízení proti manželům zahájena 

odděleně. 

Naprosto zásadní pak bude i úprava postupu při uspokojování věřitelů při 

existenci de facto dvou oddělených splátkových kalendářů, respektive dvou 

samostatných majetkových podstat. Záležitostí se částečně zabývá Novela 1030, když 

jednak mění ustanovení § 274 InsZ, jímž stávající úpravu doplňuje o pravidlo, podle 

něhož dojde-li pro předlužení k zahrnutí veškerého majetku ze společného jmění 

manželů do majetkové podstaty, bude pak předmětem vypořádání mezi manžely 

výtěžek z něj. Ve vztahu k odděleným řízením pak upravuje, že majetek je 

zpeněžován v tom řízení, které bylo zahájeno jako první.
275

 Tímto postupem 

zákonodárce zamýšlí odstranit disproporci mezi uspokojením věřitelů každého 

z manželů v případě odděleného oddlužování. Efekt se však projeví pouze u oddlužení 

zpeněžením majetkové podstaty a kombinací zpeněžení s plněním splátkového 

kalendáře,
276

 která by mohla počet případů, kdy ke zpeněžování dojde, zvýšit. Podíl 

druhého z manželů na plnění splátkového kalendáře v případě vedení řízení pouze 

proti jednomu z manželů včetně trvající povinnosti neoddluženého manžela splatit 

existující dluhy, které je možno uspokojit ze společného jmění, tato úprava však není 

způsobilá ovlivnit, přestože se k ní zákonodárce v důvodové zprávě vyjadřuje.
277

 

Jednoduchý postup při novelizaci dále, podle mého názoru, není možné uplatnit 

pro určení způsobu rozvržení výtěžku splátkového kalendáře v případě, že ke spojení 

obou řízení dojde v situaci, kdy každé řízení trvá v době spojení odlišnou dobu. 

                                                      
275

 V návaznosti na ustanovení § 408 odst. 1 insolvenčního zákona se pak tento postup 

uplatní i u oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Zjevně se tak přibližuje 

slovenské právní úpravě – srov. ustanovení § 167i odst. 1 čtvrtá věta ZoKR. 
276 Důvodová zpráva k Novele 1030, op. cit. sub. 14. 
277 TAMTÉŽ. 
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Obdobně problematická je otázka toho, jak dlouhou má nové, „spojené“ řízení trvat, 

tedy jak dlouho má být plněno dle splátkového kalendáře. V daném případě by, dle 

mého názoru, bylo vhodné společné řízení vést tak, aby skončilo podle toho 

z manželů, proti němuž bylo řízení zahájeno později a splátky obou manželů porovnat 

s ohledem na míru uspokojení věřitelů vyrovnat a mezi věřitele rozdělit spravedlivě – 

tento postup by však, dle mého, bylo možno aplikovat pouze v případě, že řízení 

nebudou zahájena s velkým odstupem od sebe. Situaci, kdy bude řízení proti druhému 

manželu zahájeno až poté, co skončilo řízení proti prvnímu manželu, pak tento můj 

návrh nevyřeší vůbec. Z mého pohledu je tak tato záležitost prakticky neřešitelná 

vytvořením univerzálního použitelného pravidla. 

 

4.4. Sepis insolvenčních návrhů kvalifikovanými osobami 

 

V průběhu zpracování této rigorózní práce se, vzhledem k aktuálnosti zvoleného 

tématu, projednávaly v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky návrhy 

zákonů, které měly za cíl novelizovat současné znění insolvenčního zákona. Novela 

2017, která nabyla účinnosti dne 1.7.2017 s sebou přinesla změnu, která se výslovně 

nedotýká tématu oddlužení manželů, může však na něj, podle mého, mít vliv. Tím je 

ustanovení § 390a InsZ
278

 ve znění účinném ke dni odevzdání této práce, které ve 

svém odstavci 1, s korektivy specifikovanými následujícími ustanoveními, zavádí 

povinnost dlužníků nechat se při podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem 

na povolení oddlužení zastoupit k tomu oprávněnou osobou disponující předepsaným 

vzděláním anebo osobou, která je k výkonu této činnosti zvlášť oprávněna.
279

 

Zákonodárce si od této změny slibuje jednak ochranu dlužníků před osobami, které 

nepříznivé situace dlužníků zneužívaly a pod záminkou pomoci při oddlužení 

a sepsání insolvenčního návrhu dlužníky ještě více zadlužovaly, a dále tím 

                                                      
278

 Sankcí za nesplnění povinnosti stanovené ustanovením § 390 InsZ ve smyslu 

ustanovení § 80a odst. 5 InsZ je, že k podanému návrhu se nepřihlíží.  
279

 Osoby disponující akreditací pro poskytování služeb v oblasti oddlužení ve smyslu 

ustanovení § 418a an. InsZ. 
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zákonodárce sleduje k méně insolvenčních návrhů dlužníků usilujících a povolení 

oddlužení, které budou muset soudy odmítat z formálních důvodů, a rovněž případů, 

kdy budou dlužníci bez svého předchozího srozumění vystaveni konkursním řízení se 

všemi jeho nepříznivými následky.
280

 

Tento svého druhu přímus by mohl být přínosem i v oblasti oddlužení manželů 

v tom smyslu, že i přes absenci výslovné zákonné úpravy povinnosti podat společný 

návrh ze strany manželů, by podání oprávněnými zkušenými osobami mělo přispět 

k tomu, že takové osoby dlužníky o této možnosti poučí a zaslouží se o to, že návrh 

bude manželi podán společně. Uvedeným se předejde pochybením při podání návrhu 

manželi způsobenými neznalostí právní úpravy a relevantní judikatury a vyloučí se tak 

nepříznivé důsledky takového postupu. 

V případě, že úprava oddlužení jako takového by nedostála jakýchkoli změn, 

povinné sepisování insolvenčních návrhů k tomu oprávněnými osobami, by bylo 

vhodné doplnit další úpravou, která by oddlužení manželů pozitivně, byť nepřímo, 

mohla ovlivnit. Jako zcela zásadní proto považuji úpravu insolvenčního zákona po 

vzoru slovenské i německé právní úpravy ZoKR, a to otevření možnosti oddlužení 

i dlužníkům, kteří mají dluhy z podnikání, bez toho, aby museli tito dlužníci plnit 

dodatečné podmínky. Počet případů, kdy by k podání společného návrhu na povolení 

oddlužení ve smyslu ustanovení § 394a InsZ byli oprávněni oba manželé, by tak 

vzrostl, a za současného povinného poskytování poradenství zkušenými osobami by 

se počet řízení vedených proti manželům za jejich současného oddlužení od všech, 

výlučných i společných dluhů, mohl zvýšit. Totéž platí o návrhu úpravy podmínek pro 

splnění oddlužení Novelou 1030, konkrétně ustanovení § 412a InsZ v jejím znění, 

které pro splnění oddlužení vedle možnosti splnit oddlužení stávajícím způsobem, 

tj. 30% za 5 let nezajištěným věřitelům, doplňuje o další množnosti vlídnější 

k dlužníkům.
281

 Nabyde-li tato úprava účinnosti, lze předpokládat, že tato bude mít 

                                                      
280

 Viz DZ k Novele 2017, op. cit. sub. 8, s. 122. 
281

 Viz Novela 1030, op. cit. sub. 14. a kapitolu 1.2.1 této rigorózní práce. 
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pozitivní efekt na počet manželů, kteří budou moci s vidinou úspěchu společně podat 

insolvenční návrh a o povolení oddlužení zažádat. 

Konečně výše uvedená právní úprava by mohla, podle mého, vhodně doplňovat 

i úpravu ve znění Novely 1030, jíž mají zákonodárci ustanovení § 25 odst. 4. InsZ 

záměr změnit tak, aby insolvenční soud v případě manželů byl povinen oběma 

manželům ustanovit pro řízení téhož insolvenčního správce.
282

  

  

                                                      
282

 Inspirace rozhodovací praxí insolvenčních soudů, jak je přiblížena v kapitole 2.2 

této rigorózní práce, je tak evidentní. 
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Shrnutí kapitoly 4 

 
V kapitole jsem čerpala ze závěrů přechozích tří kapitol této rigorózní práce 

a snažila se navrhnout způsob řešení aktuálních potíží právní úpravy. 

Došla jsem k závěru, že nastane-li situace, kdy insolvenční řízení, v nichž bude 

úpadek řešen oddlužením, proti manželům budou zahájena každé v odlišné době, 

nalézt vhodnou právní úpravu, která by plnila jak svůj účel ve vztahu ke společnému 

jmění manželů a ochraně poměrů rodinné domácnosti, tak byla co nejspravedlivější 

k věřitelům manželů a zároveň byla univerzálně využitelná, asi nelze nalézt. 

Vhodný způsob řešení tedy, dle mého, je zajistit, aby k takovým situacím vůbec 

nemohlo docházet. K tomu může přispět kombinace některých opatření, která 

v souhrnu výskyt takových případů eliminují. Vývoj právní úpravy oddlužení ve 

vztahu k manželům tak jde, dle mého názoru, s ohledem na čerstvě účinnou Novelu 

2017, jakož i návrhy uvedené v Novele 1030, správným směrem. Kvituji úpravu 

ustanovení § 390a InsZ ve znění Novely 2017, která předepisuje, aby dlužnický 

insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení byl podáván pouze 

dlužníkem zastoupeným k tomu oprávněnou osobou, nedosahuje-li dlužník 

požadované kvalifikace sám. 

 Doplňkový pozitivní efekt pak spatřuji v úpravě způsobů oddlužení ve smyslu 

Novely 2017, která kodifikovala v praxi některými soudy využívaný způsob oddlužení 

kombinací splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty, jehož využití může 

rozšířit počet osob způsobilých dosažení schválení oddlužení obecně. Pozitivně 

vnímám také změnu ustanovení vztahujícího se k možnosti osob majících dluhy 

z podnikání domáhat se oddlužení za nových podmínek, kdy na rozdíl od právní 

úpravy před Novelou 2017, která požadovala souhlas věřitelů s oddlužením u těchto 

osob, InsZ nově vyžaduje, aby žádný z věřitelů nevyslovil při podání přihlášky své 

pohledávky svůj odůvodněný nesouhlas. Jsem toho názoru, že znění ustanovení § 25 

odst. 4 InsZ ve znění Novely 1030 by mělo být do budoucna prosazeno, jasně totiž 
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stanoví, že insolvenčním dlužníkům – manželům, má být z hlediska hospodárnosti 

jako insolvenční správce ustanovena tatáž osoba. Jako vhodný doplněk uvedeného pak 

shledávám i případnou výslovnou úpravu účinků osvobození od placení pohledávek 

zahrnutých do oddlužení v případě, že bylo insolvenční řízení vedeno proti dlužníku, 

jehož dluhy tvoří součást společného jmění manželů, tak, že se osvobození vztahuje 

pouze na pohledávky, které společné jmění netvořily. 
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Závěr 

Z první kapitoly této rigorózní práce vyplývá, že zadluženost českých 

spotřebitelů roste, přičemž poměr selhání při splácení úvěrů spotřebiteli zůstává 

v poměru k objemu poskytnutých úvěrů konstantní. Míra uspokojení věřitelů přitom 

souvisí s volbou, jakým způsobem jsou problémové úvěry vypořádány. Přestože je od 

1.11.2016 nový zákon o úvěru pro spotřebitele regulující trh s úvěry poskytovanými 

této skupině, nelze se, s ohledem na právní úpravu, domnívat, že by došlo 

k dramatickému omezení zadlužování českých domácností. Jak je ovšem patrné, 

zásadním problémem zadlužených spotřebitelů není počet selhání při splácení, ale 

skutečnost, že jednotliví spotřebitelé čelí v důsledku své neschopnosti splácet 

nárokům většího množství věřitelů, přičemž pohledávky jsou tvořeny jak jistinou, tak 

příslušenstvím, a svou neschopnost plnit jednomu věřiteli tito spotřebitelé řeší 

prostřednictvím peněz z dalšího úvěru čí zápůjčky. 

 Dojde-li k situaci, kdy osoba není schopna svoje dluhy splácet, věřitelé se 

počnou domáhat splnění povinností dlužníků soudně a následně v exekuci. Je-li proti 

dlužníku vedeno větší množství exekucí, konkrétně více než čtyři, lze tento stav 

nazvat pojmem vícečetná/mnohočetná exekuce. Množství osob zatížených vícečetnou 

exekucí přitom rok od roku stoupá. Věřitelé dlužníků postižených vícečetnou exekucí 

tak postupně pozbývají šanci na uspokojení svých pohledávek. Sám dlužník i členové 

jeho domácnosti jsou probíhajícími exekucemi omezeni, vidina na splacení dluhů 

a ukončení exekučních řízení je však mizivá a pro dlužníka postupem času přestává 

být lukrativní hledat si zaměstnání, či zaměstnání lépe placené nebo zaměstnání 

legální. Taková situace tak neprospívá dlužníkům, věřitelům ani ekonomice jako 

takové, neboť dlužníci de facto vyřazení z ekonomického života nepřináší společnosti 

žádný prospěch. Jako vhodné řešení vícečetných exekucí vedených proti fyzickým 

osobám, spotřebitelům, se tak jeví insolvenční řízení, konkrétně řízení o oddlužení, 

jehož smyslem je, pokud možno, spravedlivé uspokojení věřitelů. Oddlužení pak 

slibuje výhody i pro dlužníky, když po jeho řádném splnění může být dlužník 
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osvobozen od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení. Cílem zákonodárce by tak 

mělo být zejména upravení podmínek oddlužení tak, aby bylo přístupné co největšímu 

množství dlužníků, jejichž záměr je poctivý, s čímž souvisí i kvalitní úprava oddlužení 

manželů, která nebude pro oddlužení celé rodinné domácnosti v praxi činit 

komplikace. 

Druhá kapitola předkládá přehled nejdůležitějších rozhodnutí insolvenčních 

soudů, jimiž došlo v reakci na nedostatečnou právní úpravu insolvenčního zákona ve 

znění před účinností Revizní novely, a zároveň poskytuje výklad týkající se 

jednotlivých podstatných prvků, jakož i problémů současné právní úpravy. 

Jednotlivá rozhodnutí soudů předcházející úpravě postupu oddlužení manželů 

v insolvenčním zákoně, přestože měla stejný cíl, se vzájemně v některých detailech 

lišila. Myšlenku společného řízení proti oběma manželům založil svým rozhodnutím 

v roce 2009 Vrchní soud v Praze s upřesněním, že společné oddlužování by mělo 

s ohledem na existenci společného jmění dlužníků – manželů nastat vždy, bez ohledu 

na to, jakým způsobem byla řízení zahájena anebo bylo-li řízení zahájeno návrhem 

pouze jednoho z manželů. Toho času povinný podpis manžela na insolvenčním 

návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení byl podle Vrchního soudu 

dostatečným pro to, aby řízení bylo vedeno proti oběma manželům. Tento přístup sice 

ozřejmil, jak má být nakládáno s majetkem tvořícím součást společného jmění 

manželů v insolvenčním řízení. Nedostatečně však, podle mého, řešil jak vztáhnout 

účinky osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení po jeho splnění na 

druhého z manželů z pohledu dlužnické solidarity manželů vyplývající 

z hmotněprávní úpravy společného jmění manželů. Jako pozitivní lze naopak vnímat 

jeho názor přiklánějící se k tomu, že při spojení řízení logicky musí dojít ke změně 

v osobě insolvenčního správce tak, aby pro řízení proti manželům jmění spravoval 

pouze jeden. Inspiraci pro změnu právní úpravy účinné při dokončení této rigorózní 

však toto rozhodnutí jako celek neposkytlo. 
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Roku 2011 Vrchní soud v Praze rozvinul své myšlenky z předchozího rozhodnutí 

kdy s ohledem i na mnou vytýkaný nedostatek určil, že manželé mohou být společně 

oddlužováni pouze tehdy, pokud se budou společného oddlužení domáhat – jedině tak 

je možné do majetkové podstaty zahrnout veškerý majetek tvořící jejich společné 

jmění, respektive určit manželům společný splátkový kalendář, a proto jedině tehdy je 

možné oběma přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení.  

Výše uvedené závěry byly mezi tím modifikovány Krajským soudem v Praze 

jeho rozhodnutím vydaným roku 2010, který pro oddlužení manželů formuloval 

postup, kdy pro každého z manželů byl určen samostatný splátkový kalendář a věřitelé 

každého z manželů byly uspokojováni při jeho plnění. Pouze pro případ, kdy by jeden 

z manželů nebyl schopen plnit splátky tak, aby došlo k předepsané míře uspokojení 

věřitelů, měl společně jmenovaný insolvenční správce za úkol doplnit splátky jednoho 

manželů ze splátek manžela druhého. Koncept však nereflektoval, že i přes to, že 

věřitelé obou manželů byly mnohdy věřiteli, kteří měli právo na uspokojení z celého 

jmění manželů, byly uspokojováni ze splátkového kalendáře toho z manželů, do jehož 

řízení se přihlásili, a tedy míra uspokojení věřitelů každého z manželů se mohla lišit, 

někteří pak mohli dokonce být uspokojováni duplicitně. 

Při výběru rozhodnutí, které by bylo možno i v současné době následovat, lze 

i dnes jako inspirativní označit rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který ponechal 

řízení proti oběma manželům jako řízení samostatná, nicméně insolvenčnímu správci, 

který byl oběma manželům určen, přikázal, aby splátky zaplacené na základě 

splátkového kalendáře obou manželů sčítal a rozděloval je poměrně mezi nezajištěné 

věřitele až následně. Tím odstranil nespravedlnost ve vztahu k nezajištěným 

věřitelům, ale zároveň umožnil pružně reagovat v případě, že některý z manželů 

přestane podmínky oddlužení plnit  - řízení ponechal oddělená, přestože celý postup 

společného oddlužování podmínil tím, aby o něj manželé – dlužníci žádali. 
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Došla jsem k závěru, že dřívější úprava oddlužení před účinností Revizní novely 

nebyla dostatečná. Myšlenky insolvenčních soudů formulované ve stěžejních 

rozhodnutích tudíž daly nové úpravě základy – ustanovení § 394a InsZ ale řeší 

oddlužení manželů jen zdánlivě, úprava se záhy ukázala jako neúplná. Nedostatky 

současné právní úpravy lze tedy shrnout jako nežádoucí zamezení spojování řízení, 

když ustanovení § 83a InsZ v rozhodném znění vyloučilo, aby mohla být řízení 

vedená proti manželům spojována. Druhým zásadním problémem je absence úpravy 

jiného postupu, který by mohl být aplikován v případě, že se manželé z jakéhokoli 

důvodu nebudou držet ustanovení § 394a InsZ a návrh na povolení oddlužení nepodají 

společně. Revizní novela tak do institutu původně dovozeného judikaturou vyjasnění 

nepřinesla, naopak stávající potíže zůstaly zachovány, respektive byly nahrazeny 

novými, obdobně závažnými nedostatky. Pozitivní vliv oddlužení manželů ve znění 

Revizní novely lze vnímat pouze ve vztahu k manželům, kteří jsou oba oprávněni 

podat návrh na povolení oddlužení a tito podají společný návrh ve smyslu ustanovení 

§ 394a InsZ, a to přesto, že povinnost podat společný návrh InsZ výslovně 

nepředepisuje. 

Z uvedeného vyplývá, že zákonodárce se při tvorbě Revizní novely nedržel těsně 

žádného z citovaných soudních rozhodnutí, právní úprava tudíž problematickou 

zůstala. Závěry jednotlivých citovaných soudních rozhodnutí, jakož i nastínění 

současné právní úpravy napomohlo k utvoření teoretického rámce, jehož poznatky 

byly následně využity v kapitole čtvrté této rigorózní práce. 

Ve třetí kapitole této rigorózní práce se podařilo poskytnout stručný výklad 

k právní úpravě oddlužení v právních předpisech Spolkové republiky Německo 

a Slovenské republiky, přičemž byla zohledněna specifika týkající se majetkových 

poměrů manželů v obou zemích v komparaci s českou právní úpravou společného 

jmění manželů a oddlužení manželů. 
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Německá právní úprava manželského majetkového práva ve své základní 

zákonné podobě práva manžela k přírustku majetku se české úpravě společného jmění 

manželů nepodobá. Modifikace rozsahu jmění manželů manželskou smlouvou, která 

zakládá univerzální majetkové společenství, je české úpravě nejbližší. Přesto je však 

poněkud náročné porovnat institut oddlužení manželů v situaci, kdy, přestože se 

úprava oddlužení jak je obsažena v InsZ podobá úpravě Insolvenzordnung, se vztahy 

manželů k majetku liší. Co se týče oddlužení manželů, je pak právní úprava 

propracovanější než ta česká. I přes uvedenou odlišnost hmotněprávní úpravy 

manželského majetkového práva jsem došla k závěru, že inspirace německou právní 

úpravou je možná a vhodná, bude-li jako vzor sloužit úprava oddlužení manželů při 

smluvně založeném univerzálním majetkové společenství manželů. InsO jasně stanoví 

pravidla který z manželů je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, kdy se 

společný majetek použije, v jakém rozsahu a na koho se budou vztahovat účinky 

osvobození od zbytku jakých konkrétních pohledávek. 

V obecné rovině pak shledávám pozitiva i v úpravě insolvenčního plánu, který 

mohou věřitelé s některými dlužníky, proti nimž může být vedeno 

zjednodušené/spotřebitelské insolvenční řízení, uzavřít, a tím se také vyhnout 

insolvenčnímu řízení a urovnat tak své vztahy dobrovolně, respektive mimosoudně. 

U slovenské právní úpravy je ve vztahu k českým právním předpisům situace 

opačná než u té německé – úprava manželského majetkového práva ve slovenském 

občanském zákoníku je z důvodu společné historie podobná, zatímco úprava 

oddlužení se v některých ohledech výrazně liší. Tím nejzásadnějším rozdílem 

podstatným pro tuto práci je možnost oddlužení konkursem, a to včetně účinku 

prohlášení konkursu. Postavení manželů v oddlužení řeší ZoKR pouze pro případ, že 

oddlužení proběhne konkursem. Pak je řešení poměrně jednoznačné, neboť jeho 

prohlášením společné jmění manželů zaniká. K tomu zákon o konkurze 

a reštrukturalizácii obsahuje úpravu pro případ, že se veškerý majetek spadající do 

jmění manželů stane součástí majetkové podstaty pro konkurs. Druhý způsob 
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oddlužení plněním splátkového kalendáře, který je v ZoKR poměrně nový, však 

zvláštní úpravu pro manžele a jejich společné jmění neobsahuje, což dle mého názoru, 

v budoucnu může přinést problémy, které budou řešeny novelizací, jako je tomu 

v České republice. Domnívám se proto, že s ohledem na odlišnou koncepci, a rovněž 

ne zcela propracovanou právní úpravu oddlužení splátkovým kalendářem, nelze se 

slovenskou úpravou oddlužení manželů počítat jako s možným vzorem, pominuli–li 

inspiraci pravidly pro zahrnutí majetku tvořícího společné jmění manželů do 

majetkové podstaty v konkursu ve smyslu ustanovení § 167 odst. 1 ZoKR, kterou 

český zákonodárce zohlednil v Novele 1030. 

Za hodnou následování však považuji úpravu samotné přípustnosti povolení 

oddlužení, kdy slovenská ani německá právní úprava nevyžadují, aby dlužník usilující 

o oddlužení neměl dluhy z podnikání a možnost oddlužení ani nepodmiňují tím, že 

přihlášení věřitelé nevysloví svůj nesouhlas s oddlužením.
283

  

Ve čtvrté kapitole své rigorózní práce jsem čerpala ze závěrů přechozích tří 

kapitol a snažila se navrhnout způsob řešení aktuálních potíží právní úpravy. Došla 

jsem k závěru, že nastane-li situace, kdy řízení proti manželům budou zahájena každé 

v odlišné době, nalézt vhodnou právní úpravu, která by plnila jak svůj účel ve vztahu 

ke společnému jmění manželů a ochraně poměrů rodinné domácnosti, tak byla co 

nejspravedlivější k věřitelům manželů a zároveň byla univerzálně využitelná asi nelze 

nalézt. Vhodný způsob řešení tedy, dle mého, je zajistit, aby k takovým situacím 

vůbec nemohlo docházet. K tomu může přispět kombinace některých opatření, která 

v souhrnu výskyt takových případů eliminují. Vývoj právní úpravy oddlužení ve 

vztahu k manželům tak jde, dle mého názoru, s ohledem na čerstvě účinnou Novelu 

2017, jakož i návrhy uvedené v Novele 1030, správným směrem. V tomto směru 

kvituji zejména úpravu ustanovení § 390a InsZ ve znění Novely 2017, která 

předepisuje, aby dlužnický insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení 

oddlužení byl podáván pouze osobou k tomu oprávněnou, oplývající dostatečnou 

                                                      
283

 Srov. ustanovení § 389 odst. 2 písm. a) InsZ. 



 108 

odbornou kapacitou. Doplňkový pozitivní efekt pak spatřuji v úpravě způsobů 

oddlužení ve smyslu Novely 2017, která kodifikovala v praxi některými soudy 

využívaný způsob oddlužení kombinací splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové 

podstaty, jehož využití může rozšířit počet osob způsobilých dosažení schválení 

oddlužení obecně. Pozitivně vnímám také změnu ustanovení vztahujícího se 

k možnosti osob majících dluhy z podnikání domáhat se oddlužení za nových 

podmínek, kdy na rozdíl od právní úpravy před Novelou 2017, která požadovala 

souhlas věřitelů s oddlužením u těchto osob, InsZ nově vyžaduje, aby žádný z věřitelů 

nevyslovil při podání přihlášky své pohledávky svůj odůvodněný nesouhlas. Rovněž 

jsem toho názoru, že znění ustanovení § 25 odst. 4 InsZ ve znění Novely 1030 by 

mělo být do budoucna prosazeno, jasně totiž stanoví, že insolvenčním dlužníkům – 

manželům, má být z hlediska hospodárnosti jako insolvenční správce ustanovena tatáž 

osoba. Jako vhodný doplněk uvedeného pak shledávám i případnou výslovnou úpravu 

účinků osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v případě, že bylo 

insolvenční řízení vedeno proti dlužníku, jehož dluhy tvoří součást společného jmění 

manželů, tak, že se osvobození vztahuje pouze na pohledávky, které společné jmění 

netvořily. 

Výše uvedené poznatky, jakož i závěry, které jsme z nich vyvodila, odpovídají na 

otázky, které jsem si položila v úvodu práce, a je tedy z nich patrné, že současná 

právní úprava oddlužení manželů má své nedostatky, které je třeba řešit za účelem 

ochrany majetku rodinné domácnosti a podpory jejího hospodaření ve světle cílů celé 

právní úpravy oddlužení. Inspirace analyzovanou slovenskou a německou právní 

úpravou však není možná bez dalšího, přestože z nich lze pro další kroky jistě alespoň 

čerpat některé zkušenosti. Nelze pochopitelně pominout skutečnost, že tato rigorózní 

práce, jakož i její závěry se vztahují k aktuální situaci, kdy existuje velké množství 

osob respektive rodin postižených vícečetnou exekucí. Vhodným řešením je tak dle 

mého názoru nastavení preventivních opatření, která zamezí neúměrnému zadlužování 

spotřebitelů, a to bez ohledu na to, jaká bude konkrétní zákonná úprava oddlužení 

manželů. 
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Shrnutí 

 

Tato rigorózní práce se zabývá v současnosti velice aktuální problematikou 

oddlužení manželů. Po dobu účinnosti právní úpravy oddlužení v českém právním 

řádu neustále probíhá společenský vývoj doprovázený prohlubováním zadluženosti 

fyzických osob – nepodnikatelů, respektive domácnosti v České republice. Přestože 

problematická úprava oddlužení manželů byla v minulosti předmětem novelizací, 

výsledek nebyl vždy uspokojivý. Cílem rigorózní práce je představit institut oddlužení 

manželů, poukázat na nedostatky právní úpravy, poskytnout srovnání se zahraničními 

právními úpravami a na základě komparace formulovat i možné novelizace 

příslušných zákonných ustanovení. 

Rigorózní práce je členěna do čtyř samostatných kapitol. První kapitola se 

zabývá teoretickým základem úpravy oddlužení obecně v širším rámci insolvenčního 

práva a představením aktuální situace zadlužení českých domácností ospravedlňující 

potřebu právní úpravy oddlužení. Rovněž poskytuje přehled hmotněprávní úpravy 

společného jmění manželů, která v praxi při oddlužení respektive formulaci pravidel 

oddlužení manželů může činit potíže. První kapitola tak poskytuje základ pro 

následující kapitoly práce, které z této čerpají. 

Druhá kapitola obsahuje představení současné české právní úpravy oddlužení 

manželů. V úvodu se zabývá genezí právní úpravy a shrnuje závěry soudních 

rozhodnutí, která dala základ právní úpravě, včetně nastínění potíží, které 

nedostatečná úprava v minulosti způsobovala. Kapitola rozebírá její jednotlivé prvky 

normy a poukazuje na problematické záležitosti, které je dle názoru autorky rigorózní 

nutno řešit novelizací. 

Ve třetí kapitole se autorka zabývá výkladem právní úpravy oddlužení 

manželů obsažené v právních řádech Spolkové republiky Německo a Slovenské 

republiky. Z pochopitelných důvodů je v kapitole rovněž obsažen výklad úpravy 

manželského majetkového práva v obou zahraničních jurisdikcích v komparaci 

s normami české práva. 
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Čtvrtá kapitola čerpá poznatky autorky z předchozích tří kapitol a formuluje 

možnosti řešení nedostatků české právní úpravy jednak s ohledem na možnosti 

inspirace zahraniční právní úpravou a také v době sepisu rigorózní práce dostupných 

návrhů zákonů. Rovněž vysvětluje úskalí možných novelizačních snah. 

Závěr shrnuje poznatky autorky této rigorózní práce a hodnotní naplnění 

v úvodu vytyčených cílů.  
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Abstract 

 

Discharge of debts of spouses 

 

This thesis deals with in these days very current issue of discharge of debts of 

spouses. During the effectiveness of the discharges of debts regulation in Czech laws 

the social development continues. This development brings also a new phenomenon – 

a huge indebtedness of natural persons (not self-employed persons) respectively 

households in the Czech Republic. In spite of the fact the problematic regulation 

of discharge of debts of spouses is being subject to many amendments, the outcome of 

them was not always satisfactory. The aim of this thesis is to introduce the institute of 

discharge of debts of spouses, to point out the imperfections of the regulation, to 

provide its comparison to foreign regulations and to phrase potential amendments of 

the particular problematic provisions. 

The thesis is divided into four separate chapters. Chapter one focuses on 

theoretical basis of the issue in the wide scope of insolvency law and also introduces 

actual indebtedness of the Czech households that gives rise to legal regulation of 

discharge of debts. Also it summarizes the regulation of joint marital property in the 

Czech law which may cause several problems when applying the debt forgiveness 

regulation on married persons. The first chapter comprises the ground for the 

following chapters of the thesis. 

Chapter two complexly considers the regulation of common debt forgiveness 

of spouses. Its beginning focuses on genesis of the regulation that was based on many 

important court decisions and provides a summary of the problems related to the 

historical legal rules related to the theme of this thesis. The chapter analysis individual 

components of the rule and refers to questionable issues that should be resolved by 

amending the insolvency act. 

Chapter three analyses the discharge of debts of spouses legal regulations 

contained in the foreign insolvency acts – Germany and Slovakia – and introduces in 
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necessary extent the regulation of joint marital property in those two foreign 

jurisdictions. In the chapter the thesis complexly compares the Czech legal rules 

regarding the matter with the two foreign ones. 

Chapter four derives the findings from the previous chapters and tries to 

propose a solution of the deficiencies of the Czech regulation of the issue. The 

proposed solutions are based on the foreign regulations and also on the current 

proposal of the acts that are subjects to a legislative process. Also it explains the 

potential obstacles that may appear during amending the insolvency act. 

The conclusion sums up the findings of the thesis and evaluates the fulfilment 

of the aims set in the introduction part of the thesis. 
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